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تشكل مساهمة هيئة االستثمار في الشركة.. وتأجيل بيع حصتها في »بيتك« و»زين«.. و700 سهم لكل مواطن

أسهم 76٫2٪ من »الكويتية لالستثمار« لالكتتاب العام 

األمير كرم الفائزين بجوائز »التقدم العلمي« 
واستقبل الزياني ووزراء العدل اخلليجيني ورئيس »النواب« العراقي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ود. عبداحملسن املدعج ومدير عام وأعضاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في لقطة تذكارية مع الفائزين

0203

احلوثيون يعلنون رفض احملاصصة
 في احلكومة اليمنية

صنعاءـ  وكاالت: أعلن احلوثيون عدم املشاركة في احلكومة اليمنية 
اجلديدة وأنهم يرفضون احملاصصة فــــي توزيع احلقائب الوزارية، 
حسبما نقلته قناة »العربية« الفضائية. وجاء ذلك بعد انقضاء املهلة 
احملددة لإلعالن عن التشكيلة احلكومية اجلديدة برئاسة خالد بحاح 

والتي اطاحت بها اخلالفات على توزيع احلقائب.
وكان تكتل احزاب اللقاء املشترك هدد بعدم املشاركة في احلكومة 
في حال اإلخالل مبستوى متثيل األحزاب املوقعة على اتفاق الشراكة 
الوطنية حيــــث يطالب بحقيبتني، للمكونات السياســــية الـ 13 التي 
شاركت في مؤمتر احلوار الوطني، على أن يحتفظ الرئيس عبد ربه 
منصور هادي بأربع حقائب ســــيادية هــــي الداخلية والدفاع واملالية 
واخلارجية، وهو ما رفضه حزب املؤمتر الشــــعبي العام الذي يرأسه 

الرئيس السابق صالح، واحلوثيون. 

محمود فاروق

الهيئة  ادارة  وافق مجلــــس 
العامة لالســــتثمار في اجتماعه 
أمس علــــى اســــتئناف حتويل 
مســــاهمات الهيئة في الشركات 
القطــــاع اخلاص.  الــــى  احمللية 
الهيئة في بيان صحافي  وقالت 
إن هيئة أســــواق املــــال وافقت 
على بيع مســــاهمات الهيئة في 
الشركة الكويتية لالستثمار وبيت 
التمويل الكويتي وشــــركة زين 
استنادا إلى املادة 386 من الالئحة 
التنفيذية لقانون هيئة األسواق. 
وقرر مجلس هيئة االستثمار بيع 
مســــاهمة الهيئة في »الكويتية 
لالستثمار« والبالغة 76.2% من 
العام واملقرر أن  خالل االكتتاب 
 يتــــم االنتهاء منها خــــالل فترة

ال تتجاوز النصف األول من 2015. 
أما عن مساهمة الهيئة في »بيتك« 
و»زين« فقد قرر املجلس تأجيل 
البيع الى وقت الحق. وقالت الهيئة 
انها ستضع بعني االعتبار ظروف 
السوق وضمان حتقيق املصلحة 
العامة عند طرح االكتتاب العام، 
كما انها ستســــتثمر في السوق 
اعادة استثمار  احمللي من خالل 
املبالــــغ العائدة مــــن االكتتابات 
القادمة في الصناديق واألدوات 
االستثمارية اجلديدة التي تطرحها 
الشركات االســــتثمارية. ووفق 
معلومات خاصة حصلت عليها 
»األنباء« فإن عدد األســــهم التي 
يحق لكل مواطن احلصول عليها 
من عملية االكتتاب التي ستجرى 
على حصص الهيئة في الشركات 
املدرجة سيكون 700 سهم. وعلمت 
»األنباء« انه جرت خالل االجتماع 
مناقشة السعر الذي سيتم على 
أساسه طرح أسهم الهيئة العامة 
لالستثمار في »بيتك« والبالغة 
24% اذ وصل الســــعر الى 550 
فلسا، أي بخصم 30% عن سعر 
اغالق السهم أمس في البورصة 

الكويتية.

»كردستان العراق« يقرّ إرسال البيشمركة إلى »كوباني« 

هجوم فلسطيني في القدس يقتل إسرائيلية ويصيب آخرين
نتنياهو يحمّل عباس مسؤولية احلادث

عواصمـ  أ.ف.پ: أصيب تسعة أشخاص 
بجروح في القدس أمس بينهم رضيعة توفيت 
متأثرة بجروحها، اثر قيام سائق فلسطيني، 
قالت إسرائيل انه من حركة حماس، بصدم 
مشاة بسيارة كان يقودها قرب محطة للقطار 
بالقدس. ورجحت احلكومة اإلســــرائيلية 
ان  فرضية »الهجوم اإلرهابــــي«، وأعلنت 
السائق الذي أصيب برصاص الشرطة وأودع 

املستشفى، عضو في حماس.
هذا، وترددت معلومات لم يتم تأكيدها 
عن ان منفذ الهجوم فلسطيني من القدس 
الشرقية وأمضى عقوبة في سجن إسرائيلي 

الرتكابه جرائم جنائية.

مــــن جهتــــه، أنحــــى رئيس الــــوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بالالئمة على 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا 

احلادث.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن 
نتنياهو قوله تعليقــــا على احلادث: »هذا 
األمر يوضح كيف يعمل شــــركاء الرئيس 
عباس في احلكومة، وهذا هو عباس نفسه 
الذي دعا منذ أيــــام قليلة مضت إلى إيذاء 
اليهود في القدس«، في إشارة الى تصريحات 
الرئيس الفلسطيني بشأن التوترات الدينية 
املتصاعدة بني اليهود والعرب في املسجد 

األقصى.

عواصمـ  وكاالت: وافق برملان كردستان 
العراق باالجمـــاع امس على مقترح قدمه 
رئيس االقليم مســـعود البرزاني بإرسال 
قوات االقليم )البيشمركة( عبر تركيا إلى 
بلدة عني العرب السورية »بأسرع ما ميكن« 
لدعم املسلحني االكراد في حربهم ضد تنظيم 
الدولة االسالمية »داعش«. ونقلت وكالة 
األناضول التركيـــة عن مصادر تركمانية 
عراقية في برملان إقليم شمال العراق، أن 
اإلقليم يعتزم إرسال 200 من »البيشمركة 
مزودين بأسلحة ثقيلة«، مؤكدة »أن عبورهم 
سيكون عن طريق عدد من املعابر التركية 

مع كل من العراق وسورية«.
ومن املتوقع ان تقلب هذه االمدادات في 

املوازين ملصلحة املسلحني  حال وصولها 
االكراد بعــــد أن راوحت االوضاع امليدانية 
مكانها اثر متكن الغارات اجلوية التي تشنها 
قوات التحالف الدوليـ  العربي الذي تقوده 
واشنطن من وقف تقدم مقاتلي »داعش« في 
املدينة. في هذه االثناء، انتقد الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان عمليات القاء املعدات 
واالسلحة االميركية من اجلو الى املسلحني 
االكراد في عني العرب »كوباني«، معتبرا انه 
قرار »خطأ«، موضحا ان هذه االسلحة وقعت 
في ايدي حزب االحتاد الدميوقراطي، اجلناح 
السوري حلزب العمال الكردستاني الذي 

تعتبره انقرة والغرب منظمة ارهابية.
التفاصيل ص35 ٭

»نفط اخلليج« ناقشت تأثيرات وقف اإلنتاج على العمالة والعقود واملنشآت

أزمة »اخلفجي« .. مكانك راوح

املواطن حائز األسلحة والذخيرة ال عالقة له بجماعات متطرفة

أحمد مغربي 

علمت»األنباء« من مصادرها 
الشـــركة  ادارة  ان مجلـــس 
الكويتية لنفط اخلليج عقد 
اجتماعا أمس ملناقشة تداعيات 
القرار السعودي بإغالق حقل 
اخلفجي املشترك بني السعودية 
والكويـــت، مشـــيرة إلى ان 
املجلس أحيط علما بالتأثيرات 
السلبية التي منيت بها الشركة 
من قرار اإلغـــالق وتأثيراته 

اليومية  على كميات اإلنتاج 
والعمالة والعقود املبرمة مع 
املقاولني باإلضافة إلى سالمة 
املنشآت. وذكرت املصادر ان 
اجلانب السعودي متمثال في 
شركة أرامكو ألعمال اخلليج، 
لم يبد أي جتاوب لعقد جلسة 
مشتركة مع اجلانب الكويتي 
وذلك بناء على الدعوة التي 
التنفيذي  الرئيــــس  وجهها 
لـ»نفط اخلليج« علي دغيم 
الذي يرأس حاليا  الشمري، 

العليا  التنفيذيــــة  اللجنــــة 
للمنطقة املقسومة، مشيرة 
إلى انه بنــــاء على اتصاالت 
متت على مدار األيام املاضية 
فإن اجلانب السعودي يبرر 
إغالق »اخلفجي« بأعذار واهية 
ال متت للواقع بصلة. ونفت 
املصادر ســــفر أي وفد رفيع 
النفط  املســــتوى من وزارة 
ومؤسسة البترول الكويتية 
إلى الســــعودية لعقد جلسة 
األم  الشــــركة  نقاشــــات مع 

»ارامكو« ووضع حد للخالفات 
بني الطرفني. من جهة ثانية، 
كشــــفت املصادر عن وجود 
حترك من جهات رسمية في 
مجلس الوزراء بالتعاون مع 
البترول ووزارة  مؤسســــة 
النفط حلل املشكلة. وذكرت 
ان إنتاج منطقة اخلفجي وصل 
إلى الصفر عقــــب تخفيض 
اإلنتاج من نطــــاق 280 ألف 
إلــــى 110 آالف  برميل يوميا 

برميل يوميا.

نفى مصدر رفيع املستوى ان يكون املواطن 
الذي ألقي القبض عليه يوم أمس وبحوزته 
كمية كبيرة من الطلقــــات النارية ونحو 10 
أســــلحة متنوعــــة، له عالقة بــــأي جماعات 

متطرفة. 
وقال املصدر ان املواطن خالل التحقيقات 
معه قال انه قـــام بتجميع ما ضبط بحوزته 
من أسلحة في فترة الغزو، وكان يحتفظ بها 
داخل منزله ولم يكن يقصد االجتار بها حسب 
زعمه. وأكد املصدر ان األسلحة املضبوطة تبني 
انها من مخلفات الغزو وكلها كانت في حالة 

جيدة وصاحلة لالستخدام.
التفاصيل ص18 ٭

 VIVA جولة »األنباء« مع
شريك ريال مدريد
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أسماء 2648 طالبًا وطالبة مت قبولهم  في اجلامعات املصرية.. 
www.alanba.com.kw :»على موقع »األنباء

اقتصاد

أحمد الزبن مروان بودي الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني 

الزبن: أرّجح إيقاف
 إجراءات إدراج »أالفكو«

ببورصة لندن خالل »العمومية« 
املقبلة

22٫6 ٪ منوًا بأرباح
 »اجلزيرة« للربع الثالث 

مسجلة أفضل أداء ربعي 
منذ التأسيس

»Ooredoo« حتقق
58٫7 مليون دينار أرباحًا 
صافية في 9 أشهر وعدد 

293028العمالء ارتفع بـ  ٪26٫4  التفاصيل ص28 ٭

األسلحة والذخيرة املضبوطة

دوغالس سيليمان لـ »األنباء«: بعد جناحه في الكويت »اكتشف أميركا« 
في 3 مدن خليجية العام املقبل

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق يتسلم تكرمي »األنباء« من السفير االميركي دوغالس سيليمان   )محمد خلوصي(
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عناصر من الشرطة االسرائيلية خالل تفحصهم السيارة التي نفذت الهجوم بالقدس امس    )ا.پ( 

التفاصيل ص 34

اإلبراهيم وّقع عقد 
وصلة الدوحة مع 
إحدى الشركات 

الكورية بقيمة 
تتجاوز 165 مليون 

دينار وأعلن طرح 
11 مشروعًا 

بقيمة مليار دينار 
12منتصف 2015
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صاحب السمو األمير في حديث مع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا الفائزين بجوائز مؤسسة التقدم العلمي للعام 2013 بحضور د. عبداحملسن املدعج والشيخة حصة الصباح ود. فايزة اخلرافي

.. وسموه مكرما فائزا آخرصاحب السمو مكرما أحد الفائزين بجوائز »التقدم العلمي«

األمير رعى حفل توزيع جوائز »التقدم العلمي« للعام 2013
حت���ت رعاي���ة وحضور 
صاحب السمو األمير الشيخ 
أقيم صباح  صباح األحم���د 
الكويت  امس حفل مؤسسة 
للتق���دم العلم���ي لتوزي���ع 
التقدير  اجلوائر وش���هادات 
على الفائزين بجوائر مؤسسة 
العلمي لعام  الكويت للتقدم 

2013 وذلك في قصر بيان.
الس���مو  ووصل صاحب 
األمير مكان احلفل صباح امس 
حيث استقبل بكل حفاوة من 
قبل مدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.عدنان شهاب 
ادارة  الدين وأعضاء مجلس 

املؤسسة.
وش���هد احلفل سمو ولي 
العهد الش���يخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ورئيس مجلس األمة 
السابق جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ وسمو الشيخ ناصر 
احملمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
والنائب األول لرئيس مجلس 

والتنمية املعرفية كونها حتظى 
بدعم متواص���ل من صاحب 
الس���مو األمير رئيس مجلس 
إدارتها وحتصل على متويل 
مقدر ومش���كور من شركات 
القطاع اخلاص املساهمة من 
خالل نسبة قدرها حاليا 1% من 
صافي ارباحها السنوية كجزء 

من مسؤوليتها املجتمعية.
أيها احلفل الكرمي

اليوم  تواصل املؤسس���ة 
بسعي حثيث تنفيذ برامجها 
في إطار خطتها االستراتيجية 
اخلمسية في عامها الثالث مع 
احلرص على انتقاء نشاطاتها 
واستحداث مشروعات جديدة 
تعود باملنفع���ة على جمهور 
املستفيدين منها وللمحافظة 
على حس���ن األداء وتطويره 
فقد اعتمدت املؤسسة ضبط 
ومؤسس���تها  نش���اطاتها 
باستحداث دليل شامل للحوكمة 
يغطى كافة أوجه اعمالها من 
تخطيط واشراف وتقييم كما 
باش���رت اجراء تقييم دوري 
خارجي مستقل ألداء مراكزها 
التابعة وبرامجها املعتمدة من 
قبل جهات عاملية متخصصة 

محايدة.
ومن خالل الفيلم القصير 
الذي شاهدمتوه للتو يتضح 
اهم ما حققته املؤسس���ة من 
اجنازات ملموسة على امتداد 
مسيرتها على املستوى الوطني 
واالقليمي والعاملي من خالل 
العلمي���ة األربعة  مراكزه���ا 
وم���ن خ���الل برامجه���ا التي 
تغطي نش���ر الثقافة العلمية 
ودعم البحوث العلمية ودعم 
املوهوب���ن واملبدع���ن، كما 
توسعت املؤسسة في تنفيذ 
مجموعة من البرامج البحثية 
والتدريبية املوجهة خصيصا 
ملساعدة شركات القطاع اخلاص 
في بناء قدراتها التكنولوجية 

واالبتكارية.
أيها احلفل الكرمي

انه مما يدعو الى االرتياح 
ان تواكب برامج املؤسسة أهم 
وأحدث التوجهات العاملية وفقا 
لألولوي���ات الوطني���ة، فكما 
تعلم���ون على س���بيل املثال 
فإن جائزة نوبل للفيزياء قد 
منحت هذا العام لثالثة علماء 
من اليابان وأميركا الكتشافهم 
مصدرا جديدا لالضاءة أعلى 
كفاءة تتيح تطبيقاته الواسعة 
االنتشار حتقيق وفر كبير في 
اه���م تطبيقات  الطاقة كأحد 
او املتجددة  الطاقة اخلضراء 
التي هي احد مجاالت األولوية 
املعتمدة في خطط املؤسسة، 
حيث تواصل املؤسسة تنفيذ 
عدد من املشروعات النموذجية 
للمساهمة في الترويج الستخدام 
أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد 
الكهرباء في املنازل واملجمعات 
بهدف تقلي���ص االحمال على 
الكهربائية واحلفاظ  الشبكة 
على امل���وارد النفطية حتقيقا 

الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الش���يخ علي اجلراح وكبار 

املسؤولن بالدولة.
وبدأ احلفل بالنشيد الوطني 
وتالوة آيات من الذكر احلكيم 
ثم مت عرض فيلم قصير عن 

املؤسسة بعدها ألقى مدير عام 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الدين كلمة،  د.عدنان شهاب 

فيما يلي نصها:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الس���مو  حضرة صاحب 

األمير الشيخ صباح األحمد
س���مو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد
رئيس مجلس األمة مرزوق 

علي الغامن
أصحاب السمو واملعالي 

الشيوخ املوقرين
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك
الوزراء احملترمن، االساتذة 
الفائزي���ن بجوائز  األفاضل 
الكوي���ت للتقدم  مؤسس���ة 

العلمي
الضيوف الكرام

يتزامن احتفالن���ا هذا مع 
مناسبة تكرمي عاملي غير مسبوق 
في تاريخ منظمة االمم املتحدة 
حي���ث توجت املنظمة صاحب 
الس���مو األمير كقائ���د للعمل 
الى تسمية  اإلنس���اني اضافة 
الكويت )مركزا إنسانيا عامليا( 
وذلك تعبيرا عن اجماع دولي 
واعتراف عاملي ببصمات أيادي 
سموه البيضاء وعطاءات شعبها 
التي امتدت الى العالم وتقديرا 

ملبادرات الكويت.
ويطيب لي هنا ان أتقدم من 
صاحب السمو بالنيابة عن أعضاء 
مجلس االدارة وجميع العاملن 
التهاني  في املؤسسة بخالص 
العاملي، ففي  التكرمي  على هذا 
الوقت الذي تشهد فيه املنطقة 
أجواء ملب���دة وأوضاعا مثقلة 
بنزاعات وحروب يأتي تكرمي 
س���موكم والكويت عامليا ثمرة 
لسلوك طريق اخلير والعطاء 
الكويت لنفسها  الذي اختطته 
منذ نشأتها ملساعدة الشعوب 
في أوقات احملن وامللمات وإعادة 

األمل اليها.
أيها احلفل الكرمي

من���ذ انطالق���ة احتفاالت 
املؤسسة اخلاصة بتكرمي العلماء 
الكويتين  العرب والباحث���ن 
الفائزين بجوائزها الس���نوية 
واملؤسس���ة تتطلع يا صاحب 
السمو الى هذه املناسبة السنوية 

السامية  لتتش���رف برعايتكم 
وحضوركم الكرمي لتكرمي كوكبة 
جديدة من العلماء الذين قدموا 
عطاءات غزيرة متميزة ومؤثرة 
في تطور العلم واملعرفة تساهم 
في تنمية وازدهار املجتمعات.

لقد استطاعت جوائز املؤسسة 
ان تتبوأ مكانة اقليمية وعاملية 
مرموقة ملا ثبت من موضوعية 
ونزاهة في منحها وملا لها من 
أهمية في تشجيع العلماء العرب 
والكويتين وحتفيزهم ملزيد من 
العطاء العلمي فباسم املؤسسة 
ومجلس ادارتها أتقدم بخالص 
الفائزين  الى جمي���ع  التهنئة 
بجوائز املؤسس���ة لعام 2013، 
داعيا املولى عز وجل ان يكلل 
اعمالهم دائما بالنجاح خلدمة 

أوطانهم واالنسانية.
أيها احلفل الكرمي

لق���د كان اهتم���ام الكويت 
املتواص���ل بالعل���م نابعا من 
رؤية قيادتها احلكيمة لآلفاق 
التي يفتحها كونه محركا دافعا 
نحو التقدم والرقي بالبشرية 
على مر العصور وجسرا لبناء 
العالقات وتوطيدها وترسيخ 
التفاهمات وباعتباره احد اهم 
جوانب التراث اإلنساني والعمل 
املشترك، لقد أدركت الكويت منذ 
تأسيسها كبلد صغير املساحة 
قليل السكان أهمية االسهامات 
التي يقدمها األخذ بناصية العلم 
التعليم في بناء كوادر  ونشر 
وطني���ة مؤهلة وخالقة حتمل 
الوطن  على كاهلها مهمة بناء 

ورفعته.
وقد كان للقطاع اخلاص في 
الكويت دور تاريخي رائد في 
املساهمة في دعم العلم والتعليم 
والبحث العلمي ولعل مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي من اهم 
األمثلة على ذلك اذ جاء إنشاؤها 
نتاج تالقي رؤية سامية ألمير 
الراحل الشيخ جابر  الكويت 
األحمد، طي���ب اهلل ثراه، مع 
مب���ادرة من قي���ادات القطاع 
اخلاص ف���ي الكويت لتصبح 
احدى ركائ���ز العطاء العلمي 

أسماء الفائزين بجوائز »التقدم العلمي«
٭ د.حبيب عماري من اجلمهورية التونسية 

ـ ويعمل حاليا مدير بحوث من الدرجة األولى 
في املدرسة العليا لألساتذة بقسم الرياضيات 

وتطبيقاتها التابع ملعهد األبحاث الوطني في 
فرنسا ـ في مجال العلوم األساسية عن 

موضوع الرياضيات.
٭ د.جنيب نصار من جمهورية مصر العربية 
ـ ويعمل حاليا استاذا متفرغا في قسم الوراثة 

وعلم التشكل في معهد العلوم البيولوجية 
بجامعة برازيليا في البرازيل ـ في مجال العلوم 

التطبيقية عن موضوع البيئة.
٭ أما في مجال التراث العلمي العربي 

واإلسالمي فقد فاز باجلائزة مناصفة كل من 
د.عامر النجار من جمهورية مصر العربية 

ويعمل حاليا استاذا متفرغا في قسم الفلسفة 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باإلسماعيلية في 

جامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية 
ود. لطف اهلل قاري من اململكة العربية السعودي 
ويعمل حاليا مستشارا بشركة ابن رشد ـ سابك 

ـ ينبع في اململكة العربية السعودية.
٭ أما الفائزون بجائزة االنتاج العلمي لعام 
2013 فقد فاز بها في مجال العلوم الطبيعية 

والرياضية مناصفة كل من د.علي بومجداد 
العميد املساعد للشؤون العلمية والدراسات 

العليا بكلية العلوم في جامعة الكويت، ود.إميان 
الشماس رئيس قسم الرياضيات في كلية 

التربية األساسية في »التطبيقي«.
٭ وفي مجال العلوم الهندسية د.أحمد محمد 

الكندري استاذ مشارك في كلية الدراسات 
التكنولوجية في »التطبيقي«، ود.محمد البحوه 

مدير برنامج االنتاج الزراعي في املناطق القاحلة 
في معهد الكويت لألبحاث العلمية في مجال 

العلوم احلياتية.
٭ أما في مجال العلوم الطبية فقد فازت 

باجلائزة د. سعاد الفضلي من كلية العلوم 
الطبية املساعدة بجامعة الكويت، وفي مجال 
العلوم االجتماعية واإلنسانية فاز باجلائزة 

د.علي عبداحملسن تقي من كلية التربية 
األساسية ـ قسم األصول واإلدارة التربوية 

في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وفي مجال 
العلوم اإلدارية واالقتصادية فقد فاز باجلائزة 

د.عبداهلل العبيدان رئيس قسم التمويل 
واملنشآت املالية بكلية العلوم اإلدارية في جامعة 

الكويت.
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صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ومرزوق الغامن وجاسم اخلرافي والشيخ جابر العبد اهلل خالل احلفلد. عدنان شهاب الدين يقدم درعا تذكارية لصاحب السمو ويبدو د. طاهر الصحاف

.. ويستمع لشرح عن احد املشاريع الفائزة من د. عمر البناي.. وسموه مكرما إحدى الفائزات  صاحب السمو األمير يكرم أحد الفائزين 

شهاب الدين: دور تاريخي للقطاع اخلاص في دعم البحث العلمي بالكويت
التي ش���رفت به���ا اال ان أرفع 
باسمي وباسم زمالئي الفائزين 
باجلوائز أسمى مشاعر التهنئة 
الختي���ار منظمة األمم املتحدة 
صاحب الس���مو األمير »قائدا 
للعمل اإلنس���اني« وتس���مية 
الكويت مركزا إنسانيا عامليا، 
كما أرفع أصدق آيات الش���كر 
والعرفان لسموه لشموله هذا 
احلفل برعايته السامية واهتمامه 

الكبير.
وأتوج���ه ايض���ا بالتقدير 
والشكر الى القائمن على مؤسسة 
الكوي���ت للتقدم العلمي وعلى 
العام للمؤسسة  املدير  رأسهم 
والى العاملن في مكتب اجلوائز 
على ما شملونا به من حفاوة 
وتكرمي وكذلك إجد لزاما علي 
ان أن���وه بالتنظيم املميز لهذه 

االحتفالية التكرميية.
»اللهم هبنا من فيض علمك 
وعلمنا م���ا ينفعن���ا وانفعنا 
مبا علمتنا انك انت الس���ميع 

املجيب«.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
كما مت تقدمي هدية تذكارية 
ال���ى صاح���ب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
اطالق االمم املتحدة لقب »قائد 
للعمل اإلنساني« على سموه، 
وقد غادر س���موه مكان احلفل 
مبثل ما استقبل به من حفاوة 

وتقدير.

العلمية والبحثية  املؤسسات 
مما جعلها تتبوأ مكانة عظيمة 
في قلوب وعقول العلماء العرب 
في كل م���كان في العالم ولعل 
الكثي���ر منهم له صالت علمية 
الرصينة  العلمية  باملؤسسات 
في الكويت مثل جامعة الكويت 
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية 
الكوي���ت للتقدم  ومؤسس���ة 

العلمي.
انه لش���رف عظيم للعلماء 
التع���اون م���ع هذه  الع���رب 
املؤسسات في املجاالت العلمية 
التنمية في الوطن  التي تعزز 

العربي.
ال يسعني في هذه املناسبة 

برعاية وحضور حفل توزيع 
التي تقدمها مؤسسة  اجلوائز 
الكوي���ت للتقدم العلمي ضمن 
برامجها الرائدة ليس للمتميزين 
من العلماء الكويتين فقط وإمنا 
ألبرز العلماء العرب اينما كانوا 

على مستوى العالم.
لقد اكتسبت جائزة الكويت 
للتق���دم العلمي ف���ي مجاالت 
العلوم املختلفة مكانة رفيعة 
على مس���توى الوطن العربي 
والعالم مما جعلها متثل احدى 
اهم اجلوائز العربية والعاملية 
للعلماء والباحثن العرب وقد 
اس���تمدت اجلائزة هذه املكانة 
الرفيعة من  العالية والسمعة 

حس���ن اختي���ار املوضوعات 
التي  املتخصصة واملتج���ددة 
يتم االعالن عنها كل عام وكذلك 
الى استنادها الى معايير عالية 
املستوى اضافة الى موضوعية 
ومصداقية نظام التحكيم. لقد 
أصبحت اجلائزة هدفا يسعى له 
الباحثون والعلماء الكويتيون 
والعرب ممن لهم رصيد متميز 
من االبح���اث واالنتاج العلمي 
لينالوا به الشرف العظيم الذي 

متثله هذه اجلائزة.
ولقد أدركت الكويت مبكرا 
أهمي���ة دور املعرف���ة العلمية 
والبح���ث العلم���ي ف���ي تقدم 
املجتم���ع فأنش���أت ودعم���ت 

الضيوف الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
أود ان اعبر لكم جميعا عن 
بالغ س���عادتي لتشرفي بإلقاء 
كلمة الفائزين في حفل تكرمي 
احلاصلن على جوائز مؤسسة 
العلمي لعام  الكويت للتق���دم 

.2013
كما يسعدني ان اعبر كذلك 
الفائزين وباسمي عن  باس���م 
شعورنا العميق باالمتنان الفائق 
لهذا التكرمي من الكويت بلد الكرم 
واألصالة ورعاية العلم والعلماء 
وخير شاهد على هذه الرعاية هو 
تشريف صاحب السمو األمير 

والس���الم عليك���م ورحمة 
اهلل.

وبعد ذل���ك مت عرض فليم 
الفائزين بجوائز  تعريفي عن 

املؤسسة.

كلمة الفائزين

الفائزين  ألق���ى كلم���ة  ثم 
بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.حبيب عماري، وفيما 

يلي نصها:
حضرة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد
رئيس مجلس األمة املوقر 

مرزوق الغامن
الس���مو واملعالي  أصحاب 

الشيوخ املوقرين
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك
معالي الوزراء احملترمن

لتوجيه���ات صاحب الس���مو 
بالتوسع في استخدامات الطاقة 

الشمسية في البالد.
ومن املشروعات التي ستبدأ 
املؤسسة بتنفيذها املبادرة التي 
الس���مو باسم  اطلقها صاحب 
الكويت واملتمثلة في تخصيص 
جائزة »عبدالرحمن السميط« 
مببلغ مليون دوالر سنويا لدعم 
افضل البحوث واملش���روعات 
التنموي���ة في مجاالت الصحة 
والغ���ذاء والتعليم في افريقيا 
والتي لعلها تشكل حافزا لتعزيز 
اجلهود املبذول���ة عامليا اليوم 
ملجابهة خطر انتشار وباء مرض 
االيبوال الذي يهدد افريقيا ورمبا 

العالم بأسره.
يا صاحب السمو

لع���ل افضل م���ا أختتم به 
كلمتي هذه االشارة الى ما جاء 
ذكره في كلمة سامية لسموكم 
عن االهمية البالغة التي توليها 
الكويت للعلم والبحث العلمي 
ودورهما ف���ي حاضر الكويت 
ومستقبلها حينما قلتم سموكم 
ان »العلم واملعرفة هما أساس 
بناء اإلنسان الكويتي الذي هو 
ثروة الوطن احلقيقية والتي ال 
تعادلها ثروة وعدته ملستقبل 

واعد بإذن اهلل تعالى«.
وختاما فإنه ال يسعني هنا 
إال ان أتق���دم لس���موكم بوافر 
الشكر وعظيم التقدير لرعايتكم 
وتشريفكم الكرمين هذا احلفل 
والش���كر موصول لسمو ولي 
العهد كما اشكر احلضور الكرام 
على تلبية الدعوة واكرر التهنئة 
للفائزين مش���فوعة باألمنيات 
الصادقة بان يتواصل عطاؤهم 

وجناحهم.

األمير استقبل وزراء العدل اخلليجيني
وتلقى برقية شكر من وزراء التربية بدول التعاون

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل صاحب السمو بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس 

النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

واستقبل صاحب السمو بقصر بيان ظهر 
امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغامن ورئيس مجلس النواب باجلمهورية 

العراقية الشقيقة د.سليم عبداهلل اجلبوري 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد، 

وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح.

وتلقى صاحب السمو األمير برقية تهنئة 
من الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس 

جمهورية قبرص الصديقة عبر فيها عن 
خالص التهنئة مبناسبة قيام االمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل اإلنساني« 

وبإطالقها لقب »قائد للعمل االنساني« 
على سموه تقديرا للجهود الكبيرة لسموه 
وللكويت في مساندة العمل االنساني التي 

عززت املكانة العاملية لها، متمنيا لسموه 
دوام الصحة وموفور العافية وللكويت كل 
الرفعة واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 

لسموه.
وقد بعث صاحب السمو ببرقية شكر 
جوابية ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه فخامته من 

تهان رقيقة، مثمنا سموه ما أبداه فخامته 
من إشادة بالدور االنساني الذي تقوم به 

الكويت في مجال االغاثة والعمل االنساني 
ومقدرا سموه مبادرته الكرمية املجسدة 

للعالقات الطيبة التي جتمع البلدين 
والشعبني الصديقني، متمنيا سموه لفخامته 

موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
املزيد من الرقي واالزدهار. 

كما استقبل صاحب السمو بقصر بيان ظهر 
امس وزير الثقافة واإلرشاد باجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية د. علي جنتي والوفد 

املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد، وحضر 
املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ووزير اإلعالم ووزير 

الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود. 

واستقبل سموه بقصر بيان ظهر امس 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل وأمني 

عام مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
د.عبداللطيف الزياني واملشاركني في 

االجتماع الـ 26 لوزراء العدل بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية واملنعقد 

بالكويت.
وأشاد سموه، رعاه اهلل، باجلهود املبذولة 

في دعم مسيرة التعاون املشترك في 
املجالني العدلي والقانوني، مؤكدا سموه 

على أهمية تعزيز التعاون اخلليجي املوحد 
والسعي نحو دعم مسيرة دول املجلس 

املشتركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل باململكة 

العربية السعودية الشقيقة الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي على 

أهمية مواصلة العمل املشترك وتعزيز 
التواصل والترابط بني شعوب دول مجلس 

التعاون، كما هنأ سموه على قيام األمم 
املتحدة بتسمية الكويت »مركزا للعمل 

اإلنساني« وإطالقها على سموه لقب »قائد 
العمل اإلنساني«.

هذا، ورفع رئيس املؤمتر العام الثالث 
والعشرين ملكتب التربية العربي لدول 

اخلليج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير 

التعليم العالي بالوكالة د.عبداحملسن املدعج 
باسمه وباسم وزراء التربية والتعليم في 

الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول 
اخلليج وممثلي املنظمات التربوية العاملية 

والعربية برقية شكر لصاحب السمو 
عقب انتهاء أعمال مؤمترهم العام الثالث 

والعشرين ملكتب التربية العربي لدول 
اخلليج والذي استضافته الكويت عبروا 

فيها عن خالص تقديرهم وامتنانهم على ما 
حظوا به من حسن رعاية وكرم ضيافة وما 
ملسوه من حرص على تهيئة أسباب حتقيق 

أهداف املؤمتر املرجوة.
كما أشادوا فيها مبا تشهده الكويت من 

نهضة شاملة ومشروعات تعليمية طموحة 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو، 

متمنني لسموه موفور الصحة ودوام 
العافية.

تسمية األمير »قائداً 
للعمل اإلنساني« 

اعتراف عاملي 
بأيادي سموه 

البيضاء

عماري: الكويت 
أدركت مبكراً دور 
املعرفة العلمية 

والبحث العلمي في 
تقدم املجتمع

صاحب السمو التقى ولي العهد واملبارك واخلالد ورئيس مجلس النواب 
العراقي ووزير الثقافة اإليراني وتلقى برقية تهنئة من رئيس قبرص
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ولي العهد استقبل املبارك ووزراء اخلارجية والداخلية والدفاع
استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جاب����ر املبارك. كما 
استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح 
امس النائ����ب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. 
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بالوكالة 
الشيخ محمد اخلالد.  كما استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح 
امس نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالدالدفاع الشيخ خالد اجلراح.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال وزراء العدل اخلليجيني

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك خالل استقباله وزير 
الثقافة واإلرشاد اإليراني علي جنتي 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ محمد اخلالد 

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ف���ي قصر بيان امس رئيس مجلس النواب 
بجمهورية العراق الشقيق د.سليم اجلبوري والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ صب���اح اخلالد ورئيس 
بعثة الشرف املرافقة النائب فيصل الشايع وسفيرا 

البلدين.
واستقبل سمو الش���يخ جابر املبارك وبحضور 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود في قصر بيان امس وزير الثقافة 
واإلرشاد بجمهورية إيران اإلسالمية الصديقة علي 

جنتي وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة الوكيل املس���اعد للشؤون احمللية 
بديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد 

محمد اخلالد. 
كما استقبل سمو الشيخ جابر املبارك وبحضور 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل 
بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل في قصر بيان امس 
وزراء العدل بدول مجل���س التعاون لدول اخلليج 
وأمني عام مجلس التع���اون لدول اخلليج العربية 
د.عبداللطيف الزياني املشاركني في االجتماع ال�26 
ل���وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية واملنعقد بالكويت.
حضر املقابلة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز املاجد 
والوكيل املساعد للشؤون احمللية بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد اخلالد.

املبارك استقبل اجلبوري وجنتي 
والزياني ووزراء العدل اخلليجيني



محليات
اخلميس 23 اكتوبر 2014

05

الهاجري: افتتاح محطة تعبئة 
املياه في أمغرة مطلع العام املقبل

دارين العلي 

أعلن وكيل وزارة الكهرباء واملاء املساعد لقطاع شؤون 
املستهلكني في وزارة الكهرباء واملاء عبداهلل الهاجري 
أن إجمالي املبالغ التي قام القطاع بتحصيلها بلغ 468 
ملي���ون دينار نظير 
اس���تهالك املواطنني 
واملقيم���ني خلدمتي 
الكهرباء واملاء، الفتا 
القط���اع ال  ان  ال���ى 
يألو جهدا في تقدمي 
التس���هيالت  جميع 
للمستهلكني لتمكينهم 
من س���داد ما عليهم 
او االستفس���ار عن 
املستحقة  املديونية 
القطاع  كما ي���درس 
حاليا عددا من اآلليات 
اجلدي���دة الت���ي من 
ش���أنها حتديث وتطوير اخلدمات املقدمة للمستهلك 

في جميع احملافظات واملناطق التابعة لها.
وقال الهاجري ف���ي تصريح امس للصحافيني: ان 
القطاع وبتوصيات من وزي���ر الكهرباء واملاء ووزير 
األش���غال العامة م.عبدالعزيز االبراهيم يحرص على 
التيس���ير عل���ى املواطنني من مح���دودي الدخل فيما 
يتعلق بسداد املديونيات، وذلك في حال تقدمي االوراق 
واملستندات التي تثبت عدم استطاعتهم السداد، وذلك 
مراعاة للبعد لالجتماعي والتخفيف عن كاهل املواطن 
س���واء فيما يتعلق مبديونيات الكهرباء او املاء، الفتا 
الى ان حتصيل مديونيات الكهرباء واملاء مس���ؤولية 
وزارة الكهرباء واملاء بحك���م القانون والتقاعس عن 
التحصي���ل يعد إهدارا للمال الع���ام كما يفتح املجال 
النتق���ادات االجهزة الرقابية التي تراقب اداء الوزرات 

والهيئات احلكومية.
من جهة اخرى، اكد الهاجري انه من املتوقع افتتاح 
محطة تعبئة املياه في امغرة مطلع العام املقبل 2015 
والتي كان من املقرر انشاؤها في منطقة الصليبخات 
س���ابقا، الفتا الى ان هذه احملطة سوف تخدم جميع 
اهالي املنطقة واملناطق احمليطة بها. كما انها تخفف من 
الزحام املروري الذي كان موجودا بسبب مرور التناكر 
من الشوارع احمليطة باحملطة التي انشئت بدال منها كما 
تعد احد املشاريع التي أنشأتها وزارة الكهرباء واملاء 

لتوفير املياه للمواطن واملقيم على حد سواء.

عبداهلل الهاجري

احملمد استقبل
وزير الثقافة اإليراني

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد في قصر الشويخ 
أمس وزير الثقافة واإلرش���اد اإلسالمي باجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة علي جنتي، والوفد املرافق 

له، مبناسبة زيارته للبالد.

سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال وزير الثقافة اإليراني 

اهتماما من مستشفى هادي بصحة املرأة واملتابعة 
املستمرة للكشف املبكر واحلد من انتشار أمراض 
الثدي باالخ���ص عند جتاوز املرأة س���ن االربعني 
أعلن د. محمود الس���يد رئي����س قس����م اجلراحة 
مبستش���فى هادي عن إجراء الفحوصات املجانية 
للس���يدات في عيادة اجلراحة للتشخيص وإجراء 

اجلراحات الالزمة.
كما سيس���اهم مستشفى هادي في حتمل نصف 
قيمة تكلفة الفحوصات اخلاصة بالثدي بواس���طة 

املاموغرام، االلتراساوند والرنني املغناطيسي.
وأكدت د. ه���دى املنفوحي استش���اري جراحة 
مبستش���فى هادي أن حملة الكشف املبكر ألمراض 
الثدي ستبدأ من 20 أكتوبر حتى 20 نوفمبر املقبل 
ألن الوقت حان ان تدرك النساء أهمية الفحوصات 
الدورية للث�دي والتي تكش���ف املؤشرات األهمية 
البالغة للمرض، مش���يرة إل���ى أهمية التجاوب مع 
هذه الدعوات حتى وإن لم تكن املرأة تشكو من أي 

أعراض.
وبين���ت أن مواظبة النس���اء على إج���راء هذه 
الفحوصات متكن من اكتشاف املرض مبكرا وبالتالي 
معاجلته أو اس���تئصاله وتوفير الفرص للش���فاء 

التام.
وأوضح د. محم��ود أن مستشفى هادي وفر خطوطا 
هاتفية مباش������رة حل��جز املواع��يد. للراغبات في 
االست��شارة والكش��ف بعي��ادة اجل���راحة وإجراء 
الفحوص��ات اخلاص��ة بالث���دي بواس���طة املاموغرام، 
املغ���ناطيسي االتصال على  االلتراساوند والرنني 
25363093 أو 99096791 مم���ا يوفر فرصة إلجراء 

الفحوصات مع مراعاة خصوصية كل سيدة.

د. محمود السيد ود. هدى املنفوحي

مستشفى هادي يبدأ حملة 
الكشف املبكر ألمراض الثدي
من 20 أكتوبر حتى 20 نوفمبر
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للحد من زيادة التكاليف وانتشار احلرائق الناجتة عن سوء استخدام الغاز

الكندري: إيجاد مسارات جديدة ألنابيب الغاز باملناطق السكنية
وس���امة أكثر من املساكن 

األخرى. 
واختت���م بالتأكيد على 
عدم وج���ود أي تعاون بني 
اجلهات احلكومية في عملية 
حتديد مسار الغاز في املناطق 
اجلديدة والتي تعتبر احللول 
فيها أسهل وأسرع من املناطق 
القدمية، مطالبا باتخاذ قرار 
يلزم الهيئة العامة للرعاية 
السكنية عند توزيع الوحدات 
الس���كنية عل���ى املواطنني 
بتوفير اخلدم���ات االخرى 
الغاز  والت���ي منها نظ���ام 
املركزي وليس فقط األرض، 
خاصة ان سياسة املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية هو 
منح األرض للمواطن وتركه 
مع عدم تق���دمي أي خدمات 
أخرى إال اخلدمات القدمية، 
لذلك الب���د من توفير نظام 
الغ���از الطبيعي في جميع 
املناطق اجلديدة حتى تضاهي 
الكويت الدول األوروبية في 

مستوى اخلدمات املقدمة.

نواح���ي األمن والس���امة، 
وكذلك اجلدوى االقتصادية 
مع تزويد اللجنة بالدراسات 

املتعلقة بهذا اخلصوص.
وأضاف: أن متديدات الغاز 
الطبيعي حتتاج الى موافقات 
وتخصي���ص م���ن املجلس 
البلدي بتحديد املس���ارات، 
معربا عن أمله في أن يرى 
املواطن في األي���ام القادمة 
أمورا جدي���دة تختلف عن 
السنوات اخلمسني املاضية 
وتكون اخلدمات اكثر في ظل 
وجود نظام األمن والسامة 
في املناطق السكنية اجلديدة 
والقدمي���ة، مطالبا اجلهات 
احلكومية بتبني هذا املشروع 
وس���رعة تنفيذه ملا له من 
حماية للمواطنني واملقيمني 
وخاصة االطفال، مع األخذ 
في االعتبار توجه املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية الى 
السكن العمودي في املناطق 
الس���كنية، وهذا النوع من 
ال���ى أمن  النظ���ام يحتاج 

وذكر أن اللجنة استمعت 
إلى ممثل من ش���ركة نفط 
الكويت بخصوص املخاطر 
املترتبة عل���ى هذا اجلانب 
وأنظمة األمن والس���امة، 
معربا عن اسفه لعدم حضور 
ممثل عن شركة ناقات النفط 
الكويتية والتي لها باع طويل 
في جتربتها بتوصيل الغاز 
املركزي ملدينة االحمدي في 
هذا اجلانب، مشيرا الى أن 
اللجنة حريصة على وضع 
تصور شامل ملوضوع الغاز 
املركزي، وخاصة أنها املرة 
األولى التي يطرح فيها مثل 
هذا االمر في املجلس البلدي، 
مش���يرا إلى انه مت تكليف 
جمعية املهندسني الكويتية 
إلعداد دراسة بالتعاون مع 
اجلهات املعنية بهذا املوضوع 
وكذلك تكليف شركة نفط 
الكويت مع إداراتها املختصة 
في عملية مخطط للكويت 
في حال تعميم الغاز املركزي 
على جميع املناطق ودراسة 

املركزي في الوحدات السكنية 
لوجود نظام األمن والسامة، 
القائمة  وحلرص الشركات 
على سمعتها ومركزها، لذا 
تضع نظام األمن والسامة 

في مقدمة أولوياتها. 

الناجتة عن االستخدام السيئ 
الغاز والتي تنتج  ألنابيب 

عنها وفيات. 
وأشار إلى انعدام مثل تلك 
احلوادث ف���ي املناطق التي 
تس���تخدم فيها نظام الغاز 

املدن االس���كانية كش���مال 
املطاع الت���ي تزيد على 21 
أل���ف وحدة س���كنية لذلك 
البد م���ن ايجاد نظام جديد 
حلماية املواطنني واملقيمني 
من ج���راء حوادث احلرائق 

دعا رئيس اللجنة البيئية 
في املجلس البلدي عبداهلل 
الكندري إلى إيجاد مسارات 
الغاز في  جديدة ألنابي���ب 
املناطق السكنية اجلديدة، 
أقل  مؤكدا أن ذل���ك يعتبر 
تكلفة خاصة في ظل انتشار 
احلرائق واحلوادث من جراء 
االستخدام السيئ ألنابيب 

الغاز.
وقال الكندري بعد نهاية 
التي نظمتها  العمل  ورشة 
ام���س لبحث األثر  اللجنة 
البيئي حول توزيع أنابيب 
الغ���از للمناطق الس���كنية 
اجلديدة بحضور ش���ركات 
متخصصة في نظام األمن 
والس���امة والغاز املركزي 
ووزارة االش���غال العام���ة 
وشركة نفط الكويت وجمعية 
املهندسني الكويتية وبغياب 
معهد االبحاث وشركة ناقات 
الكويتي���ة وجامعة  النفط 
الكويت، قال: نحن مقبلون 
على إنش���اء عدد كبير من 

عبداهلل الكندري مترئسا ورشة العمل 

أجّلت بحث تقرير بشأن مسلخ وأسواق املاشية بالعاصمة

جلنة العاصمة: اعتماد املخطط التنظيمي لضاحية القيروان ق2

أوصت جلنة العاصم����ة باملوافقة على 
اعتماد املخطط التنظيمي املعدل لضاحية 
القيروان في قطعة 2 موضع جنوب الدوحة 

اإلسكاني )سابقا(.
وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال انه متت 
املوافقة على طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تركيب واجهات زجاجية )مصدات 
هوائية( ملدخل السوق املركزي مبركز ضاحية 
القادسية ق 5، كما متت املوافقة على طلب 
وزارة املواصات إلغ����اء تخصيص موقع 
محطة لتقوية اإلرسال واالستقبال بجزيرة 
أم املرادم وكذلك مت����ت املوافقة على طلب 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل زحزحة 
موقع ديوانية كبار الس����ن مبنطقة السرة 

قطعة 5.
وب����ني ان��ه مت تأجي������ل بح��ث التقرير 
اخلاص مبشروع مس����لخ وسوق املاشية 
مبحافظة العاصمة، وذلك حلني اس����تدعاء 

املعنيني بذلك.
وأش����ار الى انه متت إحالة كتاب نائب 
رئيس املجلس البلدي بشأن إعادة النظر في 
قرار املجلس بعد رفض مشروع إعادة بناء 
الشقق األميرية في منطقتي الدوحة وكيفان 
الى اإلدارة للدراس����ة، كما مت تأجيل طلب 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص 
موقع مبساحة 1700م2 ملركز طوارئ الكهرباء 

.B مبدينة جابر األحمد قطاع
إضافة الى تأجيل طلب وزارة األشغال 
العامة التصريح بترخيص خاطة مركزية 
مؤقتة مبنطقة الشويخ لتنفيذ وإنشاء جسر 
الشيخ جابر األحمد، مع تأجيل اقتراح العضو 
اسامة العتيبي بشأن إعادة تأهيل محطات 
الباصات على الدائري الثالث، كما متت إحاطة 
اللجنة علما بشأن الكتاب املقدم من احدى 
الشركات للمشاريع الصغيرة بشأن امللتقى 

الثقافي بني الكويت وجمهورية بيرو.

د. حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة

جلنة األحمدي: تخصيص
14 مليون م2 لتربية األبقار في كبد

261 شكوى استقبلها اخلط الساخن 
في البلدية خالل سبتمبر املاضي

تبحث جلنة األحمدي خال اجتماعها اليوم برئاسة 
عادل امليع طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة تخصيص 
موقع لتربية األبق����ار وانتاج احلليب مبنطقة كبد غرب 
الطريق اإلقليمي والسكة احلديد مبساحة )142.80000م2(. 
ويتضمن جدول األعمال التالي: طلب الهيئة العامة لشؤون 

والث����روة  الزراع����ة 
السمكية إعادة تقسيم 
بلوك مشاتل مبنطقة 

الوفرة الزراعية.
تنظيم القسيمة رقم 
)20( مبنطق����ة ميناء 
عب����داهلل املخصصة 

كقسائم للسكراب.
ش����ركة  طل����ب 
مجموع����ة اآلس����يان 
املشتركة تعديل مسمى 
ق����رار املجلس البلدي 

لنشاط اآليس كرمي.
إح����دى  طل����ب 

الشركات تنظيم العقار احملدد بالقسيمة الكائن بالقطعة 
)9( الشريط الساحلي )ج( مبنطقة املهبولة السماح لهم 

بإقامة مشروع مطاعم على العقار.
طل����ب وزارة التربية املوافق����ة على تخصيص أرض 
إلنش����اء مدرسة خاصة مبنطقة املهبولة قطعة رقم )7(. 

)رد على اإلحالة(.
الكتاب املقدم من الش����ركة الكويتية للمسالخ بشأن 

رفع أسعار الذبح باملسلخ.
مشروع االس����تراحات على الطرق السريعة ومراكز 
خدمة الشاليهات بالدوحة إلغاء تخصيص االستراحة رقم 
17. الكتاب املقدم من صاحب العاقة بشأن طلبه حتويل 
استعمال القسيمتني رقمي )16، 18( الواقعتني ضمن القطعة 
)70( مبنطقة الفحيحيل من سكن استثماري إلى جتاري. 
طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل توسعة مواقف 

صالة أفراح جنوب الصباحية.
طلب وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل النظر في 
طلب تخصيص مساحة )500م2( لفرع التموين مبنطقة 

علي صباح السالم )أم الهيمان سابقا(.
طلب وزارة الكهرباء وامل����اء تخصيص قطعة أرض 
إلنشاء مجمع لتوزيع مياه اخليران التابع ملشروع محطة 
اخلي����ران لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه بأبعاد 
)1100م × 1000م(. التظلم املقدم من سكان منطقة املنقف 

الشمالية من بناء مسجد مجاور ملنازلهم.
طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
فرز بعض القسائم واس����تحداث انشطة وتغيير بعض 
قس����ائم اخلدمات مبشروع الوفرة لتربية اإلبل واملاشية 

في املنطقة.
طلب إزالة جسر مشاة والرابط بني قطعة )4(، وقطعة 

)6( مبنطقة جابر العلي مبحافظة األحمدي.

أوضح التقري���ر الذي أعدته إدارة العاقات العامة 
ببلدية الكويت بالتعاون مع إدارة اخلدمات العامة أن 
عدد الش���كاوى التي مت استقبالها عبر اخلط الساخن 
وحتويلها إلى أفرع البلدية باحملافظات خال ش���هر 
سبتمبر املاضي بلغ 261 شكوى وشملت مجاالت النظافة 
العامة والتعدي على أماك الدولة واستغال ومزاولة 
مهن جتارية داخل املناطق السكنية والباعة املتجولني 
والسيارات املهملة ومخالفات البناء والبقاالت املنزلية 
ووجود العزاب وإزعاج اجلار وطلب ردم ساحة ترابية 
ومختلف الش���كاوى املتعلقة بعدم صاحية األغذية 
وعدم نظافة بعض املطاعم فضا عن تزويد املواطنني 

بأرقام البلدية املختلفة.
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي مت 
استقبالها من اجلمهور كان في محافظة حولي، حيث 
بلغ عددها 77 شكوى تاها محافظة األحمدي في املرتبة 
الثانية، حيث بلغ عدد الش���كاوى التي مت حتويلها 51 
شكوى فيما جاءت باملرتبة الثالثة محافظة العاصمة 
مسجلة 41 شكوى، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي 
مت حتويلها حملافظة مبارك الكبير قد بلغ 34 شكوى 
مسجا املرتبة الرابعة وتلتها محافظة اجلهراء مسجلة 

33 شكوى باملرتبة اخلامسة.
وأضاف: أن عدد الش���كاوى لف���رع بلدية محافظة 
الفروانية بلغ 25 شكوى واحتلت املرتبة األخيرة بأقل 
معدل من نسبة الشكاوى، وان جميع الشكاوى التي 
يتم استقبالها يتم إدخالها في جهاز احلاسب اآللي ويتم 
متابعتها من قبل موظفي اخلط الساخن بعد توجيهها 
إلى جهات االختصاص في البلدية طبقا للمحافظات، 
مش���يرا إلى أن تطوير خدمة اخلط الساخن واالرتقاء 
بجودة خدماته مس���تمرة تنفي���ذا لتوجيهات اإلدارة 
العليا في البلدية من أجل خدمة اجلمهور والتواصل 
معهم من أجل أن يكون كل فرد في املجتمع شريكا في 

احلفاظ على بلدنا ملنع أي مظاهر سلبية.

عادل امليع
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)أحمد علي( الشيخ علي اجلراح وفاطمة األمير مع كوكبة من املتفوقني واملتفوقات من أبناء الشهداء 

ناب عن وزير الديوان في حفل تكرميهم الذي أقامه مكتب الشهيد

اجلراح ملتفوقي أبناء الشهداء: ترجموا الوالء لسلوك ملموس مثلما فعل آباؤكم
تفكير املجتمعات وتوجهاتهم 
واسهم انتشارها السريع في 
اناس  التواصل بني  حتقيق 
جتمع بينهم خصائص ثقافية 
ودينية وسياسية واقتصادية 

مشتركة.
بي���د أنه البد م���ن التأكد 
أبنائي على ضرورة حتري 
الدقة في اس���تخدامكم هذه 
الوس���ائل وم���ن احلذر من 
مغبة الوقوع في حبائل أعداء 
أمتنا وأعداء البشرية من دعاة 
املفاهيم  اجلرمية ومروجي 
الس���لبية ودع���اة اإلرهاب، 
أولئك الذين يبثون سمومهم 
الفكرية واألخالقية عبر تلك 
الوسائل، وكذلك احلذر من 
الدخول في صراعات  مغبة 
افتراضي���ة س���واء أكان���ت 
فكرية أو طائفية أو مذهبية، 
تلك الصراع���ات التي تتخذ 
من ش���بكة اإلنترنت ساحة 
لها ومن ش���بكات التواصل 
االجتماعي س���الحا لها، أما 
ضحاياها ال سمح اهلل وقدر، 
فهم بع���ض أبنائنا الذين لم 
تتوفر لديهم اخلبرة احلياتية 
الكافية للتعامل مع فيض من 
معلومات وأخبار جلها يحتاج 
إلى متحيص ودراس���ة قبل 
تبنيها او االسهام في نقلها 

إلى اآلخرين.

التي خلصها صاحب السمو 
األمي���ر حفظ���ه اهلل ورعاه 
بأنها تهدف الى بناء املواطن 
الكويتي املتس���لح باإلميان 
والعلم واملعرف���ة املتقدمة 
املتأصلة  وبالقيم االخالقية 
في اعماق ثوابتنا ومواريثنا 

الفاضلة.
أبنائي  ل���ي  واس���محوا 
أن أش���ير في هذا املقام إلى 
الظواهر احلديثة في  إحدى 
املجتمع���ات العاملي���ة التي 
اصبحت متغيرا حيويا في 
حي���اة قطاع���ات كبيرة من 
الن���اس اال وه���ي ظاهرة ما 
اصطلح عليه باسم التواصل 
االجتماعي.. لقد احدث انتشار 
شبكات التواصل االجتماعي في 
اآلونة االخيرة حتوال كبيرا في 

الرحم���ة والتكافل، تعطينا 
الدافع النفسي لهؤالء األبناء 
وإلخوانهم وأخواتهم الطلبة 
لش���حذ العزمية والتصميم 
على االستمرار والسير قدما 
على طريق التفوق والنجاح 
والعم���ل البن���اء ليكون���وا 
املواطنني الذي���ن يفخر بهم 
وطنهم آخذين بأسباب العلم 
واملعرفة واخلبرات املتقدمة 
س���بيال لتحقيق االجنازات 
آباؤهم  وليكونوا كم���ا كان 
جن���ودا في خدم���ة الكويت 
مدافعني عن عزتها وكرامتها 
متمسكني بأرضها، شعارهم 
الوالء للوطن الغالي الكويت، 
عاملني على إعالء صرحه في 
العلم  كل مجال من مجاالت 
والتقدم مجسدين التطلعات 

األرض الطاهرة.
الوكيل املساعد  ألقت  ثم 
مدير عام مكتب الشهيد فاطمة 
األمير كلمة شكرت فيها راعي 
احلفل ورحبت باحلضور، ثم 
قال���ت: »الكويت ال تبنى إال 
بسواعد أبنائها« كلمة أطلقها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، فكانت الدستور 
والنبراس والقاعدة األساسية 
لالنطالق نحو بناء الكويت 
احلديث���ة وف���ق توجيهات 
ورعاية من لدن سموه حفظه 
اهلل ورعاه ألبنائه املواطنني 
وبشكل خاص أبناء شهدائنا 
التوجيهات  األب���رار، تل���ك 
الس���ديدة والرعاية الكرمية 
الكويت  ان  اللتان تؤك���دان 
هي دائما بلد الوفاء وموطن 

أمواتا بل أحي���اء عند ربهم 
يرزقون(.

وأضاف: لقد طالبنا صاحب 
الس���مو بالعمل لكي تعتلي 
الكوي���ت مكانتها الس���امية 
ومجدها السامق وأن ذلك لن 
يأتي إال بتفعيل حب الوطن 
واالس���تعداد للدف���اع عنه 
الوطنية  والتمسك بالوحدة 
املانع���ة احلاضنة  اجلامعة 
ألبناء ه���ذه األرض الطيبة 
وبترجمة شعار الوالء للوطن 
إلى سلوك ملموس مثلما فعل 
آباؤكم الذين ضحوا بأرواحهم 
الكوي���ت وطنا حرا  لتبقى 
مستقال مرفوع الراية عزيزا 
أبيا، وطنا للجميع يسود بني 
أبنائه صفاء النفوس وحب 
العمل وصدق االنتماء لهذه 

واكتس����اب املعرفة من أجل 
بناء كويت املستقبل التي أكد 
قائد اإلنسانية ورمز العطاء 
والبناء صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، على 
أنه����ا ال تبنى إال بس����واعد 

أبنائها.
أبنائ���ي الفائق���ني: إن ما 
بذلتموه من جهد وما حققتموه 
من إجناز لهو أكبر دليل على 
السير على نهج آبائكم الذين 
كان اإلخالص رائدهم والصدق 
س���بيلهم وال���والء طبعهم 
والعطاء والف���داء طريقهم، 
فف���ازوا بخير ما تطمح إليه 
النفوس، وقد فازوا باملنزلة 
العظيم���ة، مصداق���ا لقوله 
سبحانه وتعالى )وال حتسنب 
الذين قتلوا في س���بيل اهلل 

لميس بالل

حتت رعاية وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحم���د، أقام مكتب 
الشهيد مس���اء أمس األول، 
حفل تكرمي الطلبة الفائقني من 
أبناء الشهداء للعام الدراسي 
2014/2013 وذلك على مسرح 
عبدالعزيز حس���ني مبنطقة 
مشرف. وأناب معاليه نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح حلضور 

احلفل.
وقد استهل احلفل بالسالم 
الوطني ثم تالوة ما تيس����ر 
من القرآن الكرمي بعدها ألقى 
الديوان  نائب وزير شؤون 
األميري الشيخ علي اجلراح 
كلمة خاط����ب فيها املكرمني 
واحلض����ور قائ����ال: إنه ملن 
دواع����ي االعتزاز والفخر أن 
نلتقي في مثل هذه املناسبة 
الكرمية في كل عام لتكرمي 
أبنائنا الطلبة الفائقني، نلتقي 
والفرحة تغمر قلوبنا ونحن 
الكوكبة اجلميلة  نرى هذه 
م����ن أبنائنا، أبناء ش����هداء 
الكويت األبرار الذين حققوا 
بع����ون من اهلل جلت قدرته 
النجاح والتف����وق والتميز 
عن طريق التحصيل العلمي 

..وتكرمي ألحد املتفوقنيهدية إلحدى املتفوقاتخريج يتسلم تكرميه

ثالثة موظفني من املشاركني في اإلضراب

أحد املكاتب خاليا من موظفيه

ثامر السليم

نفذ إداريو الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
إضرابا في مختلف اإلدارات 
ف���ي دي���وان ع���ام الهيئة 
الرئيسي وعدد من الكليات 

واملعاهد.
وأكد املنسق العام لرابطة 
العنزي  اإلداريني د.فيصل 
أن إض���راب اإلداريني جاء 
الذي حلق  الظلم  بس���بب 
العليا،  به���م م���ن اإلدارة 
وه���ي عدم االس���تماع الى 
ش���كواهم وحرمانه���م من 
حقوقه���م اإلداري���ة ف���ي 
املناصب اإلشرافية، حيث 
استحواذ األكادمييني على 
املناص���ب اإلدارية كمدراء 
على الرغم من حتذير ديوان 
اخلدمة املدنية من تقلدهم 
للمناصب اإلدارية إضافة 
إلى ذلك أن أغلب اإلداريني 
ميتلكون خبرة جتاوزت ال� 
20 عاما ولم يتم إنصافهم 
وج���اءوا باألكادمييني في 
تقلد املناصب اإلدارية ومع 
احترامنا لبعض األكادمييني 
العمل  فه���م ال يجي���دون 
اإلداري وخبرتهم محدودة 
ووضعهم باملناصب اإلدارية 
ملدة عامني أو أربعة أعوام 
يتس���بب في فجوة وخلل 
باإلدارات والشواهد كثيرة 
على ذلك، كما نعلم أن املجيء 
التدريس  بأعضاء هيئ���ة 
والتدريب في املناصب من 
أجل التنفيع للحصول على 

التفرغ العلمي. 
العن���زي  واس���تغرب 
التناق���ض احلاصل  م���ن 
الذي  التعميم  فيما يخص 

اص���دره مدي���ر التطبيقي 
وفي الوقت نفس���ه أصدر 
قرارات االستعانة بأعضاء 
التدريس والتدريب  هيئة 
في املكاتب النوعية وتقلد 
األكادمييون املناصب اإلدارية 

العليا.
وطالب العنزي بضرورة 
العم���ل اإلصالح���ي وعدم 
جتاهل اإلداري���ني، إذ إنهم 
للتصعي���د  س���يتجهون 
وطالب���وا بض���رورة عمل 
إصالحات فوري���ة ومنها 
عودة األكادمييني الى عملهم 
التدريس  األساس���ي وهو 
ومنح اإلداريني أحقية تقلد 
املناصب، وتش���كيل جلنة 
خاص���ة محايدة للنظر في 
تظلم���ات اإلداريني تكون 

م���ن خ���ارج الهيئ���ة عن 
طريق أساتذة قانونني من 
جامعة الكويت ألن الشؤون 
القانونية ال تقوم بدورها 
األساس���ي لرفع الظلم عن 
اإلداري���ني، واالبتع���اد عن 
مالحقة اإلداريني والتضييق 
التأكيد على  عليهم، ونود 
أننا مجموعة من اإلداريني 
ال تربطنا أي عالقة بالنقابة 
التي جتاهلت حقوق اإلداريني 
وفضلت التفرج على ضياع 
حقوق ومكتسبات اإلداريني، 
ونطالب بتش���كيل رابطة 
لإلداريني ملتابعة ش���ؤون 
اإلداريني اخلاصة، وإنهاء 
ندب أكادمييني في املناصب 
اإلدارية، ومنح الصالحيات 

لالداريني.

إداريو »التطبيقي« نفذوا إضرابهم
للمطالبة بإنهاء ندب األكادمييني

رفض استقبال املعامالت

فاطمة األمير: على 
األبناء ضرورة حتري 
الدقة في استخدام 

وسائل التواصل 
االجتماعي واحلذر 

من الوقوع في حبائل 
أعداء األمة
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خالل تدشني عيادتني ويوم توعوي ألسر املرضى مبستشفى البنك الوطني لألطفال

احلربي: »العالج اليومي« و»التكامل احلسي« لذوي  اإلعاقة
قيد التنفيذ .. وكادر التمريض على طاولة »اخلدمة املدنية«

مكان واح����د وال يحتاج الى 
الرج����وع للمنزل، من نصف 
ساعة ألكثر ملدة شهر تقريبا 
في كل التخصصات منها عالج 
األعصاب والتغذية ونفسيا 
والتركيز على تكامل العالج.

واملشروع الثاني هو التكامل 
احلسي الذي يشمل انشاء 4 
عيادات بأربعة مستشفيات 
حكومي����ة تركز عل����ى زيادة 
التأثير احلسي للطفل من بصر 
وسمع واحساس مما يشجع 
على س����رعة العالج للطفل، 
خاصة األطفال مرضى التوحد 
والشلل الدماغي، وستطبق هذه 
املشاريع خالل فترة من عام الى 
عامني.وفيما يختص بالطوارئ 
الطبية واإلسعاف اجلوي بني 
»ان االسعاف اجلوي مهم ولكن 
يواكب أهميت����ه وجود طاقم 
طبي مدرب وهو ما نسعى اليه 
بتدريب 15 شخصا من كوادر 
الطوارئ الطبية بالتعاون مع 
الشركة التي مت االتفاق معها 
لتوريد الطائ����رات بالكوادر 
العاملة عليها«، واالتفاقية ملدة 
5 سنوات لتكون احملصلة نحو 
75 ش����خصا مدربا من أطباء 

وممرضني في نهاية االتفاقية، 
مضيفا »اليوم هناك اجتماع 
م����ع الش����ركة والداخلية من 
أجل التنس����يق لعمل مهابط 
بالش����وارع، وكذل����ك كيفية 
اخالء الش����وارع أثناء هبوط 
االسعاف اجلوي حيث حتتاج 
بالتقريب الى 100 قدم باملوقع 
فضاء لسهولة الهبوط واالقالع 
باملصاب، أي حوالي 30 مترا«.
من جهة أخرى، لفت احلربي 
الى املوافقة على تخصيص 
1600 درجة من مجلس الوزراء 
لندب ممرضني لوزارة التربية، 
الفتا ال����ى أن كادر التمريض 
رقم 5 لعام 2009 لدى ديوان 
اخلدمة املدنية، ومت النقاش 
مع الديوان حوله، كما خاطبهم 
وكيل الوزارة د.خالد السهالوي 
وهناك بعض االشكاليات التي 
يج����ب معاجلتها ب����ه، وتتم 
مراس����لتهم باستدامة وقد مت 
بالفعل التعديل لغير محددي 
اجلنس����ية، الفتا الى أنه مت 
متييزهم لشرائح على حسب 
مجهود العمل، وكذلك املؤهل 
نظ����را الى تش����جيعهم على 

الدراسة.

العالج التكاملي لردود الفعل 
االنعكاسية والتكامل احلسي 
العصب����ي والتي تتركز على 
تخفي����ف اضطراب����ات النمو 
املتعددة للطفل والذي ميكن 
عالجه من ع����دة اضطرابات 
في عيادة واحدة تتركز على 
عدة جوانب مهمة، ونركز على 
اضطرابات وع����الج الكتابة 
لألطف����ال خاص����ة أن أغلب 
األطفال بامل����دارس اخلاصة 
ولهذا نحاول أن ندربهم على 
عالج اضطرابات الكتابة، أما 
العيادة الثانية فهي عيادة ذوي 
االحتياجات اخلاصة من مرضى 
الشلل الدماغي، وهي عيادة 
متكاملة تضم أحدث األجهزة 
وأفضل اخلبرات الطبية وذلك 
لتسريع عالج األطفال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، والتركيز 
على التكامل احلس����ي الذي 

يساعد ويطور النمو أسرع.
وأشار الى أن خطة التنمية 
للدولة تشمل مشروعني لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة منها 
مش����روع التكام����ل العالجي 
»الع����الج اليومي« وفيه مير 
الطفل مبراح����ل متعددة في 
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أك����د الوكي����ل املس����اعد 
للخدمات الطبية املساندة في 
وزارة الصحة د. جمال احلربي 
على اهتمام الوزارة بتنشئة 
جيل صحي ذي قوام سليم، 
يعتمد على الرعاية الصحية 
والعناية والوقاية التي تعتمد 
على التوعية والتثقيف ألهالي 
املرض����ى والت����ي تخفف من 
األمراض وتقل����ل من اصابة 
األطفال باالعاقة اجلس����دية 

واحلركية.
جاء ذلك خالل تدش����ينه 
لليوم املفتوح الذي أقامه قسم 
العالج الطبيعي مبستشفى 
الصباح والذي أقيم مبستشفى 
البنك الوطني لألطفال بحضور 
مدير مستش����فى الصباح د. 
عباس رمضان وعدد من األطباء 

واملختصني وأهالي املرضى.
وقال احلربي: »ان افتتاح 
اليوم التوعوي والتثقيفي من 
أجل أهال����ي األطفال املرضى 
واجلمهور واملدرسني بشكل 
خاص، كما يتضم����ن اليوم 
افتتاح عيادتني وهما عيادة 

.. ويكتب كلمة في الئحة عيادة العالج الطبيعيد. جمال احلربي خالل افتتاح إحدى العيادات

أعلنت تنظيم مؤمتر »الوقاية من اإلشعاع في الطب النووي« 2 نوفمبر

الشمري: »فيزياء الطب النووي« تطبق برامج الوقاية من اإلشعاع
مواصفات االجهزة اجلديدة، 
عمل اختبارات القبول لألجهزة 
اجلديدة، املعاي����رة الدورية 
لألجهزة، ادارة النفايات املشعة 
الناجتة من استخدامات الطب 
النووي، وتطبي����ق برنامج 

الوقاية من االشعاع.
من جانبه، قال رئيس وحدة 
فيزياء الطب النووي مبركز 
الكويت ملكافحة الس����رطان 
د. مش����اري النعيمي، أنه مع 
التوس����ع في االس����تخدامات 
الس����لمية للمواد املشعة في 
تطبيق����ات الط����ب النووي، 
برزت احلاجة بش����كل كبير 
لزيادة الوعي للعاملني في هذا 
املجال عن أساسيات ومعايير 
الوقاية من االشعاع وأهمية 
االلتزام به����ا، وذلك لضمان 
سالمتهم وس����المة املرضى 
وحماية اجلمهور والبيئة من 

مخاطر اإلشعاع، حيث أصبح 
هذا األمر مطلبا وطنيا ودوليا 

أساسيا.
وأضاف: وانطالقا من هذه 
املسؤولية نظمت وحدة فيزياء 
الطب النووي بالتنسيق مع 
رابطة الطب النووي والتصوير 
اجلزيئي هذا املؤمتر، الذي يعد 
األول من نوعه على مستوى 
الكويت، ويهدف إلى عرض آخر 
التطورات في هذا املجال، حيث 
سيشارك نخبة من اخلبراء 
الدوليني بتقدمي محاضرات عن 
التطورات العلمية والعملية 
في السالمة اإلشعاعية، كما 
سيتضمن مترينا عمليا لتقييم 
االستعداد واالستجابة للطوارئ 
االشعاعية في الطب النووي، 
وذلك مبشاركة اللجنة العليا 

للطوارئ اإلشعاعية.

واحمللي، مشيرة إلى أنه إميانا 
بهذه األهمية، وبناء على طلب 
مجلس أقسام الطب النووي، 
أنشأت وزارة الصحة وحدة 
فيزياء الطب النووي رسميا 
في ديسمبر عام 2013، مبينة 
أن من أب����رز مهامها: تطبيق 
برنامج ضمان اجلودة، وضع 
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أعلن����ت رئي����س مجلس 
أقسام الطب النووي د.إميان 
الش����مري عن تنظيم وحدة 
فيزياء الطب النووي ملؤمتر 
الكويت للوقاية من اإلشعاع 
في الطب النووي، مشيرة إلى 
أنه يعق����د حتت رعاية وزير 
الصحة وبالتعاون مع الوكالة 
 IAEA الدولية للطاقة الذرية
وبالتنسيق مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، خالل يومي 
2 و3 نوفمبر املقبل، في قاعة 
دسمان بفندق راديسون بلو 

البدع.
وأك����دت الش����مري ف����ي 
تصريح صحافي على الدور 
األساسي واملهم الذي تلعبه 
الفيزياء الطبية في مجال الطب 
النووي على املستوى العاملي 

د.إميان الشمري

خالل ندوة نظّمتها »ميرك سيرنو« بالتعاون مع أطباء السكري بوزارة الصحة

الضاحي: 24% من الكويتيني مصابون بـ »السكري«

الصماء مبستشفى األميري 
د. نادية العلي واستشاري 
السكري مبستشفى األميري 
د.ط���الل عاش���ور ونخبة 
من أطب���اء وزارة الصحة 
واستشاريي واختصاصيي 
السكري بالوزارة في فندق 
راديسو بلو قاعة دسمان، 
الكلوفاج اكس  أن  مؤك���دا 
مضاعفاته أقل ويؤخذ مرة 
واحدة بدال من مرتني وهنا 
يأتي دور الدواء جلوكولوفاج 

اكس والذي صنع بطريقة 
مختلفة حيث إن حبيباته 
ال���دواء املضغوط مما  من 
يتي���ح للمريض عند أخذه 
امتصاصه ببطء فيؤدي ذلك 
إلى إطالة تأثير الدواء ملدة 
24 ساعة عكس الدواء القدمي 
الذي مدته فقط 8 س���اعات 
ويستطيع مريض السكري 
أن يأخذ الدواء اجلديد مرة 
أما بالنس���بة  واحدة فقط 

ملفعول االثنني فواحد. 
وتابع: ان الدواء اجلديد 
سيكون متوافرا في وزارة 
الصح���ة خالل ش���هرين، 
وقال حس���ب اتفاق جميع 
بروتوكوالت عالج السكري 
وعالج النوع الثاني للسكر 
في العالم فإن دواء الكلوفاج 
يعتب���ر الدواء األول لعالج 
الس���كري وه���و معروف 
منذ أكثر من 50 سنة وهو 
الاليتي  مكتشف من زهرة 
الت���ي كانت تس���تخدم في 
فرنس���ا منذ قرون عديدة 
لع���الج الس���كري، كما أن 
الكلوف���اج دواء يعمل على 
تخفيض وحتسني مقاومة 

األنسولني في اجلسم.

الدراس���ات بين���ت أن من 
70 إل���ى 80% من ش���عوب 
اخلليج عندها ما يس���مى 

بقلة احلركة.
وأض���اف خ���الل ندوة 
نظمتها شركة ميرك سيرنو 
بالتعاون مع أطباء السكري 
بوزارة الصح���ة: احتفلنا 
بدخ���ول دواء جديد ملرض 
السكر لوزارة الصحة وهو 
»الكلوفاج اكس«، بحضور 
كل من رئيس وحدة الغدة 
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حذر استشاري السكري 
ورئي���س برنام���ج رعاية 
مرض���ى الس���كري بوزارة 
الصحة د. وليد الضاحي من 
تزايد معدالت السكري في 
البالد، مؤكدا ان »السكري« 
من األمراض اخلطيرة، وان 
الكويت تعتب���ر من أعلى 
عشر دول في العالم إصابة 
باملرض، الفتا الى أن نسبة 
املواطنني املصابني باملرض 
الى 24% حسب آخر  تصل 
إحصائيات املنظمة العاملية 
للس���كر عام 2013، كما ان 
الكويت حتتل املرتبة الثانية 
إقليميا والتاسعة عامليا في 

معدالت االصابة باملرض.
وكشف الضاحي أن من 
اس���باب اإلصابة باملرض 
البن���اء خاصة في  طريقة 
املناط���ق اجلدي���دة وكثرة 
البي���وت املتالصق���ة وقلة 
اخلض���راء  املس���احات 
والوجبات السريعة، داعيا 
إلى أن تصرف الدولة أكثر 
على برامج التوعية والوقاية 
من الس���كري، موضحا أن 

د. وليد الضاحي متوسطا املشاركني في الندوة 

منها تقدمي اخلدمات الصحية 
املنزلية، كاش���فة عن تبرع 
التعاونية  الرميثية  جمعية 
بس���يارة يت���م تخصيصها 
املنزلي���ة، حيث  للزي���ارات 
توجد باملركز سيارة واحدة 
فقط لتقدم جميع اخلدمات، وال 
توجد سيارة خاصة للزيارات 
املنزلية، لذلك بادرت اجلمعية 
بتخصي���ص هذه الس���يارة 
لتخفيف العبء عن املرضى 
الطبي  الطاق���م  ومس���اعدة 
والتمريضي في تقدمي اخلدمات 
الطبية بشكل مجدول، وبينت 
أن الفريق الطبي املكون من 
طبيب ومم���رض وممثل عن 
الشؤون االجتماعية سيقوم 
بزيارات أسبوعية للمرضى 
لالطمئن���ان عليه���م وتقدمي 

الرعاية الالزمة.
وعن االحتفال أشارت الى 
أنه يشمل محاضرات توعوية 
ال���ى جانب مع���رض صحي 
توعوي للتعريف باألمراض 
التي يتعرض لها املسن، وهي 
أم���راض مزمنة من  نوعان، 
ضغط، سكرى، كوليسترول، 
القلب، وأمراض الشيخوخة 
منها الزهامير، ولذلك حرصت 
اجلهات املشاركة في املعرض 
إلقاء الض���وء عليها، وتقدمي 
املعلومات والتوعية الصحية 

الالزمة عنها.
بدوره، قال اخصائي طب 
العائل���ة في مرك���ز الزهراء 
النفس���ية مبركز  واألمراض 

على هامش االحتفال باليوم العاملي للمسنني

بو عليان: عيادة الرعيل األول 
استقبلت 2500 مراجع على مدى 5 أشهر

الرميثية د.أنور الراش���د: ان 
النفس���ية  عي���ادة االمراض 
تغطي جميع املناطق التابعة 
ملنطقة حولي الصحية، ومت 
افتتاحها قبل خمسة أعوام، 
وتقدم خدماتها مرة كل اسبوع، 

بنظام املواعيد املسبقة.
وبني ان ع���دد املراجعني 
للعيادة على م���دى األعوام 
اخلمسة املاضية لم يتجاوز 
300 مريض، مش���يرا الى ان 
اكثر االمراض النفسية شيوعا 
بني ه���ؤالء: القلق، والتوتر، 
واالكتئاب والوسواس ونوبات 
الهل���ع وفي بع���ض االحيان 
الس���ن،  التقدم في  ح���االت 
واخلرف املبكر، والصدمات 
النفس���ية التي يتعرض لها 

االنسان بعد حادث عنيف.

حنان عبد المعبود

كش���فت رئي���س جلن���ة 
تعزيز الصحة مبنطقة حولي 
الصحية د. صديقة بوعليان 
عن انخفاض األعداد بني كبار 
الس���ن في منطقة الرميثية، 
الفتة الى أن عددهم ال يتجاوز 
300 سن، واس���تدركت بأنه 
على الرغم من هذا اال ان عدد 
املراجعني خالل األشهر اخلمس 
املاضية والذي واكب انطالق 
عي���ادة الرعيل االول باملركز 
يت���راوح ب���ني 2000 و2500 

مراجع.
جاء ذلك في تصريح لها 
على هام���ش االحتفال الذي 
أقيم مواكبا لالحتفال باليوم 
العامل���ي لكبار الس���ن أمس 
ف���ي ديواني���ة الرعيل األول 
مبنطقة الرميثية حتت شعار 
»والدي مسؤوليتي باحلاضر 
واملستقبل«، حيث لفتت الى 
العاملية بيوم  أن االحتفاالت 
املسن تقام عادة بداية أكتوبر 
م���ن كل عام، اال أن هذا العام 
صادف ان تزامن مع مناسبة 
عيد االضحى املبارك، ما حدا 
بتأخير االحتفال، وبينت ان 
عيادة الرعيل األول تعمل ملدة 

يوم واحد باألسبوع.
وأضافت بو عليان: عيادة 
الرعي���ل األول مخصص���ة 
للمرضى من س���ن 65 عاما 
فأكثر، ومن خالل هذه اخلدمة 
د. صديقة بوعلياننقدم خدمات عالجية أخرى 

في العيادة كل 3 سنوات، من 
خالل جه����از فح����ص الثدي، 
وكذلك الفحص باألش����عة بعد 
نهاية الدورة بأسبوعني حيث 
يكون الصدر أقل حتسسا لأللم، 
وهذا ينصح به من سن األربعني 
للنس����اء الالتي لديهن تاريخ 

عائلي مع املرض.
وأكدت على أهمية أن تفحص 
املرأة نفس����ها بنفسها لتتمكن 
الثدي  من اكتشاف س����رطان 
مبك����را ال قدر اهلل فمن دالالته 
غالبا ما تكون كتلة في الثدي 
أو تغير ملمس وش����كل الثدي 
العادي. وقالت إن أفضل وقت 
إلجراء الفحص الذاتي يكون بعد 
انتهاء الدورة بيومني أو ثالثة، 
وبالنسبة ملن بلغت سن اليأس 
بعد األربعني فتحدد يوما من كل 
شهر. وكذلك املرضع ينبغي أن 

تفحص نفسها أيضا.
خ����الل  واس����تعرضت 
محاضرته����ا عوامل اخلطورة 
وكيفية التوعية أيضا بتجنب 

قدّمت محاضرة ضمن حملة »أنت تستحقني اهتمامنا«

األنصاري: 35 إلى 40 امرأة من بني كل 100 
ألف معرضات لإلصابة بسرطان الثدي

عوام����ل اخلط����ورة املس����ببة 
للمرض، كما قام����ت بتدريب 
النس����اء من احلض����ور على 
كيفي����ة عمل الفح����ص الذاتي 
للثدي وتعليمهن كيفية إجرائه 
ان  بخطوات بسيطة، مضيفة 
أهم وسائل الوقاية من املرض 
تكمن في عدة أمور أهمها على 
االطالق ه����و الفحص الدوري 
وتلي����ه عوام����ل أخ����رى منها 
الرياضة واالبتعاد  ممارس����ة 
عن اإلصابة بالسمنة وضرورة 
تخفيف الوزن ان كان هناك وزن 
زائد، باالضافة الى االبتعاد عن 
األغذية غير الصحية واالبتعاد 
عن األكل املليء بالدهون املشبعة 

واللحوم احلمراء.

حنان عبد المعبود

العناية  أكدت استش����اري 
التلطيفية د.أمينة األنصاري 
أن مرض سرطان الثدي بالنسبة 
لإلناث هو أهم وأخطر سرطان 
من حيث املكان والوفيات، الفتة 
الى أنه السرطان األكثر انتشارا 
بني النس����اء بالكويت، مشيرة 
الى أن االحصائيات تفيد بأن 
35 إل����ى 40 ام����رأة من بني كل 
100 ألف معرض����ات لإلصابة 
الثدى في فترة ما  بس����رطان 

من حياتهن.
ف����ي  وقال����ت االنص����اري 
تصريح ل� »األنباء« على هامش 
احملاضرة التي ألقتها مبقر شركة 
الكويتية  الوطني����ة  البترول 
مبنطقة األحمدي والتي جاءت 
بالتعاون مع احلملة الوطنية 
للتوعية مبرض السرطان »كان« 
ومركز الكويت ملكافحة السرطان 
ضمن حملة »أنت.. تستحقني 
اهتمامنا«، ان سرطان الثدي هو 
أكثر أنواع السرطان انتشارا بني 
النساء بالكويت سواء كويتيات 
أو غير كويتيات، الفتة الى أهمية 
املبكر لالصابة به،  االكتشاف 
وأضافت: من املهم إجراء الفحص 
الدوري للحد من خطورة انتشار 
هذا املرض، والذي يساعد في 
عالجه والقض����اء عليه إذا مت 
اكتش����افه مبكرا. الفتة الى أن 
الذاتي يجب  الفح����ص  اجراء 
أن يكون دوريا أي مبعدل كل 
شهر ابتداء من سن العشرين، 
د.أمينة األنصاري خالل احملاضرةكما ينصح بالفحص السريري 

الشاهني: املؤمتر فرصة لتبادل اخلبرات في مكافحة السرطان

»كان« تشارك في مؤمتر »أعباء السرطان
في منطقة اخلليج« بالرياض

حنان عبد المعبود

أعلنت عضو مجلس إدارة احلملة الوطنية 
للتوعية مبرض السرطان »كان« عضو اللجنة 
التنفيذية حصة الشاهني أن حملة »كان« تشارك 
في املع����رض املقام في العاصمة الرياض، الفتة 
الى أن فعاليات مؤمتر »أعباء السرطان« كانت 
قد انطلقت في منطقة اخلليج العربي، بالتعاون 
بني املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي واملركز اخلليجي ملكافحة 
السرطان مبستش����فى امللك فيصل التخصصي 
ومرك����ز األبحاث بالرياض، حتت عنوان »س����د 
الثغرات« واملنعقد خالل الفترة من 21 حتى 23 
أكتوبر اجلاري بفندق الرياض انتركونتيننتال 
بالرياض، برعاية وزي����ر الصحة املكلف عادل 

فقي.
وأعربت الشاهني عن سعادتها للمشاركة مبثل 
هذا التجمع العلمي الهام والذي حضره كوكبة 
من اخلبراء من شتى بقاع العالم، ولعل مشاركة 
اجله����ات األهلية العاملة في مجال األورام مبثل 
هذا املؤمتر الدولي الهام هي فرصة لالطالع على 
جتارب هذه اجلهات في مجال التوعية بالسرطان 
وفرصة لتبادل اخلبرات مع العديد من اجلهات 

واملؤسس����ات اخلليجية والدولية املشاركة في 
املؤمتر واملعرض. وأضافت: ان حملة »كان« قد 
استعدت لهذه املشاركة بالعديد من وسائل العرض 
البصرية واملقروءة لتسلط الضوء من خاللها على 
أنشطة احلملة منذ انطالقتها برعاية سامية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وما 
مت إجنازه على مستوى الكويت واخلليج، حيث 
بني رئيس املؤمتر املدير العام للمكتب التنفيذي 
ملجل����س وزراء الصحة ل����دول مجلس التعاون 
د.توفيق بن خوجة أن الهدف من املؤمتر بحث 
تأثيرات عالج مرض السرطان احلالية واملستقبلية 
على اقتصاد دول مجل����س التعاون اخلليجي، 
وأولويات فحص مرض السرطان والكشف املبكر 
عنه ومعاجلته، ومراجعة االستراتيجيات املتعلقة 
مبقاربات املعاجلة املتكاملة، ودور املسؤولني عن 
الرعاية الصحية األولية في املكافحة والوقاية 
ومتكني برامج الصحة العامة التوعوية في مجال 
الوقاية والكشف املبكر، مع إعداد برامج األبحاث 
في منطقة اخلليج، وإقامة شبكة عالقات وتعاون 
فعالة بني أطباء األورام والعلماء واجلهات الداعمة 

للرعاية الصحية في منطقة اخلليج.
ومتنت الشاهني التوفيق والنجاح للقائمني 

على املؤمتر وجميع املشاركني فيه.

د. مشاري النعيمي

مجلس الوزراء 
وافق على 

تخصيص 1600 
درجة لندب 

املمرضني لوزارة 
التربية

»الكلوفاج إكس« 
سيتوافر لدى 

»الصحة« خالل 
شهرين
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مساعدة وزير اخلارجية األميركي للشؤون الثقافية خالل لقاء مع إعالميني

ريان: نسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي بني الكويت وأميركا
منظمات احترافية.

٭ برنامج ميبي للتربية املدنية 
والقيادة: وهو يستهدف األكادمييني 
املتخصصني في العلوم االجتماعية 
ومدته 4 أسابيع في كلية ماكسويل 
للمواطنة والش���ؤون العامة في 

جامعة سيراكوز في نيويورك.
٭ برنامج ميبي للمنح احمللية: 
تخصص املنح احمللية ملؤسسات 
املجتم���ع املدني احمللية مبا فيها 
املنظمات غير احلكومية واجلامعات 
لتنفيذ مش���اريع الدميوقراطية 

واالصالح.
٭ برنام���ج من���ح األس���اتذة 
االلكترونيني: وه���و عبارة عن 
برامج دراسات عليا عبر االنترنت 
للعاملني في مجال تدريس اللغة 

االجنليزية. 
٭ برنامج فولبرايت: وهو برنامج 
تب���ادل تعليمي دول���ي برعاية 
احلكومة االميركية صمم ملد جسور 
التواصل والتبادل التعليمي بني 

الشعوب.
٭ برنامج فولبرايت ملعلمي اللغة 
االجنليزية: ويستهدف املعلمني 
الشباب لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم 
اللغوي���ة والتعرف على الثقافة 

األميركية.

على املعلومات الضرورية حول 
الدراسة في اجلامعات األميركية 

املعتمدة.
٭ برنامج الط���الب القياديني � 
املبادرة األميركية الشرق أوسطية: 
وهو برنامج مكثف ميتد لس���تة 
أشهر يتم فيه توزيع املشاركني 
وعددهم حوال���ي 100 طالب من 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
على 6 مؤسسات أكادميية داخل 
الواليات املتحدة، ويهدف البرنامج 
إلى توس���يع فهم الطلبة ملعنى 
املجتمع املدن���ي وتنمية مهارات 

القيادة الناجحة.
٭ برنامج زمالة رواد الدميوقراطية 
)مبادرة ميبي(: مدته 3 أش���هر 
لعدد من 20 - 25 من النش���طاء 
ف���ي مجال احلق���وق املدنية من 
الشباب، يتضمن جانب دراسة 
نظرية وجانب عملي بالتعاون 
مع مؤسسات أميركية غير ربحية 
ومنظمات غير حكومية معنية 

باحلقوق واحلريات.
٭ برنامج زمالة رواد الدميوقراطية 
باللغ���ة العربية في لبنان: وهو 
شبيه بالبرنامج السابق، إال أنه 
يقدم باللغة العربية وميتد ملدة 
6 أسابيع في لبنان بالتعاون مع 

االجنليزي���ة بعد انته���اء الدوام 
املدرسي وكذلك في فترة العطلة 
الصيفية ويدار البرنامج من قبل 

»أميديست«.
٭ برنامج كينيدي لوغار للتبادل 
الشبابي الدراسي: وهو يستهدف 
فئة طلبة الثانوية العامة ويوفر 
فرصة لدراسة اللغة االجنليزية 
ملدة عام كامل مع اإلقامة مع عائلة 

أميركية.
٭ برنام���ج بني الس���طور: وهو 
مخصص للش���باب في عمر من 
16 - 19 عاما ويدار من قبل جامعة 
أيوا، ويرك���ز على مهارة الكتابة 
االبداعي���ة والتفاعل الثقافي مع 

الكتاب األميركيني الشباب.
٭ برنامج الكتابة الدولي: مدته 
10 أسابيع في جامعة أيوا ويبدأ 
في أغسطس وميتد لغاية نوفمبر 
من كل عام، يضم حوالي 35 كاتبا 
من كل أنحاء العالم ويهدف الى 
التعريف باألدب األميركي وتعريف 
الكتاب األميركيني بالثقافات األخرى 

لهؤالء الكتاب.
٭ الدراس���ة في أمي���ركا: وهي 
ش���بكة تضم حوالي 170 مركزا 
لالستشارات األكادميية تساعد 
مالي���ني الطلبة ف���ي احلصول 

بهدف جتاوزها، مشيرة إلى أنها 
حرصت على الوقوف على برنامج 
البعثات بنفسها لتتعرف عليه 
وتتفهمه بصورة أكبر مبا ميكنها 
من املس���اهمة في تطوير برامج 
وآليات عمل من ش���أنها تطوير 
هذا النظام خلدمة أكبر عدد ممكن 
من املبتعثني والعمل على تسهيل 
اإلجراءات. وأشارت ريان إلى وجود 
العديد من برامج التبادل الثقافي 
التي من ش���أنها أن متد جسور 
التواصل ب���ني البلدين، وأحملت 
إلى األسبوع الثقافي األميركي في 
الكويت )اكتشف أميركا( الذي أقيم 
للعام الثاني قبل أسبوع، مؤكدة 
أن مثل هذه املشاريع الثقافية من 
شأنها ربط الش���عوب وتقريب 
الثقافات وانفتاحها على بعضها. 
هذا، وتوفر سفارة الواليات املتحدة 
األميركية في الكويت العديد من 
برامج التب���ادل الثقافي، ومنها 
عدة برامج مخصصة للش���باب 

وأهمها:
٭ برنامج املنح املصغرة لتعلم 
اللغة االجنليزية »أكسس«: وهو 
مخصص للفئة العمرية من 13 - 
15 عاما ويتيح الفرصة للطلبة 
لالنضم���ام إلى فص���ول اللغة 

وهو أمر محل تقدير وترحيب في 
الواليات املتحدة، نظرا ملا يتمتع 
به الكويتيون من صفات مميزة 
واهتمام كبير بالثقافة األميركية 
وتقدير جلودة التعليم واجلامعات 
األميركية. كما أكدت أنها ناقشت مع 
املسؤولني في التعليم العالي سبل 
تطوير العالقات والبرامج الثقافية 
املتبادلة، وكذلك بحث املعوقات 
التي تواج���ه الطلبة والباحثني 

يساهمون بجهودهم املتنوعة في 
ابراز الثقافة الكويتية والعربية 
واالسالمية في املجتمع األميركي 
الذي يتواجدون فيه خالل فترة 
دراس���تهم. وأعرب���ت ريان عن 
سعادتها مبا حتقق من نتائج خالل 
لقائها مع مديرة البعثات في وزارة 
التعليم العال���ي وفاء الصراف، 
مؤكدة أن الواليات املتحدة متثل 
للكويت الوجهة األولى للبعثات 

محمد هالل الخالدي

أشادت مساعدة وزير اخلارجية 
األميركي للشؤون الثقافية ايفان 
ريان بالعالقات املتميزة التي تربط 
الكويت والواليات املتحدة، مشددة 
على اجلانب الثقافي منها وذلك 
خالل لقاء صحافي مع مجموعة 
من الصحافيني مساء أمس األول 
بحضور مستش���ارة الش���ؤون 
الثقافية واالعالمية في س���فارة 
الواليات املتحدة ليزا هيلبرون 
واملستشار االعالمي في السفارة 
مارك بوسي ومسؤولة العالقات 

العامة بالسفارة رشا البديري. 
وأضافت ريان أنها س���عيدة جدا 
بزيارتها للكوي���ت ضمن جولة 
تش���مل العديد من ال���دول، وأن 
الهدف الرئيس���ي له���ذه الزيارة 
هو تعزيز العالقات الثقافية بني 
البلدين ومتابعة األنشطة والبرامج 
الثقافية املتبادلة بهدف تقييمها 
وتطويرها مبا يخ���دم اجلميع.  
كما أش���ادت بالطلبة الكويتيني 
الدارسني في اجلامعات والكليات 
واملعاه���د األميركي���ة مبختلف 
تخصصاتها ومستوياتها، قائلة 
بأنهم خير سفراء لبلدهم الكويت، 

السفير األميركي دوغالس سيليمان ومساعدة وزير اخلارجية األميركي للشؤون الثقافية ايفان ريان واحلضور في اللقاء

)أنور الكندري(الشيخ سلمان احلمود والشيخة حصة الصباح وعلي جنتي خالل جولة على املعروضات  الشيخ سلمان احلمود وعلي جنتي مع االطفال املشاركني في املعرض 

دار اآلثار افتتحت معرض »في قدمي الزمان.. كانت حديقة للحيوان« باستخدام 114 حتفة فنية من مجموعة الصباح األثرية

احلمود: بناء جيل قادر على حتمل مسؤولياته الوطنية  في مسيرة النهضة

الشيخة حصة الصباح ان هذا 
املعرض م���ن املعارض املهمة 
والفريدة من نوعها وجاء نتيجة 
جلهود ش���ارك بها االطفال مع 
الدار اس���تمرت م���ا يقرب من 

ثمانية اشهر.
واش���ارت الى ان معرض 
»في قدمي الزمان.. كانت حديقة 
للحيوان« هو من صنع هؤالء 
االطفال وابتكارهم، اذ اسهمت 
حركتهم الدائمة اثناء تخطيطهم 
ومناقشتهم واختيارهم وتخيلهم 
»ف���ي اظهار هذا املعرض بهذه 
الصورة الرائعة، فإبداعهم كان 
واضحا للحضور والزائرين«.

لتوجد لديهم فكرا مضيئا وعقال 
سليما.

واعتبر احتواء املعرض على 
قطع فنية إسالمية جاء بعضها 
من ش���رق بالد فارس والدول 
املجاورة هو بيان تاريخي لتلك 
احلضارات التاريخية العريقة 
ولتأثير اإلسالم اإليجابي عليها 
وعلى السلوك اإلنساني وتعميق 
االنتماء الروحي جتاه رسالة 
اإلسالم السمحة، ما يؤكد وحدة 
الثقافة والفنون اإلسالمية في 

حياة األمم والشعوب.
من جانبها، اكدت املشرف 
الع���ام لدار االثار اإلس���المية 

الس���محة والتقاليد العربية 
االصيل���ة والتاري���خ العربي 
اإلس���المي »ميثالن س���ياجا 
واقيا للوطن وتعزيزا للحمته 
وقوة اجتماعية تغرس اسس 
فكر س���ليم وتسامحا ومحبة 
في نفوس ابنائنا منذ نعومة 

اظفارهم«.
االث���ار  دار  ان  وأض���اف 
اإلس���المية منذ انطالقها قبل 
30 عاما تقوم بهذا الدور املهم 
عبر احتضان الطفل والناشئ 
وتثقيفهم بتاريخهم اإلسالمي 
من خالل ما تقدمه من أنشطة 
ثقافية ومطبوع���ات متميزة 

وتنظي���م املع���ارض الثقافية 
اخلاصة بالطفل والناش���ئة. 
وأض���اف ان ه���ذا النهج يأتي 
تعبيرا وترجم���ة لتوجيهات 
صاحب الس���مو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء من خالل تقدميهم كافة 
أنواع الدعم واالهتمام بهذه الفئة 
الغالية من أبناء الكويت لبناء 
جيل قادر على حتمل مسؤولياته 
الوطنية في مس���يرة نهضة 

املجتمع وتقدم الوطن.
وقال الشيخ سلمان احلمود 
ان التنشئة الصحيحة والنهل 
املس���تمر من القيم اإلسالمية 

احلمود ان املعرض »الذي يقام 
ألول مرة في منطقة الش���رق 
األوسط« على ايدي االطفال الذين 
قدموا عمال ثقافيا اشرفوا على 
اختيار حتفه الفنية ليؤكدوا من 
خالله رسالة الكويت الثقافية 

واإلنسانية السامية.
وذكر ان اش���راك دار االثار 
ملجموعة من األطفال تتراوح 
أعمارهم ب���ني 6 و12 عاما في 
تنظيم املعرض الذي يحتوي 
على 114 قطعة اثرية من القرن 
الثاني امليالدي الى القرن ال�18 
املي���الدي يدل على الفلس���فة 
واملنهج اجلدي���د في صناعة 

واعتبر ان العرض الثقافي الذي 
قدمه االطف���ال »عمل فريد من 
نوعه« يعكس الرسالة االنسانية 
الراقية والدور الثقافي الرفيع 
لدار االث���ار االس���المية على 

املستويني احمللي والدولي.
وذكر ان دار االثار مؤسسة 
ثقافية كويتية يشار لها بالبنان 
من خالل تقدميها لسلسلة من 
املعارض العاملية وأش���هرها 
معرض »ذخيرة الدنيا« الذي 
طافت من خالله بقاع املعمورة 
لنش���ر احلضارة اإلس���المية 

وجمال فنونها.
واوضح الش���يخ س���لمان 

حمد العنزي

برعاية م���ن وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود اقيم في 
دار االثار االسالمية مساء اول 
من امس حفل افتتاح معرض 
»في قدمي الزمان.. كانت حديقة 
للحيوان« الذي يعد املعرض 
االول املوج���ه لالطفال املنظم 
من قبل اقرانهم والذي يعرض 
مقتنيات مختارة من »مجموعة 
الصباح« باستخدام 114 حتفة 
فنية من مجموع���ة الصباح 
االثرية بدار االثار االسالمية، 
إذ ش���كل االطفال حديقة فنية 
تشكيلية رائعة بطريقة عكست 
تخيله���م لواقع تل���ك التحف 
التاريخي في العصر االسالمي، 
واستخدم األطفال خيالهم في 
ربط مقتني���ات املجموعة من 
التحف التاريخية التي حتتوى 
صورا حليوانات وتقدمي شرح 
عنها وعن عالقتها باالنسان، 
فضال عن ترتيبها وفق الشكل 
واللون واحلجم م���ع مراعاة 
احلقبة الزمني���ة التي متثلها 
كل حتفة. وأعرب وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود في كلمة 
عقب املعرض الذي اقيم بحضور 
وزير الثقافة واإلرشاد االيراني 
د. علي جنتي عن اعجابه مبا 
قدمه االطفال والناشئة من ابداع. 

الشيخ سلمان احلمود والشيخة حصة وعلي جنتي في مقدمة احلضور  من املقتنيات من املعروضات 

حصة الصباح: املعرض 
من املعارض الفريدة 
من نوعها وجاء نتيجة 

جلهود شارك بها 
األطفال مع الدار 
استمرت ما يقرب
 من ثمانية أشهر
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الشيخ محمد العبداهلل متحدثا خالل االجتماع

وزراء العدل اخلليجي خالل االجتماع  

د.عبداللطيف الزياني  )قاسم باشا( جانب من احلضور

خالل ترؤسه اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون

العبداهلل: ضرورة وضع آليات لتعزيز التعاون العدلي والقضائي
 بني دول اخلليج وبحث السبل الكفيلة مبواجهة التحديات واملخاطر 

آفاق جديدة غايتها اإلجناز 
الكامل ألهدافنا املشتركة.

وقال الزياني: اننا نرى أن 
هذا القرار سيؤدي مبشيئة 
اهلل تعالى إلى إيجاد قاعدة 
تش����ريعية موحدة بني دول 
املجلس مبا يحقق ما نصت 
عليه املادة الرابعة من النظام 
األساس����ي ملجلس التعاون 
والتي قضت في أحد بنودها 
التعاون  بأن أهداف مجلس 
األساسية تتمثل في وضع 
أنظمة متماثلة في مختلف 
امليادين مبا في ذلك الشؤون 

التشريعية واإلدارية.
وأشار إلى أنه سيتم خالل 
االجتماع موضوعات عدة من 
بينها توصيات اللجان الفنية 
التي عقدت هذا العام تنفيذا 
العدل في  لق����رارات وزراء 
اجتماعهم اخلامس والعشرين 
الذي عقد في مملكة البحرين 
إل����ى موضوعات  باإلضافة 
أخرى ذات اهتمام مش����ترك 
ب����ني وزارت العدل في دول 

مجلس التعاون. 

التعاون لدول اخلليج العربية، 
متمنيا أن نصل باجتماعنا 
إل����ى مبتغاه ال����ذي نرجوه 
وأن نتوصل في خامتته إلى 
الق����رارات والتوصيات مبا 
هو من شأنه خدمة شعوبنا 
وحتقي����ق مصال����ح وآمال 

بلداننا.
وأش����اد العبداهلل بوزير 
العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف في مملكة البحرين 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
ملا بذل����ه من جه����د دؤوب 
ومخلص خالل رئاسته القيمة 
وإدارت����ه املقتدرة لفعاليات 
االجتماع اخلامس والعشرين 
لوزراء العدل في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية. 
الفتا الى ان ما أجنز س����لفا 
خالل االجتماعات الس����ابقة 
من أعمال وما مت التوصل إليه 
من توصيات وقرارات بناءة 
إمنا ه����و ثمرة جهود كبيرة 
بذلتها األمانة العامة وجلان 
اخلبراء املختصني ورسخها 
وكالء وزارات العدل وصوال 

بها إلى اجتماعنا.
الس����عي نحو  وقال: ان 
متابعة أطر تعزيز التعاون 
في املجالني العدلي والقضائي 
وقياس مدى استرشاد بلداننا 
مبا يص����دره جمعكم الكرمي 
من توصيات وقرارات إمنا 
التعاون  يعد إحدى مظاهر 
القانون����ي احلقيقي والبناء 
ب����ني وزارات العدل في دول 
مجلس التعاون نظرا ملا ميثله 
ذلك من توثيق مستمر وفاعل 
لروابط التع����اون القانوني 
ومن ثم القضائي بني دولنا 
جميعا. وها هي ش����عوبنا 
تتطلع دائما إلى ما يصدره 
لصاحلها مجل����س التعاون 
وآليات����ه املتخصصة والتي 
من بينه����ا اجتماعات وزراء 
العدل من توصيات وقرارات 
تهدف في مجملها إلى تأكيد 
التي  الغايات واملستهدفات 
كرسها دول املجلس في نظامه 

األساسي.
وأش����ار العبداهلل إلى ان 
جدول أعمال االجتماع مليء 

بالبنود واحملاور املهمة، وقال 
»ال شك في أن جدول أعمالنا 
يجود مبجموعة قيمة وهامة 
من البن����ود واحملاور والتي 
يس����عى كل منها إلى تلبية 
متطلب����ات أنظمتنا العدلية 
الوطنية بصفة خاصة وتعزيز 
التع����اون والتكامل  أواصر 
بني بلداننا بصف����ة عامة«. 
من جانب����ه قال األمني العام 
ملجس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبداللطيف الزياني 
التع����اون أجنز  ان مجلس 
خالل مسيرته التي جتاوزت 
ثالثة عق����ود خطوات مهمة 
وإجنازات طموحة في مختلف 
ميادين العمل املشترك ومنها 
العدل����ي والقضائي وحقق 
مس����توى متقدما في مجال 
تنفيذ األهداف املوكلة إليه، 
ومع ذل����ك ورغم النجاحات 
التي حققتها مس����يرتنا فإن 
طموحات قادتنا وتطلعات 
شعوبنا تتجاوز ما حتقق، 
مصرة على تسريع اخلطى 
ودفع مسيرة التعاون نحو 

بلدكم الثاني«.
وأضاف: انه لش����رف لي 
أن أتولى رئاس����ة فعاليات 
االجتماع السادس والعشرين 
لوزراء العدل في دول مجلس 

الكرمي خالص حتيات وأصدق 
أمنيات الكويت أميرا وحكومة 
وش����عبا، كما يس����عدني أن 
أقدم لكم أسمى باقات املودة 
والترحاب وأنتم على أرض 

أسامة أبوالسعود

أكد وزير الدولة لشؤون 
ال����وزراء وزي����ر  مجل����س 
الع����دل بالوكال����ة الش����يخ 
محمدالعبداهلل ضرورة بحث 
السبل ووضع اآلليات الكفيلة 
مبواجه����ة التحديات واحلد 
من املخاطر التي تواجه دول 
مجلس التعاون اخلليجي من 
خالل تفعيل وتنفيذ ما يصدر 
ع����ن اجتماعاتنا من قرارات 
وتوصيات قانونية وعدلية 
متت دراستها وصياغتها في 
ضوء اس����تقراء مستجدات 
الدولي  الواق����ع  وتطورات 

واإلقليمي والوطني.
العبداهلل في كلمة  وقال 
خالل ترؤسه أمس االجتماع 
السادس والعشرين لوزراء 
العدل بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الذي 
الكويت 23-22  تستضيفه 
أكتوبر اجلاري »انه يسعدني 
بداية ونحن اليوم في شرف 
استقبالكم ان انقل جلمعكم 

 مناقشة مشروع اتفاقية تسليم املجرمني
 أسامة أبوالسعود

قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز املاجد إن االجتماع الـ 26 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون 
اخلليجي ناقش العديد من املوضوعات التي مت إدراجها على جدول األعمال وفي مقدمتها املوضوعات 

التي تندرج ضمن إطار التعاون القانوني والقضائي بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
حيث مت بحث ومناقشة التوصيات الصادرة عن االجتماع الثامن عشر لوكالء وزارات العدل بدول 

مجلس التعاون والذي عقد بالكويت خالل الفترة من 10- 11 سبتمبر 2014 واملوضوعات املتعلقة بها، 
وأبرزها مشروع اتفاقية تسليم املجرمني واملسائل املتعلقة بدراسة دخول الدول األعضاء في مجلس 

التعاون كمجموعة إلبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو املجموعات الدولية 
األخرى واملقترحات املتعلقة ببحث وتطوير اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية 

بدول املجلس باإلضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية تسليم املجرمني بني دول مجلس التعاون وقرار 
املجلس الوزاري في دورته الـ 120 بشأن سجناء دول املجلس في اخلارج.

وقال املاجد إنه مت خالل هذا االجتماع اتخاذ التوصيات املناسبة بشأن املوضوعات املدرجة على 
جدول األعمال والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل املشترك في املجال العدلي بني دول املجلس.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل
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2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9
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قطعة )3(، شارع يوسف القناعي
3 غرف نوم، صالة، ومطبخ و2حمام 2غرفة نوم، 

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للبيــــع

م�صاحة x 4 8 مع خدمات

حويل - �س بن خلدون

99040185

مـــحــــــــــــــــــــــل
دعـــايــــة وإعــــالن
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)محمد هاشم( السفير التركي مراد تامير مع اإلعالميني خالل املؤمتر الصحافي  

أشار إلى أنه ال يوجد أي مخطط ملستقبل سورية ما بعد »داعش«

السفير التركي: أوقفنا خليجيني كانوا يرغبون في عبور 
تركيا لاللتحاق بـ »داعش« وأعدنا معظمهم ألوطانهم

السفير التركي متحدثا 

بيان عاكوم

أعلن السفير التركي لدى 
البالد، مراد تامير ان بالده 
اوقفت كثيرا من اخلليجيني 
الذين كانوا ينوون الدخول 
الى س���ورية عبر االراضي 
التركية لاللتحاق »بتنظيم 
الدولة في العراق والش���ام 
املعروف بداعش«، الفتا الى 
»وجود تعاون استخباراتي 
وتقاسم في املعلومات بني 
بالده ودول اخلليج لوقف 
مثل هذا التس���لل«، وبينما 
رف���ض تامي���ر االعالن عن 
جنس���يات املوقوفني، اشار 
الى ان بالده سلمت اغلبهم 

الى دولهم.
وخ���الل مؤمتر صحافي 
عقده مبنزله في الدعية مع 
عدد م���ن الصحف احمللية، 
اش���ار تامير الى انهم »منذ 
عدة اشهر استطاعوا احلد من 
عمليات التسلل عبر احلدود 
وذلك بعد تعاون استخباراتي 
مع ال���دول الغربية«، مبينا 
انهم »خالل الفترة السابقة 
لم يكن بإمكانهم حتقيق ذلك 
لعدم قدرته���م على معرفة 
انتماء السياح الذين يقومون 
بزي���ارة تركيا«، وقال »كنا 
الغربية  نقول دائما للدول 
التي كان���ت تته���م تركيا 
بتس���هيل عبور االرهابيني 
عبر اراضيها مادام انكم على 
علم بهؤالء االشخاص ملاذا ال 
تبلغونا عنهم ولكن اجابتهم 
كانت انهم دول دميوقراطية 
وليس بإمكانهم اعطاء اسماء 

مواطنيهم«.
وانتق���د ما ينش���ر في 
الصحف احمللية من مقاالت 
تتح���دث ع���ن ان تركيا لم 
تساعد املدنيني في كوباني 
كما تطالب بتدخل اجليش 
التركي عس���كريا وتتحدث 
ع���ن ع���ودة االمبراطورية 
العثماني���ة، معتب���را هذه 
املق���االت بأنها تنم عن عدم 
معرفة جيدة بالتاريخ وال 
بحقيق���ة االحداث اجلارية، 
مضيفا ان »بالده مدت كوباني 
باملس���اعدات االنس���انية، 
يعاجل���ون  واملصاب���ون 
باملستشفيات التركية حتى 
املطلوبون منهم«، متسائال 
منطقة واقعة حتت احلصار 
مل���دة 40 يوم���ا وليس لها 
منفس س���وى تركيا كيف 
ميكن ان تصمد حتى اآلن؟، 
ولفت الى ان »املس���اعدات 
األميركية وصلت اخيرا ولكن 
املساعدات التركية كانت منذ 
البداية«، مش���ددا على انهم 
يقومون بذل���ك من منطلق 

انساني بحت«.
ولفت الى ان تركيا فتحت 
ابوابها امام الشعب السوري 
النها تعلم انه ال احد يترك 
منزل���ه اال اذا كان مضطرا 
لذل���ك، وبالتالي حتتضن 
اليوم مليونا ونصف املليون 
نازح س���وري، مشيرا الى 
انهم ال يتعاملون معهم على 
اساس نازحني وامنا كضيوف 
واشقاء، مبينا ان بالده انفقت 
4 مليارات دوالر عليهم في 
حني لم تتعد املساعدات التي 

وصلتهم من اخلارج ال� 200 
ملي���ون دوالر، مبينا انهم 
يحاولون جاهدين ان يستمر 
السوريون في حياتهم على 
افضل ما ميك���ن، موضحا 
»وجود نحو 95 الف طالب 
سوري في املدارس التركية، 
وتؤمن لهم الرعاية الصحية 
دون مقابل في املستشفيات 

التركية«.
 واض���اف: ان وج���ود 
ب���الده بدأ  الس���وريني في 
يخلق لهم مش���اكل كثيرة 
منها تفضيل اصحاب احملالت 
التجارية العامل السوري على 
التركي وذلك بسبب قبوله 
العمل مبردود ضئيل، الفتا 
الى انهم اخبروا منذ البداية 
الواليات املتحدة االميركية 
بالعمل على ان تكون هناك 
منطقة حظر طيران جوي 
ولكن لم يتم ذلك، الفتا الى 
ان بالده »كانت تشدد دائما 
على ضرورة معرفة مستقبل 
سورية ما بعد »داعش« اال 
انه لم يكن ل���دى الواليات 
املتحدة االميركية جواب كاف 
النه ليس لديهم خطط وكان 
ردهم دائما ان اولوياتنا اآلن 
هي »داعش« وليس بش���ار 

االسد«.
وتاب���ع: ان تركي���ا اكثر 
الدول التي تتأثر سلبا مبا 
يحدث في املنطقة، متحدثا 
عن بداي���ات التنظيم حيث 
اش���ار الى ان���ه كان »جزءا 
من اجليش الس���وري احلر 
وكان لتركيا عالقات جيدة 
مع اجليش احل���ر«، مبينا 
ان »داعش لم تكن حتارب 
بجدية النظام السوري وإمنا 
كانت تقف دائما في الصفوف 
اخللفي���ة ولكن بعد ضعف 
اجليش احلر قويت داعش 
وانفصل���ت عنه وأصبحت 
بالتساوي مع القاعدة وجبهة 
النصرة ووجدت لنفس���ها 
مكانا في غرب العراق وشرق 
س���ورية«، وزاد: »بعد هذه 
الفترة من كان يحارب بأبسط 
الوسائل اصبح لديه معدات 
واس���لحة تضاهي معدات 
اجليش العراقي من صواريخ 
ودبابات وكما رأينا جميعا 
ان العالم وقف متفرجا ولكن 
بعد وص���ول داعش الربيل 
حترك الغرب وبدأ بالتحالف 

مع االكراد«.

واردف: ان »حزب االحتاد 
الدميوقراطي الكردي السوري 
املتواجد في كوباني والذين 
لديهم رواب���ط طبيعية مع 
العمال  مجموع���ة ح���زب 
االرهاب���ي  الكردس���تاني 
حتاول تش���كيل نظام ذاتي 
في س���ورية«، الفتا الى ان 
»بالده طلبت منهم االلتحاق 
باجليش احلر حملاربة النظام 
السوري لكنهم رفضوا ذلك«، 
مبينا ان »هذا يتعارض مع 
وحدة سورية التي يسعون 
من اجلها«، مؤكدا ان بالده 
»س���محت لدخ���ول قوات 
اراضيها  البيش���مركة عبر 
الى كوباني ملساعدة االكراد 
الدفاع عن  الس���وريني في 
املدينة مبواجهة متشددي 
تنظيم الدولة ولكن املسألة 
اآلن ه���ي بني حزب االحتاد 
الدميوقراطي الكردي السوري 
وبني قوات البيشمركة فإذا مت 
االتفاق بينهم فنحن ال مانع 
لدينا من عبور البيشمركة 
ملساعدتهم«، مبينا »ان حزب 
االحتاد الدميوقراطي الكردي 
ال يريد مشاركة البيشمركة 
معهم في القتال وامنا يريد 
فقط تقدمي السالح والقتال 
مبفردهم لتحريرها ومن ثم 

اقامة منطقة حكم ذاتي«.
وعما ت���ورده الصحف 
من مطالب للجيش التركي 
بالتدخل، قال: ال االكراد وال 
العرب يريدون تدخل تركيا 
وال حتى تركيا، مشيرا الى 
انه »في الوقت الذي جتلس 
فيه الدول االخرى في منازلها 
وتق���وم بالتفجي���رات عن 
بعد مل���اذا يتدخل اجليش 
التركي في املعركة؟«، وانه 
»مت اتخ���اذ ق���رار مع دول 
التحالف بتدريب مجموعات 
من املعارضة السورية في 
تركيا على استخدام السالح 
كما سمحت تركيا باستخدام 
بعض القواعد العس���كرية 
التركية للمساعدات االنسانية 
م���ن قبل ق���وات التحالف، 
التركية مفتوحة  واحلدود 
ملدهم باملساعدات االنسانية«، 
مجددا موقف بالده الرافض 
العس���كري،  الدعم  لتقدمي 
موضح���ا ان تركيا لم تقدم 
الس���الح لداعش وامنا كل 
االسلحة التي بأيدي داعش 

هي صناعة روسية.

قال السفير التركي مراد تامير ان الرفض الكويتي 
الستبدال رخص القيادة التركية بكويتية وجهة نظر 
السلطات الكويتية ورمبا يكونون على حق حيث ان 

القانون يسري على اجلميع، مشيرا الى وجود مفاوضات 
لتخطي هذا االمر عبر االتفاقيات الثنائية، الفتا الى انه 
حاليا يتم التخطيط لزيارات الى الكويت على مستوى 
وزراء اخلارجية قبل نهاية العام احلالي، آمال ان تكون 

هناك زيارة لرئيس الوزراء التركي الى الكويت.

وعن العالقات الثنائية، قال »بالرغم من هذه الصورة 
املأساوية للمنطقة نشكر اهلل ان العالقات التركية ـ 

الكويتية لم تتأثر مبا يحدث ومازالت في تطور مستمر، 
وإذا نظرنا الى املنطقة جند ان الدولتني الوحيدتني اللتني 

متتلكان عالقات ممتازة هما الكويت وتركيا دون ان 
يكون احد مستاء من هذه العالقة، وهذا يعود الى القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير واالحترام الذي يحظى به 

على مستوى العالم«.

استبدال رخص القيادة 
التركية بكويتية

العالقات بني البلدين لم تتأثر 
بأحداث املنطقة

)هاني عبداهلل( وليد اخلبيزي والسفير اجلورجي يقطعان كيكة االحتفال  

مدير إدارة أوروبا في »اخلارجية« شارك في االحتفال بالعيد الوطني اجلورجي

اخلبيزي: ما زلنا في مرحلة حتقيق 
اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بإلغاء »الشنغن«

القائم باالعمال في السفارة البحرينية ابتسام الرويعي تباركالسفير االردني محمد الكايد مهنئا 

بيان عاكوم

أكد مدير ادارة اوروبا في 
وزارة اخلارجية السفير وليد 
اخلبيزي انهم ما زالوا »في 
مرحلة حتقي���ق االجراءات 
التنفيذية التي تطلبها دول 
االحتاد االوروبي املنضوية 
حتت »الشنغن« لالستجابة 
لطل���ب الكويت بإلغاء تلك 
التأش���يرة عن املواطنني«، 
ان »وزارة  ال���ى  مش���يرا 
الداخلية تعمل على حتقيق 
طلب اجلوازات االلكترونية 
من خالل الدورة املستندية 
ووضع اجلوازات اجلديدة 
عل���ى طاول���ة املناقصات 
الكويتية لبدء تنفيذ الطلب 
االساسي« مبينا، »جهوزية 
بقية االستحقاقات«، والفتا 
الى انه »مبجرد االنتهاء من 
اجلوانب الفنية سيتم االنتقال 

الى اخلطوة املقبلة«.
وذكر اخلبي���زي خالل 
مشاركته في االحتفال الذي 
نظمت���ه س���فارة جورجيا 
مساء اول من امس في فندق 
الكراون بالزا مبناسبة العيد 
الوطني، »ان الكويت تلقت 
موافقات وزراء خارجية دول 
االحتاد االوروبي لطلب وزير 
الش���يخ صباح  اخلارجية 
الكويت  اخلالد بدعم طلب 
بالغاء تأشيرة الشنغن عن 
املواطنني من قبل دول االحتاد 

االوروبي«.
ولف���ت ال���ى ان »جميع 
املنتمية  ال���دول االوروبية 
للش���نغن اب���دت تع���اون 
معنا« ولكن���ه جدد تأكيده 
ان »الطري���ق اليزال طويال 
النه يحتاج الى مباحثات مع 
االحتاد والبرملان االوروبي 
وهو طريق مستندي طويل 
داخل بيروقراطية االحتاد 

االوروبي«.
وردا على سؤال بخصوص 
تطبيق السفارة البريطانية 
النظام االلكتروني للتأشيرة، 
لفت اخلبيزي الى ان »اجلانب 
البريطان���ي وع���د ان يتم 
االنتهاء من املش���اكل التي 
الحظوها عند تطبيق النظام 
في ثالث دول«، مبينا ان هذه 
»املشاكل ستؤثر على تطبيقه 
في الكويت خصوصا ان عدد 
الطلبات ف���ي البالد ضعف 
التي  الدول االخرى  طلبات 
النظام«، مشيرا  طبق فيها 
الى ما سبق ووعد به وزير 
اخلارجية البريطاني خالل 
زيارته االخيرة الى الكويت 
ب���ان االنتهاء من املش���اكل 
الفنية س���يكون بداية عام 

.2015
واثن���ى عل���ى تع���اون 
السفارة البريطانية، مشيرا 
ال���ى ان »الس���فير اجلديد 
يس���عى جاهدا من اجل ان 
يكون هناك امكانية الستقبال 
طلبات اكثر وحتقيق سرعة 
في اجنازه���ا خالل النظام 
احلالي متطلع���ا ملزيد من 

التعاون معهم«.
وعن العالقات الكويتية 
� اجلورجية قال »بدأت بعد 
الغزو ع���ام 1992 وتتطور 
منذ ذلك الوقت، مشيرا الى 

اتفاقي���ات تنظم  وجود 7 
العالق���ة في ه���ذه املرحلة 
ونتطل���ع الى املزيد منها«، 
ب���ني ان »جورجيا  وبينما 
تقدم تسهيالت للمستثمر 
الكويت���ي لالس���تثمار في 
القطاعات احليوية السيما 
الس���ياحة« تطرق لزيارة 
سمو الشيخ ناصر احملمد 
الى جورجيا والتي اعتبر 
انها كان لها االثر الكبير في 

تطوير العالقات.
وكشف عن زيارة مرتقبة 
لوزير خارجي���ة جورجيا 
الكوي���ت دون حتديد  الى 
موع���د حتى اآلن، مش���يرا 
ال���ى انها »تأت���ي في اطار 
توطيد العالقات واملشاورات 
املعتادة بني  الديبلوماسية 
وزراء اخلارجية« متحدثا عن 
»وجود العديد من مشاريع 
االتفاقيات التي نتطلع الن 
يتم االنته���اء منها«، وعن 
عدم وجود سفارة كويتية 
ف���ي جورجي���ا ق���ال »هذا 
كل���ه يخض���ع لألولويات 

وامليزانيات املتاحة.
من جهته، شدد السفير 
اجلورج���ي ل���دي الكويت 
روالند بيريدزه على اهمية 
التي تربط بالده  العالقات 
بالكويت، مش���يرا الى انها 
»بدأت ع���ام 1992 بعد عام 
واحد من استقالل جورجيا«، 
الفتا الى انه منذ ذلك الوقت 
والبلدان يسعيان لتعميق 

وتطوير تلك العالقات.
وأشار بيريدزه الى انه مت 
افتتاح السفارة اجلورجية 
في الكويت في 2006 ومنذ 
ذلك الوقت تقوم الس���فارة 

بالعمل على تهيئة الظروف 
التي م���ن ش���أنها تطوير 

العالقات. 
وقدم شكره للكويت نظرا 
للدعم الذي قدمته جلورجيا، 
الفت���ا ال���ى انه »كس���فير 
جلورجيا فإنه معني بتعميق 
تلك العالقات الثنائية عبر 
آليات جيدة م���ن بينها ما 
مت عمله مثل انش���اء جلنة 
مشتركة بني البلدين عقدت 
جلستها االولى في عام 2010 
وتسعى لعقد اجللسة الثانية 

مطلع العام املقبل«.
وب���ني ان »املش���اورات 
السياسية س���وف تستمر 
الكويتي من  مع اجلان���ب 
التعاون  اجل مزي���د م���ن 
الذي من  االقتصادي االمر 
شانه ان يعود بالنفع على 
كلتا الدولتني«، موضحا ان 
بالده وقع���ت على اتفاقية 
من شأنها العمل على جذب 
الذين سيكون  املستثمرين 
بإمكانهم تسويق منتجاتهم 

في االحتاد األوروبي. 
ع���دد  ان  وأض���اف: 
الكويتيني في  املستثمرين 
جورجيا قليل جدا، مشيرا 
إلى احلاجة إلى العمل على 
زيادة حجم االس���تثمارات 

الكويتية في جورجيا.
وباحلديث عن العالقات 
الروسية اشار  اجلورجية 
الى انهم يعملون على تقليل 
التوتر مع جورجيا، مشيرا 
أقدمت على  الى ان روسيا 
اتخ���اذ بع���ض اخلطوات 
غير البناءة جتاه جورجيا 
وبعضها يعد تهديدا للعالقات 

الثنائية.

سفراء ليبيا والسنغال وأذربيجان خالل االحتفال 

سفير تونس نور الدين الري يقدم التهاني 

زيارة مرتقبة لوزير 
خارجية جورجيا 

إلى الكويت

جورجيا تقدم 
تسهيالت 

للمستثمر الكويتي 
في القطاعات 

احليوية 

السفير اجلورجي: 
نسعى لتطوير 
العالقات بني 

البلدين 

روسيا أقدمت 
على خطوات غير 
بناءه جتاه جورجيا

استطعنا احلد من 
عمليات التسلل 

عبر احلدود 
التركية بالتعاون 
مع االستخبارات 

الغربية

ما ينشر في 
الصحف احمللية 
من مقاالت ضد 

تركيا يجافي 
احلقيقة وينم عن 
عدم معرفة جيدة 

بالتاريخ أو األحداث 
اجلارية

تركيا حتتضن مليونًا 
ونصف املليون 

نازح سوري وأنفقنا 
4 مليارات دوالر 

لدعمهم 

لم نقدم السالح 
لـ »داعش« وكل 
األسلحة التي بني 

أيديهم صناعة 
روسية
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وقّع عقد وصلة الدوحة مع إحدى الشركات الكورية بقيمة تتجاوز 165 مليون دينار وفي مدة تصل إلى 4 أعوام

اإلبراهيم: طرح 11 مشروعاً بقيمة مليار دينار منتصف 2015
جانب من االجتماع املشترك بني اجلانبني الكويتي والكوري على هامش توقيع العقد                        )محمد خلوصي( تقاطعات دائرية في املشروع تسهم في حتقيق االنسيابية املروريةم. عبدالعزيز اإلبراهيم يوقع العقد مع ممثل الشركة الكورية

انس���يابية كاملة حلركة 
الكويت  املرور بني مدينة 
الش���ويخ  وكل من ميناء 
الدوحة وطريق  ومين���اء 
اجلهراء واملدينة الترفيهية، 
حيث يبل���غ الطول الكلي 
للوصل���ة 12.4 ك���م، منها 
7.7 كم جسرا بحريا و4.7 
كم طريقا س���ريعا، مبينا 
أن الوصل���ة تتضم���ن 3 
تقاطعات هي تقاطع املدينة 

الترفيهي���ة وبالقرب منها 
تقاطع الدوحة عند نزول 
اجلسر في جزيرة الدوحة 
باإلضافة إلى ربط كامل مع 
تقاطع ميناء الشويخ الذي 
ينفذ ضمن مشروع الوصلة 

الرئيسية.
ولفت اإلبراهيم إلى أن 
املسافة بني أعمدة اجلسر 
تتراوح بني 40 و60 مترا، 
ارتفاع  أعل���ى  فيما يبلغ 
حتت اجلسر 12 مترا، كما 
يتضمن املشروع 3 مبان 
خدمية في الدوحة وجميع 
خدمات اجلسر والطريق 
واخلدم���ات احلكومي���ة 
ذات العالق���ة )من ترحيل 
وحماية اخلدمات القائمة(، 
مؤكدا أن املشروع يتضمن 
نظاما متطورا شامال ملراقبة 
هيكل اجلس���ر واخلدمات 
املرتبطة به، كما يتضمن 
نظاما متط���ورا للمراقبة 
والتحكم املروري س���يتم 
ربط���ه بالنظ���ام املركزي 
بالكويت، إضافة إلى بناء 
محطة وزن للشاحنات في 

منطقة الدوحة.

الهيكلي  ضمن املخط���ط 
للدولة ويهدف إلى تعزيز 
ربط جنوب البالد مبنطقة 
الشمال إضافة إلى استيعاب 
الكثاف���ة املرورية لثالثني 
س���نة قادمة، ويتكون من 
وصلت���ني إحداهم���ا من 
الشويخ إلى الصبية وهي 
قيد التنفيذ، واألخرى من 

الشويخ إلى الدوحة.
وبنينّ ان املشروع يوفر 

فرج ناصر

كش���ف وزير األشغال 
ووزي���ر الكهرب���اء واملاء 
م.عبدالعزيز اإلبراهيم أن 
منتصف عام 2015 سيشهد 
االنتهاء من طرح 11 مشروعا 
بقيمة مليار دينار، الفتا إلى 
أن طرح مشروعي تكملة 
الدائري اخلامس مع الدوحة 
القاهرة  ومشروع طريق 
س���يتم خالل أس���بوعني 
وسيعقبه بفترة قصيرة 
ط���رح مش���روع تطوير 

الدائري األول.
وأض���اف اإلبراهيم في 
تصريح للصحافيني عقب 
حفل توقي���ع عقد وصلة 
الدوحة صب���اح أمس مع 
الش���ركات  ممث���ل إحدى 
الكورية املختصة في إقامة 
مشاريع الطرق واجلسور 
البحرية أن تكلفة املشروع 
تتجاوز 165 مليون دينار 
وفي مدة تصل إلى أربعة 
أعوام لتت���واءم مع نهاية 
مش���روع جس���ر جابر، 
موضحا أن املشروع مدرج 

مخطط للمشروع

عقد اجتماعاً مع عدد من قيادات »الداخلية« بهدف تنظيم سوق العمل

الدوسري: جلنة مصغرة بني هيئة العمل و»الداخلية« 
ملراجعة املهن وتنفيذ الربط اآللي بني الطرفني

آليات جديدة بش���أن املهن 
الت���ي مت منحه���ا للعمالة 
بالقطاع األهلي وقد أسفر 

وأضافت أن زيارة اليوم إلى 
دار املسنني في دور الرعاية، 
حيث قمنا بتوزيع اإلهداءات 
عليهم، الفتة إل����ى أن أباءنا 
وأمهاتنا في الدار واستقبلونا 
بصدر رحب وسعة.  مبينة 
أن البسمة بدت واضحة على 
ش����فاه احلضور واستطعنا 
أن نفرحه����م مبجموعة من 
املسابقات الشعبية التي نالت 
إعجابهم. من جانبه تقدم مدير 
رعاية املسنني »رجال« محمد 
حمدان العنزي بالشكر لرئيس 
اللجنة  املجلس على تكليف 
االجتماعية في تنظيم زيارة 
ل����دار املس����نني، وأقامت لهم 
برنامج����ا ترفيهيا كما جرت 
العادة منهم وإدخال الفرحة 
والسرور في نفوسهم. وبني 
املناس����بة أعتدناها  أن هذه 

االجتماع عن إجناز العديد 
من التوصيات بهدف تنظيم 

سوق العمل.
التوصيات  أه���م  ومن 
موض���وع الربط اآللي بني 
اجلانب���ني بخصوص نقل 
املركبات وارتباطها  ملكية 
بالعمالة، وتش���كيل جلنة 
مصغرة جتتم���ع بصورة 
دوري���ة ملراجع���ة امله���ن 
العامة  ب���اإلدارة  املرتبطة 

للمرور.
اللقاء من جانب  حضر 
الهيئة نائب مدير عام الهيئة 
البشرية عبداهلل  للموارد 
املطوطح ومدير إدارة تقدير 
االحتياج مساعد املطيري 
ومدير إدارة عمل محافظة 

الفروانية صالح العنزي.

منه����م من����ذ زمن ملش����اركة 
أمهاتنا وآبائنا من املس����نني 
واملس����نات في الدار لدمجهم 
في املجتمع وإحساسهم بأنهم 
مختلطون مع املجتمع وليسوا 
معزولني. م����ن جانبها قالت 
اللجنة جميلة  نائبة رئيس 
البغ����دادي إن اللجنة قدمت 
الي����وم فعالية جديدة ضمن 
سلسلة الفعاليات التي نترابط 
فيها مع املجتمع. وأضافت أن 
فعالية اليوم لهذه الشريحة 
الطيبة والتي لها مكانة طيبة 
في قلوبنا وهم أمهاتنا وأباؤنا 
في هذا املجتمع، متمنية أن 
الترفيهية  الفق����رات  تن����ال 
إعجابهم. وفي اخلتام قامت 
عضوات اللجنة بتوزيع الهدايا 
على املسنني واملسنات والتقاط 

الصور اجلماعية معهم.

خالد البحو.
 وكان موضوع االجتماع 
ح���ول العم���ل على وضع 

مكون����ات الش����عب الكويتي 
والتي تأتي بتوجيهات رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. 

بشرى شعبان

الهيئة  عقد مدير ع���ام 
العاملة  العام���ة للق���وى 
جمال الدوس���ري اجتماعا 
مع وكي���ل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ئون املرور 
اللواء عبداهلل يوسف املهنا 
ومساعد املدير العام لشئون 
التخطيط وبحوث املرور 
اللواء صالح الناجم ومساعد 
املدير العام لشئون تنظيم 
اللواء  السير والتراخيص 
صالح بودس���تور ومدير 
إدارة مكتب الوكيل املساعد 
لشؤون املرور العقيد علي 
الصالح ومدير مركز التدريب 
العقيد هشام الياسني ومن 
إدارة مراكز اخلدمة العقيد 

مت اللجنة االجتماعية  نظنّ
لرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن زيارة لدار املسنني في 
مجمع دور الرعاية االجتماعية 
في الصليبخات، وذلك عصر 
أمس األول بحضور عدد من 
املشرفني واملشرفات وعدد من 

اإلخصائيات في الدار.
وقد تضمن برنامج الزيارة 
فق����رات ترفيهي����ة مصاحبة 
لألغان����ي الوطنية واألغاني 
الكويتية الش����عبية القدمية 
بجانب فقرة األسئلة العامة 
ع����ن الكوي����ت ف����ي املاضي 
باإلضاف����ة إل����ى الغط����اوي 
واألمثال الشعبية. وأوضحت 
رئيسة اللجنة دالل العازمي 
أن الزيارة إلى دار املس����نني 
تأتي استكماال لدور اللجنة في 
التواصل االجتماعي مع جميع 

جمال الدوسري خالل اجتماعه مع قيادات »الداخلية«

جميلة البغدادي تقدم هدية إلحدى نزيالت دار املسنات       )محمد هاشم( 

ً مركز التدخل املبكر في جنوب الصباحية يخدم 55 طفالً معاقا

اللجنة االجتماعية للغامن رسمت البسمة على شفاه »املسنني«

بشرى شعبان

أعلن مدي���ر إدارة رعاية 
أن  املعاقني ماج���د الصالح 
اإلدارة ستفتتح مركز التدخل 
املبك���ر لألطفال املعاقني في 
جن���وب الصباحية برعاية 
وزيرة الشؤون هند الصبيح 

يوم االثنني املقبل .

وأوض���ح ف���ي تصريح 
انه سيتم نقل 55  صحافي 
طفال م���ن س���كان املنطقة 
العاش���رة من مركز التدخل 
املبكر في منطقة السرة إلى 
املركز اجلدي���د في جنوب 
الصباحي���ة لتخفيف أعباء 
التنقالت على أولياء األمور 
وتنفي���ذا خلطة الوزارة في 

التوسع في رعاية هذه الفئة 
عبر إنش���اء مراكز لرعاية 
صغار السن من املعاقني في 

مناطق سكنهم.
وبني الصالح ان عملية 
انتقال األبناء تدريجيا كي ال 
يحدث أي ارتباك لدى أولياء 

األمور.
وأوضح أن مركز التدخل 

املبكر يستقبل األطفال من 
فئ���ة املعاقني من���ذ الوالدة 
الى عمر أربع س���نوات عبر 
توفير فريق عمل متخصص 
يقوم بزيارات منزلية إلرشاد 
األبناء  وتهيئ���ة وتدري���ب 
وأولياء أمورهم ويهدف إلى 
تقدمي البرامج التربوية الى 
اكبر عدد من املعاقني وسط 

بيئتهم الطبيعية بهدف احلد 
من اخلدمات اإليوائية، مشيرا 
ال���ى انه يق���وم على العمل 
مشرف عام للمركز ونائب 
مش���رف واختصاصي���ون 
نفسيون واجتماعيون وتربية 
خاصة، باإلضافة الى العالج 
الطبيعي واختصاصي نطق 

وكالم وطبيب أطفال.

احلصان: افتتاح حتويلة مرورية
ملشروع جسر جابر بنهاية الغزالي

فرج ناصر

أعلن الوكيل املساعد لقطاع هندسة الطرق 
بوزارة األشغال العامة، م.أحمد سليمان احلصان 
عن عزم وزارة األشغال العامة افتتاح حتويلة 
مرورية ألعمال مش���روع جسر الشيخ جابر 
األحمد الصباح عند نهاية طريق الغزالي في 
اجتاه ميناء الش���ويخ، تبدأ من بوابة جامعة 
الكويت رقم )1( وحتى مدخل املنطقة احلرة، 
وس���يتم افتتاح التحويلة فجر يوم السبت 

املوافق 25 أكتوبر 2014.
وأشارت مهندسة املشروع مي املسعد إلى أنه 
مت التنسيق مع السادة اإلدارة العامة للمرور في 
وزارة الداخلية ممثلة في إدارة هندسة الطرق 

والتي قامت بدورها مبعاينة املوقع للتحقق من 
توافر شروط األمن والسالمة العامة واشتمال 
التحويلة املرورية على جميع خدمات الطريق 
القائم كأعمدة اإلنارة والعالمات اإلرشادية، وذلك 
طبقا ملعايير الطرق البديلة املعتمدة لضمان 
نق���ل حركة املرور بانس���يابية عليها، وكذلك 
املوافقة وإصدار التصاريح الالزمة لفتح حركة 
املرور على الطريق املؤقت. كما أشارت إلى أن 
التحويلة املرورية اجلديدة والتي متتد ملسافة 
500 متر، تعتبر املرحلة األولى من ثالث مراحل 
للتحويالت املرورية بطري���ق الغزالي وذلك 
من أجل إفساح مس���احات لألعمال اإلنشائية 
للمشروع والتي تتمثل في أعمال اجلسور ونقل 

اخلدمات وحتسني املرافق والطرق.

املطيري بحث مع وفد البنك الدولي 
شبكات األمان االجتماعي

بشرى شعبان

بحث وكيل وزارة الش���ؤون عبداحملسن 
املطيري مع وفد من البنك الدولي سبل إعداد 
إطار استراتيجي تنفيذي حول شبكات األمان 

االجتماعي في الكويت. 
 وقالت الوزارة في بيان صحافي: ان االجتماع 
تطرق كذلك الى نتائج الدراسات االستراتيجية 
التي كانت محور »منتدى التنمية البشرية« وهو 
عبارة عن شراكة بني االمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطي���ط والتنمية واملعهد العربي 

للتخطيط مع البنك الدولي. 
وتناول اللقاء مناقش���ة بع���ض االهداف 
االستراتيجية من اهمها ان تكون ادارة الرعاية 
االسرية مرتكزا لشبكة امان اجتماعي شاملة 
من خالل حتسني الترابط مع مؤسسات املجتمع 
املدن���ي مبا فيها اجلمعيات اخليرية واملبرات 
وتقدمي مساعدات اجتماعية تتسم بدرجة عالية 

من الكفاءة والفعالية. 
 كما بح���ث الطرفان آلي���ة تغيير بعض 
املكتس���بات في حجم املس���اعدات وشريحة 

املستفيدين وحتفيز املوظفني لتقدمي خدمات 
املساعدات االجتماعة والتميز في تقدمي الرعاية 
الالحقة للمستفيدين مع التركيز على حتفيزهم 

لدخول سوق العمل. 
 واكد املطيري خالل اللقاء ضرورة توطني 
العمل اخلي���ري واالجتماعي في الكويت الى 
جانب البحوث والدراسات التي يجب ترجمتها 
الى مشروع واقعي وفق جدول زمني بخطوات 
واضحة ومحددة تصل ال���ى نتائج مرضية 
تفيد البالد.  وشدد على ضرورة التركيز على 
عدد من التوصيات من بينها االرتقاء بالبحث 
االجتماعي امليداني الى البحث االلكتروني عن 
طريق ربط جميع اجلهات احلكومية بدائرة 
الكترونية توفر جميع البيانات للفرد اضافة 
ال���ى االخذ بعني االعتب���ار الواقع االجتماعي 

االقتصادي للدولة. 
 وحضر االجتماع ع���ن اجلانب الكويتي 
كل من الوكيل املس���اعد للتخطيط والتطوير 
االداري منيرة الفضلي ومدير ادارة العالقات 
اخلارجية هناء الهاجري والباحثة االجتماعية 

دالل الزامل من إدارة العالقات اخلارجية.

فرج ناصر

اجتمع مختار منطق���ة تيماء خالد دميثير 
وأعضاء مجلس احلي كل من: سعد الصبرة وسيار 
العنزي وحبيب الت���وم وعبدالعزيز اجلعيب 
وطلب العنزي وسالم املطيري وعبداهلل احلالف 

ومرزوق ظاهر، حيث متت مناقشة وضع املنطقة 
من الناحية األمنية والتوعية اإلعالمية والصحية 
وغيرها وذلك لالهتمام باملنطقة ورقيها والشكر 
موصول للمحافظ الهتمامه املستمر وحثه على 
نهضة احملافظة ومتنى مختار تيماء ان ترتقي 

املنطقة مبساعدة أهلها معنا.

جانب من لقاء عبداحملسن املطيري مع وفد البنك الدولي

خالد دميثير مع أعضاء مجلس حي تيماء

أكد ضرورة توطني العمل اخليري واالجتماعي في الكويت

طول وصلة الدوحة 
 12.4 كم منها
7.7 كم جسر 

بحري و4.7 كم 
طريق سريع

دميثير بحث مشاكل تيماء مع مجلس احلي
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محمود الموسوي ـ عادل الشنان

انهى مؤمتر مكتب التربية 
العربي لدول مجلس التعاون 

اعماله صباح امس بعد يومني 
من االجتماعات بني الدول 

االعضاء. وخرج املؤمتر بعدة 
توصيات، حيث قرر ما يأتي: 

مباركة اجلهود التي بذلها 
املكتب إلعداد استراتيجية 
مكتب التربية العربي لدول 

اخلليج )2015 ـ 2020م( حسب 
قرار املؤمتر العام في دورته 

الثانية والعشرين ومتابعة 

العمل فيها حتى اعتمادها 
وتدشينها، ودعوة املدير العام 
إلى متابعة استكمال تنفيذ ما 
تبقى من برامج الدورة املالية 

)2013 و2014م( تالفيا لتأخرها، 
ودعوة املدير العام إلى التعاقد 
مع جهة محايدة لتقومي مدى 

االستفادة من نواجت برامج 
مكتب التربية العربي لدول 
اخلليج وأجهزته، واقتراح 

سبل تفعيلها واإلفادة منها 
وكذلك اعتماد البرامج املقترحة 
للمكتب وأجهزته للدورة املالية 

القادمة 2016/2015م املرفقة 

مبذكرة املدير العام، واملدرجة 
ضمن برامج استراتيجية 

مكتب التربية العربي لدول 
اخلليج )2015 ـ 2020م(، 
وايضا دعوة املدير العام 

إلى اتخاذ كل ما من شأنه 
ضمان جودة تنفيذ البرامج 
وإجنازها في املدة الزمنية 

املقررة لها، واالستعانة ببيوت 
اخلبرة واملؤسسات التربوية 
املتميزة لتنفيذها على أكمل 

وجه، وتفعيل مشاركات الدول 
األعضاء في تنفيذ برامج 

املكتب وأجهزته وزيادة أعداد 

املشاركني فيها، واالستفادة من 
إمكانيات جامعة اخلليج العربي 

واملراكز املتخصصة في 
تنفيذ تلك البرامج، وإخضاع 

استراتيجية مكتب التربية 
العربي لدول اخلليج للتقومي 
املستمر من خالل وضع أدلة 

تقومي ومتابعة لتحقيق الغرض.
كما اطلع املؤمتر العام على 

مذكرة املدير العام املرفق بها 
قرار املجلس التنفيذي رقم 

)3( بدورته السابعة والسبعني 
بشأن اقتراح وزارة التربية 

والتعليم بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة اعتماد يوم 
خليجي للموهوبني واقتراح 
اليوم الثالث من شهر مارس 
من كل عام موعدا لالحتفاء 

بهذا اليوم وقرر املؤمتر 
املوافقة على اعتماد يوم 

خليجي للموهبة، وحتديد 
األسبوع األول من شهر مارس 
من كل عام لالحتفاء بهذا اليوم 

حتت مسمى )اليوم اخلليجي 
للموهبة واإلبداع(.

واطلع املؤمتر على مذكرة 
املدير العام للمكتب املرفق بها 

خطاب األمانة العامة ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية 
ومشفوعة صورة من تقرير 

األمانة العامة عن ورشة العمل 
التي نظمتها مبقرها في 

الرياض بعنوان )دول مجلس 
التعاون ومواقع التواصل 
االجتماعي(، وبعد اإلحاطة 

بالتوصيات التي خلصت إليها 
ورشة العمل، وبعد االطالع 

على توصية املجلس التنفيذي 
بشأنها، وبعد النقاش وتداول 
الرأي، قرر املؤمتر: اإلحاطة 

بالعلم فيما يخص التوصيات 
التي انتهت إليها ورشة العمل، 

والتأكيد على البعد التربوي 
والثقافي في مجال وسائل 

التواصل االجتماعي، من 
حيث احملتوى واالستخدام، 

بحيث تكون تلك الوسائل 
أدوات لتعزيز القيم اإلسالمية 

والعربية والوطنية، ونشر 
الوعي بني أفراد املجتمع بشكل 

عام واملتعلمني بشكل خاص، 
مع التأكيد على أن تكون 

وسائل التواصل االجتماعي 
جزءا من التعليم اإللكتروني 

ووسائل التدريس.
كما حدد املؤمترون عقد 

الدورة العادية الرابعة 
والعشرين للمؤمتر العام في 

اململكة العربية السعودية 
يومي الثالثاء واألربعاء 27 

و28 سبتمبر 2016م. وحول 
موعد ومكان انعقاد االجتماع 

التشاوري الثامن لوزراء 
التربية والتعليم واملوضوعات 
املقترح مناقشتها، قرر املؤمتر 

عقد االجتماع التشاوري 
الثامن لوزراء التربية والتعليم 

في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة األربعاء 7 أكتوبر 

2015م.

اعتماد يوم خليجي للموهوبني في األسبوع األول من مارس

مؤمتر وزراء التربية اخلليجيني: ضرورة مساهمة وسائل التواصل االجتماعي
في تعزيز القيم اإلسالمية والعربية والوطنية

جناح وزارة التربية في املعرض

»التربية« تشارك في امللتقى الكويتي - املصري بالقاهرة

أكد نائب رئيس البعثة ومستشار سفارتنا في 
القاهرة محمد احملمد على أهمية تعزيز التعاون 
الكويتي املصري في جميع املجاالت وال س���يما 
التجاري والثقافي بني البلدين الش���قيقني، الفتا 
الى ان املناسبات واملعارض التي تقام في البلدين 
الشقيقني فرصة جيدة وسانحة لتبادل اخلبرات 
والثقافات بني اجلهات املشاركة في املعرض. وأشاد 
احملمد في افتتاح املعرض وامللتقى الكويتي املصري 
الذي أقيم في الفترة من 21 الى 22 اجلاري مبدينة 
القاهرة مبش���اركة وزارة التربية وجهودها في 
تقدمي رؤية شاملة حول تطور التعليم في الكويت 
وعرض أبرز إجنازات الوزارة وأنشطة قطاعتها 
املختلفة إلى جانب مشاركة جهات كويتية ومصرية 
ع���دة، الفتا الى أن تب���ادل اخلبرات بني اجلهات 
احلكومية واخلاصة الكويتية واملصرية يعطي 
مجاال للتواصل والتعاون الثقافي والتجاري بني 

القطاعني اخلاص واحلكومي في البلدين.  وحضر 
امللتقى وكيل وزارة التجارة املصرية صالح طه 
وعدد من املسؤولني من اجلانبني الكويتي واملصري، 
حيث ش���اركت إدارة العالق���ات العامة واإلعالم 
التربوي لتمثيل وزارة التربية في امللتقى لتعريف 
احلضور بإجنازات وأنشطة وزارة التربية من 
خالل تقدمي عدد من الكتيبات والكتب واملجموعات 
اإلحصائية املتعلقة بقطاعات الوزارة إلى جانب 
تقدمي عرض تفصيلي حول تطور مراحل التعليم 
في الكويت. كما شاركت جهات كويتية أخرى في 
املعرض منها وزارة التعليم العالي والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة للبيئة 
ووزارة املالية واإلدارة العامة لإلطفاء واحلرس 
الوطني، كما ش���ارك من اجلانب املصري وزارة 
التجارة، والغرف���ة التجارية املصرية وعدد من 

جهات القطاع اخلاص.

النافع ألن املعلم هو من يصنع 
رجال وأمهات املس����تقبل، األمر 
الذي يتطل����ب توفير احلوافز 
التعليم حتى  والكوادر ملهن����ة 
يبذل ممتهنوه����ا كل جهودهم 
لتأدية الواجب على أكمل وجه. 
أنه يجب على وزارة  وأضافت 
التربية احلرص دائما على توفير 
سبل زيادة عطاء املعلم ودعمه 
املميزة  وتأييده في كل األفكار 
الت����ي يتقدم به����ا خلدمة مهنة 
التعليم. واملعلم الناجح هو الذي 
يستطيع التحكم بانتباه الطلبة 
وجذبهم نحو الشرح الذي يقدمه 
بأسلوب سهل وسلس ميكنهم من 
تلقي املعلومة وحفظها بإتقان.

وأشار إلى ان القرارات التي 
اتخذها وزير التربية كان لها األثر 
اإليجابي على حتسني بيئة العمل 
وإنتاجي����ة العاملني واملوظفني 
الذين وج����دوا تفهما ملطالبهم 
وحلوال ملشاكلهم بالتعاون بني 
التي حترص  الوزارة والنقابة 
دائما بدورها على حتقيق مطالب 
أعضائهم والعاملني في التربية 
ونقل أي مش����اكل قد تواجههم 
للمس����ؤولني من أج����ل إيجاد 

احللول املناسبة لها.
واعتب����ر أن القرار الوزاري 
أص����دره  ال����ذي   )2014/201(
املدع����ج بخصوص مش����اركة 
النقابية في املؤمترات  الوفود 
واللقاءات الدولية يعتبر إجنازا 
طال انتظاره بسبب اإلجراءات 
البيروقراطية التي كانت تعطل 
هذه املهمات، إضافة إلى مساهمة 
الوزير في ح����ل قضية صرف 
مس����تحقات العاملني في إدارة 
التوريدات واملخازن من بدالت 
والتي كان تأخيرها س����ببا في 
عرقلة العمل في بعض األحيان. 
وقال الشطي ان نقابة العاملني 
في وزارة التربية ملست طوال 
الفترة املاضية جتاوبا من املدعج 
أس����هم في معاجلة الكثير من 

»الفروانية التعليمية« نّظمت ندوة 
»الدافعية املهنية للمعلم«

الشطي: اعتماد »األعمال املمتازة «
نقطة بيضاء تسجل للمدعج

األمور العالقة والقضايا التربوية 
والتعليمية والعمالية في الوزارة 

بالتعاون بني الطرفني.
وأك����د الش����طي أن النقابة 
ماضية في نهجه����ا بالتعاون 
مع الوزارة حلل جميع قضايا 
املوظفني والعاملني والعمل على 
ضمان حقوقهم وتلبية مطالبهم، 
داعيا إياهم إل����ى التواصل مع 
النقابة وطرح أي ش����كاوى أو 
مطالب تواجهه����م للعمل على 

إيجاد احللول لها.

نظمت ثانوية النهضة للبنات 
في منطقة الفروانية التعليمية 
محاض����رة توعوي����ة بعنوان 
املهنية للمعلم كيف  »الدافعية 
نحافظ عليها؟« واستهلت مدرب 
احلياة والتفكير اإليجابي تهاني 
املطيري احملاضرة بقولها إن مهنة 
التعليم تعد من أسمى املهن التي 
يجب على اجلهات املس����ؤولة 
االهتمام بها حتى يصل املعلم 
الى مس����توى متقدم ميكنه من 
تقدمي رسالته التعليمية بالشكل 
الصحيح واملناسب. وأضافت ان 
املعلم هو وحده القادر على تهيئة 
األجيال وتقدميهم الى املجتمع 
بش����كل إيجابي من خالل العلم 

أسامة أبوالسعود

أشاد س����كرتير عام نقابة 
العاملني بوزارة التربية محمد 
الشطي بالدور الكبير الذي يقوم 
به وزير التربية ووزير التعليم 
العالي بالوكالة عبداحملس����ن 
إلى اإلصالح  املدعج وس����عيه 
ووض����ع وزارة التربي����ة على 
املسار الصحيح. وثّمن الشطي 
التعاون  في تصريح صحافي 
الكبير للمدعج في حل األمور 
العالقة في الوزارة، مشيرا إلى 
القرارات املهمة التي اتخذها والتي 
أس����همت في حتقيق إجنازات 
قيم����ة للعاملني ف����ي الوزارة. 
وقال الشطي ان اعتماد مكافأة 
األعم����ال املمتازة نقطة بيضاء 
تس����جل للوزي����ر املدعج الذي 
استجاب باإلسراع في صرفها 
وعدم االس����تمرار في تأخيرها 
خالفا للوائح والضوابط املقررة 
في هذا الشأن. وأضاف الشطي 
ان املدعج حري����ص على تفهم 
املطالب العمالية وتلبية ما ميكن 
منها وف����ق اللوائح والقوانني، 
وم����ن بينها مش����كلة املعلمات 
السعوديات، واالستعجال في 

صرف املستحقات املالية.

تهاني املطيري 

محمد الشطي

جائزة جديدة للشعراء الشباب دون سن األربعني

»البابطني لإلبداع الشعري« حتتفي مبرور ربع قرن على إنشائها

»املعلمني« نظمت ملتقى »أهالً معلمتي« للمعلمات اجلدد

املعاصري����ن على الش����عراء 
املذكورين به����ذا املعجم من 

شعراء اململكة املغربية.
البابط����ني: نلتقي  وتابع 
اليوم في هذا املكان العريق، 
لنحتفل مبناسبتني أثيرتني: 
األول����ى االحتفاء بالش����اعر 
العربي الكبير أبي متام الطائي، 
والثانية هي االحتفال بالعيد 
الفضي ملؤسستنا التي بزغت 
إلى النور منذ خمسة وعشرين 

عاما. كان التحدي األول الذي 
فرض علينا هو كيف تتمكن 
مؤسسة ثقافية تعتمد على 
إمكاني����ات فردي����ة محدودة 
م����ن إثبات وجودها وس����ط 
مؤسس����ات ثقافية حكومية 
متتلك إمكانيات ال محدودة، 
ومتكنا م����ن إثبات وجودنا. 
وأعلن البابطني جائزة جديدة 
للش����عراء الشباب دون سن 
األربع����ني حتفيزا لش����باب 
ش����عراء األمة على مواصلة 

طريق اإلبداع. 
أكد والي مراكش  بدوره، 
عبدالسالم بكيرات ممثال عن 
جاللة امللك محمد الس����ادس 
الدور الريادي ملؤسسة جائزة 
عبدالعزيز س����عود البابطني 
لإلبداع الش����عري في تكرمي 
األدب واإلبداع الشعري من 
خالل تعريفها بالثقافة العربية 
إلى  العالم. وأشار  في رجاء 
أن للش����عر دورا مهم����ا في 
املجتمعات فهو يسهم بشكل 
مباش����ر في بناء احلضارات 
اإلنس����انية. وق����ال: هنيئ����ا 

للمؤسسة هذا النجاح.

حتى تنعكس على حياته.
وكشف دشتي عن الوسائل 
والطرق التي يجب على املعلم 
أن ينطلق منها إلحداث ذلك 
التغيير، مشددا على ضرورة 
البحث واالبتكار من املعلمني 
للمس���اهمة في تلك األفكار 
لتطوير املعلم. وفي اخلتام قام 
رئيس اجلمعية متعب العتيبي 
بتكرمي احملاضرين واملعلمات 
اجلدد احلاض���رات للملتقى 
دعما وتشجيعا لهن في بداية 

مسيرتهن التربوية.

معرض تناوله مليثاق املعلم 
وتقييم الكفاءة إن اإلخالص 
في العمل والبذل في العطاء 
والتميز والتعاون واحلرص 
على مس���توى املتعلمني هي 
التي ترتقي باملعلم في حال 
متس���كه بها، مؤكدا ان مهنة 
ارتقى بها  التعليم متى م���ا 
املعلم س���يرتقي بها كل من 

بذل أسبابها.
وشدد على ضرورة إطالع 
املعلمني اجل���دد على ميثاق 
املعلم وان يكون مرافقا لهم 

ليفهم املباديء الراسخة ونقاط 
االنطالق نحو التميز في االداء. 
وحث الهزاع املعلمات اجلدد في 
نهاية محاضرته على مزيد من 
العمل وتطوير االداء للوصول 
إلى الهدف السامي الذي متثله 

مهنة املعلم.
بدوره، حتدث علي دشتي 
عن مهارات احلياة والطريق 
النجاح، مش���ددا على  إل���ى 
ضرورة تغيير برمجة العقل 
للشخص عن طريق األفكار 
اإليجابية التي تغير سلوكياته 

املعلم  على ضرورة تط���ور 
في أدائه بالتزامن مع تطور 
التدري���س احلديثة.  أدوات 
العتيبي ان جمعية  وأضاف 
املعلمني تقيم امللتقى لتستمع 
للتربويني احملاضرين ليستقي 
منها املعلم اجلديد منهال صافيا 
ويس���لك طريقا س���ليما في 
حيات���ه املهنية العملية بجد 

واجتهاد.
من جانبه، قال احملاضر 
مدير إدارة التنسيق في وزارة 
التربي���ة رومي اله���زاع في 

نظمت إدارة العالقات العامة 
في جمعي���ة املعلمني ملتقى 
»أهال معلمت���ي« للمعلمات 
اجلدد في فرع االحمدي وذلك 
بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
متعب العتيبي ومجموعة من 
االعضاء ومديرة إدارة املعلمات 
إقبال بوحيمد. وقال العتيبي 
في مستهل كلمته ان رسالة 
املعلم رسالة عظيمة ومهنة 
س���امية، فأننت من س���يربى 
االجيال القادمة على أيديهن 
التي س���تبني الوطن، مؤكدا 

مأثرة من مآثر امللك تش����هد 
له برعايته ومؤازرته للفنون 
واآلداب الت����ي متث����ل الروح 
الساري في عروق األمة، وقد 
أكرم امللك املؤسسة سابقا وهو 
ولي للعهد بحضوره الكرمي 
في الدورة الرابعة في مدينة 
فاس سنة 1994م. وقد نالت 
املؤسسة هذه املكرمة السامية 
مرة ثانية عند توزيع معجم 
البابط����ني للش����عراء العرب 

 مراكش )المغرب(: 
هناء السيد ـ هالة عمران 

انطلق����ت ف����ي مراك����ش 
فعاليات الدورة الرابعة عشرة 
ملؤسس����ة جائزة عبدالعزيز 
البابط����ني لإلبداع  س����عود 
الشعري بالتعاون مع جمعية 
فاس سايس الثقافية، برعاية 
جاللة امللك محمد الس����ادس 
اململك����ة املغربي����ة،  عاه����ل 
وأطلقت املؤسسة على هذه 
الدورة اسم دورة »أبي متام 
الطائ����ي« والتي تزامنت مع 
احتفال املؤسسة مبرور ربع 

قرن على تأسيسها.
وحتدث رئيس مؤسسة 
جائ����زة عبدالعزيز س����عود 
الش����عري  البابطني لالبداع 
الش����اعر عبدالعزيز سعود 
البابط����ني قائ����ال: ان����ه يوم 
مبارك من أيام مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز س����عود البابطني 
إذ تعقد  الش����عري،  لإلبداع 
الرابعة عش����رة في  دورتها 
ظل رعاية سامية من جاللة 
امللك محمد الس����ادس، وهذه 

عبدالعزيز سعود البابطني متوسطا الفائزين

جانب من حضور املعلمات اجلدد

جانب من احلضور

عبدالعزيز سعود البابطني متحدثا خالل احلفل

متعب العتيبي يكرم رومي الهزاع 

600 مثقف وأكادميي وإعالمي توزيع اجلوائز
يشارك في هذه الدورة 600 من 

مثقفني وأكادمييني وإعالميني 
عرب وأجانب. وسيتم إحياء 
عدد من األمسيات الشعرية 
التي يحتفي فيها الشعراء 

بحصول صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على لقب 
»قائد للعمل االنساني« تكرميا 

لدوره املشهود في املبادرات 
واألعمال النبيلة خلدمة البشرية 

جميعا إضافة الختيار الكويت 
»مركزا للعمل االنساني« من 

قبل االمم املتحدة. ويتضمن 
برنامج الدورة كذلك عقد 

عدد من الندوات حول جتربة 
التأصيل والتحديث في شعر 
أبي متام الطائي، تهتم باللغة 

وبنية الصور الفنية في شعر 
أبي متام وأصول التجديد 

الفني في شعره واثره، كما 
يتضمن برنامج االحتفالية 

باليوبيل الفضي ملؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني 

لالبداع الشعري.

أعلنت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع أسماء الفائزين 
بجوائزها الشعرية للدورة الرابعة عشرة وجاءت اجلوائز كالتالي: جائزة أفضل 

قصيدة فاز فيها مناصفة كل من الشاعر أحمد عبده علي اجلهمي من اليمن 
عن قصيدته »نفخة في رحم اليباب« والشاعر سمير فراج من مصر عن 

قصيدته »نزع القناع« وقدرها عشرة آالف دوالر، وفاز بجائزة أفضل ديوان 
الشاعر د.املنصف الوهايبي من تونس عن ديوانه »ديوان الوهايبي« وقدرها 

عشرون ألف دوالر. وفاز بجائزة اإلبداع في مجال نقد الشعر الناقد د.يوسف 
أبوالعدوس من األردن عن كتابه »األسلوبية ونقد الشعر.. رؤية نظرية وآفاق 

تطبيقية« وقدرها أربعون ألف دوالر. أما اجلائزة التكرميية وهي جائزة 
مينحها رئيس املؤسسة تكرميا ملسيرة شاعر عربي كبير، فقد اختار رئيس 

املؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني في هذه السنة تكرمي الشاعر العربي 
الكبير »جورج جرداق« وقدرها خمسون ألف دوالر.

بكيرات: الشعر 
يسهم بشكل 
مباشر في بناء 

احلضارات



آراء
اخلميس 23 اكتوبر 2014

14

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

أرفع لك القبعة 
يا أبا خالد

قبل أن نخوض في أسباب 
رفع القبعة ألبي خالد 
وجب علينا أن نضع 

األسباب واملسببات املؤدية 
ألن نعترف بأننا منتلك 

في الكويت رجال إعالميا 
وأكادمييا من الطراز األول 

وهو عبدالرحمن خالد 
البابطني.

بدأت أحداثنا عندما تلقينا 
دعوة كرمية من العم 

عبدالعزيز سعود البابطني 
حلضور الدورة الرابعة 

عشرة الشعرية ملؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود 

البابطني لإلبداع الشعري 
والتي تنعقد في تلك األيام 

في مدينة مراكش حتت 
رعاية السامية جلاللة 

امللك محمد السادس ملك 
اململكة املغربية الشقيقة.

بعيدا عن املجهودات 
التي قام بها املايستروا 
أبو خالد وفريق العمل 
الذي معه من جتهيزات 
واختيارات واستقبال 
الضيوف وترتيب كل 

شيء وفق جدول زمني 
لم يكن وليد يوم أو 

شهر بل أشهر، وهذا 
ليس بجديد على مؤسسة 

العم عبدالعزيز البابطني 
ورجاله، ولكن هذا العام 

أضاف عبدالرحمن نقطة 
جديدة كثير منا يشتكي 

منها عندما يحضر 
مؤمترات وندوات أال وهي 

قراءة مسبقة من جميع 
الضيوف واملشاركني 

لألبحاث أو الكلمات التي 
ستناقش في تلك الندوات 

واملؤمترات.
قبل حضور الدورة بأيام، 
ولكي يستطيع املشاركون 

قراءة األبحاث املقدمة 
مت إرسال كتاب يحمل 

بني طياته جميع األبحاث 
املقدمة في الدورة الرابعة 

عشرة مع كتاب الدعوة 
لقراءة األبحاث ووضع 

املالحظات واالستفسارات 
املراد مناقشتها 

واالستفسار عنها أثناء 
الندوات، وهنا أرفع القبعة 

لك يا أبا خالد، ألن ما 
فعلته اليوم الكثير من 

املثقفني واملبدعني يطلبونه 
منذ أعوام كثيرة، وهو 

الرغبة في قراءة مسبقة 
ودقيقة لألبحاث املقدمة 
في الندوات واملؤمترات 

ليتسنى للضيف أو 
املشارك احملاورة مع 

اآلخر، فمع مناقشة األفكار 
نصل لنتائج تفتقدها 

أغلبية ندواتنا، بل جند 
أننا باألمس كنا نشتكي 

من فقر لغة احلوار 
وسلبية االجتماعات، 

وهذا كان سببه الرئيسي 
عدم االطالع واملعرفة 

باملعلومات املقدمة فقط 
كان يقتصر األمر على 

احلضور واالستماع 
للمشارك الذي يقدم 

ملخصا لبحثه، أما اليوم 
في الدورة الرابعة عشرة 
فاألغلبية حضرت وهي 

ملمة إملاما شامال مبا 
سيقدم في الندوات 

وفي ذهنها كثير من 
االستفسارات واألسئلة 
تريد احملاورة حولها مع 
من قام بتقدميها، وهنا 
تكون احلصيلة إيجابية 
ومكملة ملا هو قادم من 

أبحاث وحوارات في العام 
القادم، فنبدأ من حيث 

انتهينا ال نبدأ من حيث 
بدأنا.

مسك اخلتام: عساك على 
القوة يا عبدالرحمن خالد 

البابطني.. قالها أهل مصر: 
»ابن الوز عوام«.

reemw25@hotmail.com

محلك سر

ريم الوقيان

د.هايل الدهيسات ـ مؤرخ وأكاديمي أردني

ألف مبروك لنادي القادسية 
الرياضي فوزه ببطولة االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم ورفع اسم 
الكويت عاليا باحملافل الدولية، هذا 
النادي أعاد الفرحة لنا وللرياضة 
الكويتية وهو اكبر دليل على ان 
الكويتي وقت االمتحان الصعب 

يبني معدنه األصيل.. فمبروك يا 
امللكي.

>>>
رجال اجلمارك األبطال مينعون 
دخول ثالثة ماليني حبة مخدرة 

وهي األعلى لهذا العام، هؤالء 
الرجال األبطال وعلى رأسهم 

مديرهم العام الشاب ابن اجلمارك 
خالد السيف، على الدولة ان تكرمهم 

وعلى أعلى املستويات.. فشكرا يا 
سندنا ويا ذخرنا يا رجال اجلمارك 

>>>
تشرفت قبل أيام بزيارة للشيخ 

فهد مبارك عبداهلل األحمد الصباح 
وكيل وزارة اإلعالم لشؤون اإلذاعة، 
هذا الرجل ابن اإلعالم وابن الوزارة 

ألكثر من 25 سنة تدرج بها من 
موظف إلى وكيل مساعد يسمونه 
في الوزارة صاحب الباب املفتوح، 

ولم أستغرب هذه التسمية ألن 
هذا الرجل له حضور ولديه أفكار 

وطموحات كبيرة وعالية في تطوير 
العمل والنجاح من خالل قيادته 
لقطاع التلفزيون سابقا واإلذاعة 

حاليا، بل أصبح البعض في الوزارة 
يتساءل عن حب املوظفني واملراجعني 
له فأرادوا تقليده، وهذا أمر محمود 
لدرجة انه مرت ثالث ساعات باللقاء 
ولم احس بها وهو يشرح لي ولكل 

من يسأل عن اإلعالم واإلذاعة 
والتلفزيون والهندسة والصوت 
واملبنى واإلعالم اخلارجي، فعال 

هذا الرجل قاموس إعالمي متكامل 
استفدت منه بهذه الساعات القليلة 

ما لم تفدني به وزارة اإلعالم ثالثني 
عاما، فشكرا على بابك املفتوح يا 

نوخذة أصيل وشكرا على معلوماتك 
املفيدة يا فهد اإلعالم. 

>>>
من الفرية: التطور الذي تشهده اإلذاعة 

الكويتية اليوم ليس وليد اللحظة 
بل عمل كبير يقوم به املسؤولون، 
فالتطور اإلعالمي اليوم وامللموس 
جاء بسواعد وقواعد ثابتة باإلعالم 
كأمثال الشيخ فهد املبارك الصباح 

وذلك لكونه ابن اإلعالم وليس دخيال 
عليها.

ما من شك في أن الفصائل السورية 
املعارضة للنظام السوري قد حصلت 

على مكاسب حقيقية من احلكومة 
التركية منذ اندالع الثورة السورية 
ولعل أهمها، توفير الغطاء والدعم 

األمني التركي لرموز االئتالف الوطني 
السوري. وقد وفرت لهم الدعم 

السياسي والعسكري واألكثر من ذلك 
ترى تركيا أن حل األزمة في سورية 
يكمن في إسقاط نظام الرئيس بشار 

األسد. 
ولكن من الصعب بلورة رؤية واضحة 

للموقف التركي املتباين - مع موقف 
التحالف الدولي العربي بقيادة الواليات 
املتحدة األميركية ـ من انتشار تنظيم 
داعش سواء كان على احلدود التركية 

وحصاره ملدينة عني العرب ـ كوباني أو 
في مدن سورية وعراقية أخرى. 

وبالرغم من املفاوضات املستمرة حول 
السماح للقوات الكردية بعبور األراضي 

التركية إلى مدينة عني العرب، إال أن 
تركيا كانت قد رفضت دعم القوات 

الكردية في املدينة املتنازع عليها 
بالسالح عن طريق أراضيها.

وقد منعت دخول القوات الكردية إلى 
عني العرب ولم تفتح احلدود أمام 

املساعدات اإلنسانية أو حتى السماح 
لدخول الالجئني األكراد إلى تركيا في 
حربهم ضد زحف تنظيم داعش الذي 

يستغل توتر العالقة بني تركيا واألكراد 
في محاولة للسيطرة على املدينة كمركز 

إستراتيجي. 
وفي مواجهة الرفض والتردد التركي 

بادرت الواليات املتحدة األميركية 
بتقدمي الدعم العسكري واإلنساني من 

اجلو على املناطق التي يسيطر عليها 
األكراد في عني العرب-كوباني لقلب 

موازين النزاع الدائر. 
وتكمن املشكلة التركية أن هناك بعض 

الفصائل الكردية تقف إلى جانب النظام 
السوري في قمعه للثورة السورية في 

حني تكمن مشكلة األكراد في تسلط 
حزب االحتاد الدميوقراطي الكردي 
)حليف النظام السوري( على املسار 

السياسي الكردي.
كما تخشى تركيا من امتداد القوات 

الكردية التي تسعى إلقامة منطقة حكم 
ذاتي كردي على احلدود فهي ال تريد 

أن يتجمع األكراد في جبهة واحدة، 
ولن تسمح لهم بأن يكونوا طرفا فاعال 
في النزاع الدائر حول حتديد مستقبل 

املنطقة مهما كان الثمن غاليا. 
وفي ظل هذا املشهد املعقد، فإن تركيا 

ال تتقدم خطوة واحدة في مواجهة تقدم 
تنظيم داعش إال وتراجعت خطوتني في 
التغطية على حقيقة سياسة مصاحلها 

احليوية في العالم العربي وعلى رغبتها 
في فرض دورها اإلقليمي ملستقبل 

املنطقة.
وتصر تركيا على إسقاط النظام 

السوري الذي يقف في وضع ال يحسد 
عليه فقد أفقدته سياسته أي مصداقية 
سواء مع شعبه أم مع املجتمع العربي 

والدولي وحتى مع التنظيمات املتشددة 
التي قدم لها التسهيالت وساهم في 

صناعتها.
وفي هذه املسألة ليس لدى النظام 

السوري ما يلعبه اليوم سوى االستفادة 
من الوقت والرهان على التناقضات 

سواء ما قد يحصل في الداخل السوري 

أو العربي أو اإلقليمي أو الدولي. 
باختصار، لقد فقد النظام السوري 

البوصلة في األزمة السورية التي ينظر 
إليها منذ بدايتها على أنها مؤامرة كونية 

ونزاع بينه وبني احلركات اإلرهابية 
املسلحة.

ومع كل ذلك عرض النظام خدماته 
للواليات املتحدة األميركية في احلرب 

على داعش، إال أن أميركا فوتت الفرصة 
على النظام واعتمدت على املعارضة 

املعتدلة في محاربة تنظيم داعش 
والنظام نفسه.

ومن الواضح أن إيران حاولت املقايضة 
على موقفها من دعم التحالف الدولي 

في حربه على تنظيم داعش، إذ رفضت 
الواليات املتحدة األميركية اقتراحا 

تتعاون احلكومة اإليرانية مبوجبه في 
محاربة مقاتلي التنظيم مقابل تقدمي 
تسهيالت بشأن برنامجها النووي 
واحلصول على مصالح حيوية في 

املنطقة.
وإن الرد احلقيقي على داعش بلورته 
الدول العربية املعتدلة مبوقف موحد 

جتاه التنظيم ومحاصرة سياسته 
العدوانية املعادية لألمن واالستقرار 
العربيني من خالل التحالف الدولي 
ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية في 

سورية. 
لقد ساهم االئتالف الدولي على 

داعش بتعزيز قوة وصالبة املوقف 
العربي الرسمي بقيادة اململكة العربية 

السعودية ودول اخلليج العربي واألردن 
وسيمنحهم القدرة في املساهمة على 

الصعيد العربي واإلقليمي والدولي في 
رسم الدور السياسي ملستقبل املنطقة.

فهد.. 
فهد اإلعالم

داعش 
واملصالح 
اإلقليمية

رمييات

مجرد رؤية

لم يتوقف قلمي من خالل زاويتي عن املطالبة 
بإصالح وضع املسّرحني الكويتيني الذي ما زالوا 
منذ سنوات دون حل يذكر، وسبق أن أشرت في 

أكثر من مقال إلى عدم استقرار وضعهم املادي 
واالجتماعي بسبب الدعم املقدم لهم الذي يتجدد كل 

6 شهور بعد املطالبات إلى أن حتل أزمتهم، ولكن 
مع األسف رغم كل التمديدات الستمرار صرف 

البدل، لم نر أي حل من قبل اجلهاز املعني مبتابعة 
هؤالء املواطنني الذين أجبرتهم احلياه على حتّمل 

مصاعبها رغم انهم جلأوا إلى العمل بالقطاع اخلاص 
للتخفيف عن كاهل الدولة، ولكن لألسف مصيرهم 
بعد االستغناء عنهم منذ 2009 وحتى اآلن في علم 

الغيب حيث إن البدل الذي يتم صرفه ال يشمل 
أي زيادات تذكر، وكذلك ال يدخل ضمن سنوات 

اخلدمة في التأمينات حيث ضاعت سنوات من عمر 
هذا املوظف املسّرح دون فائدة تذكر وجند أنه كل 

6 أشهر تقوم احلكومة مشكورة بتجديد الدعم 
للمسّرحني علما أن الدعم الذي مت إقراره في أبريل 

املاضي سينتهي في أكتوبر اجلاري وبذلك سيتوقف 
الدعم عن اجلميع مع مطلع نوفمبر املقبل، لذلك 

نحن بحاجة إلى قرار آخر من مجلس الوزراء 
للتمديد ونتمنى أال يكون محددا مبدة معينة إلى أن 
حتل املشكلة نهائيا التي تؤثر على وضع العديد من 

األسر الكويتية في حال إيقاف الدعم وقد يعرض 
ذلك بعضهم للمالحقة القانونية والسجن بسبب 

عدم استطاعتهم تسديد ديونهم.
لذلك انقل نيابة عن اخواني املسرحني رسالة لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك صاحب 

القلب الكبير من إخواني املسرحني وطلبهم أن 
يلتقوا سموك للتباحث واالطالع عن قرب ملعاناتهم 
املستمرة والتي حتتاج إلى قرار يساهم في تأمينهم 

الوظيفي مستقبال حيث إن األمور جميعها معلقة 
ومفتاح احلل بيد سموك فال تبخل على أبنائك 

الكويتيني بهذا اللقاء الذي ينتظرونه، وأعلم جيدا 
ان سموكم حريص جدا على هذه الفئة وستنصفهم 

بعد ان ترى بعينك حجم املعاناة التي يعيشونها.
كذلك هناك رسالة أخرى إلى وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء الشيخ محمد العبداهلل الذي ال ننكر 
حتركه الذي يصب في صالح املسرحني وحرصه 
املستمر في استمرار الدعم ولكن هذه احللول يا 
معالي الوزير وقتية ال حتل مشكلة وإمنا تساهم 

في تفاقمها، احلل سهل وال يخفى عليك، املطلوب 
أوال استمرار الدعم دون حتديد للمدة وبصفتك 
املشرف على جهاز هيكلة القوى العاملة وديوان 

اخلدمة املدنية يجب عليك اخلروج بتصور وعرضه 
على مجلس الوزراء كبادرة حلل أزمة املسرحني 

من خالل التوظيف الفوري دون تقيد بدفعات 
التوظيف أو إلزام هيكلة القوى العاملة بتوفير 
الوظائف املناسبة لهذه الفئة بناء على اخلبرات 

التي ميتلكونها وبذلك سيتم حل القضية بشكل 
جذري والتي سوف تنهي معاناة املئات من املواطنني 
الكويتيني الذين اصبح مستقبلهم في عالم املجهول 

كما يجب أيضا على نواب األمة الدفع بقانون 
يحمي املسّرحني الذين خرجوا من قانون البطالة 

ولم يشملهم بإنصافهم خالل اجتماع اللجنة املالية 
والقانونية باملجلس بحضور الوزراء املعنيني 

بالقضية التي أصبحت معلقة طوال األعوام اخلمسة 
املاضية. 

التركيبة السكانية في البلد، والتي لطاملا دق جرس 
خطرها العديد من الكتاب واملختصني، حلها بيد 

اكثر من جهة وليس جهة واحدة فقط، ولكن املالحظ 
ان كل احللول التي تقوم بها تلك اجلهات تتناول 
حل املشكلة من األطراف وليس من جذورها، لذا 

جميع احللول التي طرحتها او نفذتها تلك اجلهات 
لم تعالج املشكلة، رمبا عاجلت جزءا منها او طرفا 

منها ولكن املشكلة رغم كل تلك احللول ظلت 
موجودة ومستمرة بل ومتنامية، وذلك الن اغلب 

احللول كانت مسكنات وليست دواء عالجيا يقضي 
عليها.

لنفرض مثال ان لديك نباتا ضارا في حديقة منزلك، 
فمن اخلطأ ان تقطع أطرافه، ألنه سيعاود النمو 

والظهور في حديقتك مرة اخرى بل وينتشر، 
واحلل احلقيقي هو اقتالع النبات الضار من 

جذوره، حيث ميكن ان تتخلص منه نهائيا. كذلك 
املفترض ان تقوم احلكومة مبعاجلة مشكلة اخللل 
في التركيبة السكانية من جذورها، فال يكفي أن 

تالحق مخالفي اإلقامة وال ان تقوم بإغالق الشركات 
املتاجرة باإلقامات، فهذه حلول تخديرية تبطئ من 

تطور املشكلة ولكنها ال تقضي عليها.
املفترض اآلن هو إلغاء نظام الكفيل متاما، وإنشاء 

هيئة عمالة تابعة للحكومة أو شركة حكومية 
الستقدام العمالة بحيث تقوم هي بدور كفيل العمال 
الراغبني في العمل في الكويت وتقوم بدور الوسيط 

بني العامل األجنبي وصاحب العمل، هذه الطريقة 
الوحيدة للقضاء على ظاهرة جتار اإلقامات وبالتالي 
القضاء على العمالة الهامشية ومعها ستحدث حركة 

تصحيحية في التركيبة السكانية وشيئا فشيئا 
سيعالج اخللل فيها وبشكل قانوني سليم.

khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة 

طارق بورسلي

املسّرحون يطلبون 
مقابلة سمو الرئيس

جتارة اإلقامات.. 
املشكلة واحلل

إطاللة

سلطنة حرف

abdallahbwair@yahoo.com
عبداهلل عباس بوير

في البداية قرأت خبرا في إحدى 
الصحف احمللية يحمل عنوان »صباح 

اإلنسانية يضيء سماء  العاصمة 
اإلماراتية«، في أمسية أضاءت أبوظبي 
مساء السبت املاضي »أوبريت صباح 

اإلنسانية«، هذا اخلبر الذي قرأته 
كان مفرحا ومحزنا في الوقت نفسه، 

فاجلانب املفرح فيه هو ما قامت 
به دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة من مهرجانات وبرامج ثقافية 
وتراثية شارك فيها كثير من الشعراء 

اإلماراتيني باإلضافة إلى فنانني 
وجنوم وفرق فنون استعراضية، هذا 

من ناحية. وكان محزنا ألننا نحن 
بالكويت كانت احتفاالتنا ال تذكر، أال 

يستحق هذا التكرمي أن نحتفل به كما 
احتفلت به دولة اإلمارات، أال يستحق 

هذا التكرمي وهذا التقدير الذي لم 
يقدم ألحد وأول ما قدم وخصص 

له هو لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وللكويت.

وبهذه املناسبة، أحب أن أشكر 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحد 
الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان والشيخ نهيان بن مبارك آل 

نهيان وزير الثقافة والشباب ومحمد 
خلف املزروعي مستشار الثقافة 

وكل القائمني على هذا املهرجان الذي 
أضاء سماء العاصمة اإلماراتية، وما 
قامت به دولة اإلمارات، هذا بالطبع 

شعور كل دول اخلليج العربي، وهذا 
ليس بغريب عليهم. وأخيرا وليس 

آخرا، يكفينا تشريفا أن صاحب 
السمو هو أول زعيم عربي تكرمه 

األمم املتحدة ومتنحه هذا اللقب 
وتسمي الكويت »مركزا إنسانيا 

عامليا«. فكان هذا التكرمي لكل 
الكويتيني والكويت في عهد حضرة 
صاحب السمو، باإلضافة إلى املكانة 
املرموقة التي وصلت إليها الكويت 

حاليا والتي تعيش فيها عصرها 
الذهبي في املجال اإلنساني، وأصبح 
العمل اخليري صناعة كويتية وتاجا 

على رؤوس الكويتيني، وحفظ اهلل 
الكويت وشعبها من كل مكروه.

شكرًا لدولة 
اإلمارات

ديرة
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بعد تعرض املجتمع لعدة حوادث مفجعة

الصانع: إجراء اختبارات نفسية شرط الستقدام العمالة املنزلية

احلمدان: ما إجراءات »األشغال« ملواجهة موسم األمطار؟

اجليران يشيد بإجابة وزير املالية حول 
رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني

والصح���ة بع���دم قبول 
استقدام العمالة املنزلية إال 
بعد إجراء اختبارات نفسية، 
وضرورة إخضاع اخلدم 
املنزلية لفحص  والعمالة 
نفسي مبدئي قبل مباشرة 
عملهم في املنزل، وتطوير 
مكاتب استقدام اخلادمات 
بحي���ث تق���وم بدوره���ا 
في تأهيل اخلدم نفس���يا 
وتربويا واجتماعيا لتقبل 
التي  ظ���روف املجتمعات 
سيعملون فيها، ومعرفة 
الضوابط الدينية والثقافية 
احلاكمة لسلوكيات األسرة، 
مما يجعل حياة اخلدم مع 

ف����ي الطرق  املياه  جتمع 
نتيجة األمطار عدة مرات 
ولسنوات سابقة متتالية، 
فهل قامت الوزارة بدراسة 
ه��ذه الظاه��رة؟ وماذا كان 
رأي املختص����ني الفنيني؟ 
وه��ل قدم����وا تقريرا عن 
ه��ذا املوض��وع؟ وم��اذا 
عملت الوزارة لتفادي مثل 

هذه احلوادث هذا العام؟
وما إج����راءات الوزارة 
لتفادي غم����ر املياه الذي 
حص�����ل العام املاضي في 
النفق الفاص��ل بني منطقتي 

الصباحية واملنقف؟

االس���رة باعتبارهم املالذ 
الوحيد بعد اهلل لكل افراد 
االسرة. اضاف��ة الى ان اكثر 
املطلقات واالرامل يعشن 
م���ع اولي���اء امورهن، ما 
يشك�ل عبئا ما�ليا وتربويا 
واجتماعيا مضافا عليهم، 
م�ا يتطل��ب تشكيل جلنة 
لدراس���ة كل حال���ة على 
حدة دراس���ة موضوعية 
للنظر ف���ي حجم الديون 
املس���تحقة والنظ���ر في 
امكانية تسويتها، وفيما 
يتعل���ق بح���االت طلبات 
االس���ترحام واحل���االت 
املقدمة في  االس���تثنائية 
السؤال، أفيدكم بأن شريحة 
من املتقاعدين احيانا وحتت 
ضغط الظروف مثل تزويج 

األسر التي يخدمونها أكثر 
توافقا وانسجاما، وكذلك 
إج���راء فح���وص طبي���ة 
عقلية على اخلدم والعمالة 
املنزلية أو على األقل إجراء 
تقييم نفسي لكل شخص 
العمل بالدولة  يرغب في 
في مجال العمالة املنزلية، 
بهدف حماية األسر من أي 
مشكالت يتس���بب  فيها 
هؤالء نتيج���ة إصابتهم 
بأم���راض نفس���ية، إذ ان 
من حق كل األسر معرفة 
التاريخ املرضي ملن سيعمل 
لديهم، في ظل اختالط هؤالء 

باالطفال واملسنني.

التي  وما اإلج����راءات 
اتخذته����ا ال����وزارة جتاه 
املطاعم التي تلقي باملخلفات 
في اجلاليات مما أدى الى 

انسدادها العام املاضي؟
وما اإلجراءات والتدابير 
ال�وزارة  التي اتخذت��ه����ا 
ملن����ع تك������رار م��ا حدث 
ف����ي منطق����ة أم الهيمان 
من العام الس����ابق، حيث 
تعرضت للنصيب األكبر 
من هط����ول مياه األمطار، 
األمر الذي أدى الى حصار 
الكثير  املواطنني ووقوع 

من احلوادث؟

االبناء او مصاريف التعليم 
او العالج او ترميم البيت، 
الى مساعدات  يحتاجون 
ومبالغ مالية، فيتقدمون 
الى التأمينات االجتماعية 
بطلب صرف رواتبهم الى 
مدد معينة، والسؤال كان 
حول عدد ه���ذه احلاالت 
واآللية الت���ي مت التعامل 

على اساسها ان وجدت.
اجلي���ران  واوض���ح 
ان س���ؤاله للصالح كان 
كالتالي: كم يبلغ عدد حاالت 
االس���تثناء واالسترحام 
و   2012/2011 لعام���ي 
2013/2012 وهل مت التعامل 
معها مبوضوعية وبتطبيق 

القانون؟

انتقاله���ا م���ن بلدها الى 
بيئ���ة جديدة تختلف عن 
عاداتها وتقاليدها، فضال 
عن أن التغير املفاجئ في 
البيئة والذي تشعر به هذه 
العمالة املنزلية عند قدومها 
الى البالد يش���كل ضغطا 
نفس���يا عاليا، السيما أن 
النفسية  بعض األعراض 
التي تنتشر بني اخلدم قد 
تتطور على شكل جرائم 
تصل ال���ى القتل وخاصة 

بحق األطفال.
وجاء ن���ص االقتراح 
كالتال���ي :  تلتزم وزارتي 
الشؤون االجتماعية والعمل 

وفي هذا العام توقع الكثير 
من خبراء األرصاد اجلوية 
كثافة األمطار التي قد تصل 

الى 60 ملم في الساعة.
لذا أرجو إفادتي باآلتي: 
ما اخلطوات واإلجراءات 
التي اتخذتها وزارة األشغال 
العامة لتعزيز ش����بكات 
تصري����ف مي����اه األمطار 
وزيادة قدرة اس����تيعابها 
لألمطار الغزيرة والظروف 
اجلوي����ة املتوقع����ة التي 
حذرت منها الهيئة العامة 

لألرصاد اجلوية؟
وق����ال: تك����ررت حالة 

عل���ى ه���ذه االحصائيات 
الش���ريحة  واالرقام لهذه 
من ابناء الشعب الكويتي 
التي تتنتظر رعاية كرمية 
من مجلس الوزراء ومجلس 
االم���ة لتعزي���ز دوره���ا 
االجتماع���ي، وعطفا على 
الدراسة املقدمة من االدارة 
املركزية لالحصاء ح�ول 
حجم االنفاق االسري واثره 
وتداعيات ارتفاع االسعار 
اود لفت االنتب���اه الى ما 
يلي: تقوية الدور االسري 
للمتقاعدين )ذكورا واناث( 
باعتبارهم الركن االساسي 
في استقرار االسرة الكويتية 
ومتكينهم ومس���اعداتهم 
ملمارس���ة دورهم الرقابي 
والتوجيهي داخل محيط 

ق���دم النائ���ب يعقوب 
الصان���ع اقتراحا برغبة، 

جاء في مقدمته: 
يصط���دم املجتمع بني 
احلني واآلخر بحادثة مفجعة 
يكون اخلدم وعمال املنازل 
طرفا فيها، وهو ما يستدعي 
إجراء مزيد من التدقيق عند 
استقدام هؤالء ممن نأمتنهم 
على أطفالنا وأسرنا، إذ ان 
التعامل مع العمالة املنزلية 
الوافدة والقادمة من بيئات 
مختلفة يتطلب قدرا كبيرا 
من الوعي واإلملام ومعرفة 
طبيع���ة التعامل مع هذه 
الفئ���ات، خاصة في بداية 

وج����ه النائ����ب حمود 
احلمدان س����ؤاال برملانيا 
الى وزير األشغال العامة 
ووزي����ر الكهرب����اء امل����اء 
عبدالعزيز اإلبراهيم جاء 
أزمة  الكويت  فيه: تعاني 
سنوية تتزامن مع مواسم 
هطول األمطار وفي العام 
املاضي امتألت الش����وارع 
باملياه الغزيرة، وذلك لعجز 
شبكات الصرف الصحي 
عن تصريف مياه األمطار، 
وقد أدى هذا األمر الى قطع 
الشوارع وإحلاق أضرار 
جسيمة بالطرق والسيارات 

أعرب النائب د.عبدالرحمن 
اجليران عن ش���كره لوزير 
املالية ان���س الصالح على 
اجابته الدقيقة واملوضوعية 
بشأن رواتب املتقاعدين من 
املدنيني والعسكريني حول 
عدد هذه الشريحة اخلارجة 
من س���وق العمل، والتي 
تقدر بنحو 55764 كما في 
2013/3/31 ونتوقع الزيادة 
بالنسبة نفسها بعد سنتني 
الى ع���ام 2016 بتقديري 
لتصل الى 111538، وهذا ال 
املتقاعدين  يشمل رواتب 
الذين يتقاضون ما بني 1000 
و1500 دينار حيث سيضاف 
عدد كبير الى جانب العدد 

السابق!
واضاف اجليران وبناء 

يعقوب الصانع

حمود احلمدان

د.عبدالرحمن اجليران

وزير الداخلية طبق القانون 
وجّنس املستحقني من البدون 
واال اس���تجوابك خالل دور 
االنعقاد املقبل، ألنني ومنذ 
بداية جناحي في العضوية 
وانا اعمل بصمت في موضوع 
البدون، ولكن يبدو أنه ال حل 

إال باالستجواب.

اللغيصم لوزير الداخلية: جّنس املستحقني 
من البدون أو استعد لصعود املنصة

ق���ال النائ���ب س���لطان 
اللغيصم برا بقس���مي.. إن 
لم يقم وزير الداخلية الشيخ 
محم���د اخلال���د بتجنيس 
املس���تحقني م���ن الب���دون 
فليستعد للمنصة، وأضاف 
اللغيصم في تصريح صحافي 
لم نعد نحتمل نرى املستحقني 
من البدون من حملة احصاء 
65 واملشاركني في احلروب 
الكويتيات يفقدون  وأبناء 
سلطان اللغيصمحقوقه���م، وزاد بقول���ه يا 

وجه النائب محمد طنا سؤاال الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير التجارة والصناعة عبداحملسن املدعج جاء فيه: يرجى 

افادتي عن مدى مراقبة احلكومة للشركات في تعاملها مع 
الشركات األجنبية، خاصة ان هناك كثيرا من اللغط في تعامل 

بعض الشركات مع دول ينص القانون على عدم وحظر 
التعامل معها.

محمد طنا

طنا يسأل املدعج عن الرقابة 
احلكومية على الشركات

عددا من التوصيات« اهمها 
احالة رئيس الهيئة السابق 
وبعض املفوضني الى النيابة 
العامة وكل من ش���ارك في 
عملية التفريط واالعتداء على 
املال العام، مبينا أن اللجنة 
تأكدت من أن هناك خلال في 
التوظيف في هيئة أسواق 
املال، خصوصا بعد ثبوت 
عدم اعتماد شهادات بعض 
املوظفني من اجلهات الرسمية 
والبعض اآلخر شهاداته ال 
تتوافق مع العمل في الهيئة، 
فض���ال عن توقي���ع بعض 
االشخاص غير املخولني عقود 
لبعض الشركات صبت في 

مصلحة بعض الشركات.
أن  الطريج���ي  وأك���د 
التقرير النهائي سيرفع الى 
مجلس األمة قبل اجللس���ة 

االفتتاحية.

جلنة التحقيق في جتاوزات هيئة أسواق املال 
حتيل تقريرها للمجلس قبل بداية دور االنعقاد

ناقشت جلنة التحقيق في 
جتاوزات هيئة اسواق املال 
التعيينات وشهادات بعض 

املوظفني غير املعتمدة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عبداهلل الطريجي إن رئيس 
الهيئ���ة د.ناي���ف احلجرف 
زودنا امس ببعض املستندات 
واستمعنا منه لشرح مفصل 
ش���مل معاجلت���ه لبع���ض 
الهيئة باالضافة  س���لبيات 
لتفعيله ملادة 157 املختصة 
بتس���كني موظفي بورصة 
الكوي���ت اذا كانت حقوقهم 

مسلوبة.
وأوض���ح د.الطريج���ي 
ان���ه مت عرض مجموعة من 
املالحظات على د.احلجرف 
التقرير  التي س���يتضمنها 
النهائ���ي للجن���ة »وعموما 
د.عبداهلل الطريجياملسودة باتت جاهزة متضمنة 

ومؤسسات الدولة.
واضاف: ان مجلس 

النواب العراقي استطاع 
اجناز التشكيلة احلكومية 

في وقت قياسي في كل 
الوزارات املختصة، السيما 

الوزارات االمنية، اال اننا 
نحتاج في الفترة املقبلة 

الى تعاون دولي وانطالقة 
عربية.

واكد اجلبوري ان الكويت 
هي الدولة التي نستطيع 

ان نركن اليها وان نستمد 
منها العون في مواجهة كل 
التحديات باعتبارها نقطة 

االنطالق االولى التي ارتأى 

مجلس النواب العراقي ان 
يلج من خاللها الى املنظومة 

العربية وان تكون ضمن 
اطار خيمة الدول العربية 

واالسالمية.
واشار الى وجود رغبة 

حقيقية في بناء عالقات 
واواصر مشتركة مع 

مجلس االمة الكويتي، سواء 
من خالل اللجان املشتركة 

كلجان الصداقة او ابرام 
مذكرات تفاهم قائمة على 

اساس احترام البعض 
للبعض اآلخر والتعاون 
املشترك خالل املرحلة 

املقبلة.

السياسية البارزة في 
مجلس النواب العراقي.
واضاف: انه مت التطرق 
خالل اللقاءات العديدة 

التي متت الى اننا يربطنا 
مصير وهم مشترك واحد 
ووشائج البد من تعميقها 
واستثمارها في مواجهة 

التحديات التي تواجه 
البلدين الشقيقني واملنطقة 

برمتها.
وقال: نحن واثقون بقدرتنا 
على مواجهة هذه التحديات، 
فالشعب العراقي مقبل على 

بناء منظومة مؤسساتية 
قائمة على احترام االنسان 

تفاهم وتبادل خبرات 
وتفعيل جلان الصداقة 

بهدف حل القضايا واالمور 
العالقة واالتفاق على توحيد 
اجلهود في احملافل الدولية 
واالقليمية ملواجهة اخلطر 
املشترك الذي يهدد االمن 

الكويتي والعراقي.
من جانبه، أعرب رئيس 
مجلس النواب العراقي 
د.سليم اجلبوري عن 
سعادته بلقاء رئيس 

واعضاء مجلس االمة 
الكويتي مترئسا وفدا 

نيابيا ميثل هموم وتطلعات 
الشعب العراقي والكتل 

املشترك.
وقال: ونحن بعد هذه 

املباحثات واالجتماعات 
فإننا اكثر علما بالتفاصيل 

داخل العراق، ومدى تأثيرها 
على الكويت، مشيرا الى 
انه والوفد العراقي الزائر 

تشرفنا بلقاء صاحب 
السمو االمير واستمعنا الى 

نصائحه وتوجيهاته التي 
نسعى الى حتويلها الى 

واقع ملموس.
وأعلن عن توقيع بروتوكول 

مشترك بني مجلس االمة 
الكويتي ومجلس النواب 
العراقي عبارة عن مذكرة 

رأس وفد ميثل كل ألوان 
الطيف العراقي واالحزاب 

السياسية والشرائح.
ووصف الغامن املباحثات مع 
اجلانب العراقي بااليجابية، 

مؤكدا ان هناك مصلحة 
مشتركة، وحرصا على 

االمن في الكويت والعراق 
فاالرهاب ال دين له وال 

هوية، وما يواجه العراق 
من حتديات اآلن سيكون 
له انعكاس وتأثير مباشر 

علينا في الكويت، ما يحتم 
على احلكماء والعقالء 

توحيد اجلهود ملواجهة 
ومحاربة هذا اخلطر 

أكد رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن ورئيس 
مجلس النواب العراقي 

د.سليم اجلبوري حرص 
البلدين الشقيقني على 

تعميق العالقات االخوية 
فيما بينهما، والعمل على 
تفعيل مواجهة التحديات 

التي تهدد االمن في البلدين.
وقال الرئيس الغامن، خالل 

استقباله رئيس مجلس 
النواب العراقي والوفد 

املرافق له: اننا نقرأ ونعي 
جيدا اختيار الكويت 

احملطة االولى لزيارة رئيس 
مجلس النواب العراقي على 

رئيس مجلس األمة استقبل نظيره العراقي والوفد املرافق له أمس

الغامن: اتفقنا على توحيد اجلهود في احملافل الدولية واإلقليمية 
ملواجهة أي خطر يهدد األمن الكويتي والعراقي

الغامن واجلبوري بعد توقيع مذكرة التعاونالرئيس مرزوق الغامن ود. سليم اجلبوري حلظة دخولهما املجلس رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن خالل استقباله رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم اجلبوري والوفد املرافق بحضور نائبه مبارك اخلرينج وبعض النواب

أكد أنه كان يعمل بصمت في هذا املوضوع

اجتمعت مع احلجرف أمس

اجلبوري: الكويت 
دولة نستمد منها 

العون ونركن 
إليها في مواجهة 

التحديات
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

15643
1356

6374
65

17465
41

4857
7129

6

2546
863745
458

521
3692

7935
68493
597

2639

9147
753

82
831

578
754

76
61745

3

أفقياً:

عمودياً:

هبة
النيل

استراحة
احملارب

جمال
الشرق
الوادي

قبل
الغروب

صالح
النفوس
سعادة
الرضا

فسيح
القناعة

كنز
ال

يفنى
كرم
مرح

ند
جبل

فل
سر

بعيد
الديار

٭ سنة االكتشاف: 1905
نظرية اينشتاين حول دمج 
املسافة مع الزمن لتشكيل نسيج 
الكون الذي تقوم اجلاذبية بلفه 

وقولبته.
٭ اكتش��فه: البرت اينشتاين 

Albert Einstein
مل��اذا يعتبر من اعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ يعد البرت اينشتاين واحدا 
من ثالثة علماء او اربعة فقط في 
التاريخ غيروا الطرق االساسية 
التي ينظر بها الناس الى الكون، 
فنظرية اينشتاين عن النسبية 
غيرت االفتراضات اجلوهرية 
للبش��ر التي تتعل��ق بطبيعة 
الك��ون وطبيعة مكان االرض 

واالنسان فيه.
تطورات القرن العشرين في 
التكنولوجيا والعلم والرياضيات 
تدين اصال بالفضل لهذا العالم 
املتواضع بشكل عميق وأساسي، 
حيث ان��ه اثر رمبا في حياتنا 
اكثر من اي عالم آخر مر عبر 
التاريخ، لكن خالل اول 26 عاما 
من حياته لم يكن احد يظن بأن 
لديه فرصة لدخول عالم العلم 

على االطالق.
٭ حقائق طريقة: نحن نعرف 
املتحركة  بأن مظهر االجسام 
وصوتها يبدو ويسمع بشكل 
املتلقي  مختلف بحسب كون 
ثابتا او متحركا، تعتمد النسبية 
اخلاص��ة على مفه��وم ينص 
على انه مهما كانت الس��رعة 
التي تنتقل بها االجس��ام فإن 
سرعة الضوء تبدو أنها تبقى 

هي نفسها!

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 راشد املاجد، 2 ـ املعروف ـ مر، 
3 ـ نعســـان ـ ي ي، 4 ـ يراقـــب ـ 
أقيد )معكوســـة(، 5 ـ ابل ـ ملياء 
)معكوسة(، 6 ـ فنان ـ لن ـ م م، 7 
ـ صبار، 8 ـ ي ي ي ي ـ اذالل، 9 ـ 

دمل ـ حبالهم، 10 ـ الضباب.

عموديًا:
1ـ  رانيا فريد، 2ـ  العرينـ  ميد، 3ـ  شمس 
األصيل، 4 ـ قاعد )معكوســـة( ـ نبي، 5 ـ 
ارنـــب ـ حل، 6 ـ لو ـ الرابض، 7 ـ مفيدان 
ـ ذاب، 8 ـ ي ي ي ـ اللب )معكوسة(، 9 ـ 

جم ـ قمم ـ اهب، 10 ـ در ـ املظلم.

حل عينك .. عينك

1ـ  مطرب سعودي شاب، 2ـ  عمل اخليرـ  حنظل، 
3 ـ وسنان ـ متشابهان، 4 ـ يتابع بالنظر ـ أكبل 
)معكوسة(، 5ـ  رميـ  علم مؤنث )معكوسة(، 6ـ  
مبدعـ  للنصبـ  متشابهان، 7ـ  نبات شوكي، 8ـ  
متشابهةـ  إهانة وقهر، 9ـ  التهاب يصيب اجللدـ  

أمراسهم، 10 ـ بخار املاء في اجلو احمليط.

1 ـ ممثلة مصرية شابة، 2 ـ بيت األسد ـ يبسط، 
3ـ  أغنيـــة ألم كلثوم، 4ـ  جالس )معكوســـة(ـ  
رســـول، 5 ـ من احليوانات ـ فـــك، 6 ـ للتمني ـ 
الكامن، 7 ـ نافعان ـ انحل، 8 ـ متشابهة ـ العقل 
)معكوســـة(، 9 ـ كثير ـ أعالي اجلبال ـ أنهض، 

10 ـ جواهر ـ املعتم.

احلل  أسفل الصفحة

النسبية

حل اعرف الشخصية:
تومي لي جونز

حل كلمة السر:
جنيب محفوظ

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: روائي مصري 
من 9 أحرف

جابراحملان
يلكرمدناام

انكيفنىللهـ
سفنةروفرغب
توزعسظلضرة
رسةالبجاوق
الدناحرمبب
حااقلحالصل
ةمعلقرشلاح

بجسالينلاف
فسيحيداولا
بعيدالديار

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 الكثير منا يعرف جيدا، أن 
هناك سلسلة طويلة من األمعاء 
في أحشائه. وهذه األمعاء، هي 
املمرات الت��ي يتم من خاللها 
هض��م الطعام ونقل��ه، إال أن 
القليل من الناس الذين يعرفون 
بالتحدي��د كيفية قيام األمعاء 

بوظيفتها هذه.
يرتبط طول األمعاء الغليظة 
املوجودة في احليوانات، بطبيعة 
الغ��ذاء الذي تقتات��ه. فآكالت 
اللحوم، مثال أمعاءها قصيرة 
نوعا ما، ألن عملية الهضم لديها 
ستكون أقل بسبب مرور الطعام 
في عملية هضم جزئية خالل 
تناوله قبل وصوله إلى األمعاء. 
وهذا يعني، أن الذين يعيشون 
على اخلضار، ستكون أمعائهم 
أطول من الذين يعيشون على 

اللحوم.
يبلغ طول هذه األمعاء في 
اجلسم البشري 3 أمتار. لكن 
هذا الطول ال يبقى على حاله، إذ 
أنه يتجاوز 8.5 أمتار عند موت 
الشخص، بسبب فقدان األمعاء 
ملرونته��ا وبالتال��ي تعرضها 

لعملية مط قوية.
األمعاء في  يتكون ج��دار 
معظم��ه من ألي��اف عضلية، 
متكنه��ا من معاجل��ة األغذية 
التي متر خاللها. وتعتمد هذه 
املعاجلة بش��كل أساسي على 
خلط الطعام بإفرازات خاصة 

لتسهيل عملية الهضم.
الدقيقة من  تتألف األمعاء 
عدد غير محدود من احللقات. 
تقوم كل حلقة مبعاجلة مقدار 
ضئيل م��ن الطعام عن طريق 
مخض��ه وهضم��ه لنحو 30 
دقيق��ة، وم��ن ثم دفع��ه إلى 
احللقة التالية. ولتسهيل عملية 
الهضم، يحتوي جدار األمعاء 
الدقيقة غدد صغيرة تبلغ نحو 
20.000.000 غدة. تقوم هذه 
الغدد بإفراز كمية من العصير 
الهضم��ي إلى داخ��ل األمعاء 
تت��راوح من 5 إلى 10 ليترات! 
ويؤدي ذلك إلى إغراق الطعام 
لفترة معينة، بحيث  وحتليله 
يعبر هذا الطع��ام الى االمعاء 
الغليظة في حالة شبه سائلة.

فلو حصل أن شاهدت جدار 
األمعاء بواس��طة عدسة  هذه 
مكبرة، فسوف ترى أنه ليس 
ناعما أو أملسا، بل هو يشبه إلى 
حد بعيد املخمل � فهو مغطى 
مباليني م��ن الزغ��ب الدقيق 
الشبيه مبجسات احلشرات. 
ويقوم هذا الزغب بعملني األول، 
إنذار العصير الهضمي للبدء 
بعملية األفراز، والثاني املساعدة 
في عملية الهضم. واملدهش هنا، 
أن الطعام الذي تعجز العصائر 
عن هضمه، يتم إرس��اله إلى 
للقيام بذلك  الغليظ��ة  األمعاء 
بواسطة نوع خاص أن البكتيريا 

التي فيها.

كم يبلغ طول األمعاء؟

ملياء بدر:

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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بداخلها طموح جامح وتتمنى أن تكون جنمة على مستوى الوطن العربي

مروة راتب لـ »األنباء«: ال لإلغراء املبتذل
عبدالحميد الخطيب

مروة راتب، فنانة سورية »إماراتية 
املولد واملنشأ«، بدأت مشوارها الفني في 
دور بطولة، لعبت الكثير من األدوار ما بني 
التراجيديا والكوميديا، طموحها جامح، 
تنتظر الفرصة احلقيقية لدخول السينما، 
تعتمد على موهبتها وطاقاتها التمثيلية 
لش����ق طريقها في الوسط الفني، ترفض 

اإلغراء بكل أشكاله.
»األنباء« التقت مروة راتب، وناقشتها 
في العديد من األمور املتعلقة بنش����اطها 
الفني وبعض اجلوانب الشخصية، فإلى 

التفاصيل:

بداية.. ما جديدك؟
٭ بعد النجاح الذي حققناه في مسلسل 
»حبة رمل« وحصولنا على املركز األول 
من حيث نس����ب املش����اهدة على شاشة 
»أبوظبي اإلمارات« رمضان املاضي، أقوم 
هذه الفترة بتسجيل حلقات مسلسل رسوم 
كرتونية يحمل اس����م »منصور« لصالح 
شركة »cartoons network« العاملية، واقدم 
فيه الدور الرئيسي »شخصية منصور«، 
التجربة اجلديدة، فعالم  واستمتع بهذه 
األطفال بريء وممتع، كما اس����تعد لعمل 
جديد على مستوى خليجي ضخم سأصرح 

به فيما بعد، والقادم أفضل بإذن اهلل.

إلى من يعود الفضل في اكتشافك؟
٭ بدأ اكتشافي منذ فوزي بجائزة حمدان 
بن راشد لألداء التعليمي املميز، وهي جائزة 
تشمل كما كبيرا من الشهادات في العديد 
من الهوايات للطالب املتفوقني، ومن خاللها 
التقيت باملنتج سلطان النيادي وبدوره 
جمعني بالكاتب املتألق جمال سالم، ووقتها 
كانا يستعدان لعمل ضخم وهو »جمرة 
غضى« واختاراني على الفور لدور البطولة 

»شبه املطلقة« من دون أي تردد.

بعد الشهرة بعض الفنانني يتنكرون 
ملكتشفيهم.. فهل ما زلت حتتفظني 

برقمي النيادي وسالم؟
٭ بكل تأكيد فهما من أعز املقربني مني حتى 
اليوم، وسيظالن كذلك طوال عمري، أنا أقدر 
كل من يقف بجانبي في مشواري الفني، 
وتربطني عالقات اجتماعية بهم وصداقات 

متينة بعيدا عن صخب العمل.

مروة بصراحة هل جنوميتك 
معطلة؟

٭ إل����ى حد ما، فأنا راضي����ة عن أعمالي 
ومش����واري الفني داخل اإلمارات واطمح 

للمزيد، لكنن����ي خارجها لم أحصل على 
الفرصة املناسبة بعد، وأرى ان حقي مهضوم 
ولم أعط الفرصة املناسبة، خصوصا ان 
الڤيزا لدخول بعض البلدان تعطلني، حيث 
ان جواز سفري الذي أحمله سوري، وللعلم 
لقد طلبت للمش����اركة في أعمال درامية 
كويتية لكنني لم أمتكن من السفر بسبب 
الڤيزا، وكذلك الدول األوروبية التي تصور 
فيها األعمال اخلليجية الذهاب إليها صعب، 
وكفنانة »إماراتية املولد واملنشأ« أرى انه 
يجب ان تقدم بعض التسهيالت لكي نتمكن 
من التحرك بشكل أسهل نظرا ألننا نقدم 

رسالة فنية ال حتكمها السياسة.

أين انت من السينما اخلليجية؟
٭ كانت لي في السينما اخلليجية بعض 
األفالم القصيرة، لكني لم أخض جتربة 
الفيل����م الطويل بعد، وانتظ����ر الفرصة 

احلقيقية بشغف.

هل تستغلني جمالك في عملك 
بالسينما؟

٭ احلمد هلل، ال يختل����ف اثنان على ان 
جمال����ي مميز، وهذا ليس غرورا بل ثقة، 
فهو هبة من اهلل وطبيعي 100% ولم تتدخل 
فيه عمليات التجميل كما يدعي البعض، 
ولكي أغوص في العمل بالسينما، وأعني 
هنا األفالم الطويلة، لن أعتمد على جمالي 
بشكل كامل ألنه ليس كل شيء في الفن 
إمنا هو جزء مكمل، وس����تكون موهبتي 

وقوة أدائي سالحي في هذا املجال.

إذن كيف ترين الفنانات اللواتي 
يعتمدن اإلغراء للوصول الى 

الشهرة؟

٭ ال أحبذ اإلغراء املبتذل فمشواره قصير 
وخاصة املصطنع املتعمد، الفن رس����الة 
ال����ى عوامل عدي����دة، وإيصالها  حتتاج 

للجمهور صعب جدا من باب اإلغراء.

تنتقدين تلك الفنانات؟
٭ ال أنتقد أحدا فكل إنس����ان له قناعاته 

ومبادئه وطريقته اخلاصة به.

لو رشحت لفيلم سينمائي عربي 
هل تقبلني ارتداء بدلة رقص أو 

»مايوه« على الشاشة؟
٭ كال بتات����ا، أنا أحت����رم ذاتي ومبادئي 

وعادات وتقاليد املجتمع الذي أمثله.

كيف تتعاملني مع الشائعات؟
ال ألتف����ت لها إال في ح����ال واحد، عندما 
تالمس كرامتي، ووقتها أرد بالنفي بكل 

رقي وهدوء.

ما رأيك فيمن يقول ان الفن مهنة 
غير آدمية للضغوط اليومية فيه.. 

وألنه يحتاج الى التنازالت؟
٭ أختلف معك في الرأي، فالفن 

مهنة آدمية راقية حتى لو تواجدت 
فيه ضغوط يومية كثيرة، نعم هناك 
تعب وجهد من ناحية ساعات العمل، 
لكن ال أشعر بهما نهائيا وال أتذمر ألني 
أحب ما أقدم، أما بالنسبة للتنازالت 
فهناك كثير من املمثلني دخلوا شرفاء 
وأصبحوا جنوما عمالقة وهم شرفاء 
ومازالوا، وال أنكر انني كفنانة أتعرض 
ألم���ور كثيرة مثل الس���ب والش���تم 
والقذف وتشويه السمعة من بعض 
الطبق���ات غير الواعية، لكنني عندما 
أتلق���ى إعجاب جمه���وري ومحبتهم 
واستحسانهم ألعمالي الفنية، أنسى 

الردود السلبية.

مروة.. تردين العداوة بالعداوة؟
٭ أنا مساملة وميكنني كسب من عاداني 

بطيبتي، ونادرا ما أصبح شرسة.

هل تقدمني تنازالت للحصول على 
دور مثال أو شخصية تعجبك جدا؟

٭ هذا املبدأ مرفوض.

لك جتربة في التقدمي.. أين أنت منه 
اآلن؟

٭ نعم كانت لي جتربة استمتعت بها 
كثيرا والقت تقب���ل اجلمهور، وحاليا 
هناك جتربة أخ���رى مطروحة لكن لم 

يتم االتفاق الكلي بعد.

من أكثر فنانة أو فنان كويتي 
تتابعينه وترغبني في العمل معه؟

٭ منذ صغري تعجبني الفنانة القديرة 
س����عاد عبداهلل في أدائه����ا وأخالقها 

وش����خصيتها، والعمالق عبداحلسني 
عبدالرضا والذي التقيت به سابقا وأشاد 
بي وقال لي: »ينتظرك مستقبل رائع«، 
مع تقدي����ري واحترامي جلميع فنانات 

وفناني الكويت.

يقال انك تقلدين حليمة بولند.. ما 
ردك؟

٭ قبل كل شيء حليمة إعالمية 
وفنانة متميزة جدا ولها جمال 
خ����اص بها وال ميك����ن ألحد ان 

يقلدها، وفي املقابل لي جمالي 
الذي ال ميكن ألحد  اخلاص 

تقليده، وال أنكر ان جمالي 
أخذ حملة من جمالها لكنني 

لم أقصد تقليدها نهائيا 
»فهذي خلقة ربي«، 

أنا أش����به نفسي 
فق����ط، وحليمه 

تبق����ى حليمة 
تبقى  ومروة 

مروة.

نسمة مع الفنان يوسف شعبان نسمة محمود

مفرح الشمري
@Mefrehs

الفنانة املصرية  تستعد 
نسمة محمود لتقدمي عرض 
مس���رحي فانتازي يناقش 
هم���وم العرب يحمل اس���م 
الفتوح« وسيشاركها  »باب 
في جتسيد شخصياته الفنان 
القدير يوسف شعبان ومحمد 
ري���اض وس���امي مغاوري 

وآخرون.
الفنانة نس���مة  وأكدت 
محم���ود ل� »األنب���اء« انها 
متشوقة للعمل املسرحي بعد 

ان غابت عن خشباته بسبب 
التلفزيوني���ة  ارتباطاته���ا 
والس���ينمائية، مضيف���ة: 
مس���رحية »ب���اب الفتوح« 
ستعرض في األول من شهر 
نوفمبر املقبل وهي من إخراج 
فهمي اخلولي وتأليف محمود 

دياب.
أح���داث  ان  وذك���رت 
املس���رحية ه���ي خل���ط ما 
الذي  التاريخ والعصر  بني 
نعيش���ه وس���تناقش فيها 
حكاي���ات العرب وصراعهم 
مع مغتصبيهم وبحثنا الدائم 
عن بطل عربي ينهي معاناة 

العرب.
وعن جديدها السينمائي 
قالت: لدي فيلم س���ينمائي 
بعنوان »خلطة عمري« تأليف 
أحمد سالمة وإخراج أحمد 
ويشاركني فيه أحمد صيام 
وس���عيد طرابيك ودوللي 
شاهني وميسرة وآالء نور 
وسأبدأ تصويره خالل األيام 
املقبلة وهو يحكي عن الشباب 
ومشاكلهم والبطالة ومشاكل 
ارتباطهم وتدور أحداثه في 
إطار كوميدي ورومانس���ي 
وأمتن���ى ان ين���ال إعجاب 

اجلميع حني عرضه.

يشاركها فيها يوسف شعبان ومحمد رياض وسامي مغاوري

نسمة محمود: انتظروني في »باب الفتوح« و»خلطة عمري«

راغب عالمة 

ال شك أن اطاللة النجمة 
اللبنانية هيف����اء وهبي في 
برنامج »املتهم« التزال تلقى 
ردود فعل مختلفة، خاصة مع 
عبارات املديح واإلطراء التي 
أغدقت عليه����ا، أثناء عرض 
احللقة وبعد انتهائها، بحيث 
ان إجاباتها جاءت لتفتح أبوابا 
وصفحات جديدة مع عدد كبير 
النجوم، وفي طليعتهم  من 
السوبر س����تار راغب عالمة 
ال����ذي كان أول من تلقف رد 
هيفاء حوله وقام برد التحية 
بأفضل منه����ا على صفحته 
اخلاص����ة عل����ى »تويت����ر« 
مغردا: »أن����ت حبيبة قلبي 
وأحلى منك ما في«، لتعود 
هيفاء وتؤكد كس����ر اجلليد 
فيما  بينهما قائلة: »ميرسي 
راغب وألف مبروك يا حبيب 

ضحكاتي«.

وفي املقابل، اعتبر البعض 
أن هيفاء ذكرت جميع زمالئها 
باخلير، فيما الوحيدة التي لم 
تذكره����ا هيفاء إال باملزاجية 
كانت النجمة إليس����ا، وذلك 
املتبادل بني  الهجوم  نتيجة 
الطرف����ني منذ فت����رة. وذكر 
موقع »نواعم«،ان وس����يطا 

بني النجمتني حاول أن يذلل 
اخلالف بني النجمتني لكنه لم 
يتمكن من ذلك، وقد جاء رد 
هيفاء في »املتهم« ليضع الكرة 
في ملعب إليسا، املشغولة هي 

أيضا بأعمالها.
وعلى ما يب����دو فهذا ما 
ستفعله الفنانة جنوى كرم 
أيضا التي لم حترك س����اكنا 
لت����رد على هيفاء، ومن غير 
املتوقع أن تفعل ذلك بعدما 
فهمت م����اذا تعنيه األخيرة 
ح����ول أغنياته����ا، فهي أوال 
إلى جانب  وأخيرا مستمعة 
كونها فنانة وبالتالي يحق 
لها إب����داء رأيها، فيما هيفاء 
أيضا لم ترد على مهاجميها 
الذين استنفروا من أجل الدفاع 
عن خيارات جنوى كرم التي 
اعتبرت وهبي أن عليها إعادة 

النظر فيها.

راغب وهيفاء يتبادالن الغزل.. فماذا عن إليسا وجنوى؟

هيفاء وهبي 

جمالي طبيعي %100 
ولم تتدخل فيه

 عمليات التجميل

موهبتي وقوة أدائي 
سالحي كممثلة..

وهذا ما قاله لي 
عبداحلسني عبدالرضا

مروة راتب
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مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية الثالثة عشرة باحملكمة 
الكلية برئاس���ة املستشار فيصل العسكري وأمانة 
سر سيد مهدي بحبس 13 مواطنا ملدة سنتني وأمرت 
بوقف تنفيذ العقوبة ملدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار 
لكل متهم في قضية أمن الدولة رقم 2013/16 املتهمني 
فيها بإعادة خطاب 
النائب السابق مسلم 
البراك في ندوة »كفى 

عبثا«.
املتهمون قد  كان 
أنكروا أمام احملكمة 
االتهام���ات بالطعن 
علنا ف���ي مكان عام 
القول  عن طري���ق 
في حقوق صاحب 
الس���مو أمير البالد 
وس���لطاته والعيب 
في ذات���ه والتطاول 
على مس���ند اإلمارة 
م���ن خالل العبارات واأللف���اظ املبينة بالتحقيقات 

عن االتهامات املوجهة إليهم.
وعقب صدور احلكم صرح احملامي جاسر اجلدعي، 
وهو أحد املتهمني في القضية ل� »األنباء« بأن »هذا 
احلكم بالنسبة لي غيابي وسأطعن عليه باملعارضة 
حيث انه في يوم جلس���ة املرافعة النهائية عندما 
حجزت احملكمة الدعوى للحكم في 9/9 كنت خارج 
البالد مضطرا، وقد قدمت 3 طلبات للمحكمة لفتح 
باب املرافعة ألمتكن من تقدمي دفاعي إال أن احملكمة 

لم تستجب وأصدرت حكمها بإدانتي«.

األسلحة املضبوطة والذخيرة مت التحفظ عليها

»أميركية« سوداء كادت تودي بحياة رجل مرور

تبخر مركبة بجنوب السرة

شقيقان يعتديان على حدث
في منطقة الواحة

حريق منزل »VIP« في الرميثية

ضبط 3 وافدين يسرقون مخفراً

مجهوالن سلبا »دليفري« 170 ديناراً

سوري يبلغ عن سرقة 5 جوازات 
منتهية و7 دفاتر سيارات

عشرينية تشكو اتصاالت عاشق

متقاعد ينتظر اللص 
ليستخدم هاتفه

كيبل تكييف فّحم مصريًا داخل 
قسم إمداد ومتوين وزارة الدفاع

أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان 

أق����دم صاحب س����يارة 
أميركية فجر أمس األول على 
رمي زجاجة على دورية مرور 
العامة ملرور  تابعة لإلدارة 
االحمدي مبنطقة االحمدي.

انه  أمني:  وقال مص����در 
أثناء قيام رجل املرور بعمل 

دوري����ة اعتيادية باملنطقة، 
أقدم صاحب مركبة أميركية 
برمي زجاج����ة على املركبة 
دون س����بب، األمر الذي دعا 
انه  إال  املرور إليقافه،  رجل 
ل����م ينصع ألمر رجل املرور 
واس����تمر في رمي الزجاج، 
العمليات عن  إب����الغ  وعند 
الواقعة مت����ت املطاردة، إال 

أنه لم يتوق����ف، وفوجئت 
الدورية بقيام مركبة يابانية 
بيضاء باالقتراب من الدورية 
الزجاج أيضا ملنعها  ورمي 
من ضبط صاحب األميركية 
السوداء، األمر الذي دعا رجل 
املرور حفاظا على س����المته 
الى التوقف بع����د أن رصد 
أرقام لوحات املركبتني لطلب 

اإلسناد، وقد توقفت احدى 
املركبتني أم����ام احد املنازل. 
وعليه توج����ه رجل املرور 
للمخفر لإلبالغ عن الواقعة 
التي كادت ت����ودي بحياته، 
وقد مت تسجيل قضية إتالف 
وتعريض حي����اة اآلخرين 
للخط����ر وتهدي����د وإهان����ة 

موظف.

عبدالعزيز فرحان 

فوجئ موظف في وزارة امس االول بتبخر مركبته من 
امام منزله بجنوب السرة، وقال مصدر أمني ان موطنا 
تقدم الى مخفر الشهداء لإلبالغ عن اختفاء مركبته من 
أمام منزله مبنطقة الشهداء حينما أراد مغادرة املنزل 
ذهابا الى عمله، إال انه توجه الى املخفر بدال من عمله، 

وعليه مت تسجيل قضية بالواقعة.

محمد الجالهمة 
 

أقدم شقيقان احدهما يبلغ من العمر 15 واآلخر 
14 عام���ا على ضرب آخر مس���ببني كدمة في عينه 
مبنطقة الواحة ام���س األول. وقال مصدر امني ان 
املعتدى عليه يسكن مبنطقة سعد العبداهلل وكان 
بزيارة ملنزل خاله الكائن في الواحة، وجاء في بالغ 
الواقعة أن الش���قيقني قد اقدم���ا على االعتداء على 
املعتدى عليه مسببني له كدمة بالعظام اسفل العني 
وجرح بالساعد األيسر كما جاء في التقرير الطبي، 
وعليه مت الذهاب الى منزل الشقيقني اللذين اتضح 
انهما متواريان عن االنظار وقد مت تس���جيل قضية 

اعتداء بالضرب.

محمد الجالهمة

س���جلت في مخفر الرميثية قضي���ة حريق منزل 
وبتصنيف »جنح« وكان مواطن »VIP« ابلغ عن اندالع 
حريق في منزله وحدد اخلس���ائر التي حلقت باملنزل 

في مادية فقط.

هاني الظفيري 

قال مصدر أمني ان رجال أمن اجلهراء ألقوا القبض 
على ثالثة مصريني شرعوا في سرقة مواد بناء من مخفر 
النعيم، وضبط الوافدون داخل مواقف مخفر النعيم )قيد 
الترميم( أثناء قيامهم بتحميل أبواب وشبابيك أملنيوم 
دون علم الشركة املنفذة ألعمال الترميم، ولفت املصدر 
إلى أن اللص���وص كانوا على مركبة هاف لوري، ومت 
ضبطهم من قبل ضابط مخفر النعيم مالزم أول فيحان 
املطيري وأفراد الزام حني تفقدهم املنطقة واملخفر، ومت 

حجزهم واتخاذ اإلجراءات املتبعة بحقهم.

عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة

سجل وافد مصري يعمل »دليفري« باحد املطاعم 
الشهيرة املتخصصة في تصنيع البيتزا في مخفر ابو 
حليفة قضية حملت عنوان سلب بالقوة برقم 2014/143. 
وقال الوافد ان���ه كان يقوم بتوصيل طلب في منطقة 
املنقف على سيارة الشركة حيث اوقفه شخصان على 
منت مركبة واعتديا عليه بالضرب وس���لباه مبلغ 170 

دينارا خاصة بجهة عمله.

محمد الجالهمة

تقدم وافد س���وري الى مخفر اجلليب واتهم لصا 
مجهوال بس���رقة مس���تندات مهمة من داخل سيارته 
الفرنسية. وقال السوري ان سيارته مت كسر زجاجها 
اجلانبي وسرق من داخلها 7 دفاتر ملركبات و5 جوازات 
سفر منتهية الصالحية، وهذه اجلوازات تخصه وتخص 
افراد عائلته الى جانب س���رقة دفتر جتنيد عسكري 
وهاتف نقال، ورفض املبلغ اتهام احد بتنفيذ السرقة، 
ومت نقل مركبة السوري الفرنسية الى مقر االدارة العامة 

لالدلة اجلنائية في صبحان لرفع اآلثار من عليها.

عبدالعزيز فرحان 

أمطر مجهول فتاة برسائل حب وغرام واتصاالت 
ف���ي وقت متأخر من الليل حت���ى جتيبه وتلقي له 
باال، األمر الذي دع���ا الفتاة للرد عليه وطلبت منه 
أال يتص���ل، ويبدو أن تهدي���د الفتاة لم يجد طريقا 
الى ردعه، األمر الذي دعاها للتوجه للمخفر لإلبالغ 

عن الواقعة.
وقال مصدر امني ان مواطنة تبلغ من العمر 20 
عاما تقدم���ت ملخفر الزهراء امس االول لإلبالغ عن 
قيام شخص مجهول باإلساءة إليها في وقت متأخر 
من الليل، وعليه مت تسجيل قضية إساءة استخدام 

هاتف وإحالة القضية الى جهات االختصاص.

عبدالعزيز فرحان 
 

تقدم مواطن متقاعد امس يسكن في منطقة حطني 
ملخف���ر خيطان لإلبالغ عن س���رقة هاتف نوع آيفون 

اسود.
وقال مصدر امن���ي ان املواطن ال���ذي افاد بالرقم 
التسلس���لي للجهاز للمخفر قلق بس���بب خصوصية 
املعلوم���ات والصور التي يحويه���ا اجلهاز وعليه مت 
تسجيل قضية سرقة هاتف نقال وجار انتظار حلظة 

استخدام الهاتف من قبل السارق ليتم ضبطه.

أمير زكي

امر وكيل نيابة االحمدي بتس���جيل قضية حملت 
عنوان حريق ووفاة، وجاء تسجيل القضية بهذا املسمى 
بعد ان ورد بالغ الى عمليات الداخلية بوقوع حريق 
في شبرات قدمية في منطقة صبحان، وبانتقال اجهزة 
وزارة الداخلية الى موقع البالغ متت مش���اهدة جثة 
واف���د مصري من مواليد 1954 يعمل في وزارة الدفاع 
وق���د تفحمت، وبعد عمل معاين���ة ملوقع احلريق من 
قبل االجه���زة املعنية تبني ان احلريق الذي اندلع في 
الش���برات القدمية بس���بب متاس كهربائي حدث في 

كيبل التكييف.

احملامي جاسر اجلدعي

ضبط مواطن بحوزته 10 أسلحة 
و5200 طلقة و200 مخزن معبأ

 بـ »كالش«

حبس 13 مواطنًا سنتني مع وقف 
العقوبة لـ  3 سنوات

 في دعوى إعادة خطاب البراك

طليق ثالثينية ضربها وسلبها هاتفني ذكيني

خطف فتاة من الشعب بسالح ناري ..
 وعشرينية تبلغ عن ضربها على »اخلامس«

هوشة بني نزيلني مبخدرات وسرقة تنتهي بقطع سبابة

أمير زكي

أم���ر وكيل نياب���ة حولي 
بسرعة ضبط شخص يدعى 
)ب.ع( التهامه بخطف باإلكراه 
واالعتداء، وبحسب مصدر امني 
فإن فتاة من مواليد 1990 تقدمت 
إلى مخفر ميدان حولي، وقالت 
إنها كانت في منطقة الشعب 

داخل سيارتها حينما أوقفها 
املدعى عليه وأش���هر سالحا 
ناري���ا كان بحوزته واجبرها 
على ان ترافقه وانطلق بها على 
س���يارته الفارهة الى منطقة 
عبداهلل مبارك وقام باالعتداء 
عليها حسب زعمها، هذا ومت 
القضية بتصنيف  تس���جيل 

جنائي.

من جه���ة أخ���رى، وبعد 
حتقيقات اجريت مع فتاة من 
مواليد 1994 مت االكتفاء بتسجيل 
قضيت���ني بحق ب���دون وهما 
اخلطف واالعتداء بالضرب، 
وكان���ت املدعية ابلغت مخفر 
الصليبية بانها تعرفت على 
الشاب عبر وسائل التواصل 
وطلب ان يلتقي بها حتى يأخذ 

خطوة نحو االرتباط بها.
التقيت بالشاب  واضافت: 
وهو بدون ف���ي احد املطاعم 
العشاء فوجئت  انتهاء  وبعد 
باملدعى عليه، حسب زعمها، 
يخطفه���ا وينطل���ق بها الى 
الدائ���ري اخلام���س، ومقابل 
منطقة الصليبية اعتدى عليها 

بالضرب.

محمد الجالهمة

ادارة الس���جن  اضطرت 
املركزي وبعد نحو 4 ساعات 
لنقل نزيل كويتي الى مستشفى 
الفروانية بسبب قطع سبابة 
املص���اب، وبحس���ب مصدر 
امني فان مش���اجرة اندلعت 

بني نزيلني احدهما متهم في 
قضايا سرقات واآلخر متهم 
في قضاي���ا مرتبطة بحيازة 
مواد مخدرة وتعاطيها، وقال 
املصدر ان املش���اجرة كانت 
عنيفة واستخدمت فيها ادوات 
الطهي وق���ام املتهم بقضايا 
سرقات بعض املتهم بقضايا 

الى قطع  املخدرات م���ا ادى 
سبابة األخير.

م���ن جه���ة أخرى،اتهمت 
مواطن���ة من موالي���د 1990 
طليقه���ا بضربها وس���لبها 
هاتفني ذكيني في منطقة مبارك 
الكبي���ر، وارفقت املبلغة في 
مل���ف القضي���ة التي حملت 

عنوان اعتداء بالضرب وسلب 
باالكراه تقريرا طبيا، وقالت 
انها فوجئت بطليقها ينتظرها 
امام منزل اسرتها، حيث كانت 
في نزهة مع صديقاتها، ومن 
ثم قام بضربها مبجرد نزولها 
من الس���يارة، ه���ذا وحملت 

القضية رقم 2014/85.

أميركي يبلغ عن سرقة 
»الب توب« ونظارتني

أمير زكي

س���جل وافد اميركي في مخفر الس���املية قضية 
جاءت بتصنيف جنايات، وق���ال الوافد وهو مقيم 
في منطقة املس���يلة انه كان في نزهة للتسوق في 
منطقة الس���املية وترك سيارته خلف مجمع شهير 
وبعد نحو س���اعة عاد الى س���يارته ليجد الزجاج 
اخللفي قد كسر، وقد س���رق من املركبة جهاز الب 
توب وعدد 2 نظارة شمسية و»يو.اس.بي« واوراق 

العمل ورفض ان يتهم احدا بالسرقة.

زوج يكسر قدم
زوجته في الرابية

عبدالعزيز فرحان 

أحلق مواطن األذى بزوجته امس االول بكسر قدمها 
بعد ان ضربها وكذلك تس����بب ف����ي اصابات متعددة 

باجلسم.
وقال مصدر أمن����ي: إن مواطنة تقدمت ببالغ ضد 
زوجها مبخفر الرابية حاملة معها تقريرا طبيا يفيد 
بإصاباتها في نواح متفرقة من اجلسم بسبب خالف 
اسري، وعليه مت تسجيل قضية اعتداء بالضرب ضد 

الزوج.

أحد رجال املباحث يدقق على هويات الوافدين

حملة لشؤون اإلقامة في صناعية 
الفحيحيل حصدت 63 مخالفًا 

ومشتبها بهم
نفذت فرقة من اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة مساء يوم 

أمس  حملة أمنية في منطقة الفحيحيل الصناعية بإشراف 
مباشر من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية 

واجلوازات اللواء الشيخ مازن اجلراح، وبحضور مدير عام 
اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة اللواء غازي اللميع.

وقد أسفرت احلملة األمنية عن ضبط 63 شخصا مخالفا 
منهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية ومطلوبون على ذمة 

قضايا ومخالفون لقانون اإلقامة والعمل واملشتبه بهم في 
جرائم السرقات وغيرها من القضايا والذين متت إحالتهم 
جميعا إلى جهات االختصاص. من جانبه، أكد وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات ، ان احلملة 

على منطقة الفحيحيل الصناعية تأتي في سياق عدة حمالت 
مت اإلعداد والتنسيق لها مع جميع اإلدارات التابعة لقطاع 

اجلنسية واجلوازات بهدف القضاء على كل الظواهر السلبية، 
مشيرا إلى ان هناك املزيد من احلمالت املفاجئة التي ستنفذ 

في مناطق أخرى.

 مركبة مبلغ عن سرقتها ضبطت في حملة اجلهراء

..و6 مطلوبني و3 مركبات مبلغ عن سرقتها في اجلهراء
هاني الظفيري

أس���فرت حملة تقوم بها 
مديري���ة امن اجلهراء بقيادة 
الطراح عن  ابراهي���م  اللواء 
ضبط  8 اش���خاص من دون 
اثبات و6  مطلوبني والعثور 
على 3 مركبات مطلوبة على 
ذمة قضايا سرقة وحترير 35 
مخالفة مرورية والعثور على 
آخرين بعد ان سجل ذووهم 

قضايا تغيب بحقهم.
وق���ال مصدر امن���ي انه 
بتوجيهات من مديري مديرية 
امن اجله���راء اللواء ابراهيم 
الطراح وإشراف قادة املناطق 
العقي���د منص���ور الديحاني 

والعقيد فال���ح عوض قامت 
قيادة منطقة املطالع بحملة 
أمنية لفرقة قي���ادة املطالع 

بقيادة النقيب حسني العوام 
ومت عمل نقطة تفتيش على 
موقع���ني االول بالق���رب من 
خزان املي���اه املعاجلة طريق 
العبدلي واالخ���رى بطريق 
مزارع العبدلي حيث اسفرت 
عن ضب���ط 3 عمال ، وقامت 
ادارة العملي���ات والدوريات 
بقي���ادة م���الزم اول محم���د 
عوض العنزي بعمل 7 نقاط 
تفتيش ومت ضبط 16 شخصا 
ما بني مطلوب ومتغيب ومن 
اثبات، واضاف املصدر  دون 
ان احلمالت مبنطقة اجلهراء 
ستسمر وذلك حرصا من اللواء 
الطراح على ان تنعم محافظة 

اجلهراء باالستقرار االمني.

عبداهلل قنيص - محمدالجالهمة

في إطار اجلهود التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية ملواجهة 
اخلارجني على القانون وحائزي األسلحة غير املرخصة وحماية 

املجتمع من الظواهر السلبية، متكنت اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات والتي يرأسها اللواء صالح الغنام وحتديدا »إدارة 

العمليات« من ضبط مواطن وبحوزته 6 أسلحة كالش وسالح 
ذاتي واثنني شوزن و5000 طلقة كالش و200 طلقة عيار 50 

و200 مخزن معبأ كالش.
وبحسب بيان عن الداخلية، فقد وردت معلومات الى اإلدارة 

العامة ملكافحة املخدرات »إدارة العمليات« تفيد بوجود أسلحة 
مبنزل أحد املواطنني.

وعلى ضوء تلك املعلومات مت تشكيل فريق عمل للبحث 
والتحري والتأكد من صحة تلك املعلومات وعليه مت اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة وعلى أثر ذلك انتقلت فرقة لضبط 
تلك األسلحة ومبداهمة مسكنه عثر على مخبأ سري بداخله 
األسلحة املذكورة.ومتت إحالة املتهم واملضبوطات إلى جهات 

االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

.. و24 مطلوبًا جنائيًا ومدنيًا و17 
مخالفاً ضبطوا في حولي

متكنت فرقة من رج����ال أمن حولي بتوجيهات 
م����ن مديرها العام باإلنابة العميد عبداهلل العجمي 
ومشاركة مدير إدارة العمليات والدوريات في مديرية 
أمن محافظة حولي باإلنابة العقيد ناصر العدواني، 
من حترير 168 مخالفة مرورية وضبط 108 أشخاص 

من دون إثبات و17 
ش����خصا مخالف����ا 
لإلقامة و10 أشخاص 
متغيبني وضبط 6 
من العمالة السائبة 
الباع����ة  م����ن  و10 
اجلائل����ني، كم����ا مت 
ضبط 15 ش����خصا 
مدنيا و9  ضبط����ا 
أش����خاص ضبط����ا 
جنائيا، إلى جانب 
ضبط مركبة مطلوبة 
وحج����ز 4 مركبات 
أخ����رى وضبط 17 

مش����اجرة و10 وقائع مخدرات، باإلضافة إلى تلقي 
813 بالغا وإحالة 10 أش����خاص إلى اإلبعاد اإلداري 
وتقدمي 310 مساعدات إنس����انية وتنفيذ 80 نقطة 
تفتيش و53 تواجدا وثبوتا أمنيا في مناطق حولي 

والساملية وجنوب السرة.
وفي إطار اجلهود نفسها متكنت فرقة مديرية أمن 
محافظة حولي األمنية بقيادة العقيد سالم جعيثني 
العازمي بالتنسيق مع فريق طوارئ بلدية حولي 
من ضبط 4 من الباعة اجلائلني في مناطق سلوى 

والرميثية والساملية شارع البالجات.
وقد متت إحالة جميع املتهمني واملضبوطات إلى 

جهات االختصاص للتحقيق واتخاذ الالزم.

العميد عبداهلل العجمي
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اخلريجون 
سيواجهون واقعًا 

أليمًا ما يفرض عليهم 
أن يكونوا على أهبة 
االستعداد ملواجهة 

التحديات

احمليالن: ضرورة 
اتخاذ إجراءات 

وتبني إستراتيجيات 
لتعزيز قدرة 

الكويت على تصنيع 
املشتقات النفطية

يضمون الدفعة التاسعة من طلبة البكالوريوس واخلامسة من طلبة املاجستير للعام اجلامعي 2014/2013

محمد الصباح شهد تكرمي 850 خريجًا وخريجة في جامعة اخلليج:
الوضع االقتصادي صعب جداً وأسعار النفط ستستمر في التدني

وطني���ة حتظ���ى باالهتمام 
والرعاية«، مش���يرا إلى »أن 
الكويت وأبناءها أمام فرصة 
تاريخية ميكن لنا من خاللها 
حتقيق نتائج تبهر العالم على 
صعيد تطوير اإلنسان والبيئة 

واالقتصاد«.
وقال احمليالن إن »جامعة 
اخلليج اعتمدت على نفسها في 
صناعة املبادرة نحو التعليم 
ذي اجل���ودة، حيث حصلت 
 ABET على االعتم���اد العاملي
لتخصص علوم احلاسب اآللي، 
بعد حصلوها على االعتماد 
املؤسسي من مجلس اجلامعات 
اخلاص���ة وقريبا جدا ونأمل 
أن نزف إليكم خبر االعتماد 
األكادميي لتخصصات كلية 
اإلداري���ة بعد أن مت  العلوم 
اس���تكمال جميع متطلبات 

احلصول عليه«.
 بدوره، قال رئيس جامعة 
اخللي���ج د.دونالد بيتس في 
كلمة للخريجني: اليوم يعبر 
ف���ي مضمون���ه ع���ن الدعم 
والتشجيع الذي تلقيتموه من 
عائالتكم وأصدقائكم وعليكم 
أال تنس���وا دورهم في بلورة 
جناحكم بتقدير مساهماتهم 
في هذا املجال، وأن تخرجكم 
يشكل نقطة البداية لتجربة 
جديدة في مس���يرة حياتكم، 
وعليكم أن تتحل���وا برؤية 
لتطوير بلدكم وعاملكم لألفضل 
وداعيا إياهم إلى السعي التخاذ 
زمام املبادرة دون اخلوف من 
الفشل، كونه يفرض عليهم ان 
يتحلوا بالوعي والقوة وميدهم 
بالفرص التي تتيح لهم تقدمي 

أفضل ما لديهم من قدرات.
وكانت من بني اخلريجني 
في احلفل أمس كرمية وزير 
اخلارجية الس���ابق الش���يخ 
د.محم���د الصباح، اخلريجة 

سارة محمد الصباح.

وزاد أنه »وفي ظل اعتماد 
الكوي���ت ش���به الكامل على 
مواردها الناجتة من تصدير 
النف���ط التقارير العاملية عن 
ثورة علمية قادمة يتوقع أن 
تغير خارطة الطاقة العاملية 
بش���كل جذري وه���ي طفرة 
النف���ط والغاز  اس���تخراج 
الثورة  الصخ���ري، وتل���ك 
العلمية تتصاعد نتائجها كل 
يوم وتش���كل توزيعا جديدا 
للمصالح لم يكن سائدا خالل 
األربع���ني عاما املاضية وهي 
معطي���ات تتطلب منا اتخاذ 
إجراءات وتبني استراتيجيات 
من شأنها تعزيز قدرة الكويت 
في تصنيع املشتقات النفطية 
من خالل بنية حتتية مؤهلة 
من االختصاصيني والكوادر 
القادرة عل���ى إدارة العملية 
اإلنتاجية والتي يجب العمل 
بناءه���ا من خ���الل تطوير 
املؤسسات التعليمية القادرة 
عل���ى توفيرها وفق املعايير 
العاملية املعتمدة،  التعليمية 
التوجه أولوية  واعتبار هذا 

واألخالق وحب العلم واملعرفة 
واالنضباط وااللتزام في نفوس 
الطلبة، داعيا اخلريجني إلى أن 
يعينوا أهلهم على بناء البلد، 
حيث إنهم أه���ل لهذه املهمة 
قائال: »أنتم البحارة في سفينة 
الكويت، التي تواجه األمواج 
العالية في احمليط الدولي«.

من جهته، أوضح رئيس 
مجلس األمن���اء في اجلامعة 
د.عبد الرحم���ن احمليالن أن 
نتائج التقرير السنوي العاملي 
العام املاضي للتنافسية أظهر 
تأخرا ملوقع الكويت بني دول 
املنطقة والعالم، ومع األسف 
فإن هذا العام لم يأت بتحسن 
في موقع الكويت العاملي بل 
تراجع تقييمها بأربعة مراكز 
ال�  املركز  أخرى، لتنتقل من 
36 عامليا إلى املركز األربعني، 
إلى جانب تراجعها في مؤشر 
الذي يضم  الكفاءة  محفزات 
مؤشرات فرعية تقيس مستوى 
التعليم والتدريب بستة مراكز 
من 77 عامليا إلى املركز 83 على 

مستوى العالم.

ثامر العليم

أكد وزير اخلارجية السابق 
الش���يخ د.محمد الصباح أن 
الط���الب بالعل���م  »تس���لح 
س���يحمينا ويحصنن���ا من 
مواجهة املخاطر والتحديات 
األمنية واالقتصادية، حيث 
إنهم سيعملون في بيئة صعبة 
من تلك اجلوانب في ظل تزايد 
حدة االنقسام الطائفي والقبلي 
التي تعاني منه مجتمعاتنا 
وهو مدعاة للقلق الش���ديد، 
حي���ث إن العلم يرفع بيتا ال 
عماد ل���ه، واجلهل يهدم بيت 

العز والشرف«.
وأشار الشيخ محمد الصباح 
خالل رعايت���ه حفل تخريج 
الدفع���ة التاس���عة من طلبة 
البكالوريوس واخلامسة من 
طلبة املاجستير والذين يقدر 
عددهم ب� 850 طالبا وطالبة 
يتضمن 108 من حملة درجة 
املاجستير في إدارة األعمال، إلى 
أن اخلريجني سيواجهون واقعا 
أليما في وقت تنهار فيه دول 
العربية من ليبيا  في بيئتنا 
واليمن وس���ورية ومقدمات 
حلرب أهلية في العراق وهو 
الذي يفرض عليهم أن  األمر 
يكونوا على أهبة االستعداد 

ملواجهة التحديات.
وأض���اف: »أن الوض���ع 
االقتص���ادي احلالي صعب 
الكويت خالل  جدا، وشهدت 
العشرة أيام املاضية انهيارا 
في أس���عار النف���ط أدى إلى 
خس���ارتها 25% من املدخول 
النفطي وسيستمر ذلك التدني 
في األسعار لفترة من الزمن، 
كما التراج���ع االقتصادي لم 
الواليات املتحدة  تسلم منه 
واالحتاد األوروبي و»التنني 
إلى  األصفر« الصني، مشيرا 
دور األسرة في ترسيخ القيم 

من التكرمي

الشيخ د.محمد الصباح مكرما إحدى اخلريجات

خريجة تتسلم تكرميها

خريج يتسلم شهادته

.. وتكرمي أحد اخلريجني

 جانب من التكرمي

كوكبة من اخلريجني واخلريجات

الطلبة يحتفلون بالتخرج

رئيس جامعة اخلليج د.دونالد بيتس الشيخ د.محمد الصباح ملقيا كلمته أحد الطلبة يلقي كلمة اخلريجنيد.عبدالرحمن احمليالن ملقيا كلمته
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الشيخ د.سالم اجلابر والشيخ شمالن العبدالعزيز

الشيخ فواز مشعل اجلراح والشيخ صباح الشمالن والشيخ ناصر محمد اجلراح وأسعد الثاقباملعرس الشيخ فهد خالد الفهد مع عمه الشيخ أحمد الفهد

الشيخ فهد اجلابر والشيخ محمد العبداهلل والشيخ مبارك سالم العلي والشيخ مبارك العبداهلل

الشيخ دعيج اجلابر والشيخ فيصل السعود

الشيخ خالد فهد األحمد وجنله املعرس الشيخ فهد اخلالد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد والشيوخ أحمد الفهد ومازن اجلراح ومحمد العبداهلل  وخالد الفهد واملعرس فهد اخلالد الفهد

سمو الشيخ سالم العلي والشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ خالد العبداهلل والشيوخ دعيج اخلليفة وعلي العبداهلل وسالم العذبي ومبارك سالم العلي

املعرس مع الشيوخ عبداهلل اخلالد ومحمد العبداهلل وأحمد الفهد وخالد العبداهلل ومازن اجلراح وطالل الفهد ومبارك العبداهلل وجنله عبداهلل املبارك

الشيخ خالد الفهد واملعرس فهد اخلالد مع الشيوخ فهد طالل الفهد ومشعل طالل الفهد وناصر طالل العذبي وعبداهلل خالد الفهد

املعرس مع عدد من األصدقاء في لقطة تذكارية

لقطة تذكارية مع املعرس الشيخ فهد خالد الفهد باملناسبة السعيدة

جمع غفير من املهنئني مبناسبة عقد قران الشيخ فهد خالد الفهد

بحضور ومباركة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 

سالم العلي، احتفل الشيخ أحمد 
الفهد والشيخ خالد الفهد وإخوانهما 

بعقد قران ابنهم الشيخ فهد خالد 
الفهد األحمد على كرمية الشيخ 

مازن اجلراح، وذلك في قصر دار 
سلوى العامر، وحضر احلفل جمع 

من الشيوخ واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني باملناسبة 

املعرس الشيخ فهد خالد الفهدالسعيدة. ألف مبروك.

أفراح الصباح

الشيخ علي اجلابر واللواء الشيخ أحمد العبداهلل

الشيخ فواز اخلالد مباركا

الشيخ فيصل احلمود مباركا
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وفي استقباله الشيخ أحمد الفهد                  )هاني الشمري(

الشيخ ضاري الفهد وولداه الشيخ فهد األحمد الضاري ومحمد الضاري الفهد يباركون

الشيخ خالد اجلراح يقدم التهاني الشيخ صباح اخلالد مباركاالشيخ محمد اخلالد يبارك للشيخ فهد أحمد الفهد

الشيخ فيصل السعود مباركا للشيخ أحمد الفهد

الشيخ فهد السعد مهنئا

اللواء الشيخ أحمد العبداهلل مباركا

.. ولقطة للذكرى مع الشيخ ضاري الفهد

الشيخ فهد اليوسف مباركا

الشيخ خالد أحمد اخلالد والشيخ محمد أحمد اخلالد مع املهنئنيمهنئون باملناسبة السعيدة

اللواء الشيخ عبداهلل النواف مباركا

الشيخ أحمد الفهد متوسطا الشيخ دعيج اخلليفة والشيخ فهد اجلابر

الشيخ خالد الفهد والشيخ مبارك العبداهلل والشيخ فهد خالد الفهد والشيخ عبداهلل خالد العبداهلل

الشيخ أمير املالك مهنئا

سمو الشيخ سالم العلي مع الشيخ أحمد الفهد والشيخ ناصر صباح األحمد

الشيخ عبداهلل سالم العلي مباركا

الشيخ طالل اخلالد مع املهنئني
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  VIVA
جولة »األنباء« مع شريك ريال مدريد اإلسباني

مدريد ـ موفد »األنباء « ـ سمير بوسعد
الروح الرياضية تصنع »اإلنسانية« في عالم الرياضة، 
واأللق����اب تنتج أبطاال متوجني بالذه����ب، لكن الرعاية 
والشراكة هي روح وجنوم وألقاب و»مصاهرة« وكل شيء 
في عالم الرياضة وفي هذا الزمن حتديدا، زمن صناعة 
كرة القدم أوال وباقي األلعاب الفردية واجلماعية ثانيا، 
هذا ما كانت »األنباء« ش����اهدة عليه ووثقته مع الراعي 
العمالق في عالم االتصاالت شركة »VIVA« لالتصاالت 
الكويتية، وبرفقة مدير أول اتصاالت في الشركة املوقرة 
أمين املطيري القائم على تفاصيل الرحلة الكبيرة الى 
عالم ريال مدريد وقلعته س����انتياغو برنابيو، احتفاء 

بتوقيع عقد الرعاية بني الشركة وريال مدريد.
وقدمت »VIVA« مثاال لصناعة االقتصاد الرياضي من 
خ����الل رعايتها لدوري كرة القدم الكويتي ولفريق مان 
يونايتد االجنليزي وآخرها ريال مدريد االسباني بطل 
أوروبا وزعيمها بال منازع بألقابه العش����رة في دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكانت اجلولة في مدريد العاصمة االسبانية »حبلى« 
باالثارة ومفخرة للش����ركة الكويتية النابضة بالتجدد 
والتطوير واالب����داع في كل يوم من خالل ما تقدمه من 
خدمات يومية ملشتركيها سعيا منها لتوفير افضل أرضية 
له����م في ان يتواصلوا بكل سالس����ة بعيدا عن التعقيد 
مقابل خدمتهم بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا  في 
زمن االيفون والغاالكسي والصراع املرير بينهما، اال ان 
هذه الرعاية واالبداعات يقف وراءها الرئيس التنفيذي 
لشركة »VIVA« لالتصاالت السيد سلمان بن عبدالعزيز 

البدران والفريق العامل معه.

من الكويت إلى »الفريدو سانشيز تاراخا«

منذ اللحظات األولى في امليل األول للرحلة الرياضية 
االقتصادية »ان جاز التعبي����ر« فإن الهدف من الدعوة 
الكرمية ل� »األنباء« والقسم الرياضي حتديدا حلضور 
مباراة ك����رة القدم بني ريال مدري����د واتلتيك بلباو في 
ستاد املؤس����س والالعب والرئيس الراحل االسطورة 
سانتياغو برنابيو، هو العالقة الوطيدة بني املؤسسات 
في أي نش����اط ألن النتيجة هي متثيل مشرف للكويت 

أوال وأخيرا.
وبدأت الرحلة من الكويت السباقة دائما الى االبداع 
في كل املجاالت احلياتية وبشبابها الرياضي ورجاالت 
األعم����ال فيها في ان يكون لهم موطئ قدم في عالم كرة 
القدم أي في االستثمار الرياضي الذي بات جزءا ال يتجزأ 
من عالم االحتراف الرياضي اوال والتخطيط االستراتيجي 
املالي للشركات الكبرى في عالم االتصاالت حتديدا كشركة 

.»VIVA«السعودية الراعية لريال مدريد و »STC«
ففي الكويت يوجد الكثير من الفرص االستثمارية في 
عالم الرياضة وهذا يأتي بتطبيق االحتراف والتخصيص 
والتمل����ك حتت مظلة قوانني تضمن حقوق املس����تثمر 
والنادي أو أي منشأة رياضية أخرى حتتاج الى وقوف 
الشركات األهلية الى جانبها لتحقيق النصر واأللقاب 
والوقوف على منصات التتويج بأن تدعم الشباب الكويتي 
في أي لعبة ميارس����ها وهذا ما جس����دته »VIVA« بهذه 
الرعاية للنادي األول في العالم واألشهر كعالمة رياضية 
جتارية، حيث بات للجمهور املدريدي في الكويت راع 
لهم ويفخرون عندما يحضرون املباريات في ريال مدريد 

أسوة بأشقائهم اخلليجيني.
وكان الوصول الى اس����طنبول ثم الى مدريد برفقة 
الفاضل »بوس����الم« حيث تغي����رت لغتنا وبتنا نحفظ 
اللغة الالتينية وحتديدا االس����بانية في اس����بانيا لكي 
ننجز مهمتنا على اكمل وجه، حتى وطئنا مطار »الفريدو 

سانشيز تاراخا«.

اسطورة الكؤوس ..كأس امللك

ساحة سيبيليس مقر احتفاالت الـ »مرينغي«

.. ومجسم للكرات الذهبية 

كؤوس امللكي العشرة في دوري ابطال اوروبا

مدير أول اتصاالت في »VIVA« أمين املطيري والزميل سمير بوسعد قبل انطالق مباراة الريال وبلباو

غرفة مالبس النجوم

تطور شعار الريال 

مدريـد.. 
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ومن كابينة الزوار الكب���ار تابعنا مباراة الريال وبلباو التي 
انتهت بخماس���ية بيضاء سجل منها رونالدو »هاتريك« وهدفني 
لكرمي بنزمية، حيث كانت املشاهدة في قلب البرنابيو ممتعة مع 
»VIVA«، وممثلها االخ أمي���ن املطيري في هذه الرحلة الرياضية 
االقتصادية، اال ان ما سبق املباراة كان مميزا قبل صافرة احلكم 
بأربع س���اعات من جتمع عشاق الريال من اسبانيا ومدريد ومن 
اميركا اجلنوبية ومن اليابان واسيا وغيرها من كل اجناس األرض 

وجنسياتها، فاحملبون كثر لهذا الفريق الكبير »زعيم« اوروبا.
واستقر النادي بني أربعة شوارع مهمة في العاصمة مدريد، وهو 
ليس بعيدا عن س���احة سيبيليس التي تعودنا على رؤية القائد 
كاسياس فيها وهو يلف علم اململكة االسبانية على عنق امللكة التي 
انتصبت على عربة يجرها االسود كأحد اشهر املعالم التاريخية 
والوطنية لالسبان وهي الساحة األولى واألشهر الحتفاالت ريال 

مدريد خصوصا واملنتخب االسباني عموما.

متحف »برنابيو« يجمع تقنيات االتصاالت 
والصوتيات مع العراقة الملكية

وف���ي جولة مميزة بعد املباراة وفي اليوم الثاني حتديدا كان 
ل� »األنباء« و»VIVA« زيارة رفيعة املستوى نظمها ممثل الشركة 
االخ امين الى س���انتياغو برنابي���و، للتجول في كواليس القلعة 
بحق ألن بناء الس���تاد املزين بأربعة أعمدة دائرية جاء من رحم 
التاريخ االس���باني والعصر الفيكتوري واالندلسي الذي مر على 
البالد منذ مئات السنني، واستوحى املعماريون للستاد هذا الزخم 
واالرث الثقافي واملدني من احلضارة االسبانية حتى بات يعرف 
الستاد بالرمز الرياضي والسياحي واالقتصادي االول في اسبانيا 

ومدريد حتديدا.
وبعد جولة من مقر االقامة في الفندق من دومينغو سانتوس 
ميركور حتديدا الذي يبعد 14 دقيقة عن امللعب الكبير استقللنا 
باص مدريد السياحي املكشوف، حتى الوصول الى الستاد الذي 
احتشدت في ساحاته والشوارع احمليطة به، وارتدى املشجعون 
والزوار من عائالت الى ش���باب وبنات، فانيلة امللكي واصطفوا 
لشراء التذاكر ملباراة الريال وبلباو، وكذلك نحن تسلمنا بطاقتي 
الدخول الى منطقة ال� »VIP«، عبر البوابة »ب« وتابعنا املشجعني 
وحتركاته���م واحاديثهم التي تلونت بكل لغ���ات العالم تقريبا، 
وس���ألنا اكثرهم عن رحيل دي ماريا وتشابي الونسو فأجمعوا 
على ان رونال���دو هنا وال يهمنا غير ذلك مادام »الدون« موجودا 
فريال يضحك دوما. وفعال هذا ما حدث في تلك الليلة الس���احرة 
بهواء مدريد النقي وبدرجة حرارة »13« حيث استمتع اجلمهور ذو 
السبعني ألفا مبهارة رونالدو وصفقوا وأنشدوا ملدريد ولنجمهم 

األول رونالدو بعد »الهاتريك«.
ونعود الى الزيارة التاريخي���ة للمتحف لكونها املرة األولى 
لنا الس���يما ان املتحف جرى حتديثه، ومت إدخ���ال آخر تقنيات 
االتصاالت واالضاءة عليه والس���رعة التقنية في احلصول على 
املعلومة املؤرش���فة بأي تاريخ يطلبه الزائر منذ تأس���يس ريال 

مدريد عام 1902 حتى اآلن.
وبدأنا من الطابق الرابع في أعلى القلعة الى ممر كبار الضيوف 
وممثلي الرعاة والش���ركاء في النادي ثم مت استقبالنا في كابينة 
خاصة للشركة من الشابني االسبانيني خورخي وكارلوس بكلمة 
»أوال« او مرحبا، وكانا مث���اال لتقدمي اخلدمة واالحترافية، ألحد 
شركاء النادي، وهذا مطلوب في عاملنا الكروي العربي واخلليجي 
بأن يكون الراعي والشريك املالي او االستثماري مرحبا به ومدلال 
ايضا لتدوم الشراكة والرعاية ولتبقى املصالح قائمة في جو من 

املهنية والروح الرياضية ايضا.

معالم.. وسنون من ذهب

مرت على شبه اجلزيرة االيبيرية التي تضم اسبانيا والحقا 
معها البرتغال حضارات وأمم أث���رت في تاريخها وطرز حياتها 
ومعاملها البنائية وقصورها بسبب طبيعتها اجلميلة املتوسطية 
وتربتها اخلصبة وانهارها الكثيرة، ومن ابرز املقيمني فيها العرب 
عندما كانوا قوة ال يس���تهان بها وبن���وا حضارة دامت 8 قرون. 
فش���وارع مدريد نظيفة ومنظمة وش���عبها ودود وفيه مميزات 
كثيرة من العرب واملتوس���طيني بش���كل خ���اص، بعضهم يتقن 
التواصل مع السواح باللغة االجنليزية اضافة الى تأثير مفردات 
اللغة العربية في لغتهم األم، فعلى سبيل املثال: »قميص عندهم 

كاميستا، وبنطلون بانتالون«.
كما حتوي س���احات وجادات قدمية ومق���رات للبنك املركزي 
والبوليس وغيرها من مؤسس���ات اململكة االس���بانية والبنوك 
واشهر دور األزياء واملاركات العاملية والفنادق واملطاعم وغيرها، 
فهي بيئة استثمارية كبيرة ومنتجة وذات مردود ريعي مناسب 

لألجنبي.

وجه »VIVA« خير على الريال

ترحيب بالزوار في املتحف

كؤوس امللكي العشرة في دوري ابطال اوروبا

تذكرة كبار احلضور

املطيري أمام ستاد »سانتياغو برنابيو« قبل املباراة

غرفة مالبس النجوم

تطور شعار الريال 

أمين املطيري يتسلم تذاكر الدخول أحذية وكرات قدمية

م.سلمان البدران

البدران: الرعاية التزام جتاه الشباب
قال الرئيس التنفيذي لش���ركة االتصاالت الكويتية 
VIVA، م.سلمان البدران »تتشرف VIVA برعايتها لنادي 
ريال مدريد لكرة القدم، فهذه الرعاية تؤكد التزامنا جتاه 
الشباب وجميع مشجعي لعبة كرة القدم من خالل دعم 

شغفهم بالرياضة وحبهم لها.
كم���ا تكرس مكانتنا كأول ش���ركة في الكويت تقوم 
برعاي���ة هذا النادي املعروف عاملي���ا«. واضاف: »بذلت 
VIVA منذ تأسيسها جهودا حثيثة في سبيل دعم قطاع 

الرياضة«.
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والبرامج واألجهزة واأللعاب 
إعداد قسم املوقع اإللكتروني
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هذا ا�سبوع
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قفزت معدالت زيـــارة صفحة «األنباء» مبوقع 
التواصل االجتماعي األشهر في العالم «فيسبوك» 
أرقاما قياسية جديدة، حيث بلغت 5154200 وذلك 
خالل األسبوع احلالي فقط، عالوة على زيادة في 
معدل اإلعجاب للصفحة جتاوز 11583 للمدة املذكورة 

نفسها، وبذلك يصل عدد مشتركي الصفحة اإلجمالي 
Page Fans إلى 289213ـ  حتى كتابة هذه السطورـ  
باإلضافة إلى زيادة وتيرة التفاعالت على محتوى 
الصفحة مـــن ڤيديو وصور وروابط جتاوزت في 
متوسطها 211050 مستخدما. وقسم املوقع االلكتروني 

ينتهز هذه املناسبة ويقدم وافر الشكر والتقدير للقراء 
األعزاء أينما كانوا سواء في الكويت أو في الوطن 
العربي، فلوال ثقتهم الكبيرة في مصداقية «األنباء» 
وحرصهم على متابعة صفحتها بـ «فيسبوك» ملا 

وصلنا الى هذه األرقام القياسية الكبيرة.

ماليين
هذا ا�سبوع زائر

قفزت معدالت زيـــارة صفحة «األنباء» مبوقع 
التواصل االجتماعي األشهر في العالم «فيسبوك» 
5154200أرقاما قياسية جديدة، حيث بلغت 5154200أرقاما قياسية جديدة، حيث بلغت 5154200 وذلك 
خالل األسبوع احلالي فقط، عالوة على زيادة في 
11583معدل اإلعجاب للصفحة جتاوز 11583معدل اإلعجاب للصفحة جتاوز 11583 للمدة املذكورة 

نفسها، وبذلك يصل عدد مشتركي الصفحة اإلجمالي 
289213 إلى 289213 إلى 289213ـ  حتى كتابة هذه السطورـ   Page Fans
باإلضافة إلى زيادة وتيرة التفاعالت على محتوى 
الصفحة مـــن ڤيديو وصور وروابط جتاوزت في 
211050متوسطها 211050متوسطها 211050 مستخدما. وقسم املوقع االلكتروني 

ينتهز هذه املناسبة ويقدم وافر الشكر والتقدير للقراء 
األعزاء أينما كانوا سواء في الكويت أو في الوطن 
العربي، فلوال ثقتهم الكبيرة في مصداقية «األنباء» 
وحرصهم على متابعة صفحتها بـ «فيسبوك» ملا 

وصلنا الى هذه األرقام القياسية الكبيرة.

5

كشفت عمالقة التقنية «غوغل» رسميا نظام «أندرويد» 
اجلديد بالنسخة التي حتمل الرقم 5، وكما قالت الشركة ان هذا 
أكبر إصدار جديد حيث جاء بـ 5 آالف واجهة جديدة توفرها 

للمطورين ليستفيدوا من إمكانيات النظام بشكل أكبر.
وتريد «غوغل» من النظام اجلديد أن يعمل بسالسة كبيرة 
مهما كان اجلهاز الذي تستخدمه بدءا من الهواتف الذكية مرورا 

باحلواسب اللوحية ووصوال إلى أجهزة التلفاز. 
ومن املميزات اجلديدة في نظام التشغيل« أندرويد 5» أنه 
ميكنك ضبط اإلعدادات لتتيح ألشخاص محددين باستخدام 

النظام أو تنبيهات واشعارات محددة تظهر لك «تشبه فكرة 
نظام تشغيل احلواسب الشخصية ويندوز».

كما ضمنت ميزة توفير الطاقة والبطارية داخل النظام 
بحيث ميكنها إطالة قدرة البطارية على تشغيل اجلهاز لفترة 
90 دقيقــــة إضافية. عالوة على تعدد املســــتخدمني وكذلك 
وضعية املســــتخدم الزائــــر guest user mode، فإن النظام 
سيقوم بفصل ملفاتك الشخصية من العرض للمستخدمني 
اآلخرين، كما ميكنك تأمني جهازك بعدة أمناط كالرقم السري 
ورسمة النمط وهناك وضعية توثيق هاتفك مع جهاز آخر 
موثوق مثل ساعتك الذكية بحيث ميكنك فك القفل بواسطة 

اجلهاز اآلخر.

Android 5.0
@osama4855  أسامة أحمد        

علي محمد

قدمـت آبـل لنـا هـذا العـام هاتفي
 iPhone 6 وiPhone 6 Plus بشاشة 
Retina HD يبدو أنها شـهدت حتسنا 
ملحوظا، ليس على مستوى احلجم فقط 
بل في جوانب أخرى أيضا سـنعرضها في 

هذا املقال بشكل مفصل.

في شاشة 
« آيفون 6»

أهم6  
بالل حجازيمـزايا 

أعلنت عمالقة احلماية وبرامج األمن املعلوماتي 
«مكافي» عن إطالق اجليل اجلديد من برنامج 
«اجلــــدار الناري» املتكامل الــــذي يوفر حماية 
شــــاملة للحكومات والشركات، ويقدم للعمالء 
منظومة شاملة بعدة مستويات للحماية من آخر 
التهديدات اإللكترونية، تعمل بكفاءة وفاعلية 

كبيرة.كذلك تتيح البرامج اجلديدة حماية شاملة 
لشبكات قطاعات األعمال واملشاريع التجارية، 
ويتكون برنامج اجلدار الناري اجلديد من عدة 
أدوات وأنظمة حماية مدمجة، كما عملت «مكافي» 
على تضمني تقنيات مبتكرة تعمل على مراقبة 
حركة شبكة أجهزة احلواسيب الداخلية داخل 
املنشــــأة، وذلك بهدف كشف ومنع كل أساليب 

الهجمات األكثر تطورا.

تطلق اجليل اجلديد من برامج احلماية

@osama4855  أسامة أحمد        

ينتهز هذه املناسبة ويقدم وافر الشكر والتقدير للقراء 
األعزاء أينما كانوا سواء في الكويت أو في الوطن 
العربي، فلوال ثقتهم الكبيرة في مصداقية «األنباء» 

ماليين

لعبة «NBA 2K14»  للهواتف الذكية
أحمد يوسف عبدالرحمن

لعبة كرة السلة الشهيرة بدوري احملترفني 
األميركي NBA، وهي تتمتع برسوميات ثالثية 
األبعـــاد بجودة عالية تضم جميع فرق هذا 
الدوري األشهر في العالم  إلى جانب نوعني 
من أساليب التحكم باللعبة، النوع التقليدي 
وكذلك التحكم من خالل اســـتخدام اصبع 
واحد لكي يتالءم مع األجهزة احملمولة،  وهي 
متوافرة إلصداري نظم تشغيل األجهزة الذكية 

«أندرويد»و «آي أو إس».

علي محمد

أعلنت شركة «سناب تشات» Snapchat قبل أيام قليلة 
عبر مدونتها الرسمية أنها ستبدأ بوضع اإلعالنات للمرة 

األولى داخل تطبيقها، وذلك للمستخدمني في الواليات املتحدة.
وأوضحت الشـــركة أن اإلعالنات التي ستقوم بوضعها داخل التطبيق 
ستظهر ضمن قسم «التحديثات األخيرة» Recent Updates، ليتمكن املستخدم 
إما من مشاهدة اإلعالن أو جتاهله، بحيث يختفي بعد مشاهدته أو بعد 24 
ساعة من عدم مشاهدته كما هو حال رسائل Stories.وأكدت الشركة أنها لن 
تضع اإلعالنات داخل االتصاالت الشخصية أو الدردشات ألنه ليس أمرا جيدا 
بالنسبة للمستخدم، فيما بررت سبب وضع اإلعالنات بحاجتها إلى كسب املال، 

وذلك لتطوير خدماتها وجلب املزيد من املنتجات املفيدة للمستخدمني.

S n a p c h a t  
  يبدأ بوضع اإلعالنات داخله

حجم أكبر
التغيير في حجم شاشة اإلصدار اجلديد من «آيفون» حيث ان 
iPhone 6 بشاشة 4.7 إنشات، أما iPhone 6 Plus فيأتي بشاشة 

أكبر بقياس 5.5 إنشات.

دعم كامل ملعيار األلوان القياسية
وهي 3 ألوان رئيسية األحمر واألخضر واألزرق، والتي ميكن 
أن نحصل منها على باقي األلوان التي تستطيع العني متييزها، 
وتقاس جودة الشاشة ومدى دقة األلوان فيها بتغطيتها ألكبر 

مدى ممكن من األلوان.

رؤية أفضل من جميع االجتاهات 
قامت شركة «آبل» بتوسيع زاوية الرؤية في شاشة كال الهاتفني، 
ما يعني أنه ميكنك االستمتاع مبشاهدة الڤيديو واستعراض 
الصور بغض النظر عن زاوية الرؤية التي تنظر منها للشاشة 
ودون حدوث حتول كبير في األلوان عند تغيير زاوية الرؤية، 
كذلك ميكنك السماح ألصدقائك بالنظر إلى احملتوى الذي تقوم 
بعرضه على الشاشة بوضوح وصفاء ودون احلاجة إلى تغيير 

وضعية الهاتف.

تباين أعلى
يقصد بالتباين النسبة بني أسطع نقطة على الشاشة وكذلك 
أعتم نقطة، وكلما زادت نســـبة التباين زادت جودة الصورة 
املعروضة، خاصة عند استعراض النصوص في الكتب وصفحات 

اإلنترنت حيث تظهر النصوص بشكل عميق وحاد.

رؤية أفضل حتت أشعة الشمس
أحيانا نســــتعمل هواتفنا الذكية فــــي أماكن معرضة لضوء 
الشــــمس ما يجعل رؤية املعروض على الشاشة أمرا صعبا، 
لكن األمر مختلف هنا مع هواتف «آبل» اجلديدة، وذلك لعدة 
أســــباب منها درجة الســــطوع العالية، وكذلك صغر معامل 

االنعكاس الضوئي.

إمكانية استخدام الوضعية األفقية
ميكن استخدام هاتف iPhone 6 Plus في الوضعية الرأسية أو 
األفقية متاما مثل أجهزة «آيباد» لالستفادة من املساحة الواسعة 
للشاشة، وتتيح الوضعية األفقية عرض كم أكبر من املعلومات، 
كما أن «آبل» قامت بإعادة تصميم بعض التطبيقات مثل «البريد» 

و«التقومي» ليمكن استخدامها في كلتا الوضعيتني.
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رحلة السنبوك

الهيئة العامة للسياحة.. شكرًا

فندق الشعلة

رحلة بحرية بالسنبوك القطري تظهر جمال الدوحة 
من اجلهة االخرى عبر الشريط الساحلي لها، حيث 
ترى املدينة أشبه باألملاسة لكثرة انارتها ليال، وجمالية 

املباني اخلالبة ايضا.

الشكر لعيسى املهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، 
ــيف الكواري رئيس العالقات العامة وللجنود  وس
ــياحية: هناء العمادي وصادق  العاملني بالهيئة الس

الفردان ومشاعل شهبيك.

فندق الشعلة صنف من الفنادق احلديثة، ميكن 
للسائح طلب كل ما يحتاجه عبر االجهزة احلديثة، 
حيث مت تزويد كل غرفة بجهاز آيباد يتيح التواصل 
مع جميع مرافق الفندق، باالضافة الى الشكل اخلارجي 
ــباحة والذي يظهر على شكل جزء من  حلوض الس

الشعلة ايضا.
يعتبر «الشعلة» فندقا استثنائيا بكل املقاييس، 
حاصل على جائزة افضل فندق في قطر لعام ٢٠١٢، 
يوفر اقصى درجات الراحة والرفاهية، باالضافة الى 
احدث ما قدمته التكنولوجيا من خالل خدمات تقنية 

تقدم الول مرة في الشرق االوسط.
بارتفاع ٣٠٠ متر واطاللة بانورامية خالبة على 
ــعلة جتربة اقامة  ــة، ميثل فندق الش مدينة الدوح
استثنائية للضيوف، من العامالت ورجال االعمال 
وغيرهم من فئات السياح، خصوصا عشاق الرياضة 
ــتها، كون الفندق يقع ضمن  ــني ملمارس واملتحمس

مجمع اسباير الرياضي الفريد.
يقع الفندق بالقرب من مرافق حيوية عديدة مثل 
ــتاد خليفة الدولي واكادميية اسباير الرياضية  س
ــباير للرياضيني،  وحديقة اسباير ومستشفى اس
ــتضاف الفندق العديد من فرق كرة القدم  وقد اس
العاملية والعديد من املؤمترات لنخبة من قادة الرياضة 

ورجال االعمال وغيرهم.
يتميز الفندق بتصميم معماري وهندسي مثير 
ومدهش متاما، فقد صمم شكله في البداية ليمثل 
شعلة هائلة، حيث صاحبت انشاؤه انشطة األلعاب 
ــرة التي اقيمت عام ٢٠٠٦  اآلسيوية اخلامسة عش
ليحمل الشعلة الرمزية لأللعاب، واثناء الليل تضاء 
الشعلة بإضاءة LED النابضة باحلياة، باالضافة الى 
وجود ثالث شاشات ضخمة تعمل بإضاءة LED تبث 

برامج الڤيديو مبا يجذب الناظرين.

الدوحة - أحمد الرفاعي

يقولــــون: «لــــكل مجتهد 
نصيب» ويقولون: «من زرع 
حصد» وها هي الشقيقة قطر 
حتصد نتــــاج جهدها وزرعها 
خالل سنوات في مجال السياحة 
حتى أصبحت مركزا سياحيا 
اقتصاديا في منطقة اخلليج، من 
زار هذه الدولة قبل ٥ سنوات ال 
يكاد يعرفها اآلن نظرا لضخامة 
الطفرة العمرانيــــة فيها، انها 
طفرة انتشلت قطر من املاضي 
البســــيط لتتربع على عرش 
الفكرية  اإلجنازات واإلبداعات 
والنهضة اإلنشائية في شتى 
املجاالت مقارنة بدول اخلليج 
واملنطقــــة. يكمن ســــر نهضة 
التي وضعت  الرؤية  قطر في 
من قبل قيادتها السياسية التي 
تخطط لتكون قطر ٢٠٣٠ اجلهة 

السياحية األولى.

سوق واقف
من أهم الوجهات السياحية 
في قطر، وال يوجد خليجي ال 
يعرف هذا السوق، ولكن اهتمام 
الدولة بهذا املكان جعله واجهة 
جاذبة للســــياح، أهم األماكن 
في ســــوق واقف هي: محالت 
الصقارين والتي تضم مجموعة 
الطيــــور اجلارحة  كبيرة من 
والصقور والتي يتم شراؤها من 
ايران وباكستان، بأسعار مميزة، 
ومن أبرز هذه الطيور صقور 
األوكارا والشــــاهني واحلــــرار 

وأنواع كثيرة أخرى.
يضم الســــوق مستشــــفى 
سوق واقف للصقور الذي يعنى 
مبعاجلة الصقور، حيث يهتم 
الصقار باصطحاب الطيور لهذا 
املستشفى لفتح ملف خاص به 
وتتم معاجلــــة هذا الصقر في 
حال الرغبــــة في تلقيحه ضد 
الڤيروسات عند تعرضه ألي 

ڤيروسات اخرى.
اهتمام الدولة بهذا السوق 
دفعها لنقل مــــكان الصقارين 
القدمي الذي كان بالقرب من سوق 
الذهب ليأخــــذ مكانه اجلديد، 
وباالضافة الى هذا املكان توجد 
اماكن مهمة اكثر مثل القســــم 
اخلاص بالسجاد من مختلف 
الــــدول العربية وكذلك الذهب 

واملالبس واالواني املنزلية.
ال ميكن اخلروج من سوق 
واقف دون املرور على قســــم 
الصناعات اليدوية والذي يحمل 
في زقاقه طاقات جبارة تقوم 
بصناعة البشوت والتي تعرض 
بأسعار مختلفة، باالضافة الى 
القطــــع اخلزفيــــة والتي يتم 
تصنيعها امام املتسوق والسائح 
وكذلك صناعة األسلحة القدمية 
ومستلزمات األسلحة، وتوجد 
اماكــــن خاصة تقوم بالرســــم 
والنقش على اجللود والبعض 
ايضا ميــــارس مهنة حتنيط 
الكائنات احليــــة، ومن االمور 
املهمة في هذا القســــم صناعة 
اآلالت املوســــيقية كالربابــــة 

والعود.
االيجار في هذه احملالت يكاد 
يكــــون رمزيا كدعم من الدولة 
ألصحاب املهن اخلاصة، حيث 
تتــــراوح قيمة تأجيــــر املكان 
بني ٦٠٠٠ و ٨٠٠٠ ريال حسب 

املساحة املوجودة.

متحف الفن اإلسالمي
متحف الفن االســــالمي هو 
حتفة فنية من اخلارج والذي 
يظهر على شكل امرأة ترتدي 
البرقع، حيــــث يبرز تصميمه 
املبانــــي  كأحــــد  اخلارجــــي 
التاريخية الضخمة، املهندس 
املبنى  الذي قام بإنشــــاء هذا 
هو املهندس املعماري الشهير 
ام بي االميركي اجلنسية،  اي 
يبلغ مجموع مساحة املتحف 
٤٥٠٠٠م٢، وانتهى بناء هيكل 
املتحف فــــي العام ٢٠٠٦، لكن 
الداخلــــي تعرض  التصميــــم 
للعديد من التغيرات، وافتتح 

في ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٨.
يعرض املتحــــف مقتنيات 
مــــن اماكن مختلفــــة كأوروبا 
وآسيا، تعود هذه القطع التي 
يتم عرضها الى القرنني السابع 
والثامن عشر، ومتثل مجموعة 
املقتنيات التنوع املوجود في الفن 
اإلسالمي، وتتنوع املعروضات 
مــــا بني الكتــــب واملخطوطات 
النــــادرة  الذهبيــــة  والقطــــع 
اللوحات واملجسمات  وبعض 
التي تعود للقــــرون املاضية، 
والقطع النقدية املصنوعة من 
الفضة والنحــــاس والبرونز 

شقة حول اكبر خلجان اجلزيرة 
وفي الوسط جزيرة مرسا ارابيا، 
ويحتوي علــــى مجموعة من 
املجمعات في داخلة وكذلك اشهر 
العاملية، ويعتبر هذا  املطاعم 
املشــــروع من املشاريع احلية 
املهمة في قطــــر، حيث يعتبر 
بيئة جاذبة للسياح من خالل 
شــــراء هذه الشقق التي متتاز 
بأن اسعارها مناسبة ومواقعها 
ممتازة وايضــــا تأجيرها، وال 
ميكن استبعاد دور الشركات 
العاملية مــــن مختلف املاركات 
والتي اتخذت لها موقعا في هذا 

املشروع الضخم.
اطاللته اخلاصة في املساء 
على الشريط الساحلي جتعل 
منه لؤلؤة قطريــــة، يذكر ان 
البنية التحتية لهذا املبنى هي 
األقوى مقارنة بالدول اخلليجية، 
البنى  اكثر  حيث تعتبر مــــن 
التحتية املستحدثة نظرا حلداثة 

انطالقه.

كتارا
الى كتــــارا تأخذك  الرحلة 
بشــــكل مباشــــر الى العصور 
القدميــــة، فهــــو حــــي ثقافي 
ومشــــروع اســــتثنائي يزخر 
باآلمال والتفاعالت االنسانية، 
وقد حتقق هذا املشروع بفضل 
رؤية الشيخ متيم بن حمد آل 

ثاني.
نشأت فكرة كتارا من حلم 
تكون فيــــه قطر منارة ثقافية 
عاملية تشع من الشرق االوسط 
من خــــالل املســــرح واآلداب 
والفنون واملوسيقى واملؤمترات 

واملعارض.
كتارا هو اول وأقدم مسمى 
اســــتخدم لالشــــارة الى شبه 
اجلزيرة القطرية في اخلرائط 
اجلغرافيــــة والتاريخية منذ 
العام ١٥٠ ميــــالدي، وقد ظهر 
هذا االســــم للمــــرة االولى في 
خرائط كلوديوس بطليموس 
عام ١٥٠، اما اسم كتارا فظهر في 
اخلرائط اجلغرافية والتاريخية 
في اوائل القرن الثامن عشــــر 
امليالدي، وفي خريطة فرنسية 
لساحل شبه اجلزيرة العربية 
وللبحر واخلليج، حيث كتب 
 Katara اســــم كتارا على شكل

.Catara بدال من

املعرض قصة امللك الذي حكم 
مملكة ميسور في جنوب الهند، 
يتمحور املعرض حول سلسلة 
من حيــــاة امللك تيبــــو وأهم 
معاركه، التركز على هذا املعرض 
جاء ألنه نقطة محورية ما بني 
الشرق والغرب، حيث ظهر في 

وقت التشكيالت العاملية.
قيادة هــــذا املتحف تتمثل 
بكوادر شبابية قطرية ممثلة 
في الشيخة املياسة بنت حمد 
بن خليفــــة آل ثانــــي رئيس 
امناء قطر، والشــــيخ  مجلس 
حســــن بن حمد آل ثاني نائب 
رئيس مجلــــس األمناء ومدير 
الفن االسالمي عائشة  متحف 

اخلاطر.

مشروع «اللؤلؤة قطر»
«اللؤلؤة قطر» مشــــروع 
اسكاني وجتاري ضخم، ولكن 
بنيانه احلديث غير االعتيادي 
جعلــــه حتفة فنية معمارية ال 
ميكن وصفها. وهذا املشروع 
عبارة عن سلســــلة من اجلزر 
االصطناعيــــة تشــــكل مدينة 
متكاملــــة، ويكمن االبداع فيها 
حيث تنقسم اجلزيرة الى عشر 
مناطق تتخــــذ كل منها طابعا 
خاصا بحســــب نــــوع املباني 
ان كانت ڤلال شاطئية او ڤلال 
حدائقية او شققا سكنية ضمن 
بنايات، تصل ســــعة مشروع 

اللؤلؤة الى ٣٠ الف نسمة.
املوقع يسمى البورتو ارابيا، 
وهو يعتبــــر األضخم من بني 
هذه اجلزر والذي يعتبر خالبا، 
حيث ميزج بنيانه ما بني عبق 
املاضي وحداثة احلاضر، وما 
مييز البورتو ارابيا انه يحتوي 
على ٢١ بناء حتتوي على ٣١١٦ 

التي يرجع تاريخ بعضها الى 
ما قبل االسالم وبالتحديد الى 
العهد الساساني، وكانت معظم 
القطع مــــن العصرين األموي 

والعباسي.
استغرق جمع املعروضات 
البالغ عددها ٨٠٠ قطعة فنية 
١٥ عاما والتي توثق لفترة ١٤٠٠ 
عام من تاريخ الفن اإلسالمي، 
بلغ حرص السلطات القطرية 
للحفاظ على القطع الفنية انها 
وضعتها في مســــتودع مكيف 
بإحدى الثكنات العسكرية ريثما 

يتم االنتهاء من بناء املتحف.
في حال النظر الى املتحف، 
فــــإن تصميمه اخلارجي ليس 
بغريــــب، حيث اســــتلهم من 
«نافورة الوضوء» التي أنشئت 
خالل القرن الثالث عشــــر في 
مســــجد احمــــد بــــن طولون 
بالقاهرة، والذي يعود تاريخه 

الى القرن التاسع امليالدي.
انه  املهندس املصمم  يقول 
عندما تلقى دعــــوة امير قطر 
لتصميــــم املتحف، قام بجولة 
بني قرطبة واملســــجد االموي 
بدمشــــق وعــــدد مــــن املراكز 
الثقافية اإلسالمية حول العالم، 
وعندما رأى املهندس الصيني 
قبة نافورة الوضوء في مسجد 
احمد بن طولون بالقاهرة قال 
حينهــــا انه وجد روح املتحف 
التي استوحى منها تصميمه.

املتحــــف أيضا ١٨  يضــــم 
صالــــة عرض دائمــــة وصالة 
التي  واحدة مؤقتة للمعارض 
ال تستغرق اكثر من ثالثة اشهر، 
آخر معرض مؤقت كان يتناول 
حياة وزمن احد امللوك الهنود 
املسلمني، اطلق عليه معرض 
«حلــــم النمر»، حيــــث يحكي 

يضم مشروع كتارا في طياته 
اســــتوديوهات كتارا للفن في 
مؤسسة احلي الثقافي باملبنى 
١٩، تشمل االستوديوهات ورشة 
عمل وفيها تقام برامج تعليمية 
البصرية، ومكتبة  الفنون  في 
وصالــــة، و٣ اســــتوديوهات 
للفنانني، وتعتبر هذه الورش 
مبنزلة منصة تعليمية لتعزيز 
ونقل املعرفة وتشجيع جميع 

الفنانني.

المسرح الروماني
يعتبر هذا املســــرح حتفة 
فنية في الهندســــة املعمارية، 
وقد اطلق عليه لقب «جوهرة 
كتارا» نظرا لتصميمه املبدع، 
حيث تلتقي الهندسة املعمارية 
الرومانية بالفن العربي االسالمي 
اخلالد، و قــــد مت االنتهاء من 
بنائه في ٢٠٠٨ على مســــاحة 
٣٢٧٥م٢، ويتســــع املــــدرج ملا 
يقــــارب الـــــ ٥ آالف متفــــرج، 
مما يجعله من اكبر املســــارح 
املوجودة في الشرق االوسط، 
الفسيفساء  وقد بني ليعكس 
الثقافية العاملية، صمم املسرح 
املكشوف الستيعاب ما بني ٣٢٠٠ 
و٣٩٠٠ متفرج، وتصل قدرته 
القصوى الى ما يقارب الـ ٥٠٠٠ 

متفرج.
اما القاعات الداخلية فكانت 
تضم ايضا مكانا مهما للعروض 
املســــرحية االوبرالية، حيث 
صممت دار االوبرا لتتســــع ملا 
يقارب الـ ٥٠٠ شخص، وحتتوي 
على قاعة فخمة لكبار الزوار، 
وقسم اكبر للجمهور يتيح له 
االستمتاع بالعروض واملشاهد 
املسرحية، وهو مجهز بأحدث 
املعدات واخلدمات والتسهيالت 
ليلبــــي مختلــــف احتياجات 

الفنانني واجلمهور.
القاعــــة  مــــن  وبالقــــرب 
االوبرالية، يوجد مسرح ضخم 
جدا، جاء انشــــاء هذا املسرح 
ليتم استخدامه الغراض متعددة 
كمســــرح للعروض او كصالة 
سينما، ومت تصميمه ليتوافق 
مع روح الهندسة التقليدية لقطر 
ويعكس احلداثة ويشكل مكانا 
مثاليا الثراء وتثقيف وترفيه 
املجتمــــع، ويتســــــــع لـ ٤٥٠ 

متفرجا. سوق واقف ..وأماكن لبيع الطيور وادوات الصيد

الباحة اخلارجية الستراحة الصقاريناملسرح االوبرالي في كتارا

رؤية القيادة السياسية تقود اإلمارة الفتّية
لتكون الوجهة السياحية األولى في ٢٠٣٠

ô£b
نهضة سياحية مدهشة
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وأكد استش����اري ورئيس 
قسم األشعة باملستشفى د.علي 
التركماني أن البرنامج املتكامل 
لفحص الث����دي يأتي في إطار 
جهود مستشفى السالم الدولي 
للحد من اإلصابة باملرض انطالقا 
من إمياننا بأهمية الكشف املبكر 
في احلد من مخاطر اإلصابة به، 
حيث أثبتت الدراسات أن نسبة 
96% من النساء اللواتي أجرين 
الفحص املبكر عن سرطان الثدي 
املبكر  ش����فني منه، فالفحص 
يعطي فرصة كبيرة إلنقاذ حياة 
من تصاب به. وقال د.التركماني 
ان سرطان الثدي هو أكثر أنواع 
السرطان انتشارا لدى النساء 
الكويت  العالم كذل����ك في  في 
العربي وميثل  ودول اخلليج 
ما يقارب من 24% من كل أنواع 
السرطان لدى النساء، الفتا إلى 
أن نسبة اإلصابة به في الكويت 
مرتفعة بالنسبة لنظيراتها في 
دول اخلليج حيث تصاب به 36 
حالة لكل مائة ألف من النساء 

السالم الدولي يقدم برنامجًا متكاماًل 
لـ »فحص الثدي« حتى نهاية أكتوبر

وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت 
باململكة العربية السعودية مثال 
والتي تبلغ فيها نسبة اإلصابة 

18 لكل 100 ألف.
مشيرا إلى أنه في الكويت 
يالحظ أن حاالت سرطان الثدي 
تشخص في مرحلة متأخرة، 
فمعظ����م املرض����ى يراجعون 
عيادات األورام ولديهم تاريخ 
ألعراض من����ذ ما يقارب 8 -9 
أشهر، ويكون عندها معدل حجم 

الورم 4-6 سم.
وأض����اف د.التركماني أن 
24% من حاالت سرطان الثدي 
تشخص في املرحلة الثالثة حيث 
يكون ال����ورم متقدم موضعيا 
ومنتشر للغدد اللمفاوية، وفي 
18% من احلاالت يكون املرض 
قد انتشر خارج الثدي والغدد 
الليمفاوية إلى العظام والكبد 
والرئ����ة، وفي حوالي 35% من 
احلاالت يكون االنتشار محدودا 
في الغدد الليمفاوية حتت اإلبط 
وهو املرحلة الثانية من املرض، 
الفتا إلى أن ما يقارب 10% فقط 
من احلاالت ف����ي الكويت يتم 
تش����خيص املرض في املرحلة 
األولى حيث يكون الورم صغير 
احلجم وغير منتش����ر للغدد 

الليمفاوية.
وطم����أن د. التركمان����ي أن 
معظم حاالت أورام الثدي في 
الكويت تك����ون حميدة ولكن 
يحتاج الطبيب املختص إلجراء 
فحوص����ات إش����عاعية وأخذ 
عينات بعد الفحص اإلكلينيكي 

الستبعاد األورام اخلبيثة.

يش����ارك مستشفى السالم 
الدولي في احتفاالت اليوم العاملي 
لسرطان الثدي، من خالل توفير 
برنامج متكامل لفحوصات الثدي 
املتنوعة باستخدام أدق األجهزة 
املس����تخدمة في املستشفيات 
أكتوبر،  العاملية طوال ش����هر 
حيث تق����دم فحوصات الثدي 
باملاموجرام، والفحص باملوجات 
فوق الصوتية، فحص هشاشة 
العظام، وإجراء رنني الثدي إذا 
استلزمت احلالة ذلك، على أن 
تستمر مواعيد الفحص من 8.30 

صباحا وحتى 8.30 مساء.

 د.علي التركماني 

جانب من احلضور يوسف اجلاسم متحدثا في االجتماع

معرض الشايع في شارع تونس يستقبل تشكيلة
جديدة كلياً من املطابخ املميزة

اجتماع تنسيقي للجهات املنظمة حلفل عودة »قارب رحلة األمل«

يوف����ر مع����رض املطابخ 
املتجدد تشكيلة رائعة متنوعة 
من اخلشب ذي اللمعان العالي 
إلى اخلشب الكالسيكي، بألوان 
تتدرج من الطبيعية والداكنة 
إلى الدرجات الفاحتة، باإلضافة 
إلى أط����راف دقيقة مصنعة 
التكنولوجي����ا،  باس����تخدام 
وواجهات LASER ذات ملمس 
مميز، لتتنوع التصاميم من 
العصرية إلى الكالس����يكية. 
وع����الوة عل����ى ذل����ك، فإن 
تش����كيالت االكسس����وارات 
املتوس����عة تضي����ف الطابع 
العصري املتجدد إلى مفهوم 
وأس����لوب احلي����اة املنزلية 
احلديثة لتوفر لكم ولعائالتكم 
جتربة ال تنسى كلما جتمعتم 

في قلب املنزل.
كما يوفر املعرض أيضا 
التجارية األوروبية  العالمة 
تتمي����ز   .Teuco الراقي����ة 
بانيوهات Teuco باملساج ومنط 

االس����تحمام بالبخار لتشكل 
معا مزيجا رائعا من التوظيف 
العملي املذهل والتكنولوجيا 
العالية التي ترفع من مستوى 
االس����ترخاء والراحة. تقدم 
تقنيات الهيدراسونيك ضخا 
صامتا، بينما تتيح املوجات 
ما فوق الصوتية عالجا فريدا 

من التدليك الطبيعي.
ويتضمن أيضا معرض 
الشايع للتجارة في  شركة 
ش���ارع تونس على أفضل 
العالم���ات األوروبية، مبا 
فيه���ا األدوات الصحية من 
Ideal Standards، أرضيات 
 ،Keuco اكسسوارات ،Imola
مطابخ Nobilia والسيراميك 
من ABK، مس���لطة الضوء 
على كفاءة ش���ركة الشايع 
للتجارة بتقدمي حلول داخلية 
ممي���زة ومتكاملة، جلميع 
األغراض سواء السكنية أو 

التجارية.

إلى مستوى أعلى من معايير 
اجلودة وبأس����عار مناسبة 
متاما وف����ي متناول اجلميع. 
تأخذ التصاميم اجلديدة في 
عني االعتبار أحدث احللول 
الفري����دة، مع  والتصامي����م 
مختلف عناص����ر التصميم 
العصري����ة، وأروع احللول 
العملي����ة املتطورة، جميعها 
جتتمع حت����ت إطار رائع من 
الكفاءة التي ال تضاهى، مما 
يعكس جودة منتجاتنا العالية 

وحلولنا املثالية.
وبعد إطالق نظام األدراج 
املبتك����ر +Profi ع����ام 2013، 
أدرجت تشكيلة املطابخ ذات 
معايير الهندسة األملانية حتت 
 SENSYS، :ثالثة مجاالت، وهي
LASER وLINE N، والتي تسلط 
الضوء عل����ى توجه راق في 
التصميم، واالبتكار، واأللوان 
والواجهات العصرية في جميع 

املطابخ.

الشايع في  شهد معرض 
شارع تونس، املعرض الرائد 
والتابع لش����ركة الشايع في 
حولي، والوجه����ة املفضلة 
واألكثر شهرة جلميع الراغبني 
بتجهي����ز بي����ت متكامل في 
الكويت، مؤخرا جتديدا كليا 
لركن عرض تشكيلة املطابخ 
التغييرات  املميزة. تتضمن 
اجلدي����دة 21 تصميما جديدا 
للمطابخ، مسلطة الضوء على 
التي   ،2014 Nobilia تشكيلة
تشمل تصاميم محدثة، وحلوال 
تقنية جديدة توفر مجموعة 

من التصاميم اجلديدة. 
وتعليقا على هذا التجديد، 
قال رئيس العمليات التنفيذي 
في ش����ركة الشايع للتجارة، 
جين����س سڤيندس����ن: »مع 
التط����ورات املنتظم����ة التي 
يشهدها معرضنا في شارع 
تونس، ترتقي مساحة عرض 
املطابخ املتجددة مرة أخرى 

من إدارة التش���ريفات في 
مكتب سمو رئيس مجلس 
الوزراء وإدارة املراس���م 
وممثل���ون ع���ن وزارات: 
والدف���اع،  اخلارجي���ة، 
واإلع���الم،  والداخلي���ة، 
والهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة باإلضافة إلى 
ش���ركة العقارات املتحدة 
املارينا(  )املالكة للمريس 
وعدة جهات إعالمية وأهلية 
العمل املدني  ومؤسسات 
مساهمة ومشاركة في هذه 

الرحلة.

ان  اجلاس���م  وق���ال 
احلض���ور أكدوا أهمية ان 
يتم تنظيم وترتيب حفل 
وصول قارب رحلة األمل 
إلى املين���اء الذي انطلقت 
منه الرحلة بأحسن صورة 
وان يك���ون يوم الوصول 
)القفال( يوم فرحة وبهجة 
ألهل الكويت لهذا اإلجناز 
اإلنساني التاريخي الفريد 
ف���ي نوعه، اجل���ريء في 
تنفيذه والذي مت بسواعد 
وإدارة وصناع���ة كويتية 

خالصة.

لقارب »رحل���ة األمل« قد 
بدأت ف���ي األول من مايو 
2014، حيث زارت 18 دولة 
وقطع���ت أكثر من 12 ألف 
ميل بحري، والقارب اآلن 
إل���ى مين���اء جدة  وصل 
باململكة العربية السعودية 
قادما من ميناء شرم الشيخ 
العربية  بجمهورية مصر 
ضمن مسار رحلة العودة 

إلى أرض الوطن.
املدير  وقال أمني السر 
التنفيذي ل� »رحلة األمل« 
ان االجتماع حضره ممثلون 

عقد ظهر أمس اجتماع 
تنسيقي في فندق املارينا 
ب���ني املكت���ب التنفي���ذي 
ل�»رحلة األمل« وعدد من 
اجلهات املشاركة في حفل 
الذي  الكبير  االس���تقبال 
سيقام في بداية ديسمبر 
املقبل لقارب »رحلة األمل« 
في الكويت برعاية وحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
وق���ال عض���و مجلس 
التنفيذي  املدي���ر  األمناء 
ل� »رحلة األمل« يوس���ف 
اجلاسم، ان هذا االجتماع 
التنس���يقي الذي سيكون 
ضمن عدد من االجتماعات 
التحضيرية  واللق���اءات 
إلع���داد برنام���ج وحفل 
اس���تقبال ع���ودة قارب 
)الرحل���ة( ال���ذي يتوقع 
وصوله للب���الد في بداية 
شهر ديسمبر املقبل، يليق 
الرحلة  بأهداف وأغراض 
اإلنسانية التاريخية التي 
يق���وم بها ق���ارب »رحلة 
األمل« والذي يش���ارك في 
طاقمه عدد من أبنائنا من 
الذهنية(  ذوي )اإلعاقات 
وه���م مش���عل جاس���م 
الرشيد البدر وخ�الد بادي 
الدوس���ري ومحمد سامي 
احلجي باإلضافة إلى عدد 
من أولي���اء األمور وطاقم 
بحري من سالح البحرية 

الكويتي.
وأض���اف اجلاس���م ان 
احلضور في لقطة جماعيةالرحلة البحرية اإلنسانية 

تصاميم متجددة 
وظائف عملية 

أفضل وتكنولوجيا 
مبتكرة

الفحوصات اخلاصة مبرض 
سرطان الثدي السيما فحص 
املاموغ���رام. يع���د فح���ص 
املاموغرام وس���يلة أساسية 
للكش���ف املبك���ر عن املرض 
حيث يتم من خالله استخدام 
أشعة سينية معينة للكشف 
أو  أورام بالثدي،  عن وجود 
حدوث تغييرات غير طبيعية 

في نسيج الثدي.
مت تخصيص شهر أكتوبر 
من كل عام ليكون شهر توعية 
عن م���رض س���رطان الثدي 
وتثقيف النس���اء في جميع 
دول العالم عن عوامل اإلصابة 

بالتعاون مع مستشفى السيف

اجلوثن غاليري: خصم 50% على فحص املاموغرام
بهذا املرض وطرق الوقاية منه 
والكشف املبكر عنه. كعادته 
السنوية، وإميانا منه بدوره 
احليوي ومس���ؤوليته جتاه 
ال���ذي يعتبر جزءا  املجتمع 
ال يتجزأ من���ه، فإن اجلوثن 
غاليري بكل معارضه املنتشرة 
في أنحاء الكويت كافة يقدم 
الكرام خصما فوريا  لزواره 
بنس���بة 50% عل���ى فحص 
املاموغ���رام في مستش���فى 
الس���يف والذي يعد من أهم 
وأفضل املستشفيات اخلاصة 
ف���ي الكويت وال���ذي يتميز 
بخدماته رفيعة املس���توى. 
ويستمر هذا العرض املميز 
الذي يقدمه اجلوثن غاليري 
لزبائنه بالتعاون مع مستشفى 
السيف حتى 7 نوفمبر 2014

يعد اجلوثن غاليري وجهة 
واحدة ملختلف وأرقى منتجات 
التجمي���ل، حي���ث يوفر في 
معارضه العديد من العالمات 
التجاري���ة العاملية في مجال 
العناية بالش���عر، بالبشرة، 
باليدين والقدمني باإلضافة إلى 
العطورات واملكياج واألجهزة 
الكهربائية واالكسسوارات. 

يعتبر مرض سرطان الثدي 
من أكثر األمراض السرطانية 
انتشارا بني النساء في الكويت 
وعلى مس���توى العالم كافة. 
إن الكش���ف املبك���ر عن هذا 
املرض يس���اعد بشكل فعال 
التخلص منه ويزيد من  في 
فرص ش���فاء املري���ض، لذا 
ينص���ح املتخصص���ون في 
ه���ذا املجال النس���اء بإجراء 

يقدمها القس����م وذلك بإشراف 
د.يحيى زيدان، رئيس قس����م 
جراح����ة التجميل ف����ي طيبة 

ميديكال سبا.
وفي هذا الصدد صرح رئيس 
املراك����ز التخصصي����ة ناصر 
الشايجي قائال: نحن نحرص 
دوما على تقدمي أفضل العروض 
الكرام وذلك كجزء  ملراجعينا 
من واجبنا نحو تقدمي خدمات 
متميزة بأس����عار تنافس����ية. 
حيث يقدم اآلن قس����م جراحة 
التجميل عروضا مميزة لفترة 
محدودة تشمل الكشف املجاني 
وخصومات تصل إلى 20% على 
جميع اخلدمات اجلراحية سواء 
التي جترى في العيادة أو التي 

تشمل العمليات اجلراحية.
وحول اخلدمات التي يقدمها 
الشايجي: يقدم  القسم أضاف 
القسم عددا من اخلدمات مثل 
الوجه: )شد  جراحات جتميل 
الوجه - جتميل األنف واجلفون 
واألذنني(، إزالة ترهالت اجلسم 
بعد عمليات التنحيف: )ش����د 
البطن واجلذع - شد الذراعني 
وشد الفخذين(، عمليات جتميل 
الثديني: )تكبير وتصغير ورفع 

باقات عروض مميزة في قسم جراحات 
التجميل بـ »طيبة ميديكال سبا«

الثديني(، شفط وحقن الدهون، 
حق����ن الفيل����رز والبوتوكس 
البالزما  وامليزوثيرابي، حقن 
الغني����ة بالصفائ����ح الدموية 
األن����ف بدون  PRP، جتمي����ل 
جراحة بواس����طة البوتوكس 
والفيلرز، باإلضافة إلى تصحيح 
التشوهات اخللقية مثل الشفة 
األرنبية وإنشقاق سقف احللق 
وجراح����ة الي����د، وجميع هذه 
اخلدمات تقدم حتت إش����راف 
د.يحيى زيدان رئيس قس����م 
جراحة التجميل واحلاصل على 
درجتي املاجستير والدكتوراه 
في جراح����ة التجميل والبورد 
ف����ي اجلراح����ات  األوروب����ي 
التجميلية والترميمية باإلضافة 
إل����ى عضوياته ف����ي عدد من 
اجلمعي����ات الطبية كاجلمعية 
التجميل  املصرية جلراح����ات 
واألكادميية األميركية جلراحة 
التجميل والكلي����ة األوروبية 

للطب واجلراحة التجميلية.
الش����ايجي قائال:  وخت����م 
لالس����تفادة من هذه العروض 
ميكنكم زيارة طيبة ميديكال 
س����با في الفرواني����ة، احلمرا 

مول.

أعلن قسم جراحة التجميل 
في طيبة ميديكال سبا عن باقة 
مميزة من العروض ملراجعيه 
األعزاء وذل����ك لفترة محدودة 
فقط، حيث تش����مل العروض 
على الكشف املجاني، إضافة إلى 
خصومات تصل إلى 20% على 
جميع اخلدمات اجلراحية التي 

 د.يحيى زيدان 
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إجناز جديد ببيع مليون مركبة خالل 9 أشهر فقط.. و الشركة تخطط إلطالق 15 مركبة هايبرد جديدة بحلول 2015

»تويوتا« باعت 7 ماليني سيارة هايبرد حول العالم
أعلنت شركة تويوتا األسبوع 
املاضي ع����ن تخط����ي مجمل 
التراكمية  العاملي����ة  مبيعاتها 
من مركباته����ا الهايبرد حاجز 
ال� 7 ماليني مركبة وذلك حتى 
30 س����بتمبر من العام احلالي 
ليصل إلى 7.053 ماليني مركبة، 
وجنحت تويوتا في بيع املليون 
مركبة األخيرة بوقت قياسي 

بلغ 9 أشهر فقط.
وتعتبر ش����ركة تويوتا أن 
البيئة وتخفيف  احلفاظ على 
األثر البيئي الناجم عن استخدام 
املركبات إح����دى أهم أولويات 
الشركة. وانطالقا من رؤيتها 
بأن حتقيق األثر اإليجابي الكبير 
منوط بشرط استخدام املركبات 
الصديقة للبيئة على مستوى 
واسع، تسعى تويوتا لتشجيع 
األسواق العاملية على استخدام 

مركبات الهايبرد بشكل أكبر.
الرئيس����ي  املمثل  وأعرب، 
للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا 
في منطقة الش����رق األوس����ط 
أفريقي����ا تاكايوكي  وش����مال 
يوشيتسوغو عن سعادته بهذا 
النجاح قائال: »ال ريب أن حتقيق 
قفزة نوعية بهذا احلجم وبيع 
مليون مركبة خالل تسعة أشهر 
فقط يعتبر إجنازا مشرفا يعزز 
ريادة تويوتا الراسخة في تقنية 
مركبات الهايبرد. وتلتزم شركة 
تويوتا باملساهمة في الوصول 
إلى مجتمع تنخفض فيه نسبة 
االنبعاثات الكربونية. وأسهمت 
الهايب����رد في زيادة  مركباتنا 
الوعي البيئي لدى العمالء من 
خالل اجلمع بني مستوى كفاءة 
استخدام الوقود وحتقيق أدنى 
مستوى لالنبعاثات. وتعتبر 
مركباتن����ا االختي����ار املفضل 
والطبيعي للعمالء الراغبني من 
االس����تفادة من أحدث تقنيات 

مركبات الهايبرد«.
وحتى الشهر اجلاري، متتلك 
محفظة شركة تويوتا 27 طرازا 
من مركب����ات الهايبرد العادية 
وط����رازا واحدا م����ن مركبات 
الهايبرد املزودة بتقنية الشحن 
أكثر  اخلارجي )Plug-In( في 
من 90 بل����دا ومنطقة. عالوة 
على ذلك، تتجسد خطة تويوتا 
للفترة املمتدة من بداية العام 
احلالي إلى نهاية العام 2015 في 
إطالق 15 مركبة هايبرد جديدة. 
وتعم����ل ش����ركة تويوتا على 
تعزي����ز محفظتها من مركبات 

الهايب����رد وزيادة عدد املناطق 
والبلدان التي يتم فيها بيع هذه 

املركبات.
وقد أسهمت مركبات تويوتا 
هايبرد حتى 30 سبتمبر 2014 
في تخفيض ما يقارب 49 مليون 
طن2 من انبعاثات الكربون التي 
تعتبر السبب الرئيس لظاهرة 
االحتباس احلراري، والتي كان 
م����ن احملتم����ل ان تنتج لو مت 
استخدام مركبات تعمل بالبنزين 
القيادة  بنفس احلج����م وأداء 
عوضا ع����ن مركبات الهايبرد. 
وبحسب شركة تويوتا أيضا، 
فقد وفرت مركباتها الهايبرد من 
البنزين كمية توازي تلك التي 
تستهلكها مركبات بنفس احلجم 
تعمل بالبنزين لقطع مس����افة 
18 مليون كيلومترا. وأطلقت 
تويوتا مركبة »كوستر هايبرد 
إي ف����ي« في أغس����طس 1997 
ومركبة »بريوس« في ديسمبر 
من العام نفسه، والتي كانت أول 
مركبة هجينة يتم إنتاجها على 
نطاق واسع في العالم. ومنذ ذلك 
احلني، حظيت مركبات تويوتا 
هايبرد بدعم العمالء الكبير من 

شتى أنحاء العالم.
وتعتبر تويوتا أن تقنيات 
الهايبرد مبنزلة جوهر التقنيات 
الصديق����ة للبيئة ف����ي القرن 
احلادي والعشرين، وتتضمن 
تقنيات الهايبرد جميع مكونات 
التقنيات الضرورية لتطوير 
مركب����ات صديق����ة للبيئة من 
شأنها تسهيل استخدام مختلف 

أنواع الوقود.

أعلنت شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل احلصري واملعتمد لسيارات 

إنفينيتي في الكويت عن طرح خصومات 
مذهلة على جميع موديالت إنفينيتي الفارهة 

باإلضافة إلى املميزات املتنوعة التي تقدمها 
الشركة عند شراء أي من موديل سيارات 

إنفينيتي. وحترص شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني دائما على كسب رضا 

العمالء وتلبية جميع رغباتهم من خالل 
االستمرارية بإطالق عروض تتناسب مع 
متطلباتهم، ودعت الشركة جميع عمالئها 

للتوجه لصاالت عرض إنفينيتي اآلن 
لالستفادة من هذه الفرصة الذهبية التي 
متكن محبي سيارات إنفينيتي من اقتناء 

أفخم املوديالت بأسعار رائعة، حيث تتوافر 
في معارض البابطني اآلن كل من سيارة 
إنفينيتي Q50 ابتداء من 9.999 دينارا 

وسيارة إنفينيتي Q60 كوبيه بـ 11.999 
د.ك أما إنفينيتي Q60 املكشوفة فهي 

متوفرة ابتداء من 12.999 د.ك، باإلضافة 
إلى خصومات أخرى على باقي موديالت 
سيارات إنفينيتي املعروضة في صاالت 

العرض. كما ستستمر إنفينيتي البابطني 
بتقدمي 5 سنوات كفالة غير محددة املسافة 

باالضافة وخدمة توصيل VIP، وخدمة 
السيارة البديلة، وخدمة الصيانة من الباب 

إلى الباب.
واجلدير بالذكر ان شركة عبد احملسن 

عبدالعزيز البابطني قد جسدت عالمة فارقة 
ومميزة في الصناعة بعد تدشني معرض 
إنفينيتي الراقي ومركز الصيانة امللحق 

به على صعيد الكويت وباقي دول منطقة 
الشرق األوسط، كما قدمت جتربة فريدة 

للفخامة والرفاهية لتضعها في متناول عشاق 
إنفينيتي. ويتخذ معرض إنفينيتي اجلديد 

في منطقة الري موقعا يتناغم فيه جمال 
الشكل وروعة املضمون إلى جانب ذلك فقد 
مت تخصيص مركز خدمة متكامل ومستقل 

خلدمة وصيانة إنفينيتي مجهز بأحدث 
املعدات لتوفير أرقى اخلدمات وأكثرها دقة 
بالسرعة والسهولة املطلوبة، وقد تضافرت 
جميع العوامل في املعرض واملركز إلعطاء 
الشعور بالفخامة والرقي والتميز لعالمة 

إنفينيتي حلظة وصول العميل إليها.

»إنفينيتي البابطني« تطلق خصومات مذهلة 
على سيارات »إنفينيتي«

مؤمتر »إيزري« برعاية »كواليتي نت«
األوسط وأفريقيا بالتعاون 
مع شركائنا االستراتيجيني 
GSAREH كراع فضي للمؤمتر، 
وتطرح مجموعة من النتائج 
البحثية والعلمية خلدمات 
نظم املعلومات اجلغرافية 
اخلاصة باخلرائط ومنتجات 
تسهيل عملية التبادل البيني 
للمعلومات املكانية وتوحيد 
قاعدة البيانات اجلغرافية.

املعلومات مع االلتزام بأعلى 
معايير اجلودة العاملية، لذا 
سخرت الشركة كل امكانياتها 
وخبراتها التقنية والبشرية 
باالعتماد على ما متتلكه من 
بنية حتتية صلبة، وقامت 
بابتكار منتجات وخدمات 
تقنية عالية اجلودة تلبي 
حاجة العمالء وتطلعاتهم في 
مجال االتصاالت املعلوماتية 
وحلول املش���اريع، وأدرك 
الش���ركة  القائم���ون على 
أهمية حلول نظم املعلومات 
اجلغرافية واملردود اإليجابي 
لتطبيقاته���ا في القطاعات 
املختلفة سواء قطاع األعمال 
أو بالنسبة لألفراد. ومبا أننا 
نعيش في عصر رقمي، فقد 
استمرت الشركة في تقدمي 
املزيد م���ن احللول التقنية 
العصرية والتي توفر املزيد 
من الوق���ت واجلهد واملال 

للمستهلك.
أنه ملن دواعي  وأضاف 
سرورنا أن تشارك كواليتي 
نت في مؤمتر مس���تخدمي 
اي���زري لنظ���م املعلومات 
اجلغرافي���ة في الش���رق 

الرئيس  حتت رعاي���ة 
الفخري للمجموعة الكويتية 
ملستخدمي نظم املعلومات 
السابق  الوزير  اجلغرافية 
العبداهلل  الش���يخ احم���د 
وبحض���ور اخلبير العاملي 
ومؤس���س ورئيس إيزري 
)معه���د األبح���اث البيئية 
األميركية( جاك دجنرموند، 
انطلق���ت أنش���طة مؤمتر 
مس���تخدمي »ايزري« في 
الشرق االوس���ط وافريقيا 
الريجنس���ي في  بفن���دق 
صباح 20 اجل���اري وملدة 

ثالثة أيام.
وص���رح مدي���ر ع���ام 
خدمة العم���الء واخلدمات 
املعلوماتية لشركة »كواليتي 
الس���ماعيل بأن  نت« علي 
اليوم  الش���ركة تتص���در 
سوق االتصاالت املعلوماتية 
وتكنولوجي���ا املعلومات 
وخدم���ات االنترن���ت في 
الكوي���ت، وتعم���ل جاهدة 
على تطوير خدمات احللول 
املعلوماتية مبزيد من العمل 
الدؤوب واملستمر لتقدمي آخر 
 علي السماعيلمستجدات عالم تكنولوجيا 

مبيعات تويوتا من مركبات الهايبرد *
اعتمادا على بيانات شركة تويوتا )وحدة = 1.000 مركبة(

حول العالم
أوروباأميركا الشماليةاليابانالعام
1997 0.3 0.3--
1998 17.6 17.6--
1999 15.2 15.2--
2000 19.0 12.5 5.8 0.7
2001 36.9 18.5 16.0 2.3
2002 41.3 20.0 20.3 0.8
2003 53.3 27.2 24.9 0.9
2004 134.7 68.7 55.9 8.1
2005 234.9 58.5 150.0 23.4
2006 312.5 72.4 197.6 36.0
2007 429.4 82.0 287.8 49.0
2008 429.7 104.4 255.0 57.8
2009 530.1 251.1 205.3 54.7
2010 690.2 392.2 195.9 70.2
2011 629.0 316.4 185.1 82.8
2012 1219.1 678.0 344.7 106.9
2013 1279.2 679.1 358.2 152.9

من يناير إلى سبتمبر
2014

980.3534.9256.2125.9

7053.03349.12558.6772.3اإلجمالي
* األرقام العاملية تتضمن مبيعات الش���ركة في األس���واق خارج اليابان وأميركا الشمالية 

وأوروبا

املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد سيدان *1
)وحدة = 1.000 مركبة(

حول العالماسم الطراز
أوروباأميركا الشماليةاليابان

3360.41489.71504.9273.8بريوس
498.0350.2116.827.0بريوس a، بريوس v، بريوس +

c 853.8711.6116.7أكوا، بريوس-
-474.941.8329.2كامري هايبرد 
--49.447.7ألفارد هايبرد*2
175.3--181.1أوريس هايبرد
115.3--118.1ياريس هايبرد
-30.6-30.7أفالون هايبرد 

-141.93.4136.7هايلندر هايبرد، كلوجر هايبرد *3
--20.520.5فيلفاير هايبرد

--84.784.7ساي
--110.1110.0إستيما هايبرد 
--101.0101.0كراون هايبرد 
--40.840.8هاريير هايبرد 

--6.56.5كراون ميلد هايبرد*4
--7.27.2كراون ماجيستا )هايبرد فقط( 

--21.621.6كوروال أكسيو هايبرد 
--57.157.1كوروال فيلدر هايبرد 

--32.232.2فوكسي هايبرد
--22.922.9نوح هايبرد 

600hL LS  /600h LS 37.725.43.04.6لكزس
300h GS /450h GS 45.217.47.014.2لكزس
450h 400h / RX RX  305.230.5152.790.1لكزس

250h HS  64.141.722.3لكزس-
200h CT  207.645.065.549.0لكزس
300h ES  36.20.4-74.7لكزس
300h IS  13.1-32.914.8لكزس

 NX h300 0.5-3.01.8لكزس
PHV 65.319.137.09.1بريوس

*1 األرقام العاملية تتضمن مبيعات الش���ركة في األس���واق خارج اليابان وأميركا الشمالية 

وأوروبا، وسجلت هذه األرقام حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014 وهي مأخوذة من بيانات تويوتا. 
*2 توقف اإلنتاج في عام 2008 وبدأ إنتاج الطراز اجلديد في العام 2011. *3 توقف إنتاج كلوجر 

هايبرد )للسوق الياباني( في العام 2007. *4 توقف إنتاج كراون رويال في العام 2003، وتوقف 
إنتاج كراون سيدان في العام 2008.

املسار الزمني ملركبات تويوتا هايبرد
احلدث البارزالشهرالسنة
الكشف عن نظام تويوتا هايبردمارس1997

إطالق كوستر هايبرد الكهربائية )في اليابان فقط(أغسطس
الكشف عن بريوس )مت إطالقها في ديسمبر(أكتوبر

املبيعات التراكمية العاملية لبريوس تصل إلى 50.000 مركبةنوفمبر2000
إطالق إستيما هايبرد )في اليابان فقط(يناير2001

إطالق كراون الفئة رويال بنظام مايلد هايبرد )في اليابان فقط(أغسطس
املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد في العالم تصل إلى 100.000 وحدةمارس2002

املبيعات التراكمية ملركبة بريوس في العالم تصل إلى 100.000 وحدةأغسطس
إطالق كراون سيدان )بنظام مايلد هايبرد( )في اليابان فقط(أكتوبر

الكشف عن نظام تويوتا هايبرد الثاني )II THS(أبريل2003
إطالق ألفارد هايبرد )في اليابان فقط(يوليو

إطالق اجليل الثاني من بريوس بتصميم جديد بالكاملسبتمبر
الكشف عن دينا هايبرد وتويوايس هايبرد )مت إطالقها في نوفمبر في اليابان 

فقط(
إطالق هاريير هايبرد )400h RX( وكلوغر هايبرد )هايالندر هايبرد(مارس2005

املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد في العالم تصل إلى 500.000 وحدةأكتوبر
بدء انتاج اجليل الثاني من بريوس مبصنع SFTM شانغشون في الصنيديسمبر

إطالق 450h GSمارس2006
املبيعات التراكمية ملركبة بريوس تصل إلى 500.000 وحدةأبريل
إطالق كامري هايبرد )للبيع خارج اليابان(مايو

إطالق إستيما هايبرد املعاد تصميمها بالكامل )في اليابان فقط(يونيو
بدء إنتاج كامري  هايبرد في الواليات املتحدة، وإطالق مركبة كويك ديليفري أكتوبر

200 )في اليابان فقط(
املبيعات التراكمية العاملية ملركبات الهايبرد تصل إلى مليون وحدة، إطالق مايو2007

600hL LS 600 وh LS مركبتي
الكشف عن كراون هايبرد )مت إطالقها في شهر مايو، في اليابان فقط(فبراير2008

املبيعات اإلجمالية ملركبات بريوس في العالم تصل إلى مليون وحدةأبريل
الكشف عن مركبة 450h RX )مت إطالقها في أبريل(يناير2009

إطالق اجليل الثالث من بريوس املعاد تصميمه بالكاملمايو
بدء انتاج كامري هايبرد مبصنع غيتواي التابع لتويوتا في تايالند، إطالق يوليو

250h HS
املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد في العالم تصل إلى مليوني وحدةأغسطس
الكشف عن مركبة ساي )مت إطالقها في ديسمبر، في اليابان فقط(أكتوبر
بدء انتاج كامري هايبرد في مصنع ألتونا التابع لتويوتا في استرالياديسمبر

البدء في إنتاج كامري هايبرد في مصنع GTMC في الصنيأبريل2010
البدء في إنتاج أوريوس هايبرد في مصنع بيرناستون التابع لشركة تويوتا يونيو

اململكة املتحدة، اململكة املتحدة، إطالق أوريوس هايبرد )للبيع خارج اليابان(
املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد داخل اليابان تصل إلى مليون وحدةيوليو

املبيعات التراكمية العاملية ملركبة بريوس تصل إلى مليوني وحدةسبتمبر
البدء في إنتاج اجليل الثالث من مركبة بريوس مبصنع غيتواي التابع لشركة نوفمبر

تويوتا، تايلند
مبيعات بريوس السنوية في اليابان من املركبات اجلديدة خالل عام 2010 يناير2011

 CT تبلغ 315.669 مركبة، كأكبر مبيعات سنوية يتم حتقيقها، إطالق مركبة
200h

املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد في العالم تصل إلى ثالثة ماليني وحدةفبراير
إطالق بريوس ألفامايو

مبيعات بريوس في اليابان تصل إلى مليون وحدةأغسطس
إطالق كامري هايبرد املعاد تصميمها بالكامل في اليابان، إضافة طرازات سبتمبر

الهايبرد من مركبتي ألفارد وفيلفاير )مت إطالقها في شهر نوفمبر، في اليابان 
فقط(

شركة تويوتا الصني حتتفل بوضع حجر األساس وتعلن عن خطة إلنتاج أكتوبر
وبيع مركبات تعمل بنظام الهايبرد ويتم انتاجها في الصني بالتعاون مع 

مجموعة FAW وشركة GTMC في الصني في العام 2015 تقريبا
الكشف عن بريوس PHV )مت إطالقها في يناير 2012 في اليابان وفي مارس نوفمبر

2012 في الواليات املتحدة وفي صيف 2012 في أوروبا(
بدء انتاج اجليل الثالث من بريوس مبصنع شانغشون التابع لشركة SFTM ديسمبر

في الصني، إطالق مركبة أكوا
الكشف عن مركبة 450h GS املعاد تصميمها بالكامل )مت إطالقها في مارس(يناير2012

اإلعالن عن البدء في إنتاج هايالندر هايبريد مبصنع إنديانا في الواليات فبراير
املتحدة في النصف الثاني من عام 2013

البدء في انتاج وبيع كامري هايبرد في مصنع كوانينغ بتايوان
مبيعات مركبات الهايبرد تصل إلى أربعة ماليني وحدةأبريل
إطالق ياريس هايبرد )للبيع خارج اليابان(مايو
اإلعالن عن البدء في انتاج مركبة 450h RX مبصنع كامبريدج التابع لشركة يوليو

تويوتا في بداية عام 2014، إطالق مركبة 300h ES )للبيع خارج اليابان(
املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد في اليابان تصل إلى مليوني وحدةأكتوبر

املبيعات التراكمية ملركبات الهايبرد في العالم خالل الفترة من يناير إلى 
أكتوبر تصل إلى مليون وحدة

إطالق مركبة أوريوس هايبرد املعاد تصميمها بالكامل )للبيع خارج اليابان(نوفمبر
الكشف عن كراون هايبرد املعاد تصميمها بالكامل )مت إطالقها في يناير 2013 ديسمبر

في اليابان فقط(، إطالق أفالون هايبرد )للبيع خارج اليابان(
املبيعات التراكمية العاملية ملركبات الهايبرد تصل إلى خمسة ماليني وحدةمارس2013

إطالق لكزس  300h IS هايبردمايو
إطالق كوروال أكسيو هايبرد وكوروال فيلدر هايبردأغسطس
إطالق كراون ماجيستا )تتوافر بطراز هجني فقط(سبتمبر
إطالق لكزس  300h GSأكتوبر
الكشف عن مركبة هارير هايبرد املعاد تصميمها بالكامل )مت إطالقها في شهر نوفمبر

يناير 2014(
املبيعات التراكمية العاملية ملركبات الهايبرد تصل إلى ستة ماليني وحدةديسمبر

إطالق فوكسي هايبرد ونوح هايبرد )في اليابان فقط(يناير2014
بدء إنتاج مركبات هاي الندر هايبرد في املصنع الهندي في الواليات املتحدة فبراير

األميركية
بدء إنتاج مركبات لكزس آر إكس 450 هايبرد في مصنع شركة تويوتا مارس

لصناعة السيارات في كامبريدج في الواليات املتحدة األميركية
املبيعات التراكمية من املركبات الهايبرد في اليابان تصل إلى 3 ماليني مركبة

خطط لكشف النقاب عن بدء بيع مركبات كوروال و ليفيس املزودة بتقنية أبريل
الهايبرد الرئيسة املنتجة في الصني خالل معرض بكني للسيارات في عام 2015

شركة تويوتا للسيارات )تشانغشو( أوتو بارتس احملدودة في الصني تقيم يوليو
احتفااًل افتتاحيا، وبدء إنتاج مجموعة نقل احلركة في العام 2015

إطالق لكزس إن إكس 300 هابرد في اليابان )بدء املبيعات خارج اليابان في 
أكتوبر(

املبيعات التراكمية من مركبات هايبرد تتخطى حاجز 7 ماليني وحدةسبتمبر



28 
اخلميس 23 اكتوبر 2014

»التمييز« توقف نفاذ حكم االستئناف ضد »دار االستثمار« بانتظار حكمها
قال محامي شركة دار االستثمار د. يوسف احلربش لـ »األنباء«: إن محكمة التمييز أوقفت أمس إجراءات 
نفاذ احلكم الصادر من محكمة االستئناف في تاريخ 24 يوليو املاضي ضد شركة دار االستثمار. وكان 
حكم االستئناف قد قضى بإلغاء خطة الهيكلة التي تقدمت بها الشركة ووقف اإلجراءات التنفيذية والقانونية 
من الدائنني ضد الشركة، وبالتالي رفع احلماية القانونية عنها وفق بنود قانون االستقرار املالي. وحسب 
احلربش، فإنه يترتب على حكم التمييز أمس استمرار وقف التقاضي والتنفيذ ضد الشركة واعتبار خطة 
الهيكلة ما زالت سارية بانتظار احلكم النهائي الذي سيصدر عن محكمة التمييز. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
تأجيل بيع احلصص احلكومية في »بيتك« و»زين« .. وطرح 76% من »الكويتية لالستثمار« لالكتتاب العام

700 سهم لكل مواطن في اكتتابات حصص هيئة االستثمار بالشركات الكويتية
البورصة من ناحية القيمة 
والحجم. لكن مصادر أخرى 
قال���ت ل� »األنب���اء« أنه من 
المرجح أن يتم االتفاق قريبا 
على السعر واعالن ذلك قبل 
نهاية الس���نة، حتى يكون 
السهم محمال بأرباح 2014، 
وبالتالي يمك���ن للمواطن 
الحصول على قيمة اضافية 
من خالل التوزيعات النقدية 
للسهم عن هذه السنة، كما 
الس���يناريو من  يمكن هذا 
عدم بيع المواطنين اسهمهم 

بكثافة بعد االكتتاب. 
من ناحية أخرى، أنهت 
المؤشرات الرئيسية لسوق 
الكوي���ت ل���أوراق المالية 
جلس���ة أمس عل���ى تباين 
األداء، وذلك بس���بب  ف���ي 
التي تعرضت  الضغوطات 
لها بعض األس���هم القيادية 
مثل »بيت���ك« و»زين« في 
مستهل الجلسة بعد أخبار 
توجه الهيئة لبيع لحصتها 
في بعض البنوك والشركات 
المدرج���ة بالبورصة، تلك 
األخبار ساهمت في تراجع 
تلك األسهم ومن ثم تراجع 
الس���وق اس���تجابة له���ذه 

الضغوطات.
وتراجع س���هم »بيتك« 
2.5% بع���د هبوط���ه إل���ى 
مستوى 780 فلسا خاسرا 
20 فلسا دفعته لبلوغ أدنى 
مستوياته منذ ثالثة أشهر 
ونصف الشهر تقريبا، واحتل 
سهم »بيتك« المرتبة األولى 
من حيث قيم التداوالت، حيث 
بلغت قيمة تداوالته بنهاية 
الجلسة 5.8 ماليين دينار 
تقريبا جاءت من خالل تنفيذ 
335 صفق���ة على نحو 7.5 

ماليين سهم.

مناقشة السعر الذي سيتم 
على أساس���ه طرح اس���هم 
العامة لالس���تثمار  الهيئة 
في »بيتك« والبالغة %24، 
الى 550  الس���عر  اذ وصل 
فلس���ا، أي بخصم 30% عن 
سعر اغالق السهم أمس في 

البورصة الكويتية.
وفي حال تم التوافق على 
هذا السعر في االجتماعات 
المقبلة، فإن قيمة الصفقة 
س���تصل ال���ى 574 مليون 
دينار بإجمالي أسهم مليار 
سهم، تمثل حصة الهيئة في 
»بيتك«، وبفارق عن القيمة 
السوقية ب� 240 مليون دينار 
حسب س���عر اغالق أمس. 
لكن الهيئة ترى أن الخصم 
سيش���جع المواطنين على 
االكتتاب بكثافة واالستفادة 
من ادخار أموالهم في شركات 
قيادية ناجحة مثل »بيتك«. 
وعلم���ت »األنباء« أن هناك 
تباينا في وجهات النظر في 
الذي  الس���عر  الهيئة حول 
س���يتم على أساس���ه بيع 
الهيئة في الشركات  حصة 
المدرجة، وربما هو الذي أجل 
ق���رار البيع الى وقت الحق 
ل�»زين« و»بيتك«  بالنسبة 
باعتبارهما من اكبر الملكيات 
للهيئة العامة لالستثمار في 

محمود فاروق 

ذكر بيان صحافي صدر 
العامة  الهيئ���ة  أمس ع���ن 
لالستثمار أن مجلس ادارتها 
انعق���د أم���س ووافق على 
استئناف تحويل مساهمات 
الهيئة في الشركات المحلية 
الى القطاع الخاص، وقد وافق 
على بيع مساهمات الهيئة في 
الشركة الكويتية لالستثمار 
وبي���ت التموي���ل الكويتي 
وش���ركة زين، على أن يبدأ 
ببيع المساهمة في »الكويتية 
لالستثمار« البالغة 76.2% من 
خالل االكتتاب العام والمقرر 
أن يت���م االنتهاء منها خالل 
فترة ال تتجاوز النصف األول 
من 2015، اما عن مس���اهمة 
الهيئة في »بيتك« و»زين« 
المجلس تأجيل  ق���رر  فقد 

البيع الى وقت الحق.
وقالت الهيئة انها ستضع 
بعين االعتب���ار عند طرح 
االكتتاب العام ظروف السوق 
وضمان تحقيق المصلحة 
العامة، كما انها ستستثمر 
المحلي من  الس���وق  ف���ي 
خالل اعادة استثمار المبالغ 
العائدة من االكتتابات القادمة 
ف���ي الصنادي���ق واألدوات 
الجدي���دة  االس���تثمارية 
الش���ركات  الت���ي تطرحها 

االستثمارية. 
ووفق معلومات خاصة 
حصلت عليها »األنباء« فإن 
عدد االسهم التي يحق لكل 
مواطن الحصول عليها من 
عملية االكتتاب التي ستجري 
عل���ى حص���ص الهيئة في 
المدرجة ستكون  الشركات 
700 سهم. وعلمت »األنباء« 
البورصة تتحضر ملرحلة جديدة من االكتتابات العامة مع موافقة الهيئة العامة لالستثمار أمس على بيع مساهماتها في الشركات املدرجة على أن تبدأها مع »الكويتية لالستثمار«أنه جرى خ���الل االجتماع 

أحمد الزبن

الكويت � رويت����رز: قال 
الرئيس التنفيذي لشركة أالفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
أحمد الزبن في مقابلة في إطار 
»قمة رويترز لالستثمار في 
الشرق األوسط«، إن بورصة 
لندن واملستثمرين احملتملني 
أبلغوا »أالفك����و« بأن طرح 
نسبة 30% من اسهم الشركة 
في بورصة لندن »لن يكون 
مجديا« وال مغريا ألنها كمية 
متواضعة للغاية وال تسمح 
للمس����تثمرين بالتداول بها 

بسهولة.
وكانت عملية اإلدراج في 
بورصة لندن ستتم بطرح %30 
من أسهم الشركة � وهو أقصى 
ما تسمح به القوانني الكويتية 
� للتداول عن طريق شهادات 

اإليداع الدولية.
واستبعد الزبن إمكانية 
سعي أالفكو لإلدراج في بورصة 
عاملية أخرى بعد أن واجهت 
مساعيها لالدراج في بورصة 
لندن صعوبات جمة أوصلت 
الفكرة إلى طريق مسدود قائال 
ان فك����رة اإلدراج ببورصة 
أخرى »غير مطروحة«.وقال 
الزبن إن الشركة ستطرح هذه 
الصعوبات عل����ى جمعيتها 
العمومية السنوية التي ستعقد 
في وقت قريب، مرجحا أن يتم 
اتخاذ قرار بإيقاف إجراءات 

االدراج.
وتابع »ملاذا تس����تمر في 
عملية انت ع����ارف أن فيها 
عائقا السيما أن اإلدراج يكلف 
مصاريف. أوقف املصاريف 

اآلن بدل أن تستمر فيها«. 
وق����ال نائ����ب الرئي����س 
التنفي����ذي للش����ركة عادل 
البن����وان والذي ش����ارك في 
املقابلة »املستثمر هو احملرك 
الرئيسي وليس البورصة« 
ألنه ل����و مت التفكير مثال في 
بورصة أخرى غربية كبورصة 
نيويورك فستواجه الشركة 
نفس العقب����ة لوجود نفس 

املستثمرين تقريبا.
وأضاف البنوان ان ما مت 
استنتاجه من هذه احملاولة 
هو »أن احملدد النهائي لنجاح 
االدارج م����ن عدمه هو رغبة 
املس����تثمرين« وأن تواج����د 
الشركة في بورصة الكويت 

قد يك����ون أجدى من إدراجها 
في أسواق خارجية في ظل بند 
قيد 30% الذي تفرضه القوانني 

الكويتية.
وردا على سؤال عن عدم 
مش����اركة أالفكو في عمليات 
إعادة هيكلة اسطول اخلطوط 
اجلوية الكويتية، قال الزبن 
انه »ال يحمل إجابة لهذا األمر« 
وأنه مثار استغرابه السيما أن 
اخلطوط الكويتية متتلك %11.5 
من أالفكو وميكن االستفادة 
منها في االستشارات أو تأجير 
طائ����رات أالفك����و للخطوط 

الكويتية.
وقال الزبن ان الش����ركة 
قدمت عروضا عديدة للخطوط 
الكويتية لكنها لم تتلق ردا 
»ونحن مستمرون في االتصال 
بالكويتية. دائما نتطلع لدور 
في تطوير اسطولها، هذا أمل ال 
ينقطع لدي بصورة شخصية 
وال ينقطع لدى أالفكو بصورة 
رسمية«.واضاف »نحن أولى 
مبس����اندة اخلطوط اجلوية 
الكويتية م����ن أي أحد آخر، 
نحن شركة كويتية، واخلطوط 
اجلوية الكويتية متتلك حصة 
في أالفكو، وأالفكو نشأت أصال 

من رحم الكويتية«.
هبوط أسعار النفط

وتطرق احلوار الى هبوط 
أس����عار النفط وتأثيره على 
حركة الطيران باملنطقة، وقال 
البن����وان ان وقود الطائرات 
يش����كل عادة نحو 30% من 
ميزانيات الشركة وأي هبوط 
ألسعاره سيسهم في زيادة 
التش����غيل وزي����ادة إيرادات 
الش����ركات لكن لأمر أيضا 

أبعاد أخرى.
وقال ان من ش����أن إلغاء 
مش����اريع كب����رى أن يضر 
بحركة الطيران التي تعتمد 
أساسا على النشاط االقتصادي 
وحركة البشر بني الدول وهذا 
مرتبط باألساس في منطقة 

اخلليج باإلنفاق احلكومي.
وتسعى ش����ركة أالفكو 
لتمويل شراء وتأجير الطائرات 
الكويتية لشراء 15 طائرة خالل 
السنتني املقبلتني في صفقة 
قيمتها تصل إلى 600 مليون 
دوالر.وقال الزبن ان احتياج 
الشركة للصفقة اجلديدة نابع 

من رغبتها في تنمية عملياتها 
»وسد الفجوة« احلالية حتى 
2017 والتي ستبدأ فيها تسلم 
أولى الطائرات املتعاقد عليها 
س����ابقا والبال����غ عددها 117 

طائرة.
وم����ن املقرر أن يس����تمر 
التسلم من 2017 حتى 2022 
في صفقة تقدر قيمتها مببلغ 

12.5 مليار دوالر.
وقال ان أالفكو ترغب في 
تنويع مصادر الدخل وهناك 
»تفكي����ر جاد« ف����ي تفعيل 
دراس����ات أعدتها ملش����اركة 
شركات أخرى في صناديق 
تتمل����ك طائرات بحيث تدير 
أالفكو ه����ذه الصناديق وقد 

تتملك جزءا منها.
وأوض����ح أن هذه الفكرة 
ستحقق للش����ركة ربحا من 
ناحيت����ني، األول����ى نتيجة 
بيعها جلزء من طائراتها لهذه 
الصناديق والثانية سينتج عن 

أتعاب إدارة الصناديق.
وأكد الزبن أن الش����ركة 
لديها دراس����ات من����ذ فترة 
لفكرة الصناديق لكنها كانت 
تنتظر الوصول لعدد معني من 
الطائرات يتيح لها تنفيذها، 
مبينا أنه في حال ش����راء 15 
طائرة ومع تدفق 117 طائرة 
متعاقدا عليها سيكون لدى 
الشركة »فيض« من الطائرات 
ميكنها من ممارسة األمرين 
معا التأجير املباش����ر وإدارة 
الصناديق.وقال رئيس أالفكو 
ان شركات االستثمار املرخص 
لها بإنشاء صناديق ستجد هذه 
الفكرة »محددة املعالم« ألنها 
تعتمد على متلك الصندوق 
لع����دد محدد م����ن الطائرات 
بقيمة محددة ويتم تأجيرها 
لفترة محددة بقيمة محددة 
أيضا وحت����ى طرق الدخول 
واخلروج ملثل هذا االستثمار 
س����تكون محددة.وقال نائب 
الرئيس التنفيذي للش����ركة 
عادل البنوان الذي ش����ارك 
في املقابلة »حان الوقت لكي 
تستفيد أالفكو من خبرتها في 
عملية إدارة االساطيل بإدارة 
أساطيل الغير لتعزيز روافد 
العوائد املالية، س����واء كانت 
في صيغة صناديق أو صيغة 

استثمارية أخرى«.

بورصة لندن أبلغتنا بأن طرح 30% غير مجدٍ وليس مغرياً للتداول

الزبن: أرّجح إيقاف إجراءات إدراج  »أالفكو«
ببورصة لندن خالل »العمومية« املقبلة

ال مسعى لإلدراج 
ببورصة عاملية 

أخرى بعد 
صعوبات أوصلت 

الفكرة إلى طريق 
مسدود

نستغرب
عدم استشارتنا 
من »الكويتية« 

أو تأجير طائراتنا 
وهي من كبار 

مالكنا رغم 
تقدمينا عروضاً لها

550 فلسًا السعر 
املتوقع لسهم 

»بيتك« في 
االكتتاب العام

بيع حصة الهيئة 
في »الكويتية 

لالستثمار« قبل 
النصف األول

من 2015

الهيئة: سنأخذ 
بعني االعتبار عند 
االكتتاب ظروف 

السوق واملصلحة 
العامة
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565.5 مليون دينار 
إيرادات الشركة 

بارتفاع %2.8

باتريك بوياني مديرًا عامًا
وتييري دمياري رئيسًا لـ »توتال«

أ.ف.پ: عني مجلس ادارة 
توت���ال في اجتم���اع طارئ 
أمس باتري���ك بوياني مديرا 
عام���ا للمجموع���ة وتييري 
دمياري رئيسا لها، في اعقاب 
ادارتها  مقتل رئيس مجلس 
كريس���توف دو مارجي���ري 
االثن���ني املاضي ف���ي حادث 

طائرة.
واوضح املصدر نفسه ان 
هذه التعيينات نهائية وليست 
مؤقت���ة، على ما كان متوقعا 

سابقا.
واضاف املصدر ان تييري 
دمياري الذي سبق ان ترأس 
الش���ركة من 1995 الى 2010 
»سينسحب الحقا كي يتولى 
بوياني رئاسة مجلس االدارة 
كذل���ك«. وكان بوياني يدير 
قس���م التكرير والكيمياء في 

املجموعة.
ان  واعلن خب���راء روس 
حتطم الطائرة مساء االثنني 
املاض���ي س���ببه »االهم���ال 
اجلنائي« من طرف مسؤولني 

كبار في املطار.

تبعاً جلداول الصيانة الدورية وخطط تغيير العامل احلفاز

مندوب ليبيا في »أوپيك«: على املنظمة خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل

»البترول الوطنية«: إنتاج املصافي يتغير من سنة ألخرى

النفط يواصل االنخفاض.. و» ستاندرد تشارترد« يتوقع
ارتفاع األسعار إلى 105 دوالرات في 2015

البترول الكويتية جلدولة بيع 
املنتجات حسب خطة اإلنتاج 
وبدون أي تأثير على الزبائن، 
موضحا أن ربحية املصافي 
تعتمد على االستغالل األمثل 
التحويلية  الوحدات  لطاقة 
ولي���س فقط عل���ى كميات 
النفط اخلام املكررة، ومؤكدا 
أن شركة البترول الوطنية 
الكويتية وحس���ب تقارير 
املنظم���ات العاملية تعد في 
مصاف الشركات األولى عامليا 
من حيث اس���تغالل الطاقة 

التحويلية.
كما ذكر أن الشركة تعمل 
على تدريب وتأهيل الكوادر 

الوطنية واستقطابها للعمل 
في ه���ذا القط���اع احليوي 
لضمان وجود كوادر مؤهلة 
تكون قيادات املستقبل، أما 
بالنس���بة لفقدان اخلبرات 
النفطي���ة بس���بب التقاعد، 
فاألمر يخضع لقواعد وقوانني 
العامة للتأمينات  املؤسسة 
االجتماعية والتي تلتزم بها 
شركة البترول الوطنية كجزء 
من القطاع النفطي، موضحا 
أنه يتم تأهيل الصف الثاني 
من القيادات بحسب برنامج 
متقن لضمان استمرار حتمل 
مسؤولية قيادة هذا القطاع 

املهم.

العام 2014 أوضح العسعوسي 
في بيان صحافي أمس، أنه 
يتم أحيان���ا إجراء عمليات 
صيانة ضرورية تتوافق مع 
اإلجراءات القياسية العاملية 
واملعمول بها للحفاظ على 
صحة وسالمة العاملني من 
جهة، والتأكد من جودة املنتج 
وكفاءة وحدات التصنيع من 
جهة أخرى، مضيفا أن البيئة 
حتتل حيزا كبيرا من االهتمام 
بالنظر إلى ما قد يسفر عنه 
عدم القي���ام بهذه اإليقافات 

املجدولة. 
وأش���ار إل���ى أن هنالك 
تنس���يقا كامال مع مؤسسة 

الرس���مي  قال املتحدث 
البت���رول  باس���م ش���ركة 
الوطني���ة الكويتي���ة نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات 
املساندة م.خالد العسعوسي 
إن خطط إنتاج مصافي شركة 
الكويتية  الوطنية  البترول 
البترولية  املنتج���ات  م���ن 
ومعدالت تكرير النفط اخلام 
يتم تغييرها من س���نة إلى 
أخرى، تبعا لع���دة عوامل 
أهمها جدول الصيانة الدورية 
وخطط تغيير العامل احلفاز 

لوحدات اإلنتاج. 
 وفي رده حول انخفاض 
املكررة خالل  النفط  كميات 

خالد العسعوسي

وكاالت: في ظل االنخفاضات املتتابعة ألسعار 
النفط على مدار األسابيع املاضية، قال محلل 

النفط في بنك ستاندرد تشارترد، بول هورسنل 
الذي اشتهر بتنبؤه بانتعاشة طويلة لسوق النفط 
قبل نحو عشرة أعوام، انه متمسك بتوقعه باجتاه 
النفط الى الصعود في األسعار على الرغم من أنها 

هبطت ألدنى مستوياتها في أربعة أعوام.
وخفض هورسنل وفريقه من احملللني تنبؤهم 

ألسعار النفط اخلام برنت في عام 2015 مبقدار 
خمسة دوالرات إلى 105 دوالرات للبرميل وهو 
مع ذلك قريب من الطرف األعلى لنطاقات التنبؤ 
بعد موجة من التخفيضات لتنبؤات البنوك خالل 

األسابيع القليلة املاضية.
وقالوا انه سيتعني على منظمة البلدان املصدرة 

للبترول أوپيك خفض انتاجها نحو مليون برميل 
يوميا لتحول دون زيادة املخزونات العاملية في 
الربع األول من العام القادم وإن ضيق إمدادات 
املعروض األميركي سيدعم األسعار وإن بعض 
أنشطة احلفر تضررت بالفعل من جراء هبوط 

اسعار اخلام من رأس البئر دون 80 دوالرا.
وقال احملللون انه ال توجد وفرة في املعروض 
في الربع الرابع للعام، لكن ستظهر هذه الوفرة 

في الربع األول من عام 2015 وتتطلب أن تقلص 
منظمة أوپيك املعروض في السوق. ومن املقرر ان 

تعقد أوپيك اجتماعا في 27  نوفمبر. وقال عدة 
أعضاء رئيسيني في املنظمة بالفعل إنهم ال يرون 
حاجة إلى خفض اإلنتاج. ورفض احملللون أيضا 
فكرة حدوث »حرب أسعار« من جانب السعودية، 

وقالوا أنها ستتطلب زيادة اإلنتاج وهبوط 
األسعار دون املستويات التجارية، واضافوا انه لم 

يحدث أي من هذين األمرين.
واعتبر البعض اإلجراءات التي اتخذتها السعودية، 

أكبر مصدر للنفط في العالم، خلفض األسعار 
الشهرية لنفوطها جزءا من معركة للفوز بحصة 

السوق في آسيا، لكن امتناعها عن خفض اإلنتاج 
على الرغم من هبوط األسعار قريبا من 80 

دوالرا اعتبره البعض محاولة إلبطاء منو اإلنتاج 
األميركي من النفط الصخري الذي سجل زيادة 

كبيرة في السنوات األخيرة.
الى ذلك، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 

في تداوالت أمس 70 سنتا ليستقر عند مستوى 
80.56 دوالرا مقارنة بـ 81.26 دوالرا للبرميل 

في تداوالت أول من أمس وفقا للسعر املعلن من 
مؤسسة البترول الكويتية.

واستقر سعر العقود اآلجلة لبرنت فوق 86 دوالرا 
للبرميل ليتشبث اخلام مبكاسب اجللسة السابقة 
مع عودة املشترين تدريجيا إلى سوق تشهد أقل 
األسعار في أربع سنوات بسبب وفرة املعروض.

وساعدت توقعات ارتفاع النفط في األجل القريب 
خام برنت ليتعافى بعد أسابيع من اخلسائر التي 

كبدته ربع قيمته منذ يونيو.
وقال يوسكي سيتا مدير مبيعات السلع األولية 

في نيو ـ إدج اليابان بطوكيو »برنت يتعافى، 
وبعد تراجع أسعار النفط مبا يكفي يبدو أن هذا 

املستوى فرصة طيبة للشراء«.
وأضاف »ال أتوقع مزيدا من التراجعات احلادة 
ألنه رغم أن النشاط االقتصادي مازال محدودا 

والسيما في أوروبا فإنه يتعافى في آسيا، 
وبالتالي من املأمول أن يتحسن الطلب على اخلام 

بعد فترة صيانة املصافي في الواليات املتحدة 
التي تستمر لثالثة إلى أربعة أسابيع«.

وارتفع سعر برنت تسليم ديسمبر 3 سنتات 
إلى 86.25 دوالرا للبرميل مبتعدا عن مستواه 
املنخفض األسبوع املاضي 82.60 دوالرا وهو 

األضعف منذ 2010، ونزل سعر اخلام األميركي 
في عقود ديسمبر تسعة سنتات إلى 82.40 

دوالرا للبرميل. من جهة ثانية، قال مندوب ليبيا 
في منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( 

سمير كمال ان على املنظمة تقليص إنتاج النفط 
بواقع 500 ألف برميل يوميا على األقل ملواجهة 
وفرة املعروض وتعزيز األسعار التي انخفضت 

ألقل مستوى في أربع سنوات.

بواقع 91 فلساً للسهم.. وقاعدة العمالء منت 13.3% لتسجل 19.7 مليون عميل منهم 2.42 مليون بالكويت بارتفاع %26.4

»Ooredoo« حتقق 58.7 مليون دينار أرباحاً صافية في 9 أشهر
65%. وسجل إجمالي صافي 
اخلسائر في التسعة أشهر من 
2014 مجموع 3 ماليني دينار 
)10.5 ماليني دوالر( مقارنة ب� 
5 ماليني دينار )17.2 مليون 
دوالر( إجمالي صافي اخلسائر 
عن الفترة ذاتها في 2013. وأما 
صافي اخلس���ارة العائدة ل�� 
»Ooredoo« خالل تسعة أشهر 
من 2014 فبلغ 1.5 مليون دينار 
)5.1 ماليني دوالر( مقارنة ب� 
2.4 مليون دينار )8.4 ماليني 
دوالر( من صافي اخلس���ارة 
الفترة ذاتها من  العائدة عن 

 .2013

»Ooredoo – جزر المالديف«

في نهاية التس���عة أشهر 
من 2014 بلغت قاعدة العمالء 
ل���� Ooredoo جزر  اإلجمالية 
املالديف 0.29 مليون بزيادة 
17.4% مقارن���ة بالفترة ذاتها 
من 2013. وبلغ���ت اإليرادات 
11.4 مليون دينار )39.4 مليون 
دوالر( عن تس���عة أشهر من 
2014 مقارنة ب� 9.3 ماليني دينار 
)32.4 مليون دوالر( عن الفترة 
ذاتها من 2013. وبلغ الدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء 3.5 ماليني 
دينار )12.2 مليون دوالر( عن 
األشهر التسعة من 2014 مقارنة 
بالدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
الذي بلغ 2.3 مليون دينار )8.1 
ماليني دوالر( خالل الفترة ذاتها 
من 2013 أي زيادة بنسبة %52 
وأما صافي اخلسارة العائدة 
ل�»Ooredoo« خالل تسعة أشهر 
من 2014 فبلغ 0.2 مليون دينار 
)0.9 مليون دوالر( مقارنة مبا 
وصلت إليه في الفترة ذاتها من 
2013 إذ بلغت 1.4 مليون دينار 
)5 مالي���ني دوالر( من صافي 

اخلسارة العائدة.

األرباح في األش���هر التسعة 
ل���� 2014 قد بلغ 34.5 مليون 
دين���ار )119.6 مليون دوالر( 
مقارن���ة مبجم���وع صاف���ي 
األرباح البال���غ 39.7 مليون 
دينار )137.6 مليون دوالر( 
في نفس امل���دة خالل 2013، 
بأثر تقلبات أسعار الصرف. 
وكان صافي األرباح العائدة ل�� 
»Ooredoo« في األشهر التسعة 
خالل 2014 قد بلغ 24.5 مليون 
دين���ار )84.9 مليون دوالر( 
مقارنة بصافي األرباح العائدة 
لها والبالغ 28.2 مليون دينار 
)97.7 مليون دوالر( في نفس 

الفترة خالل 2013.

»الوطنية - فلسطين«

في نهاية األشهر التسعة 
األولى من 2014 بلغت قاعدة 
الوطنية  العم���الء لش���ركة 
فلسطني 0.64 مليون بانخفاض 
قدره 0.8% عن نفس الفترة من 
2013. وبلغت اإليرادات 18.4 
مليون دين���ار )63.7 مليون 
دوالر( خالل تسعة أشهر من 
2014، لتنخفض بنسبة %2.7 
مقارنة باإليرادات التي بلغت 
18.6 مليون دينار )65.4 مليون 
دوالر( خالل األشهر التسعة 
من 2013. وبل���غ الدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالس���تهالك واإلطف���اء 2.8 
ملي���ون دين���ار )9.8 ماليني 
دوالر( عن التسعة أشهر من 
2014 مقارنة ب� 1.7 مليون دينار 
)5.8 ماليني دوالر( عن الفترة 
ذاتها من 2013 أي زيادة بنسبة 

من الع���ام املاضي، مما ميثل 
انخفاضا بنسبة 15%. وبلغ 
صافي األرب���اح 19.6 مليون 
دين���ار )68.1 مليون دوالر( 
انخفاضا بنسبة 31.8% مقارنة 
مع 28.8 مليون دينار )99.9 
مليون دوالر( للفترة عينها 
من 2013. وبلغ صافي الربح 
ل���� »Ooredoo« عن  العائ���د 
تسعة أش���هر من 2014 نحو 
14.7 مليون دينار )51.1 مليون 
دوالر( مقارنة مع 21.6 مليون 
دينار )74.9 مليون دوالر( عن 

الفترة عينها ل� 2013.

»Ooredoo – الجزائر«

 Ooredoo بلغت قاعدة عمالء
باجلزائر 11.45 مليون عميل 
في نهاية تس���عة أشهر من 
2014، بزيادة بنس���بة %23.1 
مقارنة بنف���س الفترة خالل 
العام املاضي. وكانت إيرادات 
التسعة أشهر خالل 2014 قد 
بلغ���ت 272.2 مليون دينار 
)944.2 مليون دوالر(، مبعدل 
زيادة 21.1% مقارنة باإليرادات 
البالغة 224.8 مليون دينار 
)779.8 ملي���ون دوالر( في 
نف���س الفترة خ���الل 2013. 
الدخل قبل احتس���اب  وكان 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء في األشهر التسعة 
خالل 2014 قد بلغت 106 ماليني 
دينار )367.9 مليون دوالر(، 
مبعدل زيادة 13.1% عن 93.7 
مليون دينار )325.2 مليون 
دوالر( خالل نفس الفترة في 
2013. وكان مجم���وع صافي 

148.3 ملي���ون دينار )514.4 
مليون دوالر(. 

أما الدخل قبل احتس���اب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء فبلغت قيمته 26.4 
مليون دين���ار )91.6 مليون 
دوالر( في مقابل الدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء لألشهر 
التسعة من 2013 بقيمة 40.6 
مليون دينار )140.8 مليون 
دوالر( أي بانخفاض بنسبة 
34.9%. وقد بلغت قيمة صافي 
األرباح 5.4 ماليني دينار )18.6 
ملي���ون دوالر( باملقارنة مع 
صافي األرباح للفترة عينها من 
العام 2013 بقيمة 12.7 مليون 

دينار )44.2 مليون دوالر(.

»Ooredoo ـ تونس«

اس���تقرت قاع���دة عمالء 
تونيزيانا في نهاية التسعة 
أشهر األولى لسنة 2014 على 
7.5 ماليني عميل، وهي زيادة 
بنسبة 1.5% مقارنة مع العام 
2013. وبلغت إيرادات تسعة 
أش���هر من 2014 نحو 138.2 
مليون دينار )479.3 مليون 
إيرادات  دوالر( مقارنة م���ع 
الفت���رة عينها من 2013 نحو 
147.6 ملي���ون دينار )511.9 

مليون دوالر(. 
وبلغ الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء 66.3 مليون دينار 
)230.0 مليون دوالر( مقارنة 
مع 78.0 مليون دينار )270.6 
مليون دوالر( للفترة عينها 

واملنتجات وخدمة العمالء كما 
أننا لم نتوقف يوما عن سعينا 
الدائم إلى اس���تعادة احلصة 
 Ooredoo السوقية. واصلت
اجلزائر حتقي���ق النجاحات 
طوال هذه الفترة نظرا الرتقاء 
عمالئنا إل���ى خدمات اجليل 
الثالث. وقد شهدت هذه الفترة 
تطورا جيدا ونواصل التركيز 
على التنفيذ املتواصل واملتميز 
الطويل  النمو  الستراتيجية 

األمد اخلاصة بنا«.

 ويمكن تلخيص األداء 
التشغيلي للمجموعة على 

النحو التالي: 

»Ooredoo- الكويت«
بلغت قاعدة عمالء شركة 
 »Ooredoo« الوطنية لالتصاالت
- الكويت 2.42 مليون عميل 
في نهاية األش���هر التس���عة 
األولى من العام 2014 أي زيادة 
بنس���بة 26.4% باملقارنة مع 
الفت���رة عينها من 2013. وقد 
بلغت إيرادات األشهر التسعة 
لعام 2014 نحو 125.1 مليون 
دينار )434.1 مليون دوالر( 
بانخفاض 15.6% باملقارنة مع 
2013، حيث بلغت اإليرادات 

وفي تعليق له أكد رئيس 
مجلس إدارة »Ooredoo« الشيخ 
عبداهلل بن محمد بن سعود 
آل ثاني: »أظهر الربع الثالث 
التق���دم املس���تمر ملبادراتنا 
االس���تراتيجية عبر أعمالنا. 
وحافظ���ت Ooredoo الكويت 
على زخم التعافي واالنتعاش 
نظرا النتفاعنا باالستثمارات 
املوظفة من قبلنا في كل من 
شبكاتنا وفي خدمات التسويق 

أعلنت الش����ركة الوطنية 
لالتص��������االت املتنقل�������ة 
»OOREDOO« ع����ن نتائجها 
املالية للتسعة أشهر األولى من 
2014 والتي جاء فيها ارتفاع 
قاعدة العم����الء املوحدة إلى 
22.3 مليونا في نهاية الربع 
الثالث مقارنة بقاعدة العمالء 
املوحدة التي وصلت إلى 19.7 
مليون في الفترة عينها من 
2013، مما يعادل نسبة منو 
وصلت إلى 13.3%، كما بلغت 
اإليرادات 565.5 مليون دينار 
)1.96 مليار دوالر(، مقارنة 
إلي����ه اإليرادات  مبا وصلت 
في الفترة عينه����ا من 2013 
إذ وصلت إلى 550.1 مليون 
دينار )1.91 مليار دوالر( أي ما 
يعادل نسبة منو وصلت إلى 
2.8% في حني بلغ الدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء للتسعة 
أش����هر األولى من 2014 إلى 
203.4 ماليني دينار )705.7 
مالي����ني دوالر( مقارن����ة مبا 
وصل إليه الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء للفترة نفس����ها من 
2013 إذ بلغ 215.5 مليون دينار 
)747.4 مليون دوالر( كما بلغ 
صافي األرباح املجمعة 58.7 
مليون دينار )203.6 ماليني 
دوالر( مقارنة ب� 73.1 مليون 
دينار )253.5 مليون دوالر( 
كما بلغ صافي األرباح العائدة 
ل� »Ooredoo« ما يقدر مببلغ 
45.7 ملي����ون دينار )158.7 
ملي����ون دوالر( مقارنة مبا 
وص����ل إليه صاف����ي األرباح 
إذ بلغ   »Ooredoo«�ل العائدة 
57.7 ملي����ون دينار )200.2 
مليون دوالر( للفترة نفسها 
من 2013 وأيضا بلغت األرباح 
املجمعة للسهم الواحد 91 فلسا 

)32 سنتا(. 

الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني 

وقود جديد للطائرات من زيت الطهي املستعمل
بكني ـ رويترز: أطلقت شركة بوينغ األميركية 

لصناعة الطائرات وشركة الطائرات التجارية 
الصينية مشروعا جتريبيا مشتركا لتحويل زيت 

الطهي املستعمل إلى وقود للطائرات.
وقالت بوينغ في بيان إن املصنع املشترك الذي 

يتخذ من مدينة هانغتشو في جنوب شرق الصني 
مقرا له سيحول سنويا ما يقل قليال عن 240 
ألف ليتر من زيت الطهي املستعمل إلى وقود. 

وسيسمح هذا املشروع لشركتي صناعة الطائرات 
باختبار فاعلية إنتاج الوقود احليوي باستخدام 
زيت الطهي املستعمل الرخيص واملتوافر على 

نطاق واسع.
وتقدر بوينغ وشريكتها الصينية اململوكة للدولة 

أنه من املمكن إنتاج 1.8 مليار ليتر من الوقود 
سنويا باستخدام زيت الطهي املستعمل. وفي 

فبراير منحت إدارة الطيران املدني الصينية فرعا 

تابعا لشركة سينوبك كورب العمالقة اململوكة 
للدولة ترخيصا إلنتاج وقود الطائرات من زيت 

الطهي املستعمل. ولطاملا شكلت زيوت الطهي 
املستعملة التي يعاد تدويرها مشكلة صحية عامة 

في الصني بسبب استخدامها على نطاق واسع 
في املطاعم. وقد يحتوي زيت الطهي املستعمل 

املعاد تدويره على مواد سامة وغالبا ما يعتبر غير 
صحي.
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.110.150.230.320.54الدوالر األميركي

0.020.000.060.140.30-اليورو
0.470.500.550.681.00اجلنيه االسترليني
0.000.000.010.050.16الفرنك السويسري

2.602.682.642.632.61الدوالر االسترالي
0.001.251.271.351.44الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25545الدوالر االسترالي0.07774الريال السعودي
0.7766الدينار البحريني0.29045الدوالر األميركي

0.0801الريال القطري0.36876اليورو
0.7581الريال العماني0.46620اجلنيه االسترليني
0.0794الدرهم اإلماراتي0.30567الفرنك السويسري

0.0413اجلنيه املصري0.00272الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

82.160.00النفط الكويتي
86.941.41برنت

0.10-83.20غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

2.49-1246.65الذهب
0.14-17.36الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.397.4125.08الكويت

4.545.91104.03دبي
4.800.0628.77أبوظبي

8.99-1.435.36البحرين
13.328.62252.21قطر

7.032.77120.07عمان
0.16-1.161.53لبنان
2.094.296.70األردن
8.806.17173.02مصر

10.049.1210.70املغرب
4.613.203.49تونس

16.614.81215.14داو جونز
4.419.48103.41ناسداك م
S&P5001.941.2837.27

6.372.33105.26فاينانشال ت
8.903.8916.93داكس
4.084.683.44كاك40

8.434.3529.54السويسري
15.195.77391.49نيكاي225

1.236.4131.05توبكس
23.403.97315.39هانغ سينغ

طرح 3 مشاريع عقارية »ضخمة« في 2015

أرباح قياسية في الربع الثالث بنمو 22.6%.. أفضل أداء ربعي منذ التأسيس

13 مليون دينار أرباح »طيران اجلزيرة« في 9 أشهر

»بيتك ـ البحرين«: تسويق مشروعي »ديار احملرق« و»درة البحرين«

مجموعة »طيران اجلزيرة« 
مروان بودي: »على الرغم 
من استمرار االضطرابات 
في عدد من الوجهات التي 
تخدمه���ا الش���ركة ضمن 
ش���بكة وجهاته���ا، إال أن 
»طيران اجلزيرة« متكنت 
من حتقيق أفضل أرباح لها 
منذ التأسيس في عام 2005. 
هذا األداء القياسي ال يعني 
أن الشركة لم تتأثر مباشرة 
بهذه االضطرابات املتزايدة، 
إذ اضطررنا إلى تغيير مسار 
بعض الرحالت للحفاظ على 
س���المة جميع املسافرين 
وطاقم طيران اجلزيرة من 
هذه االضطرابات، وهو ما 
زاد عدد س���اعات الطيران 

التي تشغلها الشركة«.
وأضاف بودي »مع كل 
هذا، وبفضل إمكانيات فريق 
إدارة  طيران اجلزيرة في 
املوارد، جنحت  وتخطيط 
الشركة في تقليص تأثيرات 
االضطراب���ات خالل الربع 
الثالث وحققت عالوة على 
ذلك زيادة بنسبة 10.8% في 
عدد املسافرين التي نقلتهم 
خالل هذه الفترة، وزيادة 
بنسبة 22.6% في أرباحها 

الصافية«.

380 وحدة سكنية واملرحلة 
الثانية التي تتكون من 180 
ڤي����ال ومت بيعها بالكامل، 
باإلضافة الى 173 قسيمة 
سكنية لالستمالك ضمن 

مشروع »سارات«.
وكش����ف أن الش����ركة 
تعتزم طرح 3 مش����اريع 
عقاري����ة »ضخمة« خالل 
العام املقب����ل، تقع ضمن 
مش����روع »ديار احملرق« 
وتشمل القطاعني السكني 
والتج����اري، اس����تجابة 
لرغبات وتطلعات العمالء 
واقبالهم الكبير، ومساهمة 
من »بيتك � البحرين« في 
دعم جهود حكومة مملكة 
البحرين في توفير املسكن 
املناس����ب ألكبر شريحة 

وحول أب���ز التطورات 
التش���غيلية للمجموعة، 
قال البي���ان انه في أواخر 
شهر يوينو املاضي دشنت 
»طيران اجلزيرة« 4 بوابات 
جدي���دة وحصرية لتكون 
أول ش���ركة طي���ران في 
الكويت حتظ���ى ببوابات 
حصرية خدم���ة عمالئها. 
هذه البوابات اجلديدة في 
مطار الكويت الدولي مزودة 
بجسرين من أحدث األنواع 
وأكثرها تطورا، لتوفر بها 
»طي���ران اجلزيرة« خدمة 
حصرية وجتربة سفر أكثر 
فاعلية وسالسة لعمالئها. 
وبه���ذه اخلطوة النوعية، 
أصبحت طيران اجلزيرة 
الطيران  الي���وم ش���ركة 
الوحيدة في الكويت التي 
متكن املسافرين من احلجز 
عبر هواتفهم، والتسجيل 
ذاتي���ا عب���ر اإلنترنت أو 
بأنفسهم بفضل أجهزتنا 
اخلاصة املتوافرة في مطار 
الكوي���ت الدولي، ومن ثم 
صعود الطائرة عبر بوابات 
حصري���ة برحالت طيران 
اجلزيرة، مزودة بجسرين 
من أفضل األنواع، والسفر 

على منت طائرات جديد.

ممكنة من املواطنني.
يأتي هذا في وقت أعلن 
فيه عن االنتهاء من تسويق 
ما نسبته 70% من مشروع 
التطويري  »فيروز 800« 
الس����كني، وال����ذي يضم 
188 وحدة س����كنية، منذ 
طرحه للبي����ع في فبراير 
املاضي، حيث من املتوقع 
االنتهاء منه في منتصف 

عام 2016.
وتعكس صفة وتصميم 
درة البحرين أرفع مستويات 
التصميم واضعة معيارا 
التطوير  جديدا ألعم����ال 
العقاري ويتمتع املشروع 
بقدرة استيعاب لنحو 60 
الف ساكن وما يصل إلى 

4500 زائر يوميا.

الثالث  الرب���ع  دينار منذ 
من عام 2013 وارتفع عدد 
املسافرين بنسبة %10.8. 
التي  النتائج  أبرز  وحول 
حققته���ا املجموعة لفترة 
التسعة أشهر من عام 2014، 
قالت املجموعة في بيانها: 
التش���غيلية  ان اإليرادات 
بلغت 52.4 مليون دينار 
بزيادة نسبتها 3.1%، وبلغت 
األرباح التش���غيلية 15.5 
مليون دين���ار بانخفاض 
قدره 9.9%، وبلغت األرباح 
الصافية 13 مليون دينار 
لفترة التس���عة أشهر من 
2014، منخفضة بنس���بة 
7.9% ع���ن الفترة املقارنة 

من العام 2013.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الس����كنية تعتبر  سارات 
العروض  واحدة من أهم 
العقارية األكثر جاذبية في 
مملكة البحرين، ملا تقدمه 
من مرافق خدمية حديثة 
عالية اجل����ودة باإلضافة 
الش����اطئ،  إلى قربها من 
ما جع����ل االقب����ال عليها 
كبيرا الس����تحواذها على 
العديد م����ن املزايا املهمة، 
مش����يرا إلى أن مش����روع 
»ديار احملرق« يتكون من 
7 جزر صناعية، ويتسع 
إلى نح����و 30 ألف وحدة 
سكنية، ويتضمن مجموعة 
من املش����اريع أطلقت في 
أبرزها  الفترة املاضي����ة، 
املرحلة األولى من »بيوت 
الديار« والتي تتكون من 

أعلنت مجموعة طيران 
اجلزي���رة ع���ن حتقيقها 
أرباحا قياس���ية بلغت 8.1 
ماليني دينار للربع الثالث 
من العام، بزيادة بنس���بة 
22.6% ع���ن أرب���اح الربع 
الثالث م���ن العام املاضي، 
ليكون هذا الفصل األفضل 
أداء للشركة منذ التأسيس، 
والفصل السابع عشر الذي 
حتقق فيه الشركة أرباحا 
متواصلة مبا في ذلك ثالثة 
عش���ر فصال من األرباح 

القياسية.
وقالت املجموعة في بيان 
صحافي أمس إن اإليرادات 
التشغيلية في الربع الثالث 
من ع���ام 2014 بلغت 23.1 
مليون دينار، بزيادة بنسبة 
15.2% ع���ن إيرادات الربع 
الثالث من عام 2013، وبلغت 
األرب���اح التش���غيلية 9.1 
ماليني دينار بزيادة نسبتها 
17.8% وبلغ���ت األرب���اح 
8.1 ماليني دينار  الصافية 
في الربع الثالث من 2014 

بزيادة بنسبة %22.6.
وذكرت ان قيمة األصول 
احلقيقية بلغت 167 مليون 
دينار وحتس���نت حقوق 
امللكي���ة بعش���رة ماليني 

التنفيذي  الرئيس  قال 
لش����ركة »ديار احملرق«، 
إحدى أكبر شركات التطوير 
العقاري في مملكة البحرين 
والتابع����ة لبيت التمويل 
الكويتي � البحرين )بيتك � 
البحرين( د.ماهر الشاعر، 
ان����ه مت بنجاح تس����ويق 
القسائم السكنية في  كل 
مشروع »س����ارات« الذي 
يقع في قلب مشروع مدينة 
ديار احملرق، وهو عبارة 
عن 173 قس����يمة سكنية 
طرح����ت للبيع ف����ي عام 
2013 مبساحات تراوحت ما 
بني 500 و1000 متر مربع، 

بسعر تنافسي.
� في تصريح  وأضاف 
صحاف����ي � أن منطق����ة 

ماهر الشاعر

اكتش���اف الهيدروكربونات 
في تكوين أبو رواش »ه�« 

وتكوين أبو رواش »ج«.
ومتتلك كوي���ت إنرجي 
)املشغل( حصة تشغيلية في 
منطقة امتياز أبو سنان قدرها 
50%، بينما متتلك »دوفر« 
حصة تشغيلية قدرها %28، 
أما »بيتش إنرجي« فتمتلك 
احلصة التشغيلية املتبقية 

وقدرها %22. 
وقد أظهرت االختبارات 
التي أجريت بنجاح إلنتاجية 
بئر ST3 1-ASA عن تدفقات 
جتاري���ة بلغت م���ا يعادل 
النفط في  1604 براميل من 
اليوم على مستوى طبقات 
أبو رواش »ه�« و2164 على 
أبو رواش  مستوى طبقات 

»ج«. 
ويعد هذا االكتشاف هو 
السابع لشركة كويت إنرجي 

امتياز أبوسنان  في منطقة 
والثالث والعشرين في مصر 
منذ أن بدأت الشركة عملياتها 

في عام 2008.
وعلى الصعيد التنموي، 
أجنزت الشركة عملية تقييم 
بئر الساملية – 6 بنجاح، وقد 
أشارت نتائج االختبار من 
املستهدف األولي وهو »تكوين 
خريطة«، إلى أن اإلنتاج قد 
بلغ 2750 برميال من النفط 
يوميا و9.7 ماليني قدم مكعبة 
 choke غاز يوميا من خالل

بقياس ¾ بوصة.
وقالت الرئيس التنفيذي 
إنرج���ي  لش���ركة كوي���ت 
س���ارة أكبر: »مصر تعتبر 
من املناط���ق التي ازدهرت 
به���ا أعمالن���ا وجناحاتنا، 
وسوف يضيف هذا النجاح 
الحتياطياتن���ا ومع���دالت 

إنتاجنا اليومية«.

االكتشاف الـ 23 للشركة

»كويت إنرجي« تكتشف حقالً نفطياً جديداً في مصر
أعلنت شركة كويت إنرجي 
عن اكتشاف نفطي جديد في 
بئر ST3 1-ASA في منطقة 
امتياز أبو سنان بالصحراء 
الغربية في مصر، حيث مت 

سارة أكبر 

إبراهيم الصقعبي

2013 وذلك بفضل تركيزها على 
األنشطة التشغيلية في عملها، 
من خالل زيادة نسبة االشغال 
املدرة للدخل  في مش����اريعها 
بالش����كل الذي أدى إلى زيادة 
في إيرادات الشركة التأجيرية 
بنس����بة 36.2% والت����ي بلغت 
قيمتها 3.883 ماليني دينار مع 
نهاية الرب����ع الثالث من 2014 
مقارنة ب� 2.850 مليون دينار عن 
الفترة ذاتها من 2013، والتي من 
بينها مشروع سكاي جاردنز في 
مركز دبي املالي العاملي والذي 
وصلت فيه نسبة االشغال إلى 
99%، ومشروع أبراج املزايا في 
قلب عاصمة الكويت والذي مت 
تأجيره بالكامل بنسبة إشغال 
100%، عالوة على مش����اريعها 
في ع����دد من دول املنطقة مثل 
اململكة العربية السعودية ودبي 
والتي وصلت نس����ب االشغال 
في مشاريع الشركة هناك إلى 
100%، في حني جنحت الشركة 
في حتقيق زيادة في إيراداتها 
إدارة  الناجمة عن  التشغيلية 

مشاريع الغير.
وأكد الصقعب����ي أن املزايا 
اس����تطاعت أن حتقق إيرادات 
جيدة من بيع املرحلة األخيرة 
من الڤلل السكنية في مشروع »ذا 

5.6 ماليني دينار أرباح »املزايا القابضة«
ڤيال« في دبي الند والتي يجري 
حاليا تس����ليمها إلى العمالء، 
ومشروع املساحات املكتبية في 
»مزاي����ا بيزنس اڤنيو«، حيث 
بلغت اإلي����رادات الناجمة عن 
عملي����ات البيع حوالي 10.889 
إيرادات  ماليني دينار، محققة 
تشغيلية بلغت 15.299 مليون 
دينار كما في 30 سبتمبر 2014. 
وحول النتائج املالية للشركة 
مع نهاية االشهر التسع من العام 
2014 قال الصقعبي ان الشركة 
استطاعت أن حتافظ على منو 
التشغيلي  أدائها  مضطرد في 
وأرباحه����ا الصافية، وذلك في 
الذكية املرسومة  أهدافها  إطار 
بعناية، حيث استعرض باقي 
البيانات املالية للش����ركة عن 
األشهر التسعة املاضية، مؤكدا 
أن إجمالي أصول الشركة بنهاية 
تل����ك الفترة بلغ����ت 233.867 
مليون دينار مقارنة ب� 216.438 
مليون دينار خالل الفترة نفسها 
من الع����ام 2013، في حني بلغ 
إجمالي حقوق املس����اهمني مع 
نهاية الربع الثالث من 2014 نحو 
104.642 ماليني دينار مقارنة ب� 
99.815 مليون دينار عن الفترة 
نفسها من العام 2013، وبنسبة 

زيادة بلغت %15.2.

أعلنت شركة املزايا القابضة 
ع����ن نتائجها املالية لألش����هر 
التسعة االولى من العام 2014، 
وبهذه املناس����بة قال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة م.إبراهيم 
الصقعبي إن الشركة واصلت 
خالل األشهر التسعة االولى من 
العام 2014 حتقيق قفزات إيجابية 
في نتائجها املالية محققه صافي 
أرب��اح ب� 5.662 ماليني دينار 
مع نهاية تلك الفت��رة مقارن�ة 
ب� 0.827 مليون في 30 سبتمبر 
2013، وبربحية سهم 9.14 فلوس 
مقارنة بربحية سهم بلغت 1.33 
العام  فلس للفترة نفسها من 

52.4 مليون دينار 
إيرادات الشركة 
التشغيلية بزيادة 
3.1%.. و%10.8 
ارتفاعًا في عدد 

املسافرين
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إقبال متزايد على 
العطور يزيد 

مساحة العارضني 
لـ 3 صاالت 

25 شركة مبعرض 
الساعات متثل 

وكالء ألشهر 
املاركات العاملية

»األڤنيوز« يُطلق مبادرة »شجرة األمل«

»سلطان لالتصاالت« حتصد 
شهادة جودة عاملية جديدة

أطل���ق األڤنيوز بالتعاون م���ع جلنة حياة 
لس���رطان الثدي مبادرة »شجرة األمل« وذلك 
مس���اهمة من األڤنيوز في دعم احلملة العاملية 
التوعوية ملكافحة سرطان الثدي والتي انطلقت 
منذ مطلع أكتوبر اجلاري وتستمر حتى نهاية 
الش���هر، حيث تهدف املبادرة إلى دعوة الزوار 
للمساهمة بقيمة دينار واحد فقط لتعليق شريط 
وردي على »شجرة األمل« الكائنة في األڤنيوز. 
ويعود ريع التبرعات إلى املصابني بس���رطان 
الثدي من الوافدات ممن ال يستطعن دفع نفقات 
العالج، باإلضافة إلى دعم برامج نش���ر الوعي 
حول السرطان الثدي ومخاطره وأهمية الكشف 

املبكر عن املرض والوقاية منه في املجتمع.
وللسنة السادس���ة على التوالي، يشارك 
األڤنيوز في دعم احلمل���ة العاملية التوعوية 
ملكافحة سرطان الثدي بإضاءة املجمع باللون 

الوردي منذ مطلع أكتوبر اجلاري حتى آخر 
الشهر.

وتأتي هذه الفعالية ضمن عدد من احلمالت 
التوعوية التي يدعمها األڤنيوز بصورة سنوية 
بهدف رفع مس���توى الوعي ح���ول العديد من 
القضايا الصحية واملجتمعية بالتعاون مع العديد 

من اجلهات واملؤسسات ذات الصلة. 
يذكر أن س���فير الواليات املتحدة األميركية 
لدى البالد دوغالس سيليمان وحرمه قاما مؤخرا 
بزيارة مبادرة »ش���جرة األم���ل« في األڤنيوز 

ودعمها. 
وبهذه املناسبة، قالت إدارة األڤنيوز: »تعتبر 
مبادرة )ش���جرة األمل( بالتع���اون مع حملة 
حياة لسرطان الثدي أحد إسهاماتنا اإلنسانية 
والنابعة من روح مسؤوليتنا االجتماعية جتاه 

املجتمع«.

مدخل برستيج يزدان باللون الوردي

قيادات الشركة خالل تسلم اجلائزة

جلنة حياة لسرطان الثدي مع أحد املتبرعني عند شجرة األمل

)أحمد علي(  عبدالعزيز اخلالدي وعماد تيفوني وضاري العيبان وباسمة الدهيم يقصون شريط االفتتاح  

لدعم مكافحة سرطان الثدي

انطالق معرضي »اخلريف للعطور« و»الساعات« مبشاركة أكثر من 170 جهة بأرض املعارض

اخلالدي: »التجارة« تثقف مفتشيها إلحباط الغش التجاري

محمد الراشد، ومساعد مدير 
التسويق واملبيعات خالد 
الهن���دي، ومدي���ر معرض 
اخلري���ف للعط���ور مروة 
القناع���ي، ومدير معرض 

الساعات أفنان السميط.
هذا وقد أصبح معرضا 
اخلريف للعطور والساعات، 
معلما وسوقا موسميا تشد 
الرحال مرتني سنويا  إليه 
من قبل جمه���ور الزائرين 
عل���ى اختالف مش���اربهم، 
ولقد أضحى ه���ذا احلدث 
الذي يظهر حجم الشركات 
الزوار  املشاركة فيه وعدد 
عظم املكانة التي وصل إليها 
ب���ات جناحه حديث  حتى 
املجتمع، كحدث مميز وفريد 
من نوعه يلبي احتياجات 
ويخدم شريحة من شرائح 
املجتمع، مما يفسح املجال 
ويشعل روح التنافس بني 
الشركات في محاولة لتوفير 
أفض���ل العروض س���عيا 
القتناص رضا عمالئهم من 
رواد ه���ذا املعرض متمنيا 
التوفيق والسداد  للجميع 
في ه���ذا املعرض وحتقيق 

أهدافهم«.

العطور 

من جهته���ا ذكرت مدير 
»معرض اخلريف للعطور« 
لدى شركة معرض الكويت 

التجميل  ومس���تحضرات 
من املاركات العاملية وممثلي 
الس���اعات الشهيرة  وكالء 

واكسسواراتها.
 وقد قام اخلالدي عقب 
قص شريط االفتتاح بتفقد 
أجنحة العارضني والتحدث 
ال���ى مس���ؤولي االجنحة 
املشاركة حيث اثنى فيه على 
فكرة إقامة املعرض، وأشاد 
الذي ظهر عليه  باملستوى 
وباملؤسسات املشاركة فيه، 

وبالقائمني على تنظيمه.
 ف���ي حني لب���ى الدعوة 
حلضور مراسم حفل االفتتاح 
جمع من كبار الشخصيات 
الدول  واملسؤولني وسفراء 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
املعتمدين في الكويت ورجال 
األعمال واإلعالم، كما شارك 
باالفتتاح مسؤولي شركة 
مع���رض الكوي���ت الدولي 
يتقدمهم رئيس مجلس إدارة 
شركة معرض الكويت الدولي 
عماد أحمد تيفوني واملدير 
التنفيذي للش���ؤون املالية 
واإلدارية واملوارد البشرية 
عبداهلل هاش���م احلمدان، 
ومدير تنفيذي للتس���ويق 
واملبيعات باس���مة يوسف 
الدهي���م، ومدي���ر تخطيط 
الفعالي���ات ضاري  وإدارة 
العيبان، ومدير  س���ليمان 
التسويق واملبيعات مشعل 

الدولي مروة القناعي أن عدد 
املشاركني في معرضها بلغ 
أكثر من 146 جهة وش���ركة 
ممثلني لرعاة ووكالء محليني 
وإقليميني ومن خارج الكويت 
أيضا، داعية اجلمهور الكرمي 
إلى اغتنام الفرصة بزيارة 
ه���ذه املع���ارض املختصة 
واالس���تفادة مم���ا توفرها 
من أجواء وعروض تسوق 

خاصة ومميزة.
وأضافت ان املشاركات 
بلغ���ت ف���ي هذه ال���دورة 
ذروتها بشكل ملحوظ مما 
ال���ى زيادة  الش���ركة  دفع 
مس���احات العرض إلتاحة 
املجال ملزيد من الش���ركات 
لتلبية طلباتها، حيث ستقام 
العروض بالصاالت رقم 5، 6، 
و7 مما يعكس اإلقبال الكبير 
واملتزايد على هذا املعرض 
الذي يعتبر واحدا من أقدم 
وأهم املع���ارض التي دأبت 
الشركة على ترتيبها وإقامتها 

بل وأكثرها جماهيرية.
القناعي عن  وكش���فت 
الرعاية املميزة التي يحظى 
ف���ي دورته  به���ا املعرض 
احلالي���ة، حي���ث تقدم���ت 
لرعايت���ه 19 جهة مما يؤكد 
ب���ات ميثلها  التي  األهمية 
مع���رض اخلريف للعطور 
س���واء للش���ركات الراعية 
واملش���اركة، وتضم قائمة 
الرعاة كال من ش���ركة أمل 
الكويت العاملية، ومؤسسة 
أجم���ل العاملي���ة« وأطياب 
اخلزامى، وعطورات اصغر 
علي، ومعهد وصالون حنان 
دش���تي، وش���ركة املرجاح 
العاملية  للعطور، والسيف 
للعطور، وشركة النظاراتي 
حس���ن، ومؤسسة النخبة 
للعطور، وأطياب الشيخ، 
والرصاصي دبي للعطور، 
ورش���ة عط���ر، وأطي���اب 
السعيد، وشركة عطورات 
احلجر األس���ود، ومصور 
فوتو جيت، وخيال للعود 
والعط���ور، وع���رب ليمتد 
جروب ، وش���ركة س���راي 

للعطور، ومجموعة تابي.

الساعات 

ومن جانب آخر قالت مدير 
معرض »الس���اعات« أفنان 
السميط ان هناك أكثر من 25 
شركة كبرى متثل مجموعة 
من الوكالء املتخصصني في 
قطاع الساعات ألشهر وارقى 
املاركات العاملية واحلصرية 
حي���ث يش���كلون 80% من 
شركات وكالء الساعات في 
الكويت، مشيرة إلى ان قطاع 
الساعات في الكويت يشغل 
نسبة عالية من حجم املبيعات 
الى جانب املجوهرات والهدايا 

الثمينة.

عاطف رمضان

قال وكيل وزارة التجارة 
عبدالعزي���ز  والصناع���ة 
اخلال���دي إن الوزارة لديها 
جه���از رقابي عل���ى درجة 
عالية من املهارة في مجال 
التج���اري وتدعم  الغ���ش 
موظفيها بالبرامج التدريبية 
والتثقيفية إلحباط عمليات 
الغش التجاري التي حتدث 
سواء في العطور أو املنتجات 
والسلع الغذائية بشكل عام 
وذل���ك من خ���الل مراكزها 
املنتشرة في جميع محافظات 

الكويت.
جاء ذل���ك في تصريحه 
أم���س عقب  للصحافي���ني 
افتتاحه معرضي »اخلريف 
للعطور« و»الساعات« اللذين 
تقيمهما وتنظمهما ش���ركة 
معرض الكويت الدولي على 

ارض املعارض الدولية.
وذكر اخلالدي ان هناك 
رقابة مكثفة من قبل الوزارة 
الى  على املعارض، مشيرا 
أنها تص���در تراخيص لها، 
مطالبا جمهور املستهلكني 
في ح���ال صادفهم عمليات 
غش جتاري باالتصال على 
ال���وزارة من خ���الل اخلط 
الس���اخن الذي يعمل على 

مدار ال� 24 ساعة.
 وأع���رب اخلالدي عن 
سعادته برعايته للمعرضني 
الش���ركات احمللية  وأعداد 
واخلليجية املشاركة وتنوع 
املعروضات وعروض األسعار 
التي تقدمها الشركات خالل 

فترة اقامة املعرضني.
ش���ركة  أن  وأوض���ح 
مع���رض الكوي���ت الدولي 
لديها جدول حافل بالبرامج 
املتنوعة ط���وال العام، من 
مع���ارض متخصص���ة في 
العطور والساعات والعقار 
واالغذية واالدوات البحرية 
والبري���ة واللوازم املنزلية 
واملدرسية حسب املواسم 

واملناسبات.
وق���ال إن الوزارة ترعى 
مثل هذه املعارض وتدعمها 
كونها متثل إضافة لالقتصاد 
وتفيد املستهلكني من خالل 
جتمي���ع أكبر ع���دد ممكن 
من الش���ركات حتت سقف 
املنافس���ة  واحد مما يتيح 
املطلوبة ويقدم للمواطنني 
واملس���تهلكني معروضات 

ومنتجات متنوعة.
وتتواص���ل فعالي���ات 
املعرضني حت���ى األول من 
نوفمب���ر املقب���ل في أرض 
املعارض الدولية في القاعة 
رقم 6 مبشاركة أكثر من 170 
جهة ما بني راع ومش���ارك 
من مؤسس���ات وش���ركات 
وكالء العط���ور والطي���ب 

اخلالدي متحدثا مع مسؤولي احدى الشركات املشاركة 

انطالق معرض »التكاتف الكويتي« فبراير املقبل
امليكانيكي���ة – الصناعات 
الكهربائي���ة وااللكترونية 
البحري���ة  الصناع���ات   –
– الصناع���ات اخلش���بية 
– الصناع���ات الزجاجية – 
البالستيكية –  الصناعات 
الصناعات احلرفية واليدوية 
الغذائي���ة  الصناع���ات   –
واملرطب���ات – الصناع���ات 
والورقي���ة  النس���يجية 

والبسيطة«.
وأعلن عن قيام مجموعة 
التكات���ف الكويتي املنظمة 
للمعرض اعتزامها على إطالق 
حملة إعالمية ضخمة لهذا 
املعرض واجلهات املشاركة 
فيه ف���ي جميع الوس���ائل 
اإلعالمية األساسية النتشار 
فك���رة املعرض وتش���جيع 
جميع اجلهات والش���ركات 
غير املشاركة للمشاركة في 

هذا املعرض.
وعن أهداف املعرض أفاد 

بأن املعرض يهدف إلى تأمني 
وترسيخ الصورة التي تعكس 
أهمية الصناعة في الكويت 
وأهمية دور املواطن واملنتج 
احمللي، وكذلك تعزيز مفهوم 
التكاتف الكويتي الصناعي 
وما له من دور بالغ األهمية 
في إنقاذ التنمية املستدامة 

واملستقبل الزاهر.
وأضاف أن املعرض يؤكد 
على الدور الصناعي محليا 
ودوليا بل ويدعمه ليظهر 
أهميته ف���ي رفع االقتصاد 
املهارات  احمللي واحتضان 
والطاقات ورفع مس���توى 
األداء العام وتبادل اخلبرات، 
هذا باإلضاف���ة إلى تطوير 
اجلانب الثقافي واالجتماعي 
وحتسني الفكر السائد حول 
العمل احلر واالعتماد على 
النفس والتعاون اجلماعي 
املش���ترك لتعضيد اللحمة 

الكويتية.

واملساهمة في العطاء والبناء 
الوطن���ي متى ما أتيحت له 
الفرصة حني يستشعر بأن 
املستقبل له وألجياله احلالية 
والقادمة، وعلى أن املواطن 
هو الوحيد القادر على بناء 

الوطن بأيديهم.
وأض���اف أن املع���رض 
ينقسم إلى عدة أقسام مختلفة 
وأجنح���ة ممي���زة لكل من 
الصناعيني الكبار واحلرفيني 
واجلهات الرسمية وقطاعات 
أخ���رى، وفق���ا لتصاميم 
أش���رفت عليها أيد وطنية 
من مهندسني واستشاريني 
متخصص���ني ذوي خبرة 
وح���س إبداعي رفيع وفكر 
متجانس أظه���ر تصميما 
جديدا لم يس���بق له مثيل 
بتاريخ املعارض في الكويت، 
من هذه األقسام »الصناعات 
الصناع���ات   – املعدني���ة 
التحويلي���ة – الصناع���ات 

الع���ام  املدي���ر  ص���رح 
الكويتي  التكاتف  ملجموعة 
عالء األمير بتنظيم معرض 
التكاتف الكويتي للشركات 
الوطنية األول  والصناعات 
من نوعه بتاريخ 9 فبراير 
2015 ف���ي أرض املع���ارض 
مبش���رف قاع���ة 8 وملدة 6 
أيام برعاية مدير عام الهيئة 
العامة للصناعة محمد فهاد 

العجمي.
أشار الى ان الفكرة القت 
الترحيب واملبادرة مبشاركة 
نخبة من الشركات واملصانع 
والهيئات ومختلف اجلهات 
في الدولة ومبباركة ميمونة 
من كبار الشخصيات، وان 
املعرض سيسلط الضوء على 
الكويتي في  الوطني  الدور 
تعزيز العمل اليدوي واملهني 
ليكون الدرس املستفاد واملقدم 
إلى زوار املعرض بأن املواطن 
الكويتي قادر على اإلنتاج 

عالء األمير 

تتج����ه لدعم االس����تثمار 
واملشروعات العمالقة وهذا 
ما نحتاجه االن، فالبد من 
متويل مشروعات استثمارية 
عمالق����ة لتحقي����ق نهضة 
اقتصادي����ة، كم����ا أن تلك 
املبادرة تتميز بأنها حتت 
الرئيس  رقاب����ة ورعاي����ة 
عبدالفتاح السيسي وشيخ 
األزهر احمد الطيب والبابا 

تواضروس.
البنك  وبالفع����ل ق����ام 
املركزي بإنش����اء حس����اب 
بالبنك املركزي حتت رقم 
037037 لتلقي مس����اهمات 
املصريني في الداخل واخلارج 
البن����وك املصرية  بجميع 

حلساب الصندوق. 

وفي ض����وء ما يواجهه 
االقتصاد املصري من حتديات 
على مستوى ارتفاع معدالت 
البطالة وانخفاض معدالت 
االستثمار وتوقف العديد من 
املصانع واملشروعات، فقد 
بات من الضروري حتقيق 
تنمية حقيقية إضافية على 
مستوى االقتصاد الوطني، 
م����ن خالل إعادة تش����غيل 
العديد من االس����تثمارات 
وإقامة مشروعات وطنية 
جديدة، لدفع عجلة االقتصاد 
املصري عبر تضافر اجلهود 
الوطني����ة للمصري����ني في 
الداخل واخل����ارج انطالقا 
الش����عور باملسؤولية  من 

إزاء الوطن.

والقطاع اخلاص، ومتثيل 
املجتمع املدني في املؤسسات 
التنموية، وتقدمي  واملراكز 
خدمة للمساهمة في النهوض 
باالقتص����اد، مؤكدا على ان 
مبادرة الرئيس السيس����ي 
تعتبر افضل املبادرات ألن 
على رأس����ها رئيس الدولة 
وهو ال����ذي بادر بنفس����ه 
وتب����رع بنص����ف ثروته 
ونص����ف دخله، وليس اي 
فرد آخر ينتمي لهيئة الدولة 
هو الذي يقودها، واستهدف 
السيس����ي من هذا ان يقدم 
منوذجا للش����عب املصري 
ليقت����دوا به، ويحثهم على 

التبرع من اجل مصر.
واضاف ان هذه املبادرة 

ترعى السفارة املصرية 
الي���وم مبادرة  بالكوي���ت 
»بدين���ارك تبن���ي دارك« 
برعاية وحضور سفير مصر 
بالكويت عبدالكرمي سليمان 
وحض���ور لفيف من رجال 
االعمال املصريني بالكويت 
والكويتيني في مصر لدعم 
االقتصاد املصري ورئيس 
احتاد طالب مصر محمد بدران 
ومدير الشؤون االقتصادية 
بجريدة وتلفزيون الشاهد 
العنقي��ل�����ي  د.ابراهي���م 
الكويتي���ني  واالعالمي���ني 

والعرب واملصريني.
وقال العنقيلي ان املبادرة 
لها 4 أهداف أساسية، حتقيق 
الشراكة بني العمل احلكومي 

عبدالكرمي سليمان 

السفارة املصرية ترعى مبادرة »بدينارك تبني دارك«

مبا يكرس ريادته في السوق 
املصرفية احمللية، حيث زاد من 
فرص عمالئه للفوز ب�5.000 
دين���ار أس���بوعيا و125 ألف 
شهريا و250 ألف دينار ربع 

سنويا.

»الوطني«: 3 فائزات بسحب »اجلوهرة«
أعلن بنك الكويت الوطني 
عن أسماء الفائزات ال� 3 بجائزة 
5.000 دينار في السحوبات 
األسبوعية حلساب »اجلوهرة« 
خالل شهر أكتوبر، والتي جرت 
الرئيس���ي للبنك  في املركز 
حتت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة.
البنك  وقد فازت عميالت 
الوطني جمن���ة بهيندرواال 
به���اي والقاصرت���ان غزالن 
نواف الصقعبي وملار طارق 
الصراف مببلغ 5.000 دينار 
الس���حوبات األسبوعية  في 

لشهر أكتوبر.
الوطني  البن���ك  وقد قام 
بتطوير حس���اب اجلوهرة 
وتعزيز قيمة اجلوائز ليقدم 
أكثر للفوز  أحمد العيسى يسلم إحدى الفائزات اجلائزةلعمالئه فرص���ا 

أداء  أنه بس���بب  وأضاف 
الش���ركة الثاب���ت على املدى 
الطويل، فقد استطاعت وبسرعة 
كبيرة حتقيق اجنازات كثيرة 
وتطوير أداء الشركات التابعة 
لشركة س���لطان لالتصاالت. 
»كما حصلت الشركات التابعة 
 ،ISO 9001:2008 على شهادة
وهذه الشركات هي: الشركة 
العربي���ة حلل���ول تقني���ة 
 )ArabianITS( املعلوم���ات 
وشركة أتكو )ATCO(، كما أن 
املدة الزمنية التي تستغرقها 
املوافقة على تطبيق نظام إدارة 
يتوافق مبعاييره مع شهادة 
ISO 9001:2008 يتراوح ما بني 
6 و18 شهر، لكن متكنت شركة 

سلطان لالتصاالت من إكمال 
اإلجراءات في 5 أشهر فقط.

كما صرح مدير مش���اريع 
أول ف���ي ش���ركة س���لطان 
لالتصاالت رافندي���ر تالوار 
قائال ان احلصول على شهادة 
ISO 9001:2008 ه���و مبنزلة 
تأكيد ع���ن مدى العمل اجلاد 
واملتفاني ال���ذي يبذله فريق 

العمل في الشركة.

أعلنت ش���ركة س���لطان 
لالتصاالت أنها قد منحت شهادة 
 ISO 9001:2008 اجلودة العاملية
بعد أن مت القيام بتحليل شامل 
جلميع عملياتها من خالل نظام 
إدارة UKAS وهي هيئة تصديق 

عاملية مستقلة.
 ISO 9001:2008 وميت���از
بكونه مقياس جودة معترفا به 
عامليا، وعلى الشركات الراغبة 
باحلص���ول عليها اس���تيفاء 
التي  معايير نظام اجل���ودة 
تعنى بتحسني فاعلية الشركة، 
التقلي���ل من املخاطر وإتاحة 
املزيد م���ن الفرص، ويندرج 
حتت ISO 9001:2008 ما يزيد 
على 19500 معيار دولي يغطي 
تقريبا جميع جوانب قطاعي 

التكنولوجيا واألعمال.
وبهذه املناس���بة، صرح 
املدير العام لش���ركة سلطان 
لالتصاالت مأمون سويس بأن 
حصول الشركة على شهادة 
ISO 9001:2008 ينبث���ق من 
الش���ركة ومصداقيتها  متيز 
العمالء كمزود حللول  جتاه 
االتص���االت. وتعتب���ر هذه 
الش���هادة مبنزلة إجناز مهم، 
حيث انها تفصل بني املبتدئني 
التكنولوجيا وبني  في مجال 
أولئك املتمرسني الذين ميكنهم 
توفي���ر احللول للمس���ائل 

املعقدة.
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فوز مكتب »الرويح وشركاه«
بجائزة أفضل مكتب محاماة

لـ 2014 من قبل
IFLR مجلة

أعلن مكتب ASAR الرويح 
وشركاه، وهو مكتب احملاماة 
واالستشارات القانونية الرائد 
في الكويت وأحد أبرز املكاتب 
القانونية في املنطقة عن فوزه 
وللسنة السادسة على التوالي 
بجائزة »أفضل مكتب محاماة 
في الكوي���ت« والتي تقدمها 
مجلة IFLR وهي املجلة الرائدة 

القانوني وتعتبر  في املجال 
الدليل الرئيسي ملكاتب احملاماة 
التي تعمل في القطاع املالي 

والتمويلي.
وق���د أقيم حف���ل توزيع 
اجلوائز بتاري���خ 15 أكتوبر 
2014 في فن���دق برج العرب 
في دبي، حيث شهد حضورا 
الشركاء وممثلي  واسعا من 

مكاتب احملاماة األخرى الرائدة 
على مس���توى منطقة دول 

اخلليج والعالم.
 � ASAR كم���ا فاز مكت���ب
الروي���ح وش���ركاه بجائزة 
»أفضل صفقة متويل مشاريع 
لسنة 2014« لدوره كمستشار 
قانوني للجهاز الفني لدراسة 
املشروعات التنموية واملبادرات 

فيما يتعلق مبشروع محطة 
الزور الشمالية � املرحلة األولى 
لتولي���د الطاق���ة الكهربائية 
وحتلية املياه، والذي يعتبر 
أول مش���روع ش���راكة ب���ن 
القطاعن العام واخلاص يتم 

إجنازه في الكويت.
وقد مت اعتبار هذا املشروع 
رائدا ومتميزا في مجاله إذ انه 

يفتح الطريق أمام استثمارات 
القطاع اخلاص في العديد من 
مشاريع البنى التحتية القائمة 

حاليا في الكويت.
إضافة إلى فوزه باجلوائز 
املذكورة أعاله، مت ترش���يح 
مكتب ASAR � الرويح وشركاه 
لدوره في أهم 3 صفقات إعادة 
هيكلة وهي صفقة إعادة هيكلة 

ديون شركة الدار لالستثمار 
والتي تضمنت تسويات عينية 
مبتك���رة وفريدة من نوعها، 
وإع���ادة هيكلة تس���هيالت 
املرابحة املقدمة لشركة زين 
والتي تبلغ 2.4 مليار دوالر، 
إع���ادة هيكلة  إلى  باإلضافة 
مجموعة دب���ي والتي تبلغ 

قيمتها 10 مليارات دوالر.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

جـلـديــــة      لـــيـــزر       جتميـــل الـــوجـــــه والـــج�ســـــم

د. طالل �سليمان العلي د�ســمــــان كليـنيـــــك

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

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

پ )�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة

. )TOTAL FX وبنتائج مذهلة بتقنية

پ اإزالة ندبات ح�سب ال�سباب العميقة واآثار

حب ال�سباب واجلروح.

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

پ عالج الكلف والت�سبغات وامل�سامات . 

پ تبيي�ض وتوحيد لون الب�سرة واجل�سم

.Fraxpeel Meso Gold  بتقنية

پ نحت الوجه باأحدث التقنيات العاملية الهوليودية

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

پ اأكرب واأحدث وحدة ليزر لعالج جميع 

م�ساكل الب�سرة )البي�ساء وال�سمراء(

 واإزالة ال�سعر الأ�سود والوبرى.

پ اإزالة الأوعية الدموية  - الوحمات - ال�سامات .

 Slim laser lipo پ اأحدث جهاز ليزر

لتذويب الدهون ونحت و�سد اجل�سم بدون 

جراحة وبنتائج فورية.

پ نحت و�سد اجللد باأحدث التقنيات العاملية

Laser - RF Radio Frequency  
Ultra Sound - Infra Red .

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

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

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

بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدويل

عرو�ش خا�سة ليزر اجل�سم كامل 

بدون البطن والظهر فقط 129 د.ك 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

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

ت�ساقط ال�سعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

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

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

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

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

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

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

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

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

 20 �سنة خربة يف املجال

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

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

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

• تعديل �سطح الأنف.

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

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

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

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

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

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

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

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

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

47% يدرسون زيادة إجراء حوار مثمر بني املساهمني واملستثمرين

»ديلويت«:حوكمة الشركات غير مفعّلة في شركات املنطقة
 أش���ار 22% فق���ط من 
العاملي���ن في  املش���اركن 
االستطالع إلى ان التشريعات 
والقوانن تستجيب بشكل 
مناس���ب للمسائل الراهنة. 
املدي���رون في  وقد أش���ار 
الشرق األوسط الذين شملهم 
االستطالع، إلى عدم فاعلية 
نظام املراقبة اخلاص بحوكمة 
الش���ركات في بالدهم. وقد 
أشار 47% من املستطلعن 
من الشرق االوسط إلى أنهم 
يدرس���ون سياسة انخراط 
تفاعلي���ة قد تفت���ح حوارا 
منتجا ومثمرا بن املساهمن 

واملستثمرين.
� فاعلية مجلس اإلدارة:

أب���دى حوال���ي نصف 
الذين ش���ملهم  املديري���ن 
االستطالع تأييدهم الشديد 
ملتانة الطرق املطبقة لتقييم 
أداء مجالس إدارتهم، بزيادة 
12 نقطة مقارنة بنتائج العام 
املاضي، فيم���ا لم يؤيد في 

الشرق األوس���ط أي مدير 
هذا املوضوع. 

� اس���تخدامات مواق���ع 
التواصل االجتماعي ومخاطر 

التكنولوجيا:
أش���ار حوال���ي ثلث���ي 
)63%( م���ن املديرين الذين 
شملهم االس���تطالع إلى أن 
أعض���اء مجل���س اإلدارة ال 
يستخدمون مواقع التواصل 

االجتماعي.
أما في الشرق األوسط، 
فأشار 67% من املشاركن إلى 
أن مجلس اإلدارة ال يناقش 
التكنولوجيا، على  مخاطر 
الت���ي تأتي  غرار روس���يا 
في املرتب���ة األولى في هذا 
االطار، حيث أشار 70% من 
املس���تطلعن ال���روس إلى 

اخلالصة نفسها. 
� التقارير غير املالية:

تؤيد أكثرية املش���اركن 
في االستطالع في كل البلدان 
بشدة أن مجالس اإلدارة تعمل 

أداء ش���ركاتها  على تقييم 
وقياس���ه مقابل املؤشرات 
غير املالية، باستثناء الشرق 
األوس���ط، حي���ث انه برأي 
املستطلعن ال يتم قياس األداء 
مقابل املؤشرات غير املالية.  
وقالت الدراسة: بالنظر إلى 
ال���ذي تلعبه  الدور  أهمية 
مواقع التواصل االجتماعي 
في ش���ركات اليوم، وزيادة 
مخاطر التكنولوجيا السيما 
أمن املعلومات، من املستغرب 
أننا ال نشهد تزايدا في عدد 
مجالس اإلدارة في الشرق 
األوسط التي تناقش املخاطر 
األمنية والتكنولوجية التي 
تواجه شركاتهم. وقد يؤدي 
هذا األمر في نهاية املطاف إلى 

خسارة في العائدات. 
وأشارت الى أن احلاجة 
إلى احلوكمة الفاعلة للشركات 
لم يسبق أن كانت بالوضوح 
الذي نشهده اليوم في بيئة 

األعمال احلالية.

وتشير نتائج االستطالع 
إل���ى أن املخاط���ر املتعلقة 
مبواقع التواصل االجتماعي 
والتكنولوجيا ال تلقى االهتمام 
الكافي من قبل املؤسسات في 
الش���رق األوسط حيث أفاد 
أرباع )%67(  حوالى ثالثة 
املس���تطلعن ب���أن أعضاء 
مجالس اإلدارة ال يناقشون 

مخاطر التكنولوجيا. 
ب���ن اخلالصات  وم���ن 
األساسية الس���تطالع هذه 
السنة، نرى أن األزمة املالية 
العاملية ترخي بظاللها بشكل 
أقل على أذهان املديرين كما 
على أجندات مجالس اإلدارة. 
ويظهر هذا االس���تطالع أن 
مجالس اإلدارة على ثقة أكبر 
بأنها تخطت انعكاسات األزمة 

املالية العاملية. 
وتتضمن النقاط األساسية 

لالستطالع:
� املشهد املتنامي حلوكمة 

الشركات:

خلص تقرير واستطالع 
»ديلوي���ت« »امل���دراء ف���ي 
360°« ألعضاء مجالس إدارة 
إلى أن مجالس  الش���ركات 
اإلدارة ف���ي العالم أصبحت 
على ثقة أكبر بأن الشركات 
انعكاس���ات األزمة  تخطت 

املالية العاملية. 
وتقدم دراسة واستطالع 
ديلوي���ت »املدراء في °360: 
منو من كاف���ة االجتاهات« 
وجه���ة نظ���ر 317 عض���و 
إدارة في الشركات  مجلس 
العامة واخلاصة في مختلف 
أنح���اء العال���م وضمنه���ا 
عينة من الش���رق األوسط. 
ويسلط االستطالع الضوء 
املتغيرات في املسائل  على 
األساسية املتعلقة بحوكمة 
الش���ركات والتش���ريعات 
والقوان���ن واالمتثال، التي 
تواجهها املؤسس���ات حول 
العالم في بيئة االعمال املليئة 

بالتحديات اليوم. 

انهت بروميديا العاملية كافة االستعدادات 
إلقام���ة املؤمت���ر واملعرض الثال���ث للمباني 
اخلضراء، والذي يعقد في 26 الش���هر املقبل، 
برعاية محافظة العاصمة وتدعمه بلدية الكويت 
ووزارة الكهرباء وامل���اء واالوقاف في فندق 

الراديسون بلو ويستمر يومن.
وقالت بروميديا، ان رئيس االستدامة في 
املجلس القطري للمباني اخلضراء د.اليكس 
اميتيو، سيتحدث عن دراسات حال البناء، كما 
يتناول أ.د.عب���د اللطيف بن نخي من الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي في الكويت موضوع 
عن مبان أكادميية اكثر خضارا، ومن جامعة 
القاهرة كلية الهندسة يتحدث د.صالح الدين 
املفتي عن تكنولوجيا تدوي���ر املياه وإعادة 
اس���تخدامها، د.فاطمة عاشور وفن تصاميم 
املباني اخلضراء، وتستعرض م.دينا النقيب 
من التقدم العلمي مواصفات املباني اخلضراء 
احلكومية، إضافة الى العديد من احملاضرات 
املهم���ة حول البناء األخضر وأهميته وفرص 

االستثمار فيه.
وأش���ارت في بيان صحافي ان الهدف من 
التوسع في البناء األخضر في الكويت ميثل 
حتدي���ا حقيقا للمهتمن باحلفاظ على البيئة 

واالستدامة وموارد األجيال من املاء والكهرباء، 
وذلك نظرا للظ���روف املناخية وموقع البالد 
اجلغرافي، وظهور عدد من املش���روعات ذات 
البناء األخضر ف���ي البالد هو مبنزلة خطوة 
تتبعها خطوات للوصول الى مدن كاملة صديقة 

للبيئة ومواجهة التحديات.
وأكدت أهمية املعرض املصاحب للمؤمتر 
والذي تش���ارك فيه كبرى الشركات احمللية 
والعاملية الت���ي تنفذ وتطور وتصمم املباني 
اخلضراء وأصحاب العالقة واألفكار ووزارات 
الدولة واملهتمن باملس���ؤولية  ومؤسس���ات 

االجتماعية جتاه البيئة.
وقال���ت ان بناء مبنى صديق للبيئة تبلغ 
نسبة رفع كلفته من 15% � 20% بالنسبة مقارنة 
بالبناء التقليدي إال انه ميتاز بتوفير اكثر من 
30% من املصروفات الدورية في املستقبل كونه 
يوفر في استهالك الكهرباء واملاء، إضافة الى 
الراحة النفسية للمقيمن داخل املبنى والتي 
تش���جع على مضاعفة اإلنتاج إذا كان املبنى 
جتاريا، والراحة النفسية ويقلل من تكاليف 
الصيانة، ويخلق بيئة عمل مريحة ويحسن من 
صحة املستخدمن ويرفع من معدالت إنتاجيتهم 

ويدعم من جودته.

انطالق مؤمتر ومعرض املباني اخلضراء 
26 نوفمبر املقبل
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إصابة جنديني إسرائيليني بإطالق نار من سيناء
عواصم ـ أ.ف.پ: أصيب جنديان إسرائيليان بجروح أمس بعد ان اطلق 
مجهولون النار عليهما من سيناء على اجلانب املصري.
وقال املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي بيتر ليرنر »أصيب جنديان 
إسرائيليان في هجوم على احلدود شن من مصر«، من دون ان يحدد 
طبيعة إصابتهما. وأوضحت االذاعة اإلسرائيلية العامة ان احلادث وقع 
في املنطقة الوسطى من احلدود بني إسرائيل ومصر التي متتد على 
طول 240 كلم. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
بسبب عرقلتهما التحول الدميوقراطي في البالد

علي صالح وزعيم احلوثيني في مرمي عقوبات أممية وشيكة

سيادية هي الداخلية والدفاع 
واملالية واخلارجية، بينما 
يرفض ذلك احلوثيون وحزب 
املؤمتر الشعبي العام الذي 
يرأسه الرئيس السابق علي 

عبداهلل صالح.
وهدد تكتل اللقاء املشترك، 
في رسالة بعثها إلى الرئيس 
عبد ربه منصور هادي بعدم 
املشاركة في احلكومة اجلديدة 
في حال اإلخالل مبس���توى 
متثيل األح���زاب واملكونات 
السياسية املوقعة على اتفاق 
السلم والش���راكة الوطنية 
املوقع في سبتمبر املاضي.

التكتل مبساواة  وطالب 
احلزب االشتراكى وهو أحد 
اللقاء املش���ترك  مكون���ات 
باحل���راك اجلنوبي أي رفع 
الى 12 حقيبة  اللقاء  حصة 
عل���ى حس���اب احلوثي���ن 

واحلراك اجلنوبي.
م���ن جهته���م، يص���ر 
احلوثيون عل���ى أن يكون 
تعين الوزارات الس���يادية 
االربع بالتشاور مع رئيس 
اجلمهوري���ة، م���ا يعن���ي 
ض���رورة موافقة احلوثين 
على املرش���حن لتولي هذه 

الوزارات، وذلك على الرغم 
من أن اتفاق السلم والشراكة 
يعطي احلق للرئيس اليمني 
بالتشاور مع رئيس الوزراء 

في هذا الصدد.
وميدانيا، اقتحم مسلحون 
حوثيون مقر وزارة الداخلية 
اليمنية في العاصمة صنعاء 
أم���س، وأغلقوا ع���ددا من 
مكاتبه���ا، قب���ل أن يطردوا 

موظفن منها.
وارجع مصدر أمني قيام 
احلوثين بذلك إلى »خالفات 
مع قيادة الوزارة، إثر رفضها 
املالية  تدخلهم في شؤونها 

واإلدارية«.
واضاف املصدر لوكالة 
األناضول، مفضال عدم الكشف 
ع���ن هويته إن »مس���لحن 
حوثين وصل���وا على منت 
س���يارتن إلى مقر الوزارة 
الواق���ع في ش���ارع املطار، 
شمالي صنعاء، ثم اقتحموه«، 
الى ان »احلوثين  مش���يرا 
داهم���وا عددا م���ن املكاتب، 
بينه���ا مكتب وكيل الوزارة 
للشؤون املالية وأغلقوه بعد 

طرد موظفيه«.

السياسية في البالد.
الى ذلك أرجأت اخلالفات 
بن القوى السياسية الرئيسية 
في اليمن وتصارعها للحصول 
على أكبر متثيل وزاري، إعالن 
تش���كيل احلكومة اجلديدة 
برئاس���ة خالد بح���اح، مع 
انتهاء املهل���ة املقررة لذلك 
بحسب اتفاق السلم والشراكة 
الوطنية املوقع على االتفاق 

في سبتمبر املاضي.
وكانت األي���ام املاضية 
الى  التوص���ل  قد ش���هدت 
اتفاق على توزيع احلقائب 
الوزاري���ة بواقع: 9 حقائب 
حلزب املؤمتر الشعبي العام 
اللقاء املشترك و6  واحزاب 
حقائب للحوثين واحلراك 
اجلنوبي و4 وزرارات سيادية 

يعينها الرئيس اليمني.
إال أن أحزاب تكتل اللقاء 
املشترك، اعلنت رفضها هذا 
التوزيع، وأكدت متس���كها 
بخي���ار من���ح املكون���ات 
السياسية ال� 13 التي شاركت 
في مؤمت���ر احلوار الوطني 
حقيبتن وزاريتن، على أن 
الرئيس عبدر ربه  يحتفظ 
منصور هادي بأربع حقائب 

أفاد  صنع���اء- وكاالت: 
مراس���ل قن���اة »العربية« 
الفضائية بأن هناك عقوبات 
أممية ستصدر في حق عدد 
م���ن الش���خصيات اليمنية 
السابق  الرئيس  ستش���مل 
علي عبداهلل صالح، وذلك 

في غضون األيام املقبلة.
وكان فريق اخلبراء التابع 
التابعة  العقوب���ات  للجنة 
الذي  الدولي،  ملجلس األمن 
سيصل صنعاء االحد املقبل، 
قد ح���دد خمس���ة معرقلن 
لعملية االنتقال السياس���ي 
الرئيس  أبرزها:  البالد،  في 
السابق علي عبداهلل صالح 
وابنه أحم���د قائد احلرس 
اجلمهوري س���ابقا وزعيم 
جماع���ة احلوثين عبدامللك 
احلوثي وشقيقه عبداخلالق 
احلوثي والقيادي العسكري 

باجلماعة أبو علي احلاكم.
الفريق أدلة  وإذا جم���ع 
كافية خ���الل زيارته لليمن 
فستحال االسماء إلى جلنة 
التابعة ملجلس  العقوب���ات 
األم���ن للنظر ف���ي إمكانية 
فرض عقوبات عليها للحد 
من نشاطها املناهض للعملية 

) ا.پ(  مسلحون حوثيون يتجولون بآليات عسكرية في صنعاء امس االول  

تصارع القوى 
السياسية على 

احلقائب الوزارية 
يرجئ إعالن 

احلكومة اليمنية

اجليش الليبي يحكم سيطرته على مطار بنغازي 
وحكومة الثني تدعو للعصيان املدني في طرابلس

طرابلس- وكاالت: أحكم 
اجليش الليبي سيطرته على 
مطار بنغازي شرقي البالد 
بعد أسبوعن من املعارك مع 
قوات مجلس شورى ثوار 
بنغازي، بينما دعت حكومة 
عب���داهلل الثن���ي، املعترف 
به���ا دوليا، إل���ى العصيان 
املدني ف���ي طرابلس، حتى 
تس���تعيد قواتها السيطرة 
عل���ى العاصمة التي حتكم 
امليليشيات قبضتها عليها.

وقال مصدر عسكري إن 
الليب���ي متكن من  اجليش 

تأمن الطرق املؤدية للمطار، 
بينما حل دمار هائل مببناه 
الرئيسي، حيث كان املطار 
مسرحا الشتباكات عنيفة 
استخدمت فيها قذائف الهاون 

ومضادات الطائرات.
وذكرت مصادر ل�»سكاي 
نيوز عربي���ة« أن جريحن 
سقطا في تفجير انتحاري في 
منطقة دريانة مبدينة بنغازي 
شرقي ليبيا. وقتل أكثر من 
76 شخصا في االشتباكات 
منذ ي���وم األربعاء املاضي، 
القتال في  وس���ط تواصل 

أجزاء أخرى من بنغازي. 
وفي هذه االثناء، قصف 
الطيران احلربي الليبي مواقع 
تابعة للميليشيات املتشددة 
في مدينة درنة شرقي ليبيا، 
في حن أعلن اجليش انتظاره 
األوامر من رئاس���ة األركان 

القتحام املدينة.
ولقي 4 عناصر من قوات 
مجلس شورى ثوار بنغازي 
مصرعهم جراء اشتباكات مع 
سرية تابعة لكتيبة اجلويفي 

التابعة للجيش الليبي.
وقال مصدر عسكري -فى 

تصريح امس- »إن سرية 
تابعة لكتيبة اجلويفي من 
البيضاء اشتبكت مع جماعة 
الش���ريعة مبنطقة  أنصار 

دريانة شرق بنغازي«.
وأضاف أن االشتباكات 
أربع���ة عناصر  أدت ملقتل 
في صف���وف تنظيم أنصار 
الشريعة، فيما تقدمت عناصر 
اجلويفي إلى منطقة سيدي 

خليفة.
وف���ي س���ياق متصل، 
لقى جندي���ان من اجليش 
الليبي مصرعهما وأصيب 

15 آخرون في اشتباكات مع 
قوات مجلس شورى ثوار 
بنغازي، مبحيط منطقة بنينا 

ببنغازي.
وقال مصدر عس���كري 
بالق���وات اخلاص���ة -في 
تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوسط امس- إن اجليش 
الليبي حقق تقدما ملحوظا 
في محور الطريق الساحلي 
مبدينة بنغازي، مشيرا إلى 
أن اجليش كبد قوات مجلس 
شورى ثوار بنغازي خسائر 

في العتاد واألرواح.

بنغازي ـ أ.ف.پ: عندما أسقط الليبيون نظام 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، 

كانوا يصبون الى أن تصبح بالدهم الغنية بالنفط 
مبنزلة دبي جديدة، أما اليوم فإن هاجس سيناريو 

صومالي أو عراقي بات يسيطر عليهم.
ففي 23 أكتوبر 2011 أي بعد ثالثة أيام على مقتل 

القذافي، الذي اعتقل ثم أعدم على أيدي ثوار 
قرب مدينة سرت مسقط رأسه، أعلنت السلطات 
االنتقالية »التحرير التام« لليبيا من بنغازي ثاني 
مدن البالد ومهد االنتفاضة بعد ثمانية أشهر من 

الصراع. واليوم بعد ثالثة أعوام، تشهد البالد 
مزيدا من الفلتان األمني والفوضى. 

وفي هذه الذكرى، خلت العاصمة طرابلس 
وبنغازي من أي مظاهر احتفالية بل ال يسمع في 
األخيرة سوى أزيز الرصاص ودوي االنفجارات 

في مواجهات يومية دامية بني القوات املوالية 
للحكومة وامليليشيات املتنافسة.

وفي هذا الشأن، قال اخلبير العسكري سليمان 
البرعصي ان ما غذى العنف في البالد هو »إمكانية 

إفالت املجرمني من العقاب أمام السلطات الهشة 
أصال«. ورأى األستاذ اجلامعي محمد الكواش 
أن »املجتمع الدولي وبشكل خاص الدول التي 

شاركت في احلملة اجلوية التي قادها حلف شمال 
األطلسي لإلطاحة بالقذافي في 2011 خذلوا ليبيا 

وأخفقوا كذلك في الوفاء بالوعود املتكررة ملساعدة 
الليبيني في إعادة بناء بالدهم«.

وبعد سقوط القذافي ونظامه األمني، كلفت 
السلطات االنتقالية الثوار السابقني بضمان األمن، 

وشكل هؤالء عشرات امليليشيات على أسس 
عقائدية أو قبلية، ولم يترددوا في حتدي الدولة 
عندما تهددت مصاحلهم، ما هدد السلم األهلي 
وعملية بناء املؤسسات في البالد وخصوصا 

اجليش والشرطة.
وتعتبر بنغازي األكثر اضطرابا بينما تبدو 

السلطات من جهتها عاجزة حتى اآلن أمام تنامي 
قوة اجلماعات املتطرفة وخاصة في شرق البالد 
الذي كان يشكل مسرحا الغتياالت عناصر أمنية 

واعتداءات على مصالح وممثليات ديبلوماسية 

غربية ومحلية.
وأمام ضعف احلكومة االنتقالية، شن اللواء الليبي 
املتقاعد خليفة حفتر، هجوما في مايو املاضي على 

امليليشيات املتشددة متهما إياها بـ »اإلرهاب«، 
بينما اتهمته السلطات االنتقالية حينها مبحاولة 

»انقالب« لكنها غيرت موقفها السيما بعد أن نال 
تأييد عدة وحدات من اجليش الليبي ومواطنني.
ومبوازاة ذلك، تفرض مجموعة من امليليشيات 
وخصوصا اإلسالمية منها املنحدرة أغلبها من 

مدينة مصراتة سيطرتها على العاصمة منذ 
أغسطس املاضي. وأدى العنف وانعدام األمن 

املستمر في طرابلس، بالغالبية العظمى من 
الدول الغربية الجالء رعاياها وإغالق السفارات 

وشركاتهم، ما تسبب في تفاقم عزلة البالد الغارقة 
في الفوضى. من جهة اخرى، يعتبر اجلنوب 

الليبي مسرحا الشتباكات قبلية تدور بانتظام، 
كجزء من الصراع على السلطة واحلرب من أجل 
السيطرة على التهريب في الصحراء، إضافة إلى 

تصفية حسابات قدمية.

فوضى عارمة وفلتان أمني في ليبيا بعد 3 أعوام من سقوط القذافي
حتليل إخباري

الرياض ـ »واس«: أصدرت احملكمة اجلزائية 
املتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي 

بإدانة 3 متهمني واحلكم بقتل اثنني منهم 
تعزيرا وسجن آخر 12 عاما.

وقالت وكالة األبناء السعودية الرسمية 
»واس« أن األحكام جاءت بعد إدانة املتهمني 

بعدة تهم منها: االشتراك في مسيرات 
وجتمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة 

العوامية في محافظة القطيف، وترديد 
الشعارات املناوئة للدولة بقصد اإلخالل 

باألمن وقلب نظام احلكم، والشروع في 
قتل رجال األمن من خالل االشتراك مع 

عدة أشخاص في تصنيع قنابل )مولوتوف( 
بقصد اإلفساد واإلخالل باألمن.

وتضمنت التهم ايضا: التستر على عدد 
من األشخاص قاموا بإطالق النار على 

رجال األمن أثناء مسيرات مثيري الشغب 
مبحافظة القطيف، والشروع مع بعض 
املنحرفني في رمي وتكسير الدوريات 

األمنية.

احملكمة اجلزائية في الرياض تقضي بإعدام 
متهمني تعزيراً وسجن ثالث 12 عاماً

روحاني: إيران منتصرة في املفاوضات 
النووية مع القوى العاملية

الغنوشي: تنازلنا عن احلكم إلنقاذ تونس 
وتبنينا الدميوقراطية التوافقية

جتدد االحتجاجات في هونغ كونغ 
بعد فشل احملادثات مع احلكومة

طهران-وكاالت: أكد الرئيس اإليراني حسن 
روحاني، أن طهران منتصرة في املفاوضات 
النووية، ألن الوفد اإليراني املفاوض يتعاطى 
بقدرة عالي���ة مع القوى الس���ت الكبرى في 

العالم.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء اجتماعات خلبراء 
إيران ومجموعة »5+1«، في ڤيينا على مدى 
يومن، لدراس���ة نقاط اخلالف بن اجلانبن 
ح���ول البرنام���ج النووي اإليران���ي وكيفية 

معاجلتها. 
وقال روحاني، في تصريحات أوردتها وكالة 
أنباء فارس اإليرانية امس »يس���ألونني هل 
نحن منتصرون ف���ي املفاوضات النووية أم 
ال؟ وجوابي هو انن���ا منتصرون ألن ممثلي 
الشعب يجلس���ون أمام القوى الست الكبرى 
ويقدمون األدلة وميتلك���ون قدرة التعاطي، 

وهذا ما يعني االنتصار«. 
واضاف» إن كل شعب ميكنه عقد األمل على 
نخبه الشبابية للوصول إلى ذرى األهداف، ذلك 
ألن النخب هم الذين ميكنهم إيصال الشعوب 

إلى مستويات أرقى في العالم«. 
واعتبر روحاني الشعب اإليراني بأنه منجب 

تونس � وكاالت: قال زعيم حركة النهضة 
راش���د الغنوش���ي إن حركته تعد أول حزب 
إسالمي يتبنى الدميوقراطية على أساس التوافق 
الوطني في تونس، مشيرا الى أن »النهضة« 

أنقذت تونس بتنازلها عن احلكم.
وأضاف الغنوش���ي في اجتماع جماهيري 
مبدينة سليمان مبحافظة نابل امس األول »نحن 
أول حزب إسالمي دميوقراطي ولو طلب مني 
تغيير اس���م احلزب فسيكون حتما بالتوافق 
ألن الدين اإلسالمي دين توافق ودميوقراطية، 

ودين يحارب الديكتاتورية واالستبداد«.
وتابع بالق���ول »خالل جتربتنا في احلكم 
استنبطنا مفهوما جديدا وهو احلكم الدميوقراطي 
التوافقي أو ما يسمى في اإلسالم باإلجماع«.

وأش���ار الغنوشي في كلمته الى أن حركة 
النهضة أنقذت تونس عندما تنازلت عن احلكم 
»لتبقى تونس الشجرة الوحيدة الشامخة في 
غابة الربيع العربي التي أحرقت أش���جارها 
في ليبيا ومصر واليمن وصوال الى العراق«، 
منتقدا عرقلة أطراف سياس���ية، لم يس���مها، 
احلركة أثناء إدارتها للحكم، واتهامها مبعاداة 

الدميوقراطية.

هونغ كونغ - رويترز: نظم نحو 200 محتج 
مسيرة ملنزل رئيس السلطة التنفيذية في هونغ 
كونغ للمطالبة مبزيد من الدميوقراطية بعد يوم 
واحد من فشل محادثات بن قادة الطلبة احملتجن 

ومسؤولي احلكومة في حتقيق انفراجة.
وطالب املشاركون في املسيرة يونغ تشون 
ينغ رئيس الس���لطة التنفيذي���ة في اجلزيرة 
بتقدمي استقالته، بينما واصل محتجون آخرون 
احتالل الشوارع الرئيس���ية في املدينة حيث 
يعتصمون منذ نحو شهر احتجاجا على خطة 
احلكومة التي متنح سكان املدينة حق التصويت 
الختيار رئيس جديد للس���لطة التنفيذية في 
2017 لكنها تقصر ف���رص خوض االنتخابات 

على املوالن لبكن.
الطالبي���ة املطالبة  ق���ادة احلرك���ة  وأملح 
بالدميوقراطية امس الى انهم قد ال يواصلون 
احلوار مع احلكومة التي اقترحت على احملتجن 
االجتماع مجددا سريعا حملاولة حل أسوأ أزمة 
في املستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها 

الى الصن عام 1997.
واعتبر الطالب ان احلكومة بقيت »مبهمة« 
جدا، وصرح أمن عام احتاد طلبة هونغ كونغ 

للنخب، الفتا في هذا الصدد إلى العلماء واألدباء 
اإليرانين على م���ر التاريخ، مؤكدا أن الذكاء 
واملوهبة ال يوص���الن لوحدهما إلى النتيجة 
املتوخاة بل إن احلاجة ماسة إلى جانب ذلك 

للجهد الدؤوب والتضحية واإلقدام. 
وف���ي غضون ذلك، ق���ال وزير اخلارجية 
األميركي جون كي���ري أثناء زيارة إلى برلن 
ام���س إن إدارة الرئيس ب���اراك أوباما تعتزم 
التشاور بشكل كامل مع الكونغرس بخصوص 
املفاوضات اجلارية مع إيران حول برنامجها 

النووي.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان أعضاء 
الكونغرس قد يس���تبعدون من عملية اتخاذ 
القرار »أنا شخصيا أعتقد وكذلك الرئيس أن 
للكونغرس دور مهم للغاية فيما يتعلق بهذا 

األمر وسيقوم به«.
وقال كيري إن التعليق احملتمل للعقوبات 
الص���ادرة ضد إيران في أي اتفاق نووي »لن 
يستبعد بأي شكل من األشكال الكونغرس من 
العملية«، متوقعا »عقد جلس���ات ومناقشات 
الط���الع الكونغرس على املس���تجدات خالل 

األسابيع املقبلة«.

وشدد على أن االنتخابات التشريعية املقررة 
االحد املقبل س���تكون مبنزلة موعد تاريخي 
سيحدد مصير التونسين لعشرات السنن، 
داعيا أنصاره إلى إقناع التونسين بضرورة 

التصويت بكثافة.
يشرع نحو 11 ألفا بن مراقب ومالحظ في 
رصد التجاوزات القانونية خالل االنتخابات 

التشريعية التونسية املقررة االحد املقبل.
وفي غضون ذل���ك، أعلنت ملياء الزرقوني 
عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، في 
تصري���ح ل� »األناض���ول« إن العدد اإلجمالي 
للمراقبن املعتمدين من الهيئة والذين سيتابعون 
االنتخابات التشريعية املقررة يوم االحد القادم 
ه���و 10 آالف و805 مراقبن تابعن جلمعيات 

ومؤسسات تونسية ودولية.
ويتوزع 9142 مراقبا تونسيا على 14 جمعية 
غير حكومية، أما املراقبون األجانب فعددهم 
463، ينتم���ون الى  9 جمعيات ومؤسس���ات 
عربية وأميركي���ة وأوروبية، من بينها بعثة 
االحتاد األوروبي ومركز كارتر واملعهد القومي 
للدميوقراطية وبعثة اجلامعة العربية واالحتاد 

األفريقي.

اليكس تشاو »اما بخصوص امكانية استئناف 
احملادثات في املستقبل، فما زال علينا ان نقرر 
ذلك«. وتابع »على احلكومة ان جتد وسيلة حلل 
هذه املشكلة لكنها ال تقترح اي شيء ملموس«. 
واضاف ان املتظاهرين الذين نزلوا بعش���رات 

االالف الى الشوارع لن يتفرقوا قريبا.
وقال احد الطالب ويدعى جوشوا وونغ انه 
»على احلكومة، ان امكن قبل نهاية االسبوع، 
ان توضح اقتراحه���ا باطالع بكن وبالطريقة 
الت���ي ميكن للمنصة ان حتل عبرها املش���اكل 

التي نعيشها هنا واآلن«.
واب���دى احملتجون اس���تياءهم لعدم تقدمي 
احلكوم���ة أي تنازالت مهم���ة خالل احملادثات 

واعلنوا تشبثهم مبوقفهم.
وتبدو احلكومة في مأزق، إذ إنها ال تستطيع 
تقدمي تنازالت وتخشى أن يؤجج استخدام القوة 
االحتجاجات. ويقول محللون إنها تعتمد على 
عامل الوقت. ويأمل املراقبون ان يجيز احلوار 
للطرفن التوصل الى تسوية جتيز لكل منهما 
حفظ م���اء الوجه وتهدئة املخاوف من تدهور 
االوضاع بعد صدامات عنيفة وقعت في أواخر 

االسبوع الفائت.

كيري: سنتشاور مع الكونغرس بشأن احملادثات مع طهران

11 ألف مراقب محلي ودولي لالنتخابات التشريعية
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أردوغان: أميركا أخطأت في إسقاط أسلحة جواً على كوباني

الوضع امليداني في عني العرب »يراوح« مكانه 
وبرملان »كردستان« العراق يوافق على إمدادها بـ»البيشمركة«

واالحزمة الناسفة. عندما ادرك 
ان املساعدات بدات تصل الى 
االكراد، صمم على اس����قاط 
املدينة مهما كان الثمن«، مشيرا 
الى معلومات غير مؤكدة عن 
اس����تخدام التنظيم »اسلحة 
الليلة املاضية قبل  محرمة« 

املاضية في كوباني.
الع����راق، نقل����ت  وف����ي 
»رويترز« عن سكان أن غارات 
جوية للتحالف الذي تقوده 
الواليات املتحدة قتلت نحو 
25 من مقاتلي الدولة اإلسالمية 
أمس قرب مدينة بيجي بشمال 

العراق.
واضاف����وا ان التحال����ف 
شن سلسلة من الغارات منذ 
وقت مبك����ر من صباح أمس 
بل����دة الصينية  اس����تهدفت 
غرب����ي بيجي وه����ي مدينة 
اس����تراتيجية متاخمة الكبر 
مصفاة ف����ي العراق في إطار 
الدولية لوقف تقدم  اجلهود 

التنظيم.
وقالت مصادر عسكرية: 
ان دباب����ات اجليش العراقي 
ومدرعات����ه تص����دت أم����س 
ملجموعة متقدمة من مقاتلي 
»داعش« عن����د بلدة عامرية 
الفلوج����ة غرب����ي العاصمة 

بغداد.
واضاف����ت املص����ادر ان 
نحو 400 من مقاتلي الدولة 
اإلسالمية جتمعوا في بلدتي 
القريبتني  الفلوجة والكرمة 
في الي����وم الس����ابق، ما زاد 
الضغوط على اجلهة الغربية 

للعاصمة.
في ه����ذه االثن����اء، انتقد 
التركي رجب طيب  الرئيس 

اردوغ����ان قي����ام الوالي����ات 
امدادات  املتح����دة بإس����قاط 
عسكرية جوا على املسلحني 
األكراد في ع����ني العرب ألن 
بعض األسلحة وقعت في يد 
متشددي تنظيم داعش الذين 

يهاجمون املدينة.
وقال اردوغان في مؤمتر 
صحافي في أنقرة »ما حدث 
هنا في هذا الصدد تبني أنه كان 
خطأ. ملاذا حتول إلى خطأ؟ ألن 
بعض األسلحة التي أسقطت 
جوا اس����تولى عليها تنظيم 

الدولة اإلسالمية«.
وتس����اءل أردوغان »أنا 
أجد صعوبة في فهم السبب 
الذي يجعل من كوباني بلدة 
إس����تراتيجية بالنسبة لهم 
الواليات  إل����ى  )في إش����ارة 
املتح����دة األميركية(، خاصة 
أنه لم يتبق في البلدة أي من 
املدنيني، حيث غادرها سكانها 
ال� 200 ألف نسمة وعبروا إلى 
بلدنا، وهم اآلن باستضافتنا. 
كوباني حتتوي اآلن على ألفي 

مقاتل«.
وأض����اف تعليق����ا على 
سماح بالده بدخول قوات من 
البيشمركة ملدينة كوباني »في 
اتصالي مع الرئيس األميركي 
باراك أوبام����ا اقترحت عليه 
هذا األمر، فتق����دمي الواليات 
املتحدة األميركية مساعدات 
 PYD �وال PKK �ملس����لحي ال
أمر غير مقب����ول من طرفنا، 
وما نستطيع أن نوافق عليه 
من وجهة نظرنا هو التعاون 
الس����وري احلر  مع اجليش 
والتعاون مع قوات البيشمركة 

بالشكل الذي مت«.

الس����ورية ال تري����د مقاتلني 
وامنا تريد تزويدها بأسلحة 
ثقيلة. واضاف »ونحن نرسل 
البيش����مركة بناء على طلب 

شعبنا«.
ميدانيا، استؤنفت املعارك 
في كوباني أمس، امنا من دون 
ان حتدث تغييرا على االرض، 
وذلك غ����داة مقتل 24 مقاتال 
من الطرفني خالل الس����اعات 

املاضية.
الس����وري  وذكر املرصد 
حلقوق االنس����ان ف����ي بريد 
الكتروني ان اشتباكات اندلعت 
مساء امس األول واستمرت 
الليل،  عنيفة حتى منتصف 
ثم تراجعت قبل ان تستأنف 
أمس وتتركز في وسط وشمال 

املدينة.
وأشار املرصد الى مقتل »ما 
ال يقل عن 18 مقاتال من تنظيم 
الدولة االسالمية الثالثاء خالل 
التي دارت على  االشتباكات 
الى  جبهات عدة«، باالضافة 
س����تة مقاتلني من »وحدات 
حماية الشعب الكردية« التي 

تدافع عن املدينة.
في غضون ذلك، وبعد أن 
بدأت طائرات قوات التحالف 
تلقي باالمدادات العس����كرية 
للمقاتل����ني االك����راد، اوضح 
الكردي  الناشط والصحافي 
مصطفى عبدي وفقا ملا نقلت 
عن����ه وكالة فرانس برس ان 
بني املساعدات التي مت إلقاؤها 
مواد طبية مت تس����ليمها الى 
ف����ي  امليدان����ي  املستش����فى 

كوباني.
وقال »داعش قام بتفجير 
عشرات الس����يارات املفخخة 

عواصم � وكاالت: جتددت 
املعارك في مدينة عني العرب 
السورية أمس بني املسلحني 
االكراد ومقاتلي تنظيم الدولة 
االس����المية »داع����ش« دون 
إحداث تغيي����رات تذكر على 
االرض حيث تس����تمر حال 
املراوح����ة امليدانية، بانتظار 
وصول االمدادات من مقاتلي 
القادمني من  »البيش����مركة« 
اقليم كردستان العراقي الذي 
وافق برملانه أمس باالجماع 

على ارسالها إلى املدينة.
وق����د كش����ف النائب عن 
العراقية  التركمانية  اجلبهة 
إقليم كردس����تان  في برملان 
الع����راق »آيدن معروف«، أن 
اإلقليم يعتزم إرسال 200 من 
املقاتلني االكراد »البيشمركة« 
إلى  مزودين بأسلحة ثقيلة 
عني العرب التي يسميها االكراد 

»كوباني«.
وأفاد »معروف«، حسبما 
نقلت عنه وكالة األناضول، 
بأن����ه حضر جلس����ة برملان 
كردستان العراق املغلقة أمس، 
البيشمركة،  ونقل عن وزير 
»مصطفى سيد قادر« قوله إن 
البيشمركة،  200 عنصر من 
مزودي����ن بأس����لحة ثقيلة، 
سيتوجهون إلى عني العرب، 
وإن عبورهم سيكون عن طريق 
معابر »سيلوبي � نصيبني«، 

و»سوروج« التركية.
إلى أن  النائ����ب  وأش����ار 
الوزير قال إن »البيش����مركة 
إلى سورية بطلب  يتجهون 
من رئيس االقليم مس����عود 
برزاني وبدع����م من تركيا«. 
وأشار الى ان األحزاب الكردية 

)أ.ف.پ( موقع احدى غارات قوات التحالف على مدينة عني العرب السورية 

»الپنتاغون«: طيارون عراقيون يدربون عناصر
من »داعش« على قيادة طائرات »عفى عليها الزمن«

..واحلكومة السورية: دمرنا طائرتني لداعش
في حلب ونبحث عن الثالثة 

واشنطن – أحمد عبداهلل

أكد مس���ؤول في وزارة الدفاع االميركية 
»الپنتاغون« ان االخيرة لديها علم بأن بعض 
طياري اجليش العراقي التابع للنظام البائد 
يدربون طيارين م���ن عناصر تنظيم الدولة 
االسالمية املسمى ب�»داعش« على طائرات ميغ 
سوفيتية قدمية. وقال املسؤول »انها طائرات 
من طراز ميكويان ميغ 21 وفيش���بيد ميغ 23 
فلوغر. ونحن نحلل صورن���ا اآلن اذ نعتقد 
ان هناك أيضا طائ���رة او طائرتني من طراز 
فودوشودي ال-39 الباتروس«. وجاءت هذه 
التصريحات بعدما نشر التنظيم تسجيال قصيرا 
ملا قال انها احدى الطائرات التي استولى عليها 
وقام بتش���غيلها في مطار اجلراح العسكري 

قرب حلب. 
وقال املسؤول ان تلك الطائرات ال تستحق 
عناء اعتبارها مصدرا للقلق. وتابع »انها طائرات 
قدمية وهي لم حتلق منذ س���نوات وأجهزتها 
املالحية عفى عليها الزمن فضال عن ان الطيارين 
الذين يدربون أعضاء داعش عليها لم يحلقوا 
بها منذ سنوات طوال. انه امر دعائي من قبل 
املنظمة اإلرهابية ونحن نتمنى ان يحلقوا بها 
ولو لفترة وجيزة اذ س���تكون تلك هي املرة 

األخيرة التي يفعلون فيها ذلك«.
وقال املسؤول ان منظومة االسناد األرضي 
لسالح اجلو وشبكة محطات الرادار غير متوافرة 

في العراق على العكس من سورية مثال. وقال 
»رمبا جند الطائرات نفسها حتلق في سورية 
والسيما امليغ 23 ولكن بفعالية اعلى بسبب 
توافر منظومة االس���ناد األرضي. وليس هذا 

هو احلال في حالة داعش«.
وكان مسؤول في الوزارة قد قال في وقت 
سابق، ان تقييم الغارات اجلوية األميركية 
والدولية التي شنت في املنطقة احمليطة بعني 
العرب مينحها درجة عالي����ة من الفعالية. 
وأضاف »كما اجهضن����ا الهجوم على أربيل 
فاننا نرغ����م مهاجمي كوباني على املراوحة 

في أماكنهم«.
من جهة أخرى وردا على مزاعم تنظيم الدولة 
االسالمية املسمى ب�»داعش«، بأن صناديق املؤن 
واألسلحة التي اسقطتها الطائرات األميركية 
فوق مدينة عني العرب )كوباني( في ش���مال 
سورية ذهبت ملقاتلي التنظيم، بدال من ان تذهب 
الى املسلحني األكراد، قال الناطق باسم وزارة 
الدفاع األميركية جون كيربي ان الوزارة واثقة 
متاما من ان األغلبية الساحقة من الصناديق 
التي اسقطت باملظالت فوق عني العرب ذهبت 

الى املدافعني عن املدينة.
وقال كيربي ان صندوقا واحدا فقط سقط في 
ايدي مقاتلي داعش وان سالح اجلو األميركي 
واث���ق متاما من ان ذلك هو ما حدث. وأكد ان 
الوزارة س���تكرر اسقاط املعونات واالمدادات 
للمدافعني عن املدينة احملاصرة منذ أسابيع.

عواصم � أ.ف.پ: أعلن وزير اإلعالم السوري 
عمران الزعب����ي  في تصريحات نقلتها الوكالة 
العربية السورية لألنباء »سانا« إن القوات اجلوية 

السورية دمرت مقاتلتني لداعش في حلب.
وكان املرصد السوري حلقوق اإلنسان قال 
اجلمعة إن طيارين عراقيني سابقني انضموا إلى 
داعش ويقومون بطلعات جوية تدريبية بثالث 
مقاتالت سيطر عليها التنظيم في مطار اجلراح 
العس����كري في محافظة حلب. واضاف الزعبي 
إن القوات اجلوية السورية تبحث عن الطائرة 

الثالثة لكنها دمرت طائرتني. 
ونقلت الوكالة السورية في وقت متأخر من 
مساء أمس األول عن الزعبي قوله »بخصوص.. 
سيطرة اإلرهابيني على ثالث طائرات في مطار 
اجلراح العس����كري بحلب فهناك ثالث طائرات 
منس����قة قدمية قام اإلرهابيون بتجريبها فقام 
الطيران العربي السوري بالتحليق فورا ودمر 
اثنتني منها على املدرج أثناء هبوطهما، واضاف 

»هي ال تقلق وال يستطيعون استخدامها«.
من جهة اخرى اك����د الزعبي ان بالده قدمت 
»الدعم العس����كري واللوجس����تي« ملدينة عني 
العرب )كوباني بالكردية( السورية احلدودية 
مع تركيا التي تواج����ه هجوما لتنظيم الدولة 

اإلس����المية »داعش« منذ اكثر من شهر، وانها 
ستستمر في ذلك. وقال الزعبي في تصريحات 
للتلفزيون الس����وري مساء أمس األول »الدولة 
بقواتها املسلحة بشكل مباشر أو بطيرانها، قامت 
بتقدمي الدعم العسكري واللوجستي والذخائر 
والس����الح للمدينة. فعلت ذل����ك وال أحد ينكر 
وستبقى تفعل ذلك بأعلى وأقصى طاقة ممكنة 

ألن هذه قضية وجودية مصيرية«.
وحاول األكراد في سورية منذ بدء النزاع قبل 
نحو اربع سنوات، حتييد مناطقهم عن املعارضة 
الس����ورية، وأعلنوا إقامة »اإلدارة الذاتية« في 

مناطقهم.
وانسحبت قوات النظام من القسم األكبر من 
املناطق الكردية في ش����مال سورية في صيف 
2012، ما أوحى بوجود تفاهم ضمني بينها وبني 
األكراد، بينما توجه اتهامات مباشرة من املعارضة 
الدميوقراطي، اجلناح السوري  حلزب االحتاد 
حلزب العمال الكردس����تاني، بالتعاون املباشر 

والتنسيق مع احلكومة السورية.
إال ان عددا من مجموعات املعارضة املسلحة 
التي ترف����ع راية اجليش احلر تقاتل حاليا الى 
جان����ب »وحدات حماية الش����عب« الكردية في 

كوباني.

رويترز: للوهلة األولى تبدو إسرائيل مشغولة 
بصعود الدولة االسالمية »داعش« مثل اجلميع، 

فوسائل االعالم االسرائيلية ال تألو جهدا في 
تغطية هجوم التنظيم املتطرف على مدينة 

كوباني الكردية كما تنشر تقريرا كل بضعة 
أيام عن فظائعه. وكثيرا ما يشير رئيس 

الوزراء بنيامني نتنياهو إلى الدولة االسالمية 
شأنه شأن الوزراء االسرائيليني اآلخرين. 

ومع ذلك تبقى اسرائيل أقل الدول قلقا وأقلها 
عرضة للتهديد املباشر في منطقة يهزها تقدم 

»داعش«. 
ومن املؤكد أنها ال ترى في هذه اجلماعة خطرا 

خارجيا عليها، ورغم أن األحداث في سورية 
والعراق مروعة فإن اسرائيل بعيدة عن مدى 

أكثر األسلحة تطورا في حوزة الدولة االسالمية.
كذلك فإن االهتمامات االقليمية املباشرة 

للجماعة ال تصل بأي حال من األحوال ملا يقترب 
من احلدود االسرائيلية، كما أن التأييد الذي 

حتظى به في املناطق املجاورة إلسرائيل مازال 
ال يذكر. واألكثر من ذلك وعلى النقيض من 

جماعات متشددة كثيرة ودول في املنطقة فإن 
الدولة االسالمية أكدت بنفسها عدم اهتمامها 
بالتدخل في الصراع االسرائيلي الفلسطيني 
وفضلت بدال من ذلك أن تستمد التأييد من 

رغبة السنة في الثأر وإعادة قدر من النظام الى 
املناطق التي مزقتها احلرب من العراق.

وال متثل »داعش« حتى اآلن أي تهديد داخلي 
السرائيل، فعلى النقيض من أغلب الدول 

املتاخمة لسورية لم تؤد احلرب األهلية هناك 
إلى زعزعة استقرار اسرائيل سواء من الناحية 

السياسية أو من الناحية السكانية. وقد أدت 
نظم السيطرة املتنوعة التي تستخدمها اسرائيل 
ـ وبعضها من الدميوقراطية الليبرالية والبعض 

من احلكم العسكري ـ إلى ترسيخ اخلالفات 
بني الدوائر في البالد التي تشعر باستياء من 

احلكومة االسرائيلية.
وحالت االنقسامات دون ظهور انتفاضة واسعة 

النطاق مماثلة لتلك التي كونت الربيع العربي. 
فاحلدود القصيرة نسبيا ذات الوجود العسكري 

املكثف بني اسرائيل وسورية حالت دون تدفق 
الالجئني على اسرائيل أو أي امتداد كبير للقتال.

 وفي غياب احلوافز الداعية لتغيير السياسة 
تبقى اسرائيل عازمة على إبداء عدم االهتمام 
الرسمي بالعراق واحلياد الشديد إزاء سورية.

ورغم أن احلكومة االسرائيلية كثيرا ما عبرت 
عن تعاطفها مع ضحايا احلرب السورية بل 
وهاجمت أهدافا في سورية، فإن اسرائيل 

حرصت على أن تظهر للرئيس السوري بشار 
األسد أنها تعتبره جارا ميكن التعويل عليه 

نسبيا وأنها لن تسعى بنشاط إلبداله.
 ومن املستبعد أيضا أن يتعرض القادة 

االسرائيليون ألي ضغوط داخلية لتغيير هذا 

املوقف، ففي حني أن صور احلرب في سورية 
دفعت بعض الفلسطينيني للسفر إلى اخلارج 

والقتال في بعض األحيان في صفوف منظمات 
جهادية فإن االعداد محدودة.

 فقد كانت صور الفظائع التي اقترفتها »داعش« 
واقترانها بالتعصب الديني للجماعة واحتقارها 

ملا عداها وللدول القائمة على أسس وطنية وعدم 
اهتمامها الصريح بالقضية الفلسطينية عامال 
في تنفير الفلسطينيني أكثر منه في افتتانهم 

مبا يجري من أحداث.
بل إن محاوالت أصحاب االجتاه الوسطي 

االسرائيليني وكذلك الواليات املتحدة 
لربط التقدم في عملية السالم االسرائيلية 

الفلسطينية بالقتال ضد الدولة االسالمية لم 
حترك اسرائيل. ويقول أصحاب هذا الرأي إن 
على اسرائيل أن تقدم تنازالت في محادثاتها 
مع الفلسطينيني لتهدئة الشعوب العربية في 

الوقت الذي حتاول فيه حكوماتها ربط مصائرها 
باالميركيني وبالتالي باالسرائيليني.

ويقوم هذا على فكرة أن التهديد احلقيقي 
الوحيد الذي متثله الدولة االسالمية السرائيل 

رغم بعده، يتمثل فيما إذا أطاحت بأي دول 
عربية »معتدلة« السيما األردن سواء بغزوها أو 

االستفادة من االستياء احمللي فيها أو باالثنني 
معا.

لكن احلكومة االسرائيلية التي ليس لها أي 
اهتمام سواء سياسي أو عقائدي بتسهيل حل 
الدولتني، ترد حتى اآلن بهز االكتاف. والرأي 

في اسرائيل هو أن النظم العربية املعتدلة مهددة 
مبا يكفي جراء انتشار تنظيم الدولة االسالمية 

بدرجة جتعل االستعانة الكاملة باألميركيني على 
رأس أولوياتهم. وإذا كان ألي شيء ان يطلق 

شرارة الثورة في هذه الدول فلن يكون محنة 
الفلسطينيني.

ورغم عدم وجود تهديدات مباشرة فقد متكنت 
اسرائيل من استخالص بعض املكاسب قصيرة 
األجل من كارثة مازالت فصولها تتكشف. ومع 
التعبئة في الغرب ضد جماعة اسالمية متشددة 
فإن نتنياهو يجد نفسه في أرض »احلرب على 

االرهاب« املألوفة له. وهو يستفيد منها مبحاولة 
املساواة بني الشعور الوطني الفلسطيني خاصة 
اجلناح الديني منه وبني الدولة االسالمية في كل 
فرصة متاحة )حتى إذا لم يكن لذلك أثر يذكر(. 
ثانيا: تبرز اسرائيل فائدتها للغرب مرة أخرى 
باعتبارها ركنا لالستقرار ومواالة الغرب في 
شرق أوسط ميوج بخالف ذلك باالضطرابات 

وتستغل ذلك في دفع القضية الفلسطينية 
ألسفل جدول االعمال.

وبغض النظر عن هذه االعتبارات فإن اسرائيل 
ترى أن »داعش« شيء يحدث لشعب آخر 

وستبذل قصارى جهدها البقاء األمر على هذا 
احلال.

ملاذا التثير »داعش« قلق إسرائيل؟

حتليل إخباري

غارات جوية 
تقتل نحو 25 من 
مقاتلي »الدولة« 

بالعراق

طالبان باكستان تطرد 5 من قيادتها
واملتحدث باسمها ملبايعتهم »داعش«

أوجالن متفائل بنجاح عملية السالم مع أنقرة
رغم رفضها التدخل في »كوباني«

عواصم � وكاالت: أعلنت 
الباكستانية  حركة طالبان 
عن ط���رد القي���ادي البارز 
والناطق باس���مها، ش���هيد 
اهلل ش���هيد وخمس���ة من 
كبار قادته���ا، بعد اعالنهم 
مؤخ���را مبايعتهم لتنظيم 
»الدولة اإلسالمية« املعروف 
ب� »داعش« واالنضمام له، 
مؤك���دة أنها عين���ت ناطقا 
جديدا باسمها، دون الكشف 
عن هويته، وأكدت احلركة 
استمرار بيعتها لزعيم حركة 
طالبان األفغانية، املال عمر، 
وفقا ملا نقلته مواقع دأبت 

على نشر بيانات التنظيمات 
املتشددة.

وتأتي هذه االقالة بعدما 
اعلن شهيد اهلل شهيد وهو، 
االس���م احلركي للشيخ ابو 
عم���ر مقب���ول ال���ذي رقي 
الع���ام املاضي ال���ى مرتبة 
متحدث باسم حركة طالبان 
الباكستانية، والءه لتنظيم 
الدولة االسالمية التي تسيطر 
على مناطق كاملة في سورية 
والعراق، بحسب تسجيل 
صوتي بث االسبوع املاضي 

على أحد املواقع.
ومثل هذا االحترام لزعيم 

تنظيم الدولة االسالمية ابو 
بكر البغ����دادي الذي اعلن 
نفس����ه خليفة للمسلمني 
العال����م، يتناق����ض  ف����ي 
نظريا مع الوالء التاريخي 
حلركة طالبان الباكستانية 
للمال عمر زعي����م طالبان 

االفغانية.
وفي بيان على صفحتها 
على فيسبوك، اعلنت حركة 
طالبان الباكستانية ان شهيد 
اهلل شهيد لم يعد عضوا في 
التي نشأت  هذه املجموعة 
في 2007 حملاربة السلطات 
الباكس���تانية املتهمة بدعم 

احل���رب االميركي���ة »على 
االرهاب«.

وأض���اف البيان »في ما 
يتعلق بالوالء للدولة، فان 
امي���ر احلركة نصير احلق 
فضل اهلل )...( اوضح اننا 
ندعو اليه حيال امير املؤمنني 

املال محمد عمر«.
وردا على اسئلة وكالة 
فرانس برس، اكد قائدان من 
الباكستانية  حركة طالبان 
هذه التغييرات داخل حركة 

التمرد االسالمية.
وقال احدهما ان »اخلالفات 
بني شهيد اهلل شهيد واملال 

فض���ل اهلل ه���ي الس���بب 
احلقيقي الذي يفس���ر هذا 
الرحيل«. واضاف هذا املصدر 
ان شهيد اهلل »شهيد جرح 
الن فضل اهلل لم يستشره 
في ما يتعلق بالعالقات مع 
فصيل )خان سعيد ساجنا(«، 
وهو قائد نافذ ترك صفوف 
الباكستانية  حركة طالبان 

في مايو.
واسم خان سعيد ساجنا 
ادرج الثالثاء من جهة اخرى 
على الئحة وزارة اخلارجية 
االميركي���ة »لإلرهابي���ني 

الدوليني«.

أ.ف.پ:   � اس���طنبول 
العمال  قال زعي���م ح���زب 
الكردستاني عبداهلل اوجالن 
أدل���ى بها  ف���ي تصريحات 
في س���جنه لوفد م���ن أكبر 
األحزاب الكردية في تركيا انه 
اليزال يثق في فرص جناح 
عملية السالم مع احلكومة 
التركية، رغم تهديده سابقا 
املفاوضات في  بانهيار هذه 
حال رفض���ت أنقرة التدخل 
العس���كري ملن���ع س���قوط 
مدينة عني العرب السورية 
»كوباني« بيد مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلسالمية املعروف ب� 

»داعش«.
ونقل بيان حلزب الشعب 
الدميوقراطي املؤيد لألكراد 
عن اوجالن قوله »أود ان أقول 
اننا دخلنا في 15 أكتوبر في 
مرحلة جدي���دة من العملية 
التي تتطلع الى املس���تقبل 
الدميوقراطي لتركيا. وأملي 
في رؤية هذه العملية تصل 

الى نهايتها قد تعزز«.
وتعرضت املفاوضات التي 
بدأت قبل عام���ني والرامية 
الى وضع حد حلركة التمرد 
الت���ي أوقعت نحو  الكردي 
40 أل���ف قتيل من���ذ 1984، 

خلطر التوقف بسبب موقف 
احلكومة التركية من النزاع 

السوري.
وقب���ل أس���بوعني، نزل 
آالف الش���بان األك���راد الى 
شوارع املدن التركية للتنديد 
برفض أنقرة التدخل عسكريا 
ملساعدة املس���لحني األكراد 
الذين يقاتلون تنظيم الدولة 
اإلسالمية »داعش« في مدينة 

عني العرب السورية.
وأسفرت هذه التظاهرات 
العنيفة عن مقتل أكثر من 30 
املئات وعن  شخصا وجرح 

أضرار مادية فادحة.

من جه���ة أخرى، قصف 
اجلي���ش الترك���ي ف���ي 13 
اكتوبر مواقع حلزب العمال 
الكردستاني في جنوب شرق 
البالد في س���ابقة منذ وقف 
اعلنه  ال���ذي  الن���ار  إطالق 
املتمردون األكراد في مارس 

.2013
ال���ذي ميضي  وأوجالن 
عقوب���ة الس���جن املؤبد في 
سجن جزيرة اميرالي )شمال 
غرب تركيا( اعتبر انه يتعني 
»استخالص العبر« من أعمال 
الشغب هذه التي وقعت أثناء 
التظاهرات املوالية لألكراد 

ودعا الى »مبادرات سياسية 
شجاعة«. وقال بحسب ما نقل 
الدميوقراطي  حزب الشعب 
»أعتق���د ان األطراف أدركت 
جي���دا ان املواق���ف احلالية 
مفرطة في التضييق وال تخدم 

قضية السالم«.
وكان الزعي���م التاريخي 
الكردستاني  العمال  حلزب 
حذر ف���ي س���بتمبر من ان 
س���قوط كوباني س���يعني 
بحكم األمر الواقع موت عملية 
السالم، وأمهل احلكومة حتى 
15 أكتوبر لتكشف عن جدول 

زمني ملواصلة املفاوضات.
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حزب اهلل 
يرفض »اإلرهاب 

األميركي للحكومة 
اللبنانية«

اشتباكات بني 
املعارضة السورية 
واجلبهة الشعبية 

السورية في 
قوسايا

جلسة التجديد 
لهيئات مكتب 

املجلس مقدمة 
جللسة التمديد 
للمجلس النيابي

من حيث املبدأ والواقع وظاهر األمور »التمديد 
النيابي« حاصل ومحسوم وما يجري مناورات 

ومناكفات حتسني الشروط أو تقاذف الكرة 
وجتيير املسؤوليات.

واالنطباع العام أن جلسة التمديد قررت 
واملسألة مسألة توقيت وبعدما كان موعدها 
نهاية هذا الشهر أرجئت الى الشهر املقبل 

ملعاجلة إشكاالت استجدت، وأن القرار 
السياسي بالتمديد متخذ واخلالف محصور 

في مدة التمديد وهل تكون سنتني وسبعة 
أشهر كما هو مرجح أم تخفض الى سنة 

واحدة إذا كان التخفيض شرطا وثمنا 
لتخفيف حالة االعتراض؟

ولكن استجدت في الساعات املاضية تطورات 
ومواقف دلت الى وجود قطبة مخفية وهامش 

مفاجأة، وهذا ما ميكن تبينه من استعراض 
املشهد السياسي اخلاص مبشروع التمديد 

وخارطة املواقف املتعلقة به على النحو التالي:
1- بدا تيار املستقبل وكأنه من يقود مشروع 

التمديد النيابي ويضع كل ثقله لتمريره وكأنه 
هو وحده أو أكثر من غيره صاحب املصلحة 
في التمديد وغير اجلاهز لالنتخابات. وهذا 

على األقل ما أوحت به حركة »املستقبل« 
واإلدارة السياسية ملعركة التمديد التي لم 

تكن موفقة وأفضت الى وضع كرة التمديد 
في ملعب احلريري. في »املشهد السياسي« 

بدا تيار املستقبل مستعدا لتقدمي تنازالت 
مقابل التمديد أبرزها ما يتعلق بقبوله »تشريع 

الضرورة« في ظل الفراغ الرئاسي، وبدا 
مهددا بسحب ترشيحاته ومقاطعة االنتخابات 

النيابية إذا كانت ستجري قبل االنتخابات 
الرئاسية، مع العلم أن ال مؤشرات الى انتخاب 
رئيس جديد في املدى املنظور. كما بدا أن كل 
احلركة السياسية في اجتاه القيادات املسيحية 

)لقاءات احلريري مع الراعي في روما ومع 
جعجع واجلميل في جدة( هدفها التمديد 
النيابي وال عالقة لها باالنتخاب الرئاسي. 

وهذا االنطباع كرسه الرئيس فؤاد السنيورة 
عندما أعلن أمس من مجلس النواب أن 

»التمديد أكثر استعجاال من السلسلة«. ويرى 
خصوم تيار املستقبل أنه كشف عن رغبة 

جامحة في التمديد والسبب الفعلي ال يتصل 
بالوضع األمني وإمنا بـ»الوضع السني«، 

ألن تيار املستقبل ليس جاهزا للتعاطي مع 
حتوالت تشهدها الساحة السنية، وبـ »الوضع 

السياسي« ألن التمديد يحقق له أمرين 
حيويني: استمرار حكومة سالم التي يستحوذ 

فيها على الوزارات األمنية واحلساسة، 
واستمراره الكتلة النيابية األكبر حجما.

2- بدا الرفض األساسي لـ »التمديد« متأتيا 
من الفريق املسيحي بشقيه اآلذاريني )8 

و14( وأيا يكن سبب هذا الرفض وسواء كان 
نابعا من »مبدئيات« أو مزايدات ومناورات، 
فالنتيجة أن كل املعسكر املسيحي ال يريد 

»التمديد النيابي« الذي سيؤدي الى تكريس 
الفراغ الرئاسي وإطالة أمده.

وفي وقت مازال موقف القوات والكتائب على 
حاله حتى اآلن جلهة رفض األولى التمديد 
مع االستعداد للمشاركة في اجللسة، وميل 

الثانية الى عدم حضور اجللسة، فإن تطورين 
بارزين حصال في الساعات املاضية: األول جاء 

من جهة البطريرك بشارة الراعي الذي أعلن 
بعد عودته موقفا مفاجئا في وضوحه وتوقيته 

ضد التمديد، كاشفا عن جانب من اجتماع 
روما والهدف الذي سعى إليه احلريري في 

االجتماع.
وقال الراعي: »كان هم الرئيس احلريري 

أن يقول نقطة أساسية، هي أننا لم نستطع 
انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت احملدد، 
واآلن وصلنا إلى استحقاق آخر في املجلس 
النيابي، وال نستطيع إجراء انتخابات نيابية، 
لذلك، ومنعا حلصول الفراغ ليس أمامنا إال 

التمديد. وقد قلت له أنا ال أتدخل في هذا 
املوضوع، وما دمتم تريدون التمديد فأنتم 

تخالفون بذلك الدستور، وتخالفون رأي 
الشعب الذي انتخب النواب ملدة معينة. وأنا 
لن أبارك ألحد بالتمديد، ولن أبارك مبخالفة 

الدستور«.
والتطور اآلخر مرتبط بالعماد ميشال عون 

الذي طور موقفه من اعتراض على التمديد من 
باب تسجيل موقف الى التلويح باستخدام كل 

اإلجراءات القانونية املتاحة في عملية رفض 
التمديد والطعن به.

وهذا التطور على الساحة املسيحية أعاد 
خلط األوراق ودفع بالرئيس بري الى التريث 

بانتظار جالء الصورة.
فالرئيس بري القائل بأنه ال يسير بـ 

»انتخابات« من دون املستقبل ومشاركته 
ال ميكنه أن يسير بـ »متديد« من دون 
املسيحيني ومن دون تغطية مسيحية 

لالعتبارات امليثاقية عينها ألن تصويت النواب 
املسيحيني املستقلني في ضفتي 8 و14 آذار 
غير كاف في ظل اعتراض بكركي والرابية 

ومعراب وبكفيا.
3- إذا كان تيار املستقبل لم يحسن إدارة 

معركة التمديد، فإن الرئيس نبيه بري أحسن 
التصرف وتوصل الى أن يضع نفسه في 
منأى ومأمن عن التمديد مع أنه املستفيد 

األول منه، وأن يحشر املستقبل في زاوية 
الوقت والتنازل السياسي الذي يتجاوز 

موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب الى 
ما يتصل بالوضعني احلكومي والرئاسي، 

خصوصا أن موقف حزب اهلل لم يتضح بعد 
وهو يعتبر القطبة املخفية في ثوب التمديد 
الذي يفصله بري ويريد املستقبل ابتياعه.

وخالصة الوضع اآلن أن لعبة التمديد تلعب 
على »حافة الهاوية« وال تخلو من مخاطر.
فنحن اآلن أمام احتمالني: متديد يصعب 

متريره وانتخابات يصعب إجراؤها. وهذا 
يعني أن االحتمال الثالث بدأ يطل برأسه 

وهو الفراغ النيابي إذا لم يقر التمديد ولم 
حتصل االنتخابات. و»شبح الفراغ النيابي« 

من شأنه أن يدفع الى تنازالت وتعديالت في 
قواعد اللعبة لتفادي الفراغ وما سيؤدي إليه 

من »انهيارات«، ومن هذه التعديالت الربط 
بني االستحقاقني النيابي والرئاسي، مبعنى أن 

املستقبل إذا كان يريد أن يأخذ التمديد النيابي 
فعليه أن يعطي في االستحقاق الرئاسي.

»لعبة التمديد« تُلْعَب على »حافة الهاوية«

حتليل إخباري

حزب اهلل غير واثق من »املستقبل«

بكركي تستعد للتصعيد ضد التمديد ومع أي 
تسوية تعيد احلياة إلى قصر بعبدا

املشنوق يلقى دعم املستقبل وثناءه

بيروت: في حزب اهلل من يعطي ضمنا أسبابا 
تخفيفية للوزير املشنوق من منطلق أنه مكره 
على اإلدالء مبوقفه، ولكنه ال يريد أن يذهب الى 
احلد األقصى في عملية القطع مع حزب اهلل، لذا 
فإنه انتقى بعناية مهنته األصل كلمات خطابه 
في األونيسكو ووس����مها مبرونة ووضعها في 
موضع انتقاد، ليس احلزب وحده بل مخابرات 
اجليش أيضا، أي أنه ش����اءها أن تكون قضية 
أمنية ذات بعد وطني. وكان البد له من أن يقيم 
توازنا في خطابه فيوزع انتقاداته بني اإلرهاب 
وممارساته واحلزب وسلوكه، ال أن ميضي قدما 
في التهجم على فري����ق واحد، وهو أمر يجافي 
مزاج القاعدة »املستقبلية« وتوجهاتها في هذه 
املرحل����ة. ولكن التقييم السياس����ي حلزب اهلل 
يعتبر أن »املستقبل« أعجز من املضي قدما نحو 
أي لون من ألوان العالقة مع احلزب العتبارات 

وحسابات أبرزها: 

1- أن »املس����تقبل« صير احلمالت ضد احلزب 
مادة أساس����ية من مواد خطابه وعنصر جذب 
جلمه����وره، خصوصا أن ج����ذور األمر تضرب 

لسنوات عدة خلت.
2- أن »املستقبل« ظل أسير عقدة شعار االعتراض 
الذي رفعه على انخراط احلزب في امليدان السوري 
واعتباره حائال دون تطور العالقة أو حتسينها 

مع احلزب.
3- أن ثمة جتاذبات خفية داخل الصف القيادي 
في »تيار املستقبل« تعوق أي تفاهمات أو عمليات 
تهدئ����ة قد تبادر إليها هذه الش����خصية أو تلك 

حيال احلزب.
وفي كل األحوال، فإن كالم املشنوق ال يعني أنه 
عبارة عن عاصفة في فنجان ال ينبغي التوقف 
عنده، وال ميكن اعتب����اره قطعا نهائيا خليوط 
العالقة بني الطرفني، بل إن املش����كلة تظل أبعد 

من ذلك.

بيروت ـ محمد حرفوش

يتجه البطريرك املاروني بشارة الراعي 
العائ���د من روما إل���ى تصعيد حملته ضد 
التمديد للمجلس النيابي، السيما بعد تأكيده 
انه »لن يبارك ألحد بهذا التمديد ولن يبارك 

مبخالفة الدستور«.
وتش���ير مصادر متابعة الى ان الراعي 
يتخوف م���ن ان يؤدي التمدي���د الى تراخ 
سياس���ي وتخفيف حدة احلماس املطلوب 
إلجراء االنتخابات الرئاسية، وذلك بعد ان 
يضمن اعضاء املجلس النيابي استمراريتهم 
في املجل���س لفترة إضافية بال عناء ودون 

انتخابات، األمر الذي يزيد في تعميق األزمة 
الرئاسية والسياسية عموما ويطيل امدها 
بدال من تس���ريع حلها ملا يترتب على ذلك 
من تداعيات ومخاطر غير محس���وبة بدأت 
مالمحها ومؤثراتها الس���لبية تطال الدولة 
كلها، خصوصا في ضوء ما يحدث في املنطقة 
من حروب وأزمات متالحقة وقد بات لهيبها 
يصيب لبنان ف���ي اكثر من منطقة. وقالت 
املصادر ان سيد بكركي مستعد في املقابل 
ألي تس���وية تعيد احلياة الى قصر بعبدا 
على قاعدة س���حب متزامن ملرشحي 14 و8 
آذار للرئاس���ة وحتديد مواصفات الرئيس 

التوافقي.

بي����روت: نقل عن الرئيس س����عد احلريري 
ارتياحه وتقديره خلطاب الوزير نهاد املشنوق. 
وعكست كتلة املستقبل في بيانها األسبوعي الدعم 
والتأييد ملضمون هذا اخلطاب، وقالت في بيانها 
من وحي اخلطاب »إن����ه ال بد من اعتماد معيار 
واحد في تطبيق اخلطط األمنية في كل املناطق 
وجتاه كل األطراف والقوى السياس����ية لكي ال 
تكون هناك معايير مزدوجة من صيف وشتاء 
حتت س����قف واحد مما يضعف الدولة وهيبتها 
وحضورها وصدقيتها، ومما يولد الشعور بالغنب 

والظلم والقهر واالضطه����اد، وما مينع بالتالي 
الدولة من بسط سلطتها وهيبتها«.

ويقول النائب أحمد فتفت إن املشنوق »عبر 
ع����ن الوقائع ويقول ال����كالم الذي يحكى ضمن 
التيار وأنصاره، وال توجد أي إشكالية. وقد وضع 
النقاط على احلروف لتصحيح األوضاع وللسير 
بتوجهات����ه«، موضحا أنه »إذا كان املقصود من 
كالمه مخابرات اجليش، فإن قائد اجليش ومدير 
املخابرات يعلمان ذلك ليس من املشنوق فحسب، 

بل من الشخصيات التي تزورهما أيضا«.

عراجي لـ »األنباء«: ندفع ثمن تبني حزب اهلل لألجندة اإليرانية
ف���ي لبنان مازال���ت بعيدة 
ع���ن قبض���ة اللبنانيني أو 
املجلس النيابي بتعبير أدق، 
ال بل انها تزداد بعدا وسوءا 
ليس بسبب تدهور العالقات 
الس���عودية - اإليراني���ة 
فحسب، إمنا واألخطر بسبب 
وجود برنامج سياسي يقضي 
بتغيير النظام، وهو ما أكدته 
بعض املص���ادر النيابة في 
قوى 8 آذار إلحدى الصحف 
اخلليجية، أن »اتفاق الطائف 
انته���ت صالحيته وأصبح 
اللع���ب على املكش���وف«، 
ما يعن���ي ان تعطيل حزب 
اهلل وحلفائ���ه لالنتخابات 
الرئاسية دون أفق، هو جزء 
من مس���ار جهنمي تكشفت 
مالمحه في اجتماعات »سان 
كلو« في فرنس���ا من خالل 
كالم أح���د نواب حزب اهلل 
بأن األخير هو الناظم األمني 
والسياسي في لبنان، والذي 
بدأت عوارضه بالظهور عمليا 
من خالل ما شهدته الساحة 
اللبنانية من ممارسات معطلة 
لكل اس���تحقاق دستوري 
بدءا بتعطي���ل االنتخابات 
الرئاس���ية في العام 2008، 
م���رورا بتعطيل تش���كيل 
حكومة الرئيس سالم ألحد 

عشر ش���هرا، وصوال اليوم 
الى إفراغ قص���ر بعيدا من 

سيده.
واستطرادا، لفت عراجي 
الى ان ما نقلته إحدى الصحف 
احمللية عن أمني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل خالل 
لقائه السنوي مع »املبّلغني 
والعلماء« بأن »معركته في 
س���ورية هي حلماية لبنان 
وانه���ا الت���زال طويلة قبل 
االنتصار النهائي والكبير«، 
يعني ان االستقرارين األمني 
والسياسي في لبنان مازاال 
بعيدين عن مشتهى ورغبة 
اللبنانيني، معتبرا ان التسلح 
غير الشرعي واخلروج عن 
طوع الشرعية يفرض على 
لبنان ان يكون حاليا ضحية 
نزاعات مذهبية وصراعات 
العامل  إقليمية دخل عليها 
الدول���ي ليزيده���ا تعقيدا، 
مؤكدا ان م���ا ال يريد حزب 
اهلل ان يفهمه هو ان لبنان 
ليس »جمهورية موز« وال 
هو ب���أرض ال نواطير فيها 
وال ح���راس، فهناك جيش 
يحمي حدوده ويذود عنه، 
وليس بحاجة ملن ُيسانده 
في درء األخطار والدفاع عن 

اللبنانيني.

على الس���عودية من جهة، 
وعلى مجموع���ة ال� 5 + 1 

من جهة ثانية.
ولفت عراجي في تصريح 
ان لبنان  ال���ى  ل� »األنباء« 
س���يبقى يدفع ثم���ن تبني 
حزب اهلل لألجندة اإليرانية 
في املنطقة، واجنرار العماد 
عون وراءه في سياق بحثه 
الرئاسة وعن  عن كرس���ي 
حفنة من املراكز واملناصب 
السياسية، مشيرا الى ان كل 
الدول العربية التي متكنت 
إيران من ادخال أجندتها الى 
مراك���ز القرار فيها، وهو ما 
اليوم سواء  العالم  يشهده 
في العراق أو في سورية أو 
لبنان أو اليمن أو البحرين، 
إي���ران ان  وذل���ك العتبار 
سياس���ة »فّرق تسد« هي 
الطريق األوح���د واألقصر 
الذي ميّكنها من توسيع دائرة 
نفوذها السياسي والعسكري 
في املنطقة العربية، وصوال 
الى فرض نفس���ها كشرطي 
في املنطق���ة العربية ال بد 
من التعام���ل معه والقبول 
بشروطه كمدخل وحيد الى 

عالم عربي آمن ومستقر.
وعليه يعتب���ر عراجي 
ان االنتخاب���ات الرئاس���ية 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب د.عاصم عراجي ان 
جلسة التجديد لهيئة مكتب 
النيابية،  املجلس واللجان 
م���ا هي إال مقدمة جللس���ة 
متديد والية املجلس النيابي 
التمديد  ان  احلالي، معتبرا 
للمجلس أصبح حتميا وغير 
قابل للنقاش في ظل انقضاء 
املهل واس���تمرار حزب اهلل 
والعماد عون في لعبة تعطيل 
االنتخابات الرئاسية، مشيرا 
بالتالي الى ان البالد ستبقى 
سابحة في ستاتيكو سياسي 
معني تفرضه طهران من خالل 
انسحاب فريقها في لبنان من 
اللعبة الدميوقراطية وتأدية 
الوطن���ي بانتخاب  واجبه 
رئيس للجمهورية، مبعنى 
آخر يعتبر عراجي ان قرار 
انتخاب رئيس للبنان أصبح 
أسير السياس���ة اإليرانية 
ولن يتم اإلفراج عنه ما لم 
تذلل اخلالفات السعودية - 
اإليرانية، خصوصا ان طهران 
تستعمل تعطيل االنتخابات 
الرئاس���ية ورقة رابحة في 
يدها ظنا منها ان هذه الورقة 
قد متكنها من فرض شروطها 

 عاصم عراجي

الهبة العسكرية اإليرانية مرفوضة أميركياً ومقبولة من الوزير باسيل

مصادر لـ »األنباء«: جعجع متسك في الرياض 
بعدم سحب ترشيحه للرئاسة قبل إعالن عون عزوفه

العسكرية للبنان.
الس����فارة االميركية في 
بيروت بعثت برسالة ضمنية  
في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
في وزارة اخلارجية االميركية، 
عندما ق����ال نائ����ب الناطقة 
باسم اخلارجية االميركية ان 
اخلارجية ليس����ت على علم 
بأي تفاصي����ل قد تؤدي الى 
اعتقاد مسؤولني في الوزارة 
ان لبن����ان قب����ل اي عروض 
مبساعدات عسكرية ايرانية، 
واشار الى ان املتحدة الواليات 
املتحدة ملتزمة بعالقتها ذات 
الطويل م����ع اجليش،  االمد 
وستواصل جهودها لتمكينه 
التص����دي ملجموعة من  من 

التحديات االقليمية.
ه����ذا، وتلق����ى اجلي����ش 
اللبنان����ي امس دفعة جديدة 

من الذخائر االميركية.
من جهته، حتدث حزب 
اهلل ع���ن اره���اب اميركي 
للحكوم���ة اللبنانية اذا ما 
قررت قبول الهبة االيرانية 
ف���ي حربه ضد  جليش���ها 
االرهاب، حي���ث عاد وزير 
الدفاع سمير مقبل من ايران 
بتذبذب رسمي لبناني فيما 
حضرت احلكومة العراقية 
برئيسها وجملة من وزرائها 
الى طهران طالبا كل اشكال 
الدعم حملاربة داعش وحلفائه 
آبه مبوقف واشنطن،  غير 
على ما قالت قناة »املنار«.

الدفاع  يذك����ر ان وزي����ر 
باشر مش����اوراته السياسية 
حول الهبة في حني بقي عدد 
من ضباط اجليش في طهران 

للتباحث.
وزي����ر اخلارجية جبران 
باس����يل حتدث ف����ي مجلس 
النواب خالل اجتماع للجنة 
الشؤون اخلارجية، فأكد عدم 
جواز رفض املساعدات بضغط 
من االمالءات الدولية، وطالب 
باس����يل بوضع ح����د للجوء 

السوري.
امنيا، سجل امس تراجع 
ملحوظ في التوترات املتعلقة 
آل  املدني����ني م����ن  بخط����ف 

احلجيري في البقاع باالفراج 
عن وليد وخالد احلجيري، بعد 
اتصاالت شارك فيها رئيس 
مجل����س الن����واب نبيه بري 
ونائب البقاع عاصم عراجي 
الرئيس سعد  ومدير مكتب 
احلريري، نادر احلريري الذي 

نقل عن بري خبر االفراج.
وقد س����لم ولي����د وخالد 
الى مخاب����رات اجليش الليل 
ما قب����ل املاض����ي ويفترض 
تسليم مخطوف ثالث من آل 
احلجيري امس ودون اتخاذ 
اي اجراء بحق اخلاطفني رغم 
معرفتهم باالسم، في حني اعاد 
االهالي فتح طريق سعد نايل 

زحلة � بعلبك.
اما ع����ن عملي����ة خطف 
العس����كريني من قبل داعش 
والنصرة فال جديد بشأنها، 
ونف����ذ االهالي ي����وم غضب 
امس، فاقفلوا طريق القلمون � 
طرابلس على اخلطني، واشعلوا 
اطارت املطاط امام الس����راي 
احلكومي، لكن االجهزة االمنية 
سارعت الى اخمادها فتحول 
الى منطقة الصيفي  االهالي 
حي����ث قطع����وا الطريق الى 
اتهمت  الشهداء حيث  ساحة 
زوجات املخطوفني احلكومة 

باالرهاب.
الى ذلك، رصدت مس����اء 
الثالثاء املاضي قنابل مضيئة 
ف����وق ج����رود قوس����ايا في 
الغربي، حيث يوجد  البقاع 
معس����كر للجبهة الشعبية � 
القيادة العامة التابعة للنظام 
السوري، وتبني ان اشتباكات 
تقع بني القيادة العامة وبني 
املعارضة السورية في الزبداني 
ومحيطها، وتخلل االشتباك 
قصف مدفع����ي وصاروخي 
واملضادات، واشارت معلومات 
الى محاولة قوات املعارضة 
اقتح����ام معس����كر القي����ادة 

العامة.
ف����ي غضون ذلك، ش����يع 
حزب اهلل في بل����دة الهرمل 
احد عناصره محمد زين الزين 
الذي قت����ل في بلدة »فليطا« 

السورية.

والقوات اللبنانية واملسيحيني 
املستقلني في 14 آذار.

وعن مشاركة مدير مكتب 
الرئي����س س����عد احلريري، 
نادر احلريري، في االجتماع 
اخلماس����ي في مكتب رئيس 
الثالثاء، قال  ي����وم  املجلس 
نائب عضو في هيئة مكتب 
املجلس لصحيفة »اللواء« ان 
نادر مكلف بنقل الوقائع كاملة 
الى رئيس تيار املستقبل سعد 
احلريري، هو حضر بتكليف 
مباشر منه، وهذه من املرات 
الن����ادرة التي يش����ارك فيها 
االخير باجتماعات تعقد في 

مكتب رئيس املجلس.
على صعيد هبة السالح 
االيرانية للبنان، ذكرت مصادر 
ديبلوماس����ية ان الوالي����ات 
ابلغت لبنان موقفا  املتحدة 
حازما من موضوع هبة السالح 
االيراني وحذرت من يعنيهم 
االمر بأنها ستضطر الى عدم 
االستمرار في تقدمي املساعدات 

بيروت ـ عمر حبنجر

التمدي����د ملجلس  طريق 
آمنة وس����الكة رغم  النواب 
الش����كلية  العثرات  بع����ض 
املمكن جتاوزها كالرفض او 
االمتناع بوجهيهما الشكلي 
او احلقيق����ي الذي ال رجوع 
عنه، اما االستحقاق الرئاسي 
الغائب عن سمع الكثيرين فإنه 
حاضر في محادثات رئيس 
حزب القوات اللبنانية د.سمير 
الري����اض حيث  جعجع في 
التقى الرئيس سعد احلريري 
وعدد من كبار املسؤولني في 

اململكة.
املتوات����رة  املعلوم����ات 
ل����� »األنباء« تش����ير الى ان 
محاوالت جرت القناع جعجع 
بسحب ترش����يحه للرئاسة، 
وبالتالي االفساح في املجال 
ملرشح توافقي، اال ان رئيس 
حزب القوات متسك مبوقفه 
املعروف وهو سحب الترشيح 
فور اعالن العماد ميشال عون 
عدم رغبته في ترشيح نفسه 
واال فإن عون سيستثمر هذه 

الفرصة.
وعن تزامن وجود جعجع 
في الرياض مع وجود النائب 
سامي اجلميل، يقول النائب 
عباس هاش����م عض����و تكتل 
التغيي����ر واالصالح: اذا كان 
هذا التزامن من اجل مصاحلة 
»القوات« و»الكتائب« فكان 
حريا بهما التصالح في لبنان، 
ناصح����ا جعج����ع واجلميل 
بزيارة العماد ميش����ال عون 
فور عودتهما والتفاهم معه 
على كيفية انقاذ االستحقاق 

الرئاسي!
بالنسبة للتمديد للبرملان، 
قال مصدر نيابي ان التمديد 
بات من حتصيل احلاصل لكن 
الفريقني ناقشا موقف الكتل 
املسيحية التي تبدي ممانعة 
ظاهرة للتمديد على ان يتولى 
الرئيس نبيه بري املوضوع 
مع ح����زب اهلل الذي يتولى 
تس����ويقه مع العماد ميشال 
عون، فيما يتولى الرئيس فؤاد 
السنيورة اقناع كتلتي الكتائب 

)محمود الطويل( اهالي العسكريني املخطوفني خالل اعتصامهم في وسط بيروت امس  

احلكومة مستمرة بـ »قوة األمر الواقع«
بيروت: ستتجاوز احلكومة اخلالفات 

والتوترات السياسية املستجدة من دون 
أن يصيبها الشلل أو االستقالة كونها املالذ 

األخير والوحيد إلبقاء البلد »واقفا على 
رجليه« في ظل الفراغ الرئاسي والتعثر في 
العمل النيابي والتحدي األمني احلاصل في 

البالد واألوضاع اإلقليمية املتفجرة حول 
لبنان. وترى مصادر وزارية أن النقاش داخل 

مجلس الوزراء لن يتطور سلبا خصوصا 
أن احلكومة تألفت كربط نزاع مع حزب اهلل، 

وهذا االتفاق اليزال ساريا.
ومن الصعب جدا أن يكون هناك قرار بشل 
احلكومة ألن ذلك يعني إنهاء الدولة، والفراغ 

احلكومي ليس في مصلحة أحد في ظل 
الفراغ الرئاسي الذي تعيشه البالد، وبالتالي 

فبقاء احلكومة حاجة للبلد وليس لطرف 
واحد، وعلى القوى السياسية أن تتحمل 

مسؤوليتها في هذا اإلطار.
احلكومة باقية ولكن ليس في أجواء مريحة 

وطبيعية.
ويصف الوزير سجعان قزي الوضع 

احلكومي بالقول: »نحن نشعر بأن احلكومة 
حتولت الى شهود زور، فاخلالفات الدائمة 

تؤدي الى تعطيل النقاش وجتميد جدول 
األعمال ورفع اجللسات قبل انتهائها. 

والرئيس سالم يتحمل عبئا كبيرا ويستوعب 
اجلميع من أجل منع االنفجار احملتمل 

داخل احلكومة، لكن سياسة إرجاء املشاريع 
هي سياسة فاشلة. إنها حكومة الڤيتوات 

املتبادلة، ونحن نسير بني األلغام وال إرادة 
إقليمية بتفجير احلكومة من الداخل، 

خصوصا أن أحدا ال يضمن ارتدادات سقوط 
الدولة ملصلحته«. ووصف مجلس الوزراء 
بأنه عبارة عن هيئة دستورية على شكل 
حكومة تتولى السلطة التنفيذية في غياب 
رئيس اجلمهورية، وجهدها للحفاظ على 
استمراريتها يوازي جهدها لتأمني احلد 

األدنى من املتطلبات امللحة.
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دوري »األبطال« القادم يبدأ 30 يونيوالرياضية
ستنطلق النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي سيتأهل 
لها بشكل مباشرة بطل دوري أوروبا )اليوروبا ليغ(، يوم 30 يونيو 2015 وستنتهي 
في ميالنو يوم 28 مايو 2016، حسب البيانات املعلنة من قبل االحتاد امللكي 
اإلسباني لكرة القدم واملصدق عليها من االحتاد األوروبي للعبة )يويفا(.
وكإجراء ملنح مزيد من األهمية لبطولة اليوروبا ليغ، قرر اليويفا في مايو 2013 أن 
يحصل الفائز بهذه املسابقة على مقعد بدوري األبطال بدءا من موسم 2016-2015.

واصل مان سيتي اإلجنليزي عروضه املتواضعة 
في دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع مضيفه 
سيسكا موسكو الروسي بهدفني لكل فريق في 
اجلولة الثالثة من دوري املجموعات على ملعب 
»داينمو ستاديون« اخلالي من اجلماهير تنفيذا 

لعقوبات االحتاد األوروبي لكرة القدم.
وأحرز هدفي السيتي سيرجو أغويرو وجيمس 
ميلنر في الدقيقتني 29 و38، بينما أحرز هدفي 
أصح����اب األرض س����يدو دومبيا وناتش����و في 
الدقيقتني 64 و86، ليحصل كل من الفريقني على 
نقطة وحيدة رفعت رصيد حامل لقب البرييمرليغ 
إلى نقطتني في املركز الثالث والفريق الروسي 
في املركز األخير بنقط����ة وحيدة في املجموعة 

اخلامسة.
الس����يطرة  واس����تطاع »الكون« أن يترجم 
الهجومية ف����ي الدقيقة 29، حيث انطلق دزيكو 
بسرعته نحو املرمى منفردا قبل أن ميررها للنجم 
األرجنتيني الذي يضعها في املرمى اخلالي لتصبح 

النتيجة هدف مقابل ال شيء.
واصل السيتي هجومه املكثف، ولم يستطع 
الفريق الروسي تقدمي الرد الفعل الكافي، حيث 
استمر في تراجعه، قبل أن يتلقى الهدف الثاني من 
لعبة جماعية رائعة للسيتي، بعدما لعب توريه 
كرة في العمق لزباليتا الذي أرسلها ألغويرو قبل 

أن يسدد األخير ويعدل جيمس ميلنر مسارها 
معلنا عن هدف التعزيز في الدقيقة 38.

وحاول صاحب األرض أن ينقذ ما ميكن إنقاذه 
ويقلص الفارق في الشوط الثاني، فكثف هجومه 
لكنه رفض أيضا فتح خطوط املباراة، خوفا من 
مهارات الس����يتي، وعلى الرغم من ذلك استطاع 
البديل س����يدو دومبيا أن يحرز هدف التقليص 

في الدقيقة 64.
واشتعلت املباراة في الربع الساعة األخيرة، 
وواصل الفريق الروس����ي انفتاحه األمامي على 
أمل تعزيز موقفه على الرغم من نزول خيسوس 
نافاس وفرناندينهو ويوفيتيتش، مكان دجيكو 
وسيلفا وفرناندو في السيتي، واستطاع الفريق 
املضيف أن يس����تغل التردد الهجومي للسيتي، 
وأحرز هدف التعديل من ركلة جزاء في الدقيقة 
86 نفذها ناشو، بعد تدخل عنيف من كوالروف، 

لتصبح النتيجة 2-2.

كومباني يحذر رفاقه

قال فينس����ن كومباني قائد مان س����يتي إن 
بطل اجنلترا بحاجة ألن يلعب بشكل أفضل إذا 
أراد التأهل لدور الس����تة عشر في دوري أبطال 
أوروبا بعد تعادله 2-2 خارج ملعبه مع سسكا 

موسكو.

)أ.ف.پ( أغويرو يحاول قطع الكرة  

الصدارة، بينما جتمد رصيد 
الفريق السلوفيني عند نقطتني 

في املركز الرابع واألخير.
املباراة أش����به  وكان����ت 
بنزهة كروية لالعبي »األزرق 
اللندني«، واس����تغلها مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو 

في من����ح الفرصة للعناصر 
التي ال تشارك بصفة أساسية 
ال����دوري، مثل  في بطول����ة 
احلارس بيتر تشيك واملدافع 
كورت زوما، والظهير األيسر 
البرازيل����ي فيليبي لويس، 
إضافة إلى املهاجم الفرنسي 

لوك رميي.

سبيشال ون يمنح الثقة لديديه

ل����م يس����تبعد جوزي����ه 
مورينيو املدير الفني لتشلسي 
إمكاني����ة مش����اركة ديدييه 
دروغبا أمام مان يونايتد يوم 
األحد املقبل، عقب إصابة لويك 

رميي أمام نادي ماريبور.
وصرح جوزيه مورينيو 
لوسائل اإلعالم قائال: »لم أكن 
أتوقع أن يشارك دروغبا ملدة 
75 دقيقة، كان عليه املشاركة، 

عقب إصابة رميي«.
ال����وارد  وأض����اف: »من 
مشاركته أمام اليونايتد، إنه 

أمر جيد بالنسبة له«.

ركلة جزاء، ميتيا فايلر مدافع 
ماريبور باخلطأ في مرماه، 
وأخيرا إيدين هازارد »هدفني« 
أحدهما من ركلة جزاء أخرى 
في الدقائق 13 و23 و31 و54 
و77 و90. ورف����ع تشلس����ي 
رصيده إلى س����بع نقاط في 

حقق فريق برش���لونة فوزا مهما على حساب أياكس الهولندي بثالثة 
أه���داف مقابل هدف في املباراة التي أقيمت مبلعب »كامب نو« في اجلولة 

الثالثة للمجموعة السادس���ة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم. »البلوغرانا« تقدم بهدف مبكر عن طريق البرازيلي 

نيمار في الدقيقة 7 بينما أضاف األرجنتيني ليونيل 
ميس���ي في الدقيقة 24، فيما انتفض العبو 

أياكس وسجل أنور الغازي املهاجم البديل 
هدف فريقه في الدقيقة 87 ولكن الصاعد 

ساندرو أحرز للبارسا في الدقيقة 93 
خالل الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد برشلونة 
إلى 6 نقاط ليتفرغ جنوم الفريق 
الكاتالوني ملواجهة ريال مدريد 
املقبل  الس���بت  املرتقبة يوم 
الكرة األرضية  في كالسيكو 
بالدوري االسباني بينما جتمد 
رصيد أياك���س عند نقطتني 
فقط. ورفض املدرب لويس 
إراحة  الفني  املدي���ر  إنريكي 
العبيه األساس���يني بل لعب 

بتش���كيلة كاملة عدا احلارس 
تيرشتيجن الذين يحمي العرين 

بدوري األبطال إلى جانب ظهور 
بارترا على حساب جيرميي ماثيو، 

وبدأ البارسا املباراة بهجوم كاسح من 
أجل إدراك هدف مبكر وهو ما ناله الفريق 

الكاتالوني بهدف عن طريق البرازيلي املتألق 
نيمار دا سيلفا في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 24، أكد ميسي تفوق برشلونة بهدف 
ثان من متريرة رائعة للساحر إنييستا الذي أبدع في صناعة 

بينية متميزة تسلمها ميسي داخل منطقة اجلزاء ويودعها املرمى.
وانتفض أياكس في الشوط الثاني خاصة عن طريق ريكاردو فان راين 

ولكن برشلونة جلأ للتمرير للعودة للسيطرة بتألق الفت إلنييستا، وأشرك 
دي بوير العبه أنور الغازي بدال من ساتروسون في الدقيقة 73.

وش���هدت الدقائق العشر األخيرة ضغطا متواصال من جانب 
أياك���س إلدراك هدف العودة للق���اء وهو ما حتقق في 
الدقيقة 87 عن طريق أنور الغازي، وازدادت اإلثارة 
وس���ط ضغط أياكس ولكن البديل الصاعد 
ساندرو سجل هدف االطمئنان من هجمة 
س���ريعة قادها العبو البارسا ببراعة 
ليسجل الهدف الثالث ومينح فريقه 

فوزا مستحقا.

ميسي ينفي

خرج جنم برش���لونة ليو 
ميسي بعد الفوز الذي حققه 
الفريق الكتالوني بنتيجة 1-3 
ضد أياكس لينفي الشائعات 
ح���ول قرار لوي���س إنريكي 
باستبداله في الدقيقة 66 في 
املباراة أمام الفريق الهولندي، 
حيث خرجت وسائل اإلعالم 
لتؤكد أنه كان هناك اتفاق بني 
املدرب والالعب قبل املباراة بشأن 

التغيير.
وصرح ميسي قائال: »التغيير لم 
يكن متفق عليه قبل املباراة، لقد قيلت 
عدة أمور ولكن املدرب هو من يقرر متى 

يتم استبدالي«.
الكالس���يكو، قال: »ذاهبون  وحول مباراة 
للفوز وسنحاول تقدمي أفضل ما لدينا، ولكن هذه 

املباراة لن تقرر مصير الليغا«.
وقلل ليو من أهمية حتطيم���ه لرقم زارا في البرانبيو، قائال: »هذا أقل 

أهمية، األهم أن نلعب بشكل جيد ونفوز«.

اس����تعاد فريق تشلسي 
اإلجنليزي كبرياءه األوروبي 
عل����ى ملعبه »س����تامفورد 
بري����دج« بفوز س����هل على 
منافس����ه املتواضع ماريبور 
الس����لوڤيني بس����تة أهداف 
دون رد ف����ي اجلولة الثالثة 
من املجموعة السابعة لدوري 

أبطال أوروبا.
»البلوز« حقق انتصاره 
األوروب����ي األول على ملعبه 
منذ ستة أشهر، حيث خسر 
أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني 
1-3 في إي����اب نصف نهائي 
العام املاضي، واستهل مشواره 
األوروبي هذا املوسم بالتعادل 
مع شالكه األملاني بهدف لكل 
فريق، وكان آخر فوز له على 
هذا امللعب على حساب باريس 
سان جرمان 2-0 في 8 أبريل 

املاضي.
وأحرز خماس����ية الفريق 
اللندن����ي ل����وك رميي، جون 
تيري، وديدي����ه دروغبا من 

)أ.پ( وعاد دروغبا من جديد  

كتيبة غوارديوال »حرقت« روما

فاز شالكه بحلته اجلديدة مع املدرب االيطالي روبرتو دي ماتيو 
على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 4-3 في املجموعة السابعة.

وسجل شيندو اوباكي )34( وهونتيالر )51( وهويديس )60( 
وتشوبو موتينغ )93 من ركلة جزاء( لشالكه، وناني )16( وسيلفا 
)64 من ركلة جزاء و78( لسبورتينغ ورفع شالكه رصيده الى 5 
نقاط، فعزز فرصه في امكان حجز احدى بطاقتي املجموعة. وفي 
املجموعة الثامنة، اكتسح شاختار دونتسك االوكراني مضيفه باتي 
بورشيوف البيالروسي 7-0 منها خماسية للبرازيلي لويز ادريانو. 
وجاءت اهداف شاختار عبر اليكس تيكسييرا )11( وادريانو )28 
من ركلة جزاء و37 و40 و44 و82( ودوغالس كوستا )35(. وسجل 
ادريانو اهدافه االربعة في غضون 17 دقيقة من الشوط االول )28 

و37 و40 و44(، قبل ان يضيف اليها هدفا خامسا.
وتخطى املهاجم البرازيلي الرقم الس����ابق السرع رباعية )24 
دقيقة( الذي كان بحوزة دادو برسو في مباراة ملوناكو الفرنسي 
وديبورتيفو ال كورونا االسباني، وماريو غوميز في مباراة لبايرن 
ميونيخ االملاني وبازل السويسري. وفي املجموعة ذاتها، فاز بورتو 
البرتغالي على ضيفه اتلتيك بلباو االسباني بهدفني لهيريرا )45( 

وكواريسما )75(، مقابل هدف لغييرمو )58(.

ليلة قياسية

دارت ماكينات أهداف بايرن ميونيخ وتشلسي وشاختار دونيتسك 
بأقصى طاقتها ليفنت دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مشاهديه برقم 

قياسي بلغ 40 هدفا في ليلة واحدة من ثماني مباريات.
وساهم بايرن الذي سحق روما 7-1 وتشلسي الفائز 6-0 على 
ماريبور وشاختار الذي اكتسح باتي بوريسوف 7-0 في 20 هدفا 

في ليلة للنسيان بالنسبة للمدافعني وحراس املرمى.
وأصبح ش����اختار االوكراني أول فريق يسجل ستة أهداف في 
الشوط األول في مباراة »باألبطال« وعادل انتصاره أكبر فوز لفريق 
خارج ملعبه في تاري����خ البطولة. وبات البرازيلي لويز ادريانو 
مهاجم ش����اختار أول العب يسجل أربعة أهداف في الشوط األول 
ويحمل اآلن الرقم القياسي ألسرع أربعة أهداف في البطولة بعد 

أن سجلها كلها في 17 دقيقة.

السيتي يتعثر في »موسكو«

انتصار مهم لشالكه.. وشاختار يستعرض

انفجر زلزال كروي أملاني جديد كان بطله 
بايرن ميونيخ في العاصم����ة االيطالية روما 
عندما اكتس����ح فريقها 7-1 في اجلولة الثالثة 
من منافس����ات املجموعة اخلامسة في دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
وس����جل لبايرن الهولندي اريني روبن )8 
و30( وماريو غوتسه )23( والپولندي روبرت 
ليفاندوفس����كي )25( وتوماس مولر )36 من 
ركلة جزاء( والفرنس����ي فرانك ريبيري )78( 
والسويسري شاكيري )80(، ولروما العاجي 

جرفينيو )66(.
وهو الزلزال الكروي الثاني بهذه القوة في 
غضون اش����هر قليلة، بعد ان س����حق منتخب 
أملانيا نظيره البرازيلي بس����باعية في نصف 
نهائ����ي كأس العالم بالبرازيل الصيف املاضي 
في طريقه الى اللقب بهدف لغوتسه في مرمى 

االرجنتني في املباراة النهائية.
وخطا »الباڤاري« بالتالي خطوة مهمة نحو 
التأهل الى الدور التالي 
بعد ان حقق فوزه 
الثال����ث عل����ى 
التوالي رافعا 
الى  رصيده 
نقاط،   9
كان  اذ 
تغلب 

على مان 
س����يتي 

االجنليزي وسسكا موسكو الروسي، وجتمد 
رصيد روما عند 4 نقاط من فوز كاس����ح على 

سسكا موسكو 5-1 وتعادل مع سيتي 1-1.
ولم يحسن روما بإشراف مدربه الفرنسي 
رودي غارسيا من تألقه احمللي ومن عاملي األرض 
اجلمهور، فاهتزت صفوفه وخصوصه الدفاع 
امام القوة الضاربة للفريق الباڤاري بقيادة روبن 
فجاء الشوط االول كارثيا بالنسبة الى فريق 
العاصمة االيطالية الذي وجد نفس����ه متأخرا 

بأربعة اهداف في غضون نصف ساعة.
واكتس����ت املواجهة اهمي����ة خاصة مدرب 
بايرن، االس����باني بيب غوارديوال، الذي لعب 
فترة قصيرة مع روم����ا، وأيضا ملدافع بايرن 
احلالي الدولي املغربي املهدي بنعطية املنتقل 

الصيف املاضي من روما.

دي روسي: طعنا في القلب

وصف األيطالي دانييلي دي روس����ي جنم 
خط وس����ط روما تصفيق اجلماهير لهم بعد 
اخلسارة املذلة أمام بايرن ميونخ على ملعب 

األوليمبيكو كطعنة في القلب.
ونقل موقع »جيالوروس����ا« املهتم بأخبار 
نادي العاصمة اإليطالي تصريحات دي روسي 

التي أدلى بها لسكاي سبورت، حيث قال: 
»النتيجة كانت ضربة قوية بالنسبة 

لنا، نحن نبح����ث عن النقاط 
اإليجابية وهو درس يجب 

أن نتعلم منه«.

وتابع قائال: »اجلميع في املدينة كان ينتظر 
هذه املباراة منذ مدة طويلة، ورؤية اجلماهير 
تصفق لنا بع����د هذه النتيجة متثل طعنة في 

القلب لنا«.
وأكد دي روس����ي أن هنالك فارق تكتيكي 
كبير بني روما وبايرن ميونخ وأن هذا الفارق 
ليس فقط عند روما بل عند أغلب األندية التي 
تواجه البافاري وقال: »رمبا رأينا غوارديوال 

برشلونة«.

بيب: روما ليس بهذا السوء

اعتبر بيب غوارديوال، املدير الفني لفريق 
بايرن ميونيخ، أن الفجوة بني العمالق الباڤاري 
وروما ليست كبيرة بنفس الشكل الذي يتخيله 
اجلماهير في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه 

بطل أملانيا على الفريق اإليطالي.
كما تابع: بعد أسبوعني في ميونيخ سوف 
نرى أن الفجوة بينا وبني روما ليست كبيرة 

بنفس احلجم الذي تواجد في 
الذهاب.

كاڤانـي »قتـل« آبويـل»البلوغرانا« يعبر أياكس ويتفرغ للكالسيكو

»البلوز« بال رحمة مع ماريبور

عوض ادينسون كاڤاني غياب املهاجم الكبير 
زالتان ابراهيموڤيتش بتسجيله لهدف الفوز قبل 
ثالث دقائق من النهاية ليقود باريس سان جرمان 
لالنتصار 1-0 على مضيفه أبويل نيقوسيا في 
دوري أبطال أوروبا لك����رة القدم. وكافح العب 
منتخب االوروغواي طوال املباراة وبدا انه يعاني 
م����ن إصابة لكنه أنقذ فريق����ه في النهاية وقاده 
النتصار غير مستحق أبقاه في صدارة املجموعة 
السادسة بسبع نقاط. وبدا سوء التنسيق بني 
مهاجمي سان جرمان ليخفق في صناعة الفرص 
للتهديف طوال املباراة أم����ام أبويل الذي لعب 
بتنظيم جيد حتى جنح كافاني في التسجيل من 
مسافة قريبة. ورمبا يعتقد الفريق القبرصي الذي 
يتذيل املجموعة بنقطة وحيدة انه كان األفضل 

في املباراة، لكنه سيتحسر بالطبع على افتقاده 
العبني يجيدون إنهاء الهجمات كما تألق ديڤيد 
لويز وانقذ الفريق الفرنسي من هدفني محققني 

من على خط املرمى.

الخليفي: شكرا كافاني

أشاد ناصر اخلليفي رئيس النادي الباريسي 
بأداء مهاجمه ادينس����ون كاڤاني، صاحب هدف 
الفوز أمام نادي أبويل. وقال اخلليفي: »احلمد هلل 
على النتيجة اإليجابية، حصلنا على ثالث نقاط 

مهمة، هذه هي بداية كافاني احلقيقة«.
وأنهى حديثه قائال: »إصابة كاڤاني؟ لقد أصيب 
بالتدريبات قبل بداية املباراة، ولكنه شارك بقوة، 

أنا اثق به كثيرا، إنه يعمل بجد مع الفريق.
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الرياضيون يؤيدون التعديالت.. والهيئة استعادت دورها الرقابي
وال توجد بها مجاملة ألي 

جهة أو طرف.
وأضاف: واضح اجلهد 
املبذول الذي مت من خالله 
الوصول إلى هذه التعديالت، 
إذ مت إرضاء جميع األطراف 
ومن���ح كل ذي حق حقه، 
والتعديالت منحت األندية 
العمومي���ة  واجلمعي���ات 
حقها ف���ي تعديل أنظمتها 
األساس���ية مبا يتوافق مع 
امليثاق األوملبي، وحصلت 
العامة للش���باب  الهيئ���ة 
والرياضة على حقها أيضا 
في إيق���اف الدعم في حال 

وجود مخالفات.
وأش���ار برجس إلى أن 
املرس���وم ركز على توافق 
األنظم���ة األساس���ية مع 
امليث���اق األوملب���ي ومنح 
الفرص���ة لتعديل  األندية 
أنظمته���ا حت���ى ال تكون 
قرارات اجلمعيات العمومية 
متسرعة، وبني أن التعديالت 
اجلديدة حتمل أمورا إيجابية 
أخرى مثل ترتيب رس���وم 
والعضوي���ة  االنتس���اب 
بش���كل مناسب من 10 إلى 

30 دينارا.

املالية ومنحها  الرقابة  في 
حق وقف صرفها وهو حق 
مشروع لها، خاصة أن لدى 
القدرة  الدولة  مؤسس���ات 
والس���رعة في التعامل مع 
املخالفات وحلها وهو األمر 
الذي سيساهم بشكل كبير 

في محاربة الفساد.
وأشار الغربللي إلى أن 
املش���روع اجلديد فرصة 
جديدة لألندية لتصحيح 
أوضاعه���ا القانونية نظرا 
لتجاوز املواعيد القانونية 
اخلاص���ة العتماد األنظمة 
األساسية وهي العقبة التي 
حاولت احلكومة معاجلتها 
التمدي���د للمواعيد  عب���ر 
القانونية في وقت س���ابق 
والذي انتهى قبل أشهر دون 

إيجاد أي مخرج.

برجس: التعديالت 
موضوعية 

من جهته، قال أمني سر 
احتاد كرة الس���لة ضاري 
التعدي���الت  برج���س إن 
اجلديدة ستساهم في نزع 
فتيل األزمة، مشيرا إلى أنها 
حتمل الكثير من املوضوعية 

الس���ابق جه���اد  كاظم���ة 
ارتياح���ه من  الغربلل���ي 
الرياضية  القوانني  تعديل 
اجلدي���دة والت���ي جاءت 
متماشية مع رغبة الشارع 
الرياضي قائال: إنها تعديالت 
مستحقة في مجملها رغم 
أنني أحتفظ على توقيتها 
إذ ان الوقت اليزال سانحا 
أمام احلكومة ومجلس األمة 
لدراسة القوانني والبت فيها، 
ومنها مشروع النائب فيصل 
الشايع والذي كان شبيها 
للقوانني احلكومية، إال أن 
احلكومة اضطرت الى تفادي 
إشكالية القانون السابق في 
الفق���رة األكثر أهمية وهو 
الذي يخرج األندية من أزمة 
اعتماد أنظمتها األساسية 
نظرا لصعوبة صحة انعقاد 
العمومية عبر  اجلمعيات 

حضور ثلثي األعضاء.
التعدي���الت  وأض���اف: 
اجلديدة أعادت للدولة جزءا 
من حقها في الرقابة املسبقة 
على األندي���ة واالحتادات 
الرياضية بعد أن كانت يدها 
مغلولة وال حق لها، عادت 
الطبيعي  لتأخذ وضعه���ا 

وأضاف: جاء املرسوم 
اجلديد متماشيا مع رغبة 
الشارع الرياضي فيما يخص 
حتديد رس���وم العضوية 
واالشتراكات لينهي بذلك 
اللغ���ط الذي كان دائرا في 
ذلك الوقت حول الشروط 
والضوابط وقيمة الرسوم 
التسجيل والتجديد  وآلية 
وهو ما يعد حال مناس���با 
يحفظ ألعضاء العموميات 

حقوقهم.
البي���دان إلى  وأش���ار 
أنه كان يتمنى أن تش���مل 
اللجنة  التعدي���الت وضع 
األوملبية الكويتية باعتمادها 
مرجعية قانونية لألندية 
الرياضي���ة  واالحت���ادات 
املتنازع���ة فيم���ا بينه���ا، 
خاصة أن قانون 2012/26 
لم يحدد املرجعية القانونية 
للفصل في اخلالفات، فيما لم 
يشمل التعديل هذه اجلزئية 

املهمة.

الغربللي: عاد للحكومة 
دورها الرقابي

وفي ذات الس���ياق، أكد 
عضو مجل���س إدارة نادي 

التضامن الس���ابق يوسف 
البيدان ارتياحه من تعديل 
القوان���ني احمللية اجلديدة 
قائال: لقد متكنت احلكومة 
العالق  الوض���ع  إنقاذ  من 
منذ فترة ليست بالقصيرة 
وجاء احلل عبر وضع جملة 
من احلل���ول اخلاصة في 
األنظمة والقوانني ونخص 
بذلك إيجاد مخرج لألندية 
من أزمة اعتم���اد أنظمتها 
األساس���ية نظرا لصعوبة 
انعق���اد اجلمعيات  صحة 
العمومية الذي ينص على 
حضور ثلثي األعضاء وهو 

ما يعتبر أمرا مستحيال.

و36(،  و35  و12  و5   4(
م���ن القانون املش���ار إليه 
والت���ي ثار حولها عدد من 
املالحظات واالختالفات في 
وجهات النظر بني الرياضيني 
فضال عن صعوبة اعتماد 
القرارات الرياضية الصادرة 
عن مجالس إدارات األندية 
نظرا لصعوبة إقرارها من 
التي  العمومية  اجلمعيات 
ال ميكنها االنعقاد في ظل 

القانون احلالي.

البيدان: الحكومة أنقذت 
الوضع

أب���دى رئي���س ن���ادي 

أحمد السالمي ـ يحيى حميدان 

أفع���ال  اتفق���ت ردود 
البالد على  الرياضيني في 
صحة اعتماد مجلس الوزراء 
مشروع مرس���وم بقانون 
الهدف من���ه تعديل بعض 
مواد املرسوم بقانون رقم 
42 لس���نة 1978 في ش���أن 
الهيئات الرياضية ومذكرته 
اإليضاحية ما يخرج األندية 
من أزمة اعتم���اد أنظمتها 
األساس���ية نظرا لصعوبة 
انعق���اد اجلمعيات  صحة 
العمومي���ة )حضور ثلثي 
األعضاء(، وهو األمر الذي 
س���اهم في وضع احللول 
ومنح احلكومة ممارس���ة 
بعض صالحياتها املناطة بها 
عبر الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باعتبارها جهة 
رقابية، خاصة أن املشروع 
اجلديد يعالج العقبات التي 
أفرزها الواقع العملي للقانون 
واملتمثل في صعوبة انعقاد 
اجلمعيات العمومية لألندية، 
األمر الذي يؤدي بالضرورة 
إيقاف نش���اطها، كما  الى 
املواد  استهدف املش���روع 

ضاري برجسيوسف البيدانجهاد الغربللي

البيدان: املطلوب 
منح »األوملبية 
الكويتية« حق 

الفصل في 
املنازعات

»الصيد والفروسية« يحتضن 
اختراق الضاحية اخلليجية

وافق نادي الصيد والفروسية على طلب 
احتاد ألعاب القوى الستضافة بطولة اخلليج 
الختراق الضاحية نهاية ديسمبر املقبل، وأكد 
أمني الس���ر العام للنادي الش���يخ صباح فهد 
الناصر خالل اس���تقباله رئيس مجلس إدارة 
االحتاد بالوكالة سيار العنزي وأمني السر خالد 
خليفة وأمني الصندوق محسن العجمي وأعضاء 
مجلس اإلدارة بدر الرشود وسيف الدوسري 
وصالح املري ومدير العالقات العامة عطاهلل 
الش���مري ان نادي الصيد والفروسية يفتح 
أبوابه لتنظيم هذا احلدث اخلليجي ويسخر 
إمكانياته املتاحة إلظهاره بالصورة التي تليق 
بسمعة الكويت التي دائما ما حتتضن البطوالت 
اخلليجية والعربية واآلسيوية والعاملية في 

مختلف األلعاب الرياضية. 

كما خصص الش���يخ صباح الناصر يوما 
مفتوحا خاصا بالوفود املش���اركة في القرية 
التراثية اجلديدة التي سيتم افتتاحها قريبا.

بدوره، ثمن العنزي دور الناصر في تذليل 
عقبة املنشأة التي ستقام عليها البطولة لكون 
احتاد ألعاب القوى ال ميلك منشأة خاصة به 
وشكره على جتاوبه السريع مع طلب االحتاد، 
مؤكدا ان هذا الشيء ليس بغريب عنه فهو من 

الداعمني إلخوانه الرياضيني.
وفي نهاية الزيارة قام العنزي والوفد املرافق 
له بتقدمي درع تذكارية للشيخ صباح الناصر 
تقديرا جلهوده مع االحتاد، وعرض الطرفان 
س���بل التعاون فيما بينهما، ومت االتفاق على 
التحضير لنشاط خاص في ألعاب القوى لعرضه 

خالل مهرجان املوروث الشعبي.

فاز القرين على اجلهراء 36 - 24 ضمن 
مباريات األس���بوع الثاني لبطولة الدوري 
الع���ام ال� 48 لكرة اليد في مباراة س���يطر 
عليها الفائز لعبا ونتيجة، وأصبح رصيد 
القرين 4 نقاط فيما بقي اجلهراء بال رصيد 

من النقاط. 

وفي مباراة أخرى تعادل النصر مع الشباب 
)22 - 22( في مباراة متكافئة ليجمع كل منهما 

النقطة األولى له في البطولة. 
وفي املباراة الثالثة انسحب نادي التضامن 
أمام نظيره الكوي���ت ليعتبر األخير فائزا 

بنتيجة 10 - 0.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

طلبت جلنة األندية للدوري املصري املمتاز 
لكرة القدم، عقد اجتماع مش���ترك مع رئيس 
الش���باب  الوزراء املص���ري بحضور وزراء 
والرياض���ة والداخلية واالس���تثمار من أجل 
احلصول على موافقة إلش���هار رابطة األندية 
احملترفة املصرية، وأيضا قرار حضور اجلماهير 
ملباريات الدوري من األعضاء وفقا لش���روط 

جلنة األندية.
وفى مس���ار مواز بش���أن عودة اجلماهير 
للمالعب، قال وزير الشباب والرياضة خالد 
عبدالعزيز، في تصريحات إعالمية، ان عودة 
اجلماهير إلى املدرجات ستتم تدريجيا، الفتا 
إلى أن األم���ر متروك لتقدير اجلهات األمنية، 
حتى ال حتدث انتكاس���ة تع���ود بنا خطوات 

إلى الوراء.
وأشاد عبدالعزيز باجلماهير التي حضرت 
مباراة بوتسوانا األخيرة، على الرغم من بعض 
التجاوزات القليلة، الفتا إلى ان ذلك يشير إلى 

أننا نسير إلى األفضل.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أهمية 
اختيار التوقيت اجليد لعودة اجلماهير إلى 
املدرجات ف���ي بطولة الدوري، حتى لو تأخر 

بعض الشيء.

وفي ش���أن آخر، خالل االجتماع األخير 
للجنة األندية، أنذر رئيس اللجنة مرتضى 
منصور، األهلي بالشطب من اللجنة، المتناعه 
عن حضور جلساتها، مؤكدا انه سيتم شطب 
الن���ادي الذي ال يحض���ر الجتماعات جلنة 
األندية ل� 3 جلسات، من عضوية جلنة األندية 
حتى ول���و كان النادي األهلي، ألن حضور 
اجللسات يعني احتراما لألندية، والغياب 
سيكون قراره الشطب من أجل احلفاظ على 

هيبة اللجنة.
وجتاهل املتحدث الرس���مي لألهلي مدير 
عام النادي األهلي محمود عالم التعليق على 
قرار جلنة األندية، لكنه تطرق الى موضوع 
آخر، مؤكدا ان األهلي سيخاطب احتاد الكرة، 
باعتراضه على نقل مباراة الفريق األول أمام 
األسيوطي سبورت من ستاد بني سويف، إلى 
ستاد أسيوط، املقرر إقامتها يوم السبت في 
إطار منافسات اجلولة السادسة من الدوري 

املمتاز.
وقال عالم ان األندية عندما تقوم بتغيير 
ملعبها تبلغ املنافس قبلها بوقت كاف ويكون 
التغيير في حدود إقامتها على ملعب من نفس 
احملافظة، مطالب���ا مراعاة حالة اإلرهاق التي 
تطارد العبي األهلي في ظل وجود عدد كبير 

منهم ضمن صفوف املنتخب الوطني.

سيار العنزي يقدم درعا للشيخ صباح فهد الناصر

القرين يتخطى اجلهراء
والتضامن ينسحب في »اليد«

األهلي يرفض نقل مباراة األسيوطي
من بني سويف إلى أسيوط

السيف: متسابقونا جاهزون لـ»موتو.كروس« اإلمارات

استقبال حاشد لسيدات »سلة الرياضي« بطالت العرب
بيروت ـ ناجي شربل

أع���د الن���ادي الرياضي 
بيروت اس���تقباال حاش���دا 
لفريقه للسيدات بطل األندية 
العربي���ة في كرة الس���لة، 
والعائد من االس���كندرية، 
اللق���ب للمرة  حيث أحرز 
األولى ف���ي تاريخه بفوزه 
الكسندري  على سبورتنغ 
بفارق 9 نق���اط 84–75 في 

املباراة النهائية التي أجريت 
بينهما في مجمع االسكندرية 

الرياضي البلدي.
اللبناني  الفريق  وأنهى 
مشاركته في البطولة بسجل 
نظيف من اخلسارة، ونالت 
صانعة ألعابه ريبيكا عقل 
جائ���زة أفض���ل العبة في 

البطولة.
وحضر إلى قاعة الشرف 
في مط���ار رفيق احلريري 

ببي���روت، وزير الش���باب 
والرياضة العميد عبداملطلب 
احلناوي، ورئيس االحتاد 
اللبناني لكرة السلة م.وليد 
نصار، الى حشد من مشجعي 

النادي.
النادي  وثمن رئي���س 
م.هشام اجلارودي لنجله 
الره���ان على فريق  متام 
ال���ذي تديره  الس���يدات، 
زوجته الالعبة الس���ابقة 

نايلة علم الدين.
اجل���ارودي  وق���ال 

ل� »األنباء«: »بعد دورة حسام 
العربية  الدين احلري���ري 
ال���� 24 للرج���ال، وبطولة 
العرب للسيدات، نتطلع الى 
ثالثية في الدورات اإلقليمية 
بإحراز فريق الرجال بطولة 
الت���ي  العربي���ة  األندي���ة 
يستضيفها املغرب أواخر 

الشهر اجلاري«.

وأكد اجلارودي الس���ير 
على تأسيس مدارس في كرة 
السلة بالنادي، مشيرا إلى 
وجود العبني ومدربني عدة 

لقطاعات الناشئني.
كذل���ك أش���اد احلناوي 
ونص���ار بإجن���از فري���ق 
السيدات للنادي الرياضي، 
وقاال ان أبناء املنارة »خير 
سفراء لكرة السلة والرياضة 

اللبنانية«.

مناطق فيه���ا كثبان رملية 
وأخرى صخرية ويستطيع 
املتس���ابق حس���ب خبرته 
قطع املس���افة بأقل وقت ما 
يس���توجب ق���درة وخبرة 
عاليتني من قبل املتسابقني 
للتأقل���م م���ع ظ���روف كل 
مرحلة وإنهائها بأسرع وقت 

ممكن. 
 وذكر أن متسابقي النادي 
مع���اذ األنصاري وعبداهلل 
الش���طي ومحم���د جعفر 
شاركوا في اجلولة األولى 
االسبوع املاضي من البطولة 

التي حقق بها املتسابق محمد 
جعفر املركز الثاني في حني 
حقق زميله عبداهلل الشطي 
املركز ال� 11 ومعاذ األنصاري 

املركز ال� 13. 
 وبني أن البطولة وعلى 
الرغم من انها جتربة جديدة 
للمتس���ابقني الكويتيني إال 
أن حصول جعفر على هذا 
املركز املتقدم عكس قدرات 
كبيرة لدى املتسابق جارى 
من خاللها أفضل املتسابقني 
املتمرس���ني بهذا النوع من 

السباقات.

في مجال الدراجات النارية 
أو م���ا يس���مى  الرملي���ة 

بال�»موتو.كروس«. 
 وأض���اف أن الس���باق 
س���يقام في صحراء »حتا« 
مبشاركة 100 متسابق ويبلغ 
طول���ه 120 كيلومترا حيث 
يسمح للمتسابق بالتوقف 
مرة واحدة لتعبئة الوقود 
واستكمال السباق ما يزيد من 
صعوبته على املتسابقني. 

 وأوض���ح أن تضاريس 
املنطقة الصحراوية تختلف 
بني مكان وآخر حيث هناك 

أكد مدير لعبة ال�»موتو.
كروس« في نادي باسل سالم 
الصباح لسباق السيارات 
النارية حمد  والدارج���ات 
السيف جاهزية متسابقي 
النادي للمشاركة في اجلولة 
الثانية لبطول���ة االمارات 
الصحراوي���ة لل�»موت���و.

كروس«. 
 وقال السيف ل�»كونا« إن 
البطولة التي تقام بعد غد 
مبشاركة أفضل املتسابقني 
في املنطقة أصحاب املهارة 
الكبيرة  العالية واخلب���رة 

 حمد السيف 

ويعاني دفاع انتر كثيرا 
اذ ان الصرب���ي نيماني���ا 
فيديتش املنتقل الى صفوفه 
م���ن مان يونايت���د مطلع 
املوسم ارتكب ثالثة اخطاء 
كلفت فريقه ثالثة اهداف، 

كما نال بطاقة حمراء.
ويلع���ب ايض���ا ف���ي 
املجموعة ذاته���ا دنيبرو 
االوكران���ي مع ق���ره باغ 

االذربيجاني.
وفي املجموعة التاسعة، 
يحل نابولي ضيفا ثقيال 
على يونغ بويز السويسري 
س���اعيا الى فوزه الثالث 
لالقت���راب ايض���ا م���ن 

التأهل.
ويريد نابول���ي ايضا 
املدرب االس���باني  بقيادة 
رافايل بينيتيز التعويض 
عن نتائجه املتواضعة في 
ال���دوري االيطالي حيث 
يحتل املركز السابع برصيد 
11 نقطة برصيد 8 نقاط عن 
يوڤنتوس، خالفا للموسم 
املاضي الذي كان فيه منافسا 

قويا منذ البداية.
ويلعب ف���ي املجموعة 
ذاتها سلوفان براتيسالفا 
السلوڤاكي مع سبارتا براغ 

التشيكي.
نابول���ي  ويتص���در 
الترتيب برصيد 6 نقاط، 
مقابل 3 نقاط لكل من يونغ 
بويز وسبارتا براغ، ويبقى 
س���لوفان براتيسالفا من 

دون رصيد.
وفي املجموعة احلادية 
عش���رة، يحل فيورنتينا 
ضيفا على باوك اليوناني 
باحثا عن فوز ثالث ايضا 
برغم اهت���زاز معنويات 
العبي���ه اث���ر اخلس���ارة 
ل���ه هذا املوس���م  االولى 
على ارضه امام التس���يو 

0-2 االحد املاضي، والتي 
جمدت رصيده عند 9 نقاط 

فقط.
ويلع���ب ايضا دينامو 
مينس���ك البيالروسي مع 

غانغان الفرنسي.
 وفي املجموعة السابعة، 
يحل اش���بيلية االسباني 
حامل اللق���ب ضيفا على 
س���تاندار لياج البلجيكي 
باحثا عن استعادة توازنه 
في البطولة بعد ان انتزع 
تع���ادال صعب���ا 2-2 في 
الثواني االخيرة من رييكا 
الكروات���ي ف���ي اجلول���ة 

املاضية.
ف���از »الفري���ق  وق���د 
االندلس���ي« ف���ي مباراته 
االول���ى عل���ى فيينورد 
الهولندي، وكاد يس���قط 
في الثانية قبل ان يخطف 
الدولي الكاميروني ستيفان 
مبي���ا هدف التع���ادل في 
الدقيقة الثانية من الوقت 

الضائع. 
ويقدم اشبيلية عروضا 
قوية في الدوري االسباني، 
حيث يحتل املركز الثاني 
برصي���د 19 نقطة، بفارق 
3 نقاط خلف برش���لونة 
املتصدر، ونقطة امام ريال 
مدريد، وذلك بعد املرحلة 

الثامنة.
 ويلتق���ي ريي���كا مع 

فيينورد ايضا.
وف���ي اب���رز املباريات 
االخرى، يلعب س���لتيك 
االس���كتلندي مع اس���ترا 
الروماني ف���ي املجموعة 
وايندهوڤ���ن  الرابع���ة، 
الهولندي مع باناثينايكوس 
اليوناني ف���ي املجموعة 
الفرنسي  اخلامسة، وليل 
مع ايڤرتون االجنليزي في 

املجموعة الثامنة.

اليابان���ي يوتو  املداف���ع 
ناغاتومو بسبب االصابة، 
ويغيب ايض���ا جوناثان 
وهوغو كامبانيارو لإلصابة 

ايضا.

تبحث فرق انتر ميالن 
ونابول���ي وفيورنتين���ا 
االيطالية ع���ن تعويض 
االخف���اق محليا وحتقيق 
الفوز الثالث على التوالي 
اليوم في اجلولة الثالثة من 
مسابقة الدوري االوروبي 
)يوروبا ليغ( لكرة القدم.

في املجموعة السادسة، 
يس���تضيف انت���ر ميالن 
املتعثر في الدوري احمللي 
سانت اتيان الفرنسي ويأمل 
في الوص���ول الى النقطة 
التاسعة لقطع خطوة كبيرة 
نحو التأهل الى الدور التالي 
بعد ان حقق فوزين على 
دنيبرو االوكراني وقر باغ 

االذربيجاني.
الفري���ق  ويتص���در 
االيطالي الترتيب برصيد 
6 نقاط، مقاب���ل نقطتني 
لسانت اتيان ونقطة لكل 

من دنيبرو وقره باغ.
ويواجه »النيراتزوري« 
صعوبات في الدوري احمللي 
حيث جتنب االحد املاضي 
الثالث���ة على  اخلس���ارة 
التوالي بادراكه التعادل مع 
ضيفه نابولي 2-2 في ربع 
الساعة االخير، اذ كان سقط 
امام  بنتيجت���ني كبيرتني 
كالياري 1-4 وفيورنتينا 

.3-0
ويتعني عل���ى املدرب 
وولتر مات���زاري احلفاظ 
على وتي���رة االنتصارات 
ف���ي املس���ابقة االوروبية 
العادة الثق���ة الى العبيه 
امال ف���ي االنطالق مجددا 

على الصعيد احمللي.
ويتخلف االنتر بفارق 10 
نقاط عن يوڤنتوس املتصدر 
بعد املرحلة السابعة فقط 

من الدوري.
ويفتقد ماتزاري جهود 

باكا امل حامل اللقب

ليل يستدرج إيڤرتون.. وغامضة بني ستاندر لياج وإشبيلية

»أندية الكالتشيو« ملواصلة تألقها في »يوروباليغ«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
»يوروبا ليغ« املرحلة 3
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88HD beIN SPORTSباوك اليوناني � فيورنتينا
86HD beIN SPORTSيونغ بويز � نابولي

85HD beIN SPORTSليل � إيڤرتون 
101HD beIN SPORTSڤياريال � زيوريخ

1011HD beIN SPORTSتوتنهام � استيراس
107HD beIN SPORTSبارتيزان � بشكتاش

102HD beIN SPORTSانتر ميالن � سانت اتيان
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حمد حياة يشارك في سحب القرعة وإلى جانبه سالي القاضي وقائدو بعض املنتخباتالشيخ طالل احملمد يتوسط يارزا وسهو السهو جانب من العرض املهاري الذي قدمه الرباعي الروسي

األزرق يبحث عن بداية قوية على حساب اآلزوري

كأس القارات لـ »قدم الصاالت« تنطلق اليوم
ممثل العرب الثاني شريط 
منافســــات البطولة في الـ 
12 ظهــــر اليوم أمام نظيره 
فــــي مباراة  األرجنتينــــي 

حتتمل كل النتائج.
وتقام في الثانية والنصف 
ظهرا ثاني املباريات، حيث 
يلعب منتخب التشيك أمام 
غواتيماال في افتتاحية لقاءات 
املجموعة الثانية بالبطولة، 
ويسعى كل فريق إلى الفوز 
اليوم من أجل تعزيز موقفه 
في بداية املشوار ومحاولة 
التأكيد على انه حضر إلى 
الكويت من أجل املنافســــة 

على اللقب.
ويصطدم املنتخب الياباني 
فــــي الســــابعة والنصــــف 
بالســــحر البرازيلي بختام 
اليــــوم األول،  منافســــات 
ويسعى البرازيل إلجهاض 
طموحات الساموراي الياباني 
من البداية واخلروج بالنقاط 
الثالث لوضع اخلطوة األولى 
على طريــــق الفوز باللقب 
العاملي، خاصــــة أن العبي 
السامبا يعرفون جيدا انهم 
املرشح األول للفوز باللقب 
بشــــكل عام وســــيدخلون 
الفوز فقط  املباراة بشعار 

وال غيره.

مرحلة فنية وبدنية متميزة 
خالل الفترة السابقة وأضحى 
مؤهال بشكل كبير للمنافسة 
علــــى اللقب والوصول إلى 
أبعد نقطــــة بالبطولة، ما 
يعنــــي ان مبــــاراة اليــــوم 
ســــتكون مفتوحة بني كال 
املنتخبني، فاألزرق يطمح 
في حتقيق مفاجأة والضرب 
بقوة مــــن البداية والتأكيد 
علــــى انه ينــــوي مواصلة 
املشوار حتى النهاية متسلحا 
بكافة العوامل التي بجوزته 
حتى اآلن فيما ان األزوري 
من جانبه لديه كل املبررات 
الكافيــــة للتفكير في الفوز 
واتخــــاذ خطوة جيدة على 
طريق العبور للدور الثاني 

في البطولة.
وتضم تشكيلة األزرق قبل 
مبــــاراة اليوم كال من احمد 
الفارسي وصالح حسن وبدر 
املنصــــور وحمد العوضي 
وشاكر املطيري ومشاري 
الظيبي وعبد الرحمن الطويل 
وعبدالرحمن العوضي وحمد 
حياة وخالد عبداهلل ومحمد 

الهزمي.

مواجهة مصر واألرجنتين

ويقــــص املنتخب املصري 

التشيك  اليابان،  البرازيل، 
وغواتيماال.

وقامــــت ســــالي القاضــــي 
باإلعالن عــــن ختام احلفل 
الــــذي كان رائعــــا، خاصة 
أثناء اجــــراء القرعة عندما 
يكتب اســــم الدولة تعرض 
على الشاشة بعض األماكن 
البلد، وكما  السياحية لهذا 
بدأت القاضي احلفل بكلمة 
ترحيبيــــة اختتمته بكلمة 

شكر للجميع.

األزرق يالقي إيطاليا

الى ذلك، يســــعى منتخبنا 
الوطني لتحقيق بداية جيدة 
اليوم  البطولة مســــاء  في 
عندما يواجه نظيره اإليطالي 
في ثانــــي مباريات اجلولة 
األولى للمجموعة األولى في 
متام اخلامسة مساء في صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي 

القادسية.
وينتظر األزرق مهمة صعبة 
للغاية السيما وان املنتخب 
اإليطالــــي مــــن املنتخبات 
اجليدة في القارة األوروبية 
والقادرة على املنافسة القوية 
من أجل الفــــوز باللقب في 
النهاية، بيد ان األزرق أنهى 
كل استعداداته ووصل إلى 

مبشاركة 8 منتخبات متثل 
قارات العالم املختلفة وتقام 
حتت مظلة االحتاد الدولي 
لكرة القدم »فيفا« في حدث 
فريد من نوعه في مجال كرة 

قدم الصاالت.

إجراء مراسم القرعة

عقب كلمة سهو السهو أعلنت 
القاضي عن إجراء  ســــالي 
مراســــم القرعة واستدعت 
5 العبــــني مــــن املنتخبات 
املشــــاركة ليقوموا بسحب 
األرقام وأسماء الدول وهم: 
تــــاكاش )اليابان(،  برونو 
حمــــد حيــــاة )الكويــــت(، 
رمضــــان غريــــب )مصر(، 
نيكــــوالس )األرجنتــــني(، 
جونيا )البرازيل(، وقد مت 
وضــــع منتخبنــــا الوطني 
على رأس املجموعة األولى 
كدولة منظمة، أما البرازيل 
بطل العالم فقد وضع على 
الثانيــــة  رأس املجموعــــة 
وقامت سالي القاضي بقيادة 
مراسم القرعة وكانت تتحدث 
باللغتني العربية واالجنليزية 

وأسفرت عن التالي:
٭ املجموعة األولى: الكويت، 
إيطاليا، مصر واألرجنتني. 
الثانيــــة:  املجموعــــة  ٭ 

حتية طيبة لكم من الكويت 
بلد الصداقة والسالم وبلد 
العمــــل اإلنســــاني وحتية 
محبة من موطن قائد العمل 
اإلنساني في العالم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي تشرفنا برعايته 
الكرمية لهذه البطولة الدولية 

الكبيرة.
وواصــــل الســــهو كلمتــــه 
بقوله: أرحب بكم في مراسم 
القرعة لبطولة كأس القارات 

احلفل املذيعة سالي القاضي 
التي أدت دورها على املسرح 
بصورة رائعة حتى نهاية 
احلفل، حيث رحبت بالشيخ 
طالل احملمد وضيوف الكويت 
واحلضور، وأشارت في هذه 
الكلمــــة الى أن اســــتضافة 
القارات لكرة  بطولة كأس 
قدم الصــــاالت في الكويت 

حدث عاملي كبير.
وألقى ســــهو السهو كلمة 
رحب فيها باحلضور وقال: 

شهدت صالة فجحان هالل 
املطيري بنادي القادســــية 
حفال رائعا أشاد به جميع 
احلضور وهو أولى فعاليات 
بطولة كأس القارات لكرة قدم 
التي تستضيفها  الصاالت 
الكويت خالل الفترة من 23 
الى 28 اجلاري برعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وهــــو حفل إجراء 
القرعة للمنتخبات  مراسم 
املشاركة، حضره جمع كبير 
من قيادات الرياضة يتقدمهم 
رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة الشيخ طالل احملمد 
البطولة ســــكرتير  ومدير 
الكويتي لكرة  عام االحتاد 
القدم سهو السهو وسفيرا 
االرجنتــــني وإيطاليــــا في 
الكويت ورئيــــس االحتاد 
االسباني لكرة قدم الصاالت 
خافيير لوزانو ومدير كرة 
قدم الصاالت باالحتاد الدولي 
)فيفا( جيمي يارزا ورؤساء 
املنتخبات التي وصلت حتى 
ساعة اجراء مراسم القرعة 
البرازيل  وهم منتخبــــات 
واالرجنتني وإيطاليا واليابان 

ومصر والكويت.
بدأت فعاليات حفل القرعة 
بكلمة قصيرة ألقتها مقدمة 

العبو منتخبنا الوطني مستعدون خلوض غمار البطولة

حفل رائع ملراسم 
إجراء القرعة 

وإشادة بنجاحه 
من الضيوف
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املوسوي جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة السابعة
استحق مهاجم العربي حسني 

املوسوي أن يكون جنم األسبوع 
لهذه اجلولة بعد ان قاد العربي لفوز 

مهم على اليرموك 4-2 بعد نزوله 
في النصف ساعة األخير من املباراة 

حيث متكن من قلب الطاولة على 
اليرموك وسجل »سوبر هاتريك« بعد 

أن كان فريقه خاسرا بهدفني دون 
رد.

اختار القسم الرياضي في »األنباء« فريق اجلولة السابعة لدوري 
VIVA ويضم:

٭ الحارس: بندر سليمان )اجلهراء(.
٭ الدفاع: عبدالرحمن الرفاعي )الصليبخات(، فهد حمود )الكويت(، 

نينو )اجلهراء(.
٭ الوس�ط: فيص��ل زايد )اجله��راء(، فيصل العنزي )الس��املية(، 
مش��اري العازمي )كاظمة(، فهد العنزي )الكويت(، فهد األنصاري 

)القادسية(.
٭ الهجوم: أوليفيرا إلياسو )التضامن(، حسني املوسوي )العربي(.

مشاري العازميحسني املوسوي فهد األنصاري 
نينوفيصل العنزيأوليفيرا إلياسو

فهد حمود فيصل زايد
عبدالرحمن الرفاعي

بندر سليمان

الدفاع الوسط الهجوم

غلط × غلطصح لسانك
تكرمي

مكافأة العبي العربي واجلهراء 
الفورية بعد فوزهم املثير 

والثمني جاء في محله تقديرا 
جلهود الالعبني، ففي بعض 
احلاالت يكون التكرمي أمرا 

حتميا.

يستاهلون

مجادلة
قرارات احلكام نهائية، 

فمن غير اجلائز مجادلتهم 
من بعض الالعبني واحلال 

ينطبق أيضا على بعض 
احلكام الذين يردون بعصبية 

على احتجاجات الالعبني 
واإلداريني.

»هدوا شوي«

٭ تساوى 4 مهاجمني في صدارة الدوري برصيد 8 
أهداف وهم: مهاجم كاظمة البرازيلي باتريك فابيانو 
ومهاجم العربي السوري فراس اخلطيب ومهاجم 
البرازيلي كارلوس فينيسيوس ومهاجم  اجلهراء 
الكوي���ت اإليراني رضا قوجان، وج���اء في املركز 
الثاني خلفهما مباشرة مهاجم التضامن البرازيلي 
أوليفيرا إلياسو برصيد 6 أهداف ثم مهاجم القادسية 
دانييل سوبوتيتش برصيد 6 أهداف، كما تساوى 3 
العبني باملركز الثالث برصيد 5 أهداف وهم: األردني 
عدي الصيفي وجمعة سعيد من الساملية ومهاجم 

الصليبخات محمد عبد الباسط.
٭ تعتبر اجلولة احلالية من أكثر اجلوالت إشهار 

للبطاقة احلمراء حيث تعرض 4 العبني للطرد وهم 
حمد العنزي )الساملية(، عبداهلل دشتي )اليرموك(، ناصر 

شامخ )الفحيحيل( وعبدالوهاب اخلتالن )النصر(.
٭ حقق املدرب الوطني محمد إبراهيم أول فوز له 
مع الكويت في الدوري وساهم في وصول األبيض 
للمركز الثاني بعد أن كان في املركز الثالث باجلولة 

السابقة.
٭ يعتبر الكويت هو الفريق الوحيد حتى اآلن في 

الدوري الذي لم يتعرض ألي خسارة.

لقطات من اجلولة

بوتشي: األصفر يعاني 
من اإلرهاق واإلصابات

احلكام في امليزان

مبارك الخالدي 

اعتبر مدرب القادس���ية أنطونيو بوتشي أن الفوز 
على خيطان 3-1 جاء في وقته وقال بوتشي ل� »األنباء« 
عقب املباراة تعلمون أن الفريق مرهق جدا اثر مشاركته 
في البطولة اآلسيوية وحتقيقه الكأس القاري، وكان 
ذلك قبل ساعات من خوض مباراة خيطان فالالعبون 
أرهقوا من مباراة أربيل واالحتفاالت التي رافقتها ولم 

نأخذ قسطا من الراحة.
 وأضاف كما يعلم اجلميع كم اإلصابات التي داهمت 
الالعبني واإليقافات األمر الذي اجبرنا على اجراء تغييرات 
في املراكز ما أثر على النسق العام ألسلوب لعب الفريق 
وقال ال ش���ك أنا سعيد بالنقاط الثالث وتركيزنا اآلن 
على اعادة ترتيب صفوفنا والتهيؤ للدخول في سباق 

املنافسة على الصدارة وهو مطلب جماهير األصفر.

٭ عباس الش�مري )الس�المية والجه�راء(: كان موفقا في إدارة 
املباراة رغم تعرضه لش���د في نهاية الشوط األول إال 
أنه أكمل املباراة بنفس الكفاءة وكان موفقا في معظم 
القرارات التي اتخذها بس���بب قربه من الكرة كما كان 
محقا في إشهار البطاقة احلمراء في وجه حمد العنزي 

لضربه املتعمد لفيصل زايد دون كرة.
٭ س�يف الفضلي )الشباب وكاظمة(: أدار املباراة باقتدار رغم 
انها املباراة األولى له في الدوري كما كان حاضرا حلظة 
وقع احلدث بسبب لياقته العالية لذلك كانت قراراته 

مقنعة لكال طرفي املواجهة. 
٭ أحمد العلي )اليرموك والعربي(: كان أحد جنوم املواجهة بسبب 
ثقته في القرارات التي يتخذها خصوصا احتس���ابه 
لركلة جزاء لصالح اليرموك كما انه كان محقا حلظة 
إشهار البطاقة احلمراء في وجه مدافع اليرموك عبداهلل 
دشتي الذي تدخل بتهور على العب العربي علي مقصيد 

من اخللف.
٭ علي الحداد )الفحيحيل والتضامن(: لم يكن على مستوى احلدث 
بل كثرت أخطاؤه التي كادت أن تتسبب في العديد من 
املشاكل خصوصا تأخره في إشهار البطاقات الصفراء 
في وجه بعض الالعبني بسبب خشونتهم املبالغ فيها 
لكنه كان موفقا في اش���هار البطاقة احلمراء في وجه 

العب الفحيحيل ناصر شامخ.
٭ عبدالهادي العنزي )الساحل والصليبخات(: كان موفقا في إدارة 
املباراة على الرغم من قلة خبرته في املالعب إال أنه كان 
واثقا من قراراته ووصل في املباراة إلى بر األمان دون 

أي احتجاجات تذكر من كال طرفي املواجهة.
٭ يوسف الثويني )النصر والكويت(: كان خلبرته الطويلة الدور 
الكبير في إظهار املباراة بشكل جيد رغم أهمية املباراة 
وحساسية بعض القرارات التي اتخذها من بينها ركلة 
اجلزاء الصحيحة للكويت وكذلك إشهار البطاقة احلمراء 

في وجه مدافع النصر عبدالوهاب اخلتالن. 
٭ عمار اشكناني )خيطان والقادسية (: لم يكن موفقا في معظم 
القرارات التي اتخذها خصوصا في الشوط الثاني ولم 
يحم الالعبني من التدخالت العنيفة لكنه احتسب ركلة 

جزاء صحيحة لصالح القادسية.

عني وصابتنا..

من كالم الناس« وبعد إصابة 
بدر املطوع وس��يف احلشان 
في مب��اراة واحدة قالوا »عني 

وصابتنا«.

وبعد فوز القادسية بكاس 
االحت��اد اآلس��يوي ع��ادت 
اجلماهير ولسان حالها يقول 
»م��ا علينا ياحبيب��ي ماعلينا 

على اللعب في الرطوبة، وأثناء 
م��روري إلى جان��ب درجال 
جذبني من قميصي وقال لي 

»انت شنو ما تتعب«.

في البطولة بدأت منذ ان كانت 
تسمى البطولة اآلسيوية لألندية 
أبط��ال الدوري قب��ل ان يتم 
تقسيمها الى دوري أبطال آسيا 
وكاس االحتاد اآلسيوي، ولم 
حتقق الفرق الكويتية اللقب في 
تلك البطولتني سوى ثالث مرات 
للكويت ومرة للقادسية منذ عام 
2009، وشارك كاظمة في فترة 
الثمانينيات في بطولة األندية 
اآلسيوية في مجموعة ضمته 
الى جانب الرشيد العراقي في 
ماليزي��ا، ويقول العب كاظمة 
السابق عادل اخلليفي »لعبنا في 
مباراة رطبة جدا ضد الرشيد 
الذي كان يضم مجمل العبي 
املنتخ��ب العراقي مثل عدنان 
درجال وكرمي عالوي وحارس 
محمد واحمد راضي وغيرهم 
وكنت يومها ش��ابا نشطا في 
حني لم يتعود العبو الرش��يد 

ناصر العنزي

ف��ي بطول��ة كاس االحتاد 
اآلس��يوي تناب��ز فريقان من 
باأللق��اب فمنهم  اجلماهي��ر 
من قل��ل من أهمي��ة البطولة 
وتصنيفها ومنهم من رفع من 
قيمتها بسبب توسع منافساتها، 
واجلمهور القدساوي عاد من 
دب��ي محتف��ال بتحقيق كأس 
االحتاد اآلس��يوي بعد مباراة 
مرهقة مثقلة بالرطوبة مع اربيل 
العراقي وهي البطولة التي قال 
عنها مدربهم السابق ومدرب 
الكويت احلالي محمد ابراهيم 
في وقت س��ابق انه��ا بطولة 
»بوربع«، وابراهيم س��بق ان 
اخفق في نهائيني للبطولة مع 
القادسية أمام االحتاد السوري 

والكويت.
ومشاركات الفرق الكويتية 

مدرب القادسية انطونيو بوتشي

اجلولة السابعة

مباريات اجلولة الثامنة
اخلميس 23/ 10

5:40صباح السالمالعربي – الساحل
5:40مبارك العيارالصليبخات – الساملية

اجلمعة 24/ 10
5:25الصداقة والسالمكاظمة – التضامن

4:25الكويتالكويت – الفحيحيل
5:25محمد احلمدالقادسية – اليرموك

السبت 25/ 10
5:40الشبابالشباب – خيطان
5:40مبارك العياراجلهراء – النصر

فهد العنزي

ترتيب الفرق بعد اجلولة السابعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
760122718العربي
752018417الكويت
751115616القادسية
7502191115الساملية
7421191114اجلهراء

742113614الصليبخات
7331181112كاظمة
72145107النصر
72055126خيطان
71335176الشباب
71249255الساحل
711510144التضامن
70347153اليرموك

70077230الفحيحيل

عبدالعزيز جاسم 
@aziz995

نال العربي ما بحث عنه في اجلوالت املاضية وهو 
التصدر وحيدا دون أي شريك وهذا ما منحته إياه 
اجلولة السابعة من دوري VIVA بعد مباراة دراماتيكة 
لألخضر قلب فيها الطاولة على اليرموك 4-2 بفضل 
املهاجم األنيق حسني املوسوي الذي سجل »سوبر 
هاتريك«، تعرض الس���املية خلسارة ثانية على يد 
اجلهراء 2-3 ليفقد املنافسة على املركز األول وهبط 
إلى املركز الرابع، ولم يخيب املدرب محمد إبراهيم 
ظن اجلماهير البيضاء وقاد الكويت لفوز مستحق 
على حساب النصر بهدفني دون رد، أثبت الصليبخات 
للجميع أن ما يقدمه في الوقت احلالي ليس مبحض 
املصادفة بل ألن الفريق اشتد عوده وبات من الفرق 
القادرة على صنع املفاجآت بالدوري لذلك فوزه على 
الساحل بهدفني دون رد كان متوقعا، واستمر كاظمة 
بتحقيق االنتصارات وكان هذه املرة على حس���اب 
الش���باب 3-1، وحقق التضامن الفوز األول له في 
الدوري وكان على حس���اب الفريق صاحب املركز 
األخير الفحيحيل 3-1 وواصل القادس���ية أفراحه 

وحقق فوزا مستحقا على خيطان 1-3.

األخضر والروح القتالية 

عندما يهبط املس���توى العام للفريق لن يكون 
هناك سالح أفضل من الروح القتالية وهذا بالفعل 
ما ح���دث لالعبي العربي في 
اليرموك فاألخضر  مواجهة 
لم يكن في مستوى املباراة 
حت���ى الدقيق���ة 61 والتي 
سجل فيها حسني املوسوي 
هدف التقليص ليستعيد 
العرب���ي روحه القتالية 
املش���هور فيه���ا ليعود 
الطاولة برباعية  ويقلب 

من توقيع املوسوي.

األبيض ال يتغير 

لم يتأثر الكويت بالسقوط السابق 
عندم���ا تعادل مع الش���باب وفقد معها 
الصدارة واملركز األول وتراجع إلى املركز 
الثالث ليعود في هذه اجلولة بشكل آخر ومغاير 
مع اجلنرال محمد إبراهيم ليحقق فوزا معنويا ومهما 
وصل من خالله للمركز الثاني بغض النظر عن األداء 

الذي من املتوقع أن يرتفع مع قادم اجلوالت.

األصفر يواصل وينصدم 

حقق القادس���ية املطلوب في هذه اجلولة وهو 
حتقي���ق الفوز فقط على خيط���ان دون البحث عن 
األداء بسبب اإلرهاق الكبير الذي عانى منه جميع 
الالعبني بع���د نهائي ماراثوني أمام أربيل في كأس 
االحتاد اآلسيوي لكن الفريق تعرض لضربة موجعة 

بإصابة بدر املطوع وسيف احلشان.

السماوي وعدم السيطرة 

من الواضح أن الس���املية يعاني هذا املوسم من 
مش���كلتني األولى تتمثل في عدم اقتناص الفرص 
الكثيرة والس���هلة السانحة للتسجيل والثانية هو 
عدم املقدرة بالس���يطرة على وسط امللعب بصورة 
كبيرة مهما كان منافسه وهو أمر سيؤثر كثيرا نحو 
سعيه في املنافسة على اللقب وخير دليل خسارته 

من اجلهراء.

الجهراء يعود سريعًا

أثبت اجلهراء للجميع أن سقوطه من القادسية 
في اجلولة املاضية لم يكن سوى كبوة استيقظ منها 
سريعا على حساب أحد املتصدرين السابقني الساملية، 

ولم يكتف بذلك بل قدم من خالل املباراة مس���توى 
مميزا جعله يس���تعيد الثقة مرة أخرى باملنافسة 

على اللقب. 

الصليبخات في الطريق الصحيح

ما يفعله الصليبخات مع املدرب ماهر الشمري 
م���ن جولة ألخرى يثبت لنا أن التخطيط الس���ليم 
واختيار احملترفني املميزين مع إعطاء بعض الالعبني 
الشباب الفرصة هو احلل األمثل لتالفي عامل الفوارق 
الكبير بني االندية املميزة عن غيرها من باقي االندية 
لذلك يحسب ملاهر تألقه في انضباط الفريق وكذلك 
حرصه على حتقيق ال� 3 نقاط من الفرق التي تقل 
عنه في املس���توى وهو األمر الذي ناله في مواجهة 

الساحل.

البرتقالي بدأ يعود 

من الواضح ان كاظمة بدأ يعود ش���يئا فش���يئا 
لفرق الصدارة من ناحي���ة النتائج لكنه حتى هذه 
اللحظة وحتديدا بعد مباراته مع الشباب لم يظهر 
الفريق بالصورة التي كان عليها في نهاية املوسم 

املاضي.

العنابي قليل الهجمات

ما يعيب النصر هذا املوسم هو عدم قدرته على 
الوصول ملرمى املنافس بصورة كبيرة بغض النظر 
عن اسم املنافس الن الفريق ميلك مجموعة مميزة 
من األس���ماء القادرة على حتقي���ق الفوز لكن بكل 
األحوال اخلس���ارة من الكويت تعتبر امرا طبيعيا 

لفارق اإلمكانيات بينهما.

خيطان لم يستغل الظروف

لم يستغل خيطان ظروف منافسه البدنية وتعرض 
خلس���ارة جديدة جعلته في نفس مكانه باجلولة 
السابقة لكن يحسب على الفريق خصوصا احملترفني 

الدخول العنيف على العبي القادسية.

الشباب سقوط طبيعي 

كعادته يدخل الشباب املباراة أمام أي فريق من 
اجل الدفاع والشيء غيره وهذا األمر قد ينجح مرة 
كما حدث أمام الكويت لكنه أثبت فشله عندما سقط 
أمام كاظمة بالثالثة لذلك يجب تغيير طريقة لعبه 

في قادم اجلوالت.

الساحل ما تغير 

لم يتغير الساحل مع مرور اجلوالت فهو يخسر 
من جولة إلى أخرى ورمبا يكون التغير الوحيد في 
هذه اجلولة هو خس���ارته بهدفني فقط بعد ان كان 

يخسر بالستة واخلمسة.

التضامن استغل الفرصة 

استفاق التضامن على حساب الفحيحيل واستغل 
الفرصة املتاحة امامه بخطف ال� 3 نقاط األمر الذي 
جعله يرتفع مركزا واحدا وقد يكون هذا الفوز فأل 

خير حلصد املزيد من النقاط.

اليرموك والدقائق األخيرة 

قدم اليرموك 60 دقيقة رائعة امام املتصدر العربي 
لكنه انهار في آخر 30دقيقة وكثرت أخطاؤه ما تسبب 
في دخول مرماهم 4 أهداف األمر الذي يضع اكثر من 
عالمة اس���تفهام حول لياقة الالعبني وقدرتهم على 

اكمال املباراة بنفس الكفاءة.

الفحيحيل متى يفوز؟ 

إن لم يتمكن الفحيحيل من الفوز على التضامن 
الذي يعتبر أقرب الفرق ملس���تواه فمتى س���يحقق 

هذا الفوز؟

فوز أول إلبراهيم 
مع الكويت.. 
والقادسية يكمل 
األفراح ولكن.. 
وهبوط اضطراري 
للساملية.. 
والصليبخات ال يهتز

محمد إبراهيم عاد للتدريب 
بهدفني وانتصار ومركز ثان

العربي 
»خلّوني بروحي«
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استدعاء سلطان العنزي بدالً منه وزايد يلتحق باملنتخب السبت

»الرباط« ينهي موسم احلشان مع األزرق واألصفر
عبدالعزيز جاسم 

تعرض الش���ارع الرياضي بش���كل عام ومنتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم والقادسية بشكل خاص لضربة موجعة بعد إعالن إصابة 
»الفتى الذهبي« س���يف احلش���ان بالرباط الصليبي الذي يعني أنه 
سيغيب عن املالعب لفترة ال تقل عن 6 أشهر بعد أن تعرض لتدخل 
عنيف من محترف خيط���ان أوتافيو في املباراة التي جمعتهما أول 
م���ن أمس في دوري VIVA والتي انتهت لصالح األصفر 3-1، وبهذه 

اإلصابة س���يغيب سيف احلش���ان عن األزرق في 
خليجي 22 بالري���اض 13 نوفمبر املقبل وكذلك 

نهائيات كأس آسيا في استراليا يناير املقبل، 
ويعتبر احلشان من أبرز املواهب التي وضعت 
بصمتها س���ريعا في القادسية وساهم في 
حتقيق العديد من اإلجنازات والتي كان آخرها 

مساهمته في حتقيق األصفر للقب كأس االحتاد 
اآلسيوي السبت املاضي 

بعد فوزه بركالت 
الترجيح على أربيل 
أنه  العراق���ي كما 

حصل عل���ى جائزة 
أفضل العب في البطولة 

احلشان عن اآلسيوية. وبعد تأكد غياب 
املالعب لفترة طويلة استدعى مدرب األزرق 
البرتغالي جورفان فييرا العب وسط القادسية 
س���لطان العنزي بدال من احلشان ملعسكر 
أبوظبي الذي سيغادر إليه منتخبنا مساء 

الغد استعدادا خلليجي 22.
إلى ذلك، سيلتحق العب وسط اجلهراء 
فيصل زايد باملنتخب إلى معسكر أبوظبي 
مساء السبت بسبب مشاركته مع فريقه 

اجلهراء أمام النصر السبت املقبل في اجلولة 
.VIVA الثامنة من دوري

اجلهراء يوضح نقاطاً كثيرة في عمله
اصدر نادي اجلهراء بيانا 
امس وعممه على وسائل االعالم 
يشرح فيه ما يتعرض له من 
انتقادات حول التجاوزات املالية 
واالدارية في النادي، السيما ان 
اجتماع الهيئة االخير اعطى مهلة 
جديدة للنادي اليضاح االمور، 
وجاء في البيان ما يلي: ارسلت 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
كتابا الى مجلس ادارة النادي 
ف����ي 2013/4/11 يتضمن بعض 
املخالفات االدارية واملالية، وبعد 
التدقيق في هذه املخالفات تبني 
ان بعضها يخص مجلس االدارة 
السابق، اما فيما يخص مجلس 

االدارة احلال����ي ف����إن املجلس 
وجد نفس����ه مضطرا ملواجهة 
االلتزامات املالية امللحة والتي 
اجبر عليها مجلس ادارة النادي 
نظرا لوج����ود التزامات مالية 
متراكمة ليس ملجلس االدارة يد 
فيها والتي مين ايجازها على 

النحو التالي:
أوال: مق����دم عق����ود مدرب 
ومحترفي كرة القدم البرازيليني 
الذين تعاقد معهم مجلس االدارة 
السابق وتساوي مبلغا وقدره 

62040 دينارا تقريبا.
ثاني�ا: التزامات مالية لذمم 
دائنة بلغ����ت مبلغ����ا وقدره 

26922.400 دينار.
ثالثا: قام النادي بسداد مبلغ 
60000 دينار تقريبا وهي قيمة 
اس����ترجاع رس����وم عضوية 
مشطوبة من س����نوات سابقة 
مبوجب كتب موافقة من الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
النادي مجبرا  رابعا: س����دد 
مبلغا وق����دره 45498 دينارا 
تنفيذا حلك����م قضائي واجب 
النفاذ خصما من ميزانية النادي 
عن القضية رقم االستئناف رقم 
2012/2636 املرفوعة من العبي 
التايكوندو بالنادي لعدم صرف 
رواتب االحتراف اجلزئي اخلاص 

بهم واملتسبب فيها احد اعضاء 
مجلس االدارة السابق.

وبن����اء على ما تقدم اعاله، 
ف����إن هذه االمور قد س����اهمت 
باعاقة النادي في اكمال مسيرته 
بالشكل املطلوب وجلوء مجلس 
االدارة بالصرف من بند لتغطية 
بند آخر وهو ما اعتبرته الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مخالفا 
للوائحه����ا، علم����ا ان مجلس 
الرياضي  ادارة نادي اجلهراء 
لن يألو جهدا في التغلب على 
هذه العقبات ومن خالل تعاونه 
العامة  الهيئ����ة  املس����تمر مع 

للشباب والرياضة.

بعد النجاح الكبير الذي حققته في األعوام املاضية، 
باتت مسابقة »ريد بل كار بارك درفت« حدثا منتظرا سنويا، 
ليس في الكويت فحسب، بل في معظم دول الشرق األوسط 
التي تخوض املنافسات اإلقليمية، وهكذا، تعود عروض 
االجنراف إلى الكويت ي����وم اجلمعة 31 أكتوبر اجلاري، 
الذي سيش����هد بدءا من الثانية بعد الظهر جوالت مميزة 
من املنافسات االستعراضية التي ستؤدي الى تتويج بطل 

االجنراف وممثل الكويت في نهائيات دبي. 
هذه املسابقة التي تقام على حلبة نادي باسل السالم 
الصباح بجانب الدائري السابع وبرعاية فورد تعود لتعطي 
عشاق رياضة احملركات وخصوصا اجلانب االستعراضي 

منها فرصة الختبار السرعة واإلثارة والتشويق. 
يذكر أنه يجب على السيارت املشاركة أن تكون سيارات 

صالون رباعية الدفع أو خلفية الدفع.
ويتولى بطل الراليات وتس����لق الهضبة في الش����رق 
األوس����ط وس����ائق ريد بل عبدو فغالي مبشاركة جلنة 
حتكيمية تقييم أداء الس����ائقني، وتؤخذ في االعتبار في 
الدرجة األولى عروض االجنراف التي يقدمها السائقون في 
سياراتهم املعدلة، عبر استعمال الفرامل اليدوية واملهارات 
اخلاص����ة لدخول املنعطفات بأروع الطرق وأكثرها دقة، 
كذلك س����يكون لهدير محرك السيارة وشكلها اخلارجي 
تأثيرهم����ا على النتائج، هذا باإلضافة الى الدخان الناجت 
عن احتكاك اإلطارات، ونسبة احلماس التي يعكسها هتاف 
اجلمهور. وكانت البطولة احمللية في الكويت العام املاضي 
أفضت الى فوز ناصر املطيري، وقد تأهل املطيري لتمثيل 
بالده في دبي بعد تفوقه على 30 س����ائقا آخرين شاركوا 

في احلدث الذي استقطب 5 آالف متفرج.

العربي »يبي« الساحل والصدارة

عروض االجنراف مع »ريد بل كار 
بارك درفت« تعود إلى الكويت

عبدالعزيز جاسم 

تنطلق اليوم مباري���ات اجلولة الثامنة في دوري 
VIVA مبواجهتني، حيث جتمع األولى املتصدر العربي 
)18 نقطة( مع الس���احل احلادي عشر )5 نقاط( على 
ستاد صباح الس���الم، بينما يستضيف الصليبخات 
السادس )14 نقطة( نظيره الساملية الرابع )15نقطة( 

على ستاد مبارك العيار في نادي اجلهراء.

األخضر للتصدر قبل التوقف 

يدخل العربي مواجهته أمام الس���احل وهو يضع 
نصب عينيه اإلبقاء على الصدارة جلولة جديدة قبل 
التوقف الذي سيس���تمر حت���ى 26 نوفمبر املقبل في 
حال وصول منتخبنا لنهائ���ي خليجي 22 بالرياض 
لذل���ك لن يضمن األخضر مواصلة الصدارة إال بفوزه 
على الساحل وهذا األمر ليس بصعب على فريق يقدم 
مس���توى مميزا وهو حاليا في القمة لكن عليه احلذر 
من التراخي الذي أصابه في الش���وط األول مبواجهة 
اليرموك وكاد أن يكلفه الكثير لوال تألق حسني املوسوي 
في هذه املواجهة وتسجيله ل� »سوبر هاتريك« كانت 

كفيلة ببقائه في الصدارة جلولة أخرى.
وسيعاني مدرب العربي الصربي بوريس بونياك 
من غياب 3 من أبرز العبيه وهم هداف الفريق فراس 
اخلطيب واملهاجم اآلخر فهد الرشيدي لإلصابة وصانع 
األلعاب القائد محمد جراغ لإليقاف لكن تألق املوسوي 
وأحمد هايل في اجلولة املاضية سيمنحه الطمأنينة 
وسيعوض غياب املصابني اخلطيب والرشيدي، كما أن 
خط الوسط مليء بالالعبني املميزين القادرين على سد 
غياب جراغ كعبدالعزيز السليمي وطالل نايف وعلي 
مقصيد وخلف أحمد خل���ف ومحمود املواس ومحمد 
باعباد، لذلك ستحاول تلك األسماء اإلثبات للجميع أن 
العرب���ي ميتلك صفني على قدر من الكفاءة األمر الذي 

سيجعله ينافس حتى نهاية الدوري.
وعل���ى اجلهة األخرى ال ميلك الس���احل أي حلول 
أمام العربي س���وى االعتماد على الدفاع واللعب على 
الهجمات املرتدة، خصوصا أنه ميلك مجموعة ش���ابة 
قادرة على العطاء بتميز في حال مت استغاللها بالصورة 

املناسبة.

متكافئة بين ماهر ودهيليس 

وتعتبر املواجهة التي جتمع الساملية مع الصليبخات 
متكافئة بصورة كبيرة خصوصا أنهما تألقا في اجلوالت 
السابقة مع مدربيهما الوطنيني محمد دهيليس وماهر 

الشمري.
وسيدخل السماوي املواجهة قادما من خسارة مفاجئة 
بالنسبة له بعد أن كان يسير في خط مستقيم هزم من 
خالله قطبي الكرة العربي والقادسية لذلك سيحاول 
الساملية اليوم أن يعود على حساب فريق يعتبر مميزا 
ويقدم كرة جميلة منذ انطالق الدوري ويكفي ان الفارق 
بينهما نقطة واحدة لذا س���يكون السقوط مؤثرا جدا 
وس���يعيد الفريق للمركز السابع في حال فوز جميع 

فرق الصدارة.
وعلى اجلانب اآلخر يعتبر الصليبخات حتى هذه 
اللحظة مفاجأة الدوري بفضل املستوى الذي يقدمه بعد 
أن حقق 4 انتصارات وتعادال في مباراتني أمام اليرموك 
وكاظمة وخسر في مواجهة واحدة كانت أمام القادسية 
بهدف دون رد ما يبني أن الصليبخات لن يكون صيدا 

سهال ألي فريق إذا ما استمر على نفس النهج.

العربي يريد حسم معركة الوسط ملصلحته

من العروض املؤهلة للسباق

السامليةالساحل الصليبخاتالعربي

القناة الثالثة الساعة 8:05القناة الثالثة الساعة 5:40

مواجهتا ربع نهائي كأس ولي العهد 
في 24 نوفمبر املقبل مبدئياً

عبدالرزاق معرفي ضيف 
»عاملكشوف« اليوم

عبدالعزيز جاسم

علمت »األنباء« من مصدر موثوق باحتاد الكرة 
أن جلنة املسابقات قررت إقامة مباراتي الدور ربع 
النهائي في كأس سمو ولي العهد 24 نوفمبر املقبل، 
وذلك في حال خ���روج منتخبنا من الدور األول أو 
الدور نصف النهائي ف���ي »خليجي 22« بالرياض، 
وفي حال بلوغ األزرق املباراة النهائية فسيتم حتديد 
موعد آخر سيكون ما بني األول والثاني من ديسمبر، 
وقامت جلنة املس���ابقات بإبالغ الفرق املعنية بذلك 

وهما العربي وكاظمة والقادسية والساملية.
في السياق نفسه، أبلغت جلنة املسابقات الفرق 
الراغبة في الذهاب ملعس���كر خارجي بعدم التواجد 
بعد تاريخ 20 نوفمبر املقبل ألنه من احملتمل أن يتم 
تقدمي بعض املواجهات في حال خروج األزرق مبكرا 
من »خليجي 22«، وبذلك تكون جلنة املسابقات قد 
أخلت مس���ؤوليتها جتاه الفرق الراغبة في إجراء 
معسكرات خارجية من بينها الكويت والعربي، ومن 
الواضح فإن معسكر األبيض ال يتعارض مع فترة 
التوقف، حيث ق���رر الذهاب مبدئيا من 26 اجلاري 
حت���ى 6 نوفمبر املقبل، بينما العربي أراد أن يكون 
معس���كره من 13 حتى 24 نوفمب���ر املقبل أي بعد 
مواجهة األهلي املصري بيوم إال أن جلنة املسابقات 

أبلغته بأن آخر موعد هو 20 منه.
إلى ذلك قررت جلنة املس���ابقات اعتماد اجلهراء 
وكاظمة كممثالن عن الكرة الكويتية في دوري أبطال 

اخلليج للموسم احلالي.

يس���تضيف البرنامج الرياض���ي االذاعي اليومي 
»عاملكشوف« في حلقته اخلاصة مساء اليوم اخلميس 
الرياضي القدير واملخضرم عبدالرزاق معرفي للحديث 
عن مشواره الطويل مع الرياضة الكويتية كالعب وحكم 

وعضو مجلس ادارة.
وسيتحدث عن مسيرته كالعب وحكم دولي في كرة 
اليد، كما سيتطرق للحديث عن عمله االداري من خالل 
عضويته في مجلس ادارة النادي العربي في أكثر من 
دورة انتخابي���ة، اضافة للحديث عن رأيه ودوره في 

حاضر ومستقبل الرياضة الكويتية بشكل عام.
ويستقبل البرنامج الذي سيبث في الساعة السابعة 
من مس���اء اليوم اخلميس اتصاالت املس���تمعني على 

الهواتف )22413260 - 22413261 -22413262(.
يذكر أن البرنامج يبث عل���ى البرنامج الثاني في 
اذاع���ة الكويت على التردد 97.5 على موجة FM وهو 

من اخراج محمد فهد غامن.

شكر مدير حملة جمهور نادي القادسية علي العتيبي 
رئي���س مجلس األمة مرزوق الغامن على دعمه حلملة 
جمهور القادس���ية، في املباراة النهائية لكأس االحتاد 
اآلسيوي التي جمعت األصفر وأربيل في ستاد نادي 
الشباب في دبي والتي انتهت بإحراز القادسية اللقب 

اآلسيوي بعد ركالت الترجيح 2-4.

الفتة تشكر رئيس مجلس األمة

العتيبي يشكر الغامن

القادسية بطل االبطال
اذا كانت الرياضة بطولة  

فالقادسية هو البطل
يا قادسية يا مدرسة 

يا ام الفنون والهندسة
القادسية والبطولة اسمان

ال يفترقان عن بعضهما
فعندما تذكر البطولة البد ان تذكر القادسية

فاذا كنت ظمآن   
فالقادسية نبع املاء

واذا كانت الرياضة مدرسة  
فالقادسية هو املعلم

واذا كانت الرياضة هندسة  
فالقادسية هو املهندس

واذا كنت حتب الناس   
فالقدساوية لكل الناس

كاس التفوق اكثر من اربعني عاما  
جنسيته قدساوية

كل طابوقة في هذا النادي عزيزة على قلبي
هي هي القادسية

هي املطوع
هي مساعد ندا

هيا اخلالدي
هي خالد ابراهيم

هي القحطاني وطالل العامر
هي هي فهد االنصاري

هي هي العامر املعتوق وسيف احلشان  
هي هي فهد االحمد

هي هي خالد فهد االحمد
هي هي القادسية

هي هي نواف املطيري
هي هي حمد امان

واحد من بني قادس
فهد الحمود العبدالوهاب
عضو لجنة العالقات العامة في القادسية

القادسية ملك البطوالت
وللقراء رأي



امللحق اإلعالمي مارك بوسي )محمد خلوصي(السفير األميركي دوغالس سيليمان يلقي كلمته في احلفل  السفير األميركي مكرما رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق  

خالل حفل أقيم في منزل السفير األميركي لتكرمي الرعاة والشركاء في مهرجان »اكتشف أميركا«

دوغالس سيليمان لـ »األنباء«: بعد جناحه في الكويت
 »اكتشف أميركا« في 3 مدن خليجية العام املقبل

بأكالته المتنوعة، مش���ددا 
عل���ى أن ه���ذا المهرج���ان 
خطوة مهمة على طريق دعم 
العالقات الودية المميزة بين 

البلدين.
وكشف س���يليمان عن 
جانب من جدي���د مهرجان 
العام  أمي���ركا«  »اكتش���ف 

المقبل.
المهرجان  وأوض���ح أن 
الذي ب���دأ في الكويت العام 
الماضي كنموذج سيقام في 3 
مدن خليجية في العام المقبل 
هي الكويت وأبوظبي ودبي، 
مثمنا دور الرعاة والشركاء 

في نجاح المهرجان.
بدوره، أش���اد المسؤول 
التجاري األول في السفارة 
األميركي���ة داو لي بجهود 
الذين  الرع���اة والش���ركاء 
ساهموا في نجاح المهرجان، 
مشي����دا بالتغطي��ة المهنية 
ل���� »األنباء« ف���ي مختلف 

أنشطة المهرجان.

لحرصه على المشاركة في 
جميع فعاليات المهرجان، إال 
أنه كان أسبوعا مثمرا ورائعا 
وساهم بش���كل مباشر في 
اطالع الشعب الكويتي على 
جانب من أفضل المنتجات 
األميركية واإلمكانيات الهائلة 
التي من الممكن أن يستفيدوا 
منها في قطاعات عديدة مثل 
التعليم والصحة والسياحة 

وغيرها.
ولفت س���يليمان إلى أن  
مهرجان »اكتشف أميركا« 
حمل رسالة مهمة للكويت 
والكويتيين عبرنا فيها عن 
تواجدنا معهم وقدمنا لهم 
جانبا م���ن أفضل ما يجيد 
األميركيون صنعه في إطار 
احتفالية كبي���رة بالثقافة 
األميركية وما تش���مله من 
ترفيه مثل الموسيقى واألفالم 
إلى جانب التعليم والتسوق 
إلى  والس���يارات باإلضافة 
المطب���خ األميرك���ي الغني 

إلى أنه عل���ى الرغم من أن 
األس���بوع الماضي كان من 
أكثر األسابيع ازدحاما، نظرا 

أسامة دياب 

في أجواء أكثر من رائعة 
اتس���مت بال���ود والف���رح 
الس���فير  أقام  والس���رور، 
األميركي لدى البالد دوغالس 
س���يليمان حفال في منزله 
مس���اء أمس األول لتكريم 
الذين  الرع���اة والش���ركاء 
ساهموا بفاعلية في نجاح 
مختلف أنش���طة أس���بوع 
مهرجان »اكتشف أميركا« 
والذي اختتم���ت فعالياته 

األسبوع الماضي.
المميزة للحفل  األجواء 
وتنوع أطي���اف الحضور 
عكست عمق العالقات الثنائية 
البلدي���ن وتطورها  بي���ن 
المستمر، وخصوصا بحضور 
ثالثة من أعضاء الكونغرس 

األميركي للحفل.
في البداية، رحب السفير 
األميركي لدى البالد دوغالس 
سيليمان بالحضور، مشيرا 

قائمة بأسماء رعاة وشركاء مهرجان »اكتشف أميركا«

السفير األميركي متوسطا اثنني من احلضورعضو الكونغرس األميركي عن كاليفورنيا داريل عيسى مع الزميل أسامة دياب

السفير األميركي مرحبا بسليم الشيخ ويبدو عبدالرحمن البحر

 .. ومكرما املدير املالي لسلطان سنتر أحمد يسريالسفير األميركي مكرما ممثل شركة الشايع ستيفن جرومان

ناصر البرغش ووليد العوضي مع عدد من احلضور

سيلفي للسفير األميركي وجون مايكا وعائشة سالم

أعضاء الكونغرس داريل عيسى وجون مايكا وخوان فارغاس والسفير األميركي وداو لي وعائشة سالم وطاقم مكتب اخلدمات التجارية التابع للسفارة األميركية

املسؤولة اإلعالمية في السفارة األميركية رشا البديري

أثنى رئيس حترير جريدة »األنباء« الزميل 
يوسف خالد املرزوق على الفعاليات املتنوعة 
ألسبوع  مهرجان »اكتشف أميركا«، مشيرا 
إلى أنه خطوة مهمة لدعم العالقات املتميزة 

بني البلدين الصديقني، وفرصة متميزة 
ملعرفة بعضهما البعض عن قرب.

وأعرب املرزوق عن فخره واعتزازه بإشادة 
السفير األميركي دوغالس سيليمان وطاقم 

السفارة بالتغطية املتميزة لـ »األنباء« 
ألنشطة املهرجان، موضحا أن ذلك جزء 
ال يتجزأ من سياسة »األنباء« في خدمة 
قرائها واحترام رغباتهم وحرصها على 

القيام بدورها املجتمعي على أكمل وجه، 
من خالل إبراز وجه الكويت املشرق، مثمنا 
جهود فريق عمل التغطية ومهنيتهم العالية 

وأداءهم املتميز.

أشاد السفير األميركي لدى البالد دوغالس 
سيليمان بالتغطية املميزة جلريدة »األنباء« 

لفعاليات وأنشطة مهرجان »اكتشف أميركا«، 
مثمنا دور رئيس التحرير الزميل يوسف 

خالد املرزوق وفريق العمل الذي قام بالتغطية، 
موضحا أن التغطية اتسمت باملهنية العالية 

وحرفية األداء، وهذا ليس غريبا على جريدة 
عريقة مثل »األنباء«.

يوسف املرزوق: »اكتشف أميركا« خطوة مهمة
لدعم العالقات املتميزة بني البلدين الصديقني

السفير األميركي: »األنباء« أبدعت في تغطية  املهرجان
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السفير األميركي دوغالس سيليمان متوسطا املكرمني في احلفل املسؤول التجاري األول في السفارة داو لي

تكرمي ممثل شركة بوينغ جيفري جونستون

السفير دوغالس سيليمان مكرما ايريك ميلر مدير يونايتد ايرالينز في اخلليج

درع تكرميية لرامي هيكل مدير عام كراون بالزا

أعضاء الكونغرس داريل عيسى وجون مايكا وخوان فارغاس مع السفير األميركي دوغالس سيليمان

تكرمي نائب رئيس مجلس إدارة سينسكيب أحمد الصرعاوي

السفير األميركي مكرما د.نسرين عبده حسن ود.جولييت دنخة من سيكولوجي انترناشيونال

تكرمي سليم الشيخ ممثل بنك اخلليج

.. وتكرمي مدير عام مايكروسوفت الكويت تشارلز نحاس

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مع وليد العوضي واملسؤولة اإلعالمية في السفارة رشا البديريالسفير األميركي دوغالس سيليمان ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق يتوسطان الزمالء أسامة دياب ودارين العلي ومدحت فاخوري وعلي محمد
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عرف الكويتيون التكاتف 
والتعاون فيما بينهم منذ أزمنة 

قدمية، وملحمة بناء السور 
الثالث الذي تعاون أهل الكويت 
جميعهم على بنائه أنشودة لم 
تزل تتردد في ذاكرة الوطن. 

كما أشير إلى أن البيوت 
السكنية قدميا كانت تبنى 

على يد »االستاد« معلم البناء 
الذي يحتاج إلى عمال لنقل 

الصخور وخلط الطني، وفي 
حال عدم قدرة صاحب البيت 

على حتمل أجور العمال يبادر 
األصدقاء بالتطوع للعمل مع 

»االستاد«.
>>>

في املاضي لم يكن اجلميع 
ميلكون بيوتا وسيعة فسيحة 

تكفي إلقامة حفل الزواج 
واستقبال املهنئني، أو مكانا 

يقيم فيه »املعاريس« قبل 
االنتقال إلى بيت الزوج 

»التحوال«، وألن مبدأ التكاتف 
مبدأ أصيل لدى الكويتيني، 
قامت أسرة الشايع الكرمية 
عام 1950 بتخصيص بيت 

من بيوتهم في منطقة املرقاب 
للراغبني في استعماله كبيت 

للزواج بعد ان مت تأثيثه 
بالكامل، فكان أول صالة أفراح 

)مجانية( تشهدها الكويت.
>>>

وردت حكاية »بيت الزواج« 
في كتاب »أصداء الذاكرة« 

لرجل األعمال العم عبدالعزيز 
محمد الشايع، والكتاب شائق 
ويعج بالذكريات التي ينبغي 

على األجيال اجلديدة الوقوف 
عليها. خاصة أن الكاتب رائد 
من رواد النهضة، قاد العمل 
التجاري اخلاص كما خاض 

مضامير البناء والبذل العام، 
والكتاب ينطوي على شهادات 

مهمة عن مرحلة نهوض 
الكويت احلديثة ويشير 

إلى اإلجنازات واإلخفاقات 
بوضوح.

>>>
شكرا كبيرة نقولها للعم 
عبدالعزيز الشايع وندعو 
جميع مجايليه أطال اهلل 

أعمارهم إلى أن يحذوا حذوه.

كان الكثيرون يتحدثون عن 
تواضعه وعن حلمه وطول 

باله وسعة صدره، وكنت أقول 
في نفسي إنهم ميتدحونه 

ألنه شيخ وهم أقرباؤه، ولم 
يحصل أن قابلته وجها لوجه 
إال مرتني فقط، ولم تتعد في 
كل مرة السالم عليه وتقبيل 

خشمه ورأسه بحكم سنه 
ومركزه االجتماعي.

وتشاء األقدار أن أتشرف 
بحواره في لقاء تلفزيوني 

في قناة »رواسي« على مدى 
حلقتني حتدث فيهما بكل 

شفافية وصراحة وكان في 
اللقاء يحرص في حديثه 
وردوده على أن ينصح 

الشباب بالبحث عما ينفعهم، 
ويركز على دورهم في خدمة 

بلدهم ويحثهم على ذلك.
حينها كنت أسرح بفكري مع 

تاريخ هذا الرجل املشرف، 
وأيقنت أنه يستحق كل كلمة 
ثناء وإشادة قيلت في حقه، 

إنه العم الشيخ فيصل بندر 
الدويش شفاه اهلل وأطال 

عمره، فقد ملست فيه قمة 
التواضع ولو كان بعض من 

جعلهم الوضع السياسي ذوي 
شأن مهم وميلكون ما ميلكه 
أبونايف من مميزات التاريخ 

السياسي واالجتماعي واألصل 
والفصل ملا سمحوا ألحد 

مبصافحتهم.
اللهم يا شافي يا معافي إن 

عبدك فيصل قد تعرض لذلك 
احلادث، وهو في أحد بيوتك 

وبني يديك ويتعبد للتقرب إليك 
طالبا ملرضاتك، يا رب العاملني 
اللهم فاشفه وعافه ورده إلينا 

وال تفجعنا فيه، فهو نعم 
العم والرجل وال نعرف عنه 

إال الصالح والتقوى والسعي 
خلدمة بلده.

أدام اهلل الرجال الذين يريدون 
خدمة وطنهم كفيصل الدويش، 

وال دام من يريد أن يأخذ من 
وطنه وال يخدمه. 

عبدالعزيز الشايع.. 
يتذكر
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

عبدالكرمي حسني محمد كرميي - 60 عاما 
- الرجال: غرب مشرف - مسجد الوزان 

- ت: 99755571، النساء: اجلابرية - ق9 - 
ش19 - م18 - ت: 96022223.

منيرة مبارك ثواب املهيميل العازمي، 
ارملة عمهوج عايد املهيميل العازمي - 75 
عاما - الرجال: الصليبخات - ق2 - ش104 

- ج11 - م52 - ت: 99012359، النساء: 
القيروان - ق2 - ش207 - م16 - ت: 

.99471239
هيا سالم أمان، زوجة سالم سلطان 

احلربي - 76 عاما - الرجال: ديوان امان 
- الفيحاء - ق7 - ش عبدالعزيز املزيني 

- م33 - ت: 22523346، النساء: السرة - 
ق4 - ش12 - م34 - ت: 25329910.

صبيحة هالل حديد العلي - 76 عاما 
- الرجال والنساء: القرين - ق3 - ش8 - 

م54 - ت: 25421109.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 2.45
املغرب 5.10
العشاء 6.28

الفجر 4.35
الشروق 5.54
الظهر 11.32

معتدل والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 8 ـ 

28كم/س
العظمى: 36

الصغرى: 23

أعلى مد: 11.40 ظ ـ 
11.37 م

أدنى جزر: 5.40 ص 
ـ 5.48 م

صفحة » األنباء« في »فيسبوك«
تتجاوز ال� 5 ماليني زيارة هذا األسبوع

24

قاتل رئيس »توتال« الفرنسية: 
كنت خارج اإلدراك بفعل 

السكر فدخلت مدرج اإلقالع

فرانس برس: أعلن سائق كاسحة الثلوج الذي 
اتهمه احملققون الروس بأنه كان ثمال حلظة وقوع 
احلــــادث، الذي أدى إلى مقتــــل رئيس مجموعة 
»توتال« الفرنسية كريســــتوف دو مارجوري، 
أنه لم يكن مدركا أنه دخل مدرج إقالع الطائرات 
عندما اصطدمت الطائرة التي كانت تقل رئيس 
توتال بآليته. وقال املتهم 60 عاما والذي أودع قيد 
التوقيف االحترازي ملدة 48 ساعة، يعمل في مطار 
فنوكوفو في موسكو منذ عشرة أعوام، بحسب 
شبكة »برافي كانال« الروسية انني »فقدت اإلدراك 
ولم أعرف أني كنت أدخل مدرج االقالع، وبالتالي 
ميكن اعتبار أني دخلته«. واضاف »الطائرة كانت 
في طور اإلقالع، لم أرها عمليا أو أســــمعها، ألن 
آليتــــي كانت تعمل وتصــــدر ضجيجا، وأنه لم 
تكن هناك إنارة«.وقال محامي السائق الكسندر 
كارابانــــوف ان موكله يعانــــي من قصور مزمن 
في عمل القلب. وأضاف أن الســــائق كان تناول 
»قليال« من الكحول. وقضى رئيس مجموعة توتال، 
كريســــتوف دو مارجوري، وطياران ومضيفة، 
ليل االثنني - الثالثاء، في حادث طائرة فالكون 

اصطدمت بكاسحة الثلوج حلظة إقالعها.

كريستوف دي مارجيري

 النجمة األميركية رينيه زيلويجر

رينيه زيلويجر ب�»لوك« جديد مختلف دون جتميل

العربية.نت: فاجأت النجمة األميركية رينيه 
زيلويجر، احلائزة جائزة األوســـكار كأفضل 
ممثلة، جمهورها والوســـط الفني بإطاللتها 

اجلديدة التي صدمت الكثيرين،
الســـجادة احلمراء حلفـــل توزيع  فعلى 
جوائز مجلة »إيل« احلادي والعشـــرين في 
فندق فورين سيزوين في كاليفورنيا، أطلت 
زيلويجر بـ»لوك« مختلف متاما عن املعهود، 
وحســـبما ذكرت صحيفة »ديلي ميل«، فإن 

جنمة فيلم »جيري ماكجواير« لم يعرفها أحد 
بوجهها اجلديد اخلالي من التجاعيد واملنتفخ 

بشكل ملحوظ.
ويبدو من إطاللتها أن رينيه أجرت عملية 
لشـــد منطقة العني مع تكبير الوجنتني، وأن 
املســـافة بني عينيها وحاجبيها أصبحت أقل، 

وهو ما جعلها تبدو مختلفة.
ولم تعترف زيلويجر البالغة من العمر 45 

عاما مطلقا بأنها أجرت أي عملية جتميل.

اللقاح سيكون متاحا أوائل ديسمبر

شركة كندية تبدأ إنتاجاً محدوداً لعقار لعالج »إيبوال«

رويترز: بدأت شـــركة »تكميـــرا« الكندية 
لألدوية إنتاجا محدودا لعقار لعالج »إيبوال«، 
الذي تسبب في وفاة 4500 شخص غالبيتهم 

في غرب افريقيا.
وقالت »تكميرا«، أمـــس االول، إن العقار 
اجلديد الذي تنتجه في إطار برنامجها ملكافحة 

الڤيروس سيكون متاحا أوائل ديسمبر.
وارتفعت أسهم الشركة الكندية املدرجة في 
األسواق األميركية 6% في التعامالت، بعد إعالن 

الشركة عن برنامجها اخلاص بـ »إيبوال«.
واستكملت أبحاثها لتعديل العقار »ار.إن.ايه.

اي« الذي يســـتهدف حتديدا ڤيروس إيبوال ـ 
غينيا، وهو الڤيروس املسؤول عن أسوأ تفش 
مســـجل لـ»إيبوال« في أكثر الدول تضررا أي 

ليبيريا وسيراليون وغينيا.
ويعمل العقار الذي تطوره الشركة الكندية 

على منع الڤيروس من االستنساخ.
يشـــار أن الهيئات الصحية املختصة في 
الواليـــات املتحدة وكندا كانت قد وافقت، في 
سبتمبر، على اســـتخدام العقار الذي تنتجه 
»تكميرا« لعالج حاالت اإلصابة املؤكدة ومن 

يشتبه في إصابتهم بالڤيروس القاتل.

احلميات قليلة النشويات تهدد الصحة
العربية: عند اختيـــار احلميات الغذائية 
إلنقـــاص الوزن عادة ما يقـــع االختيار على 
احلمية قليلة النشويات كون اتباعها يساهم 

في خسارة الوزن بشكل سريع.
ويرتكز مفهوم هذه احلمية على احلد من 
تناول النشويات كاخلبز واملكرونة ولكن ما ال 
يدركه البعض أن جسم اإلنسان في حاجة إلى 

بعض أنواع النشويات للقيام بوظائفه.
وبعيدا عن األرز األبيض هناك بعض األطعمة 
التي حتتوي على النشويات وال تهدد الوزن 
كالفول والفاصوليا، ففضال عن احتوائهما على 
البروتني، تعد هذه احلبوب غنية بالكربوهيدرات 
ودقيق الشـــوفان الذي ميكن تناوله كوجبة 
فطور غني أيضا بالنشويات، كما أنه يساعد 
في تخفيض معدل الكوليسترول وهو قليل 

في احتوائه على الدهون والسعرات احلرارية. 
كما أن الفشار أو البوب كورن أحد أهم مصادر 
النشويات، ويعد قليل السعرات احلرارية إن 

لم تتم إضافة الزيت وامللح إليه.
ومن احلبوب املفضلـــة لدى اختصاصي 
الكينـــوا، كونها غنيـــة بالبروتني  التغذية، 
والكربوهيـــدرات وميكـــن تناولهـــا مـــع 

السلطات.
أما البطاطا احللوة فهي غنية بالنشويات 
واأللياف السيما الڤيتامني »سي« والبروتني 

والبوتاسيوم.
واملـــوز مصدر للبوتاســـيوم كما أنه ميد 
اجلسم بالكمية التي يحتاجها من النشويات، 
أما التوت املعـــروف باحتوائه على مضادات 

األكسدة فيحتوي كذلك على النشويات.

في 2015 سماعة حتول الدماغ إلى بطارية 
تعيد شحنك بالطاقة وتعدّل مزاجك!

تويتر تغرّد ب� »العربية«
البوابة العربية: أطلق موقع التدوين املصغر 
»تويتر«، منذ ساعات، احلساب الرسمي لتقدمي 
الدعم واملساعدة للمغردين باللغة العربية. وجاء 
في التغريدة األولى للحســـاب: »نرحب بكم في 

احلساب الرسمي لدعم مستخدمي تويتر باللغة 
العربيـــة، تابعونا للحصول علـــى آخر أخبار 
وحتديثات الدعم في تويتر«. وقام أكثر من 3900 
مستخدم مبتابعة احلساب حتى الوقت الراهن.

الذي  الدماغ وهو األسلوب 
لطاملا اعتمده أطباء منذ عدة 
عقود من أجل معاجلة بعض 
األمراض العصبية وغيرها.

ســــي.إن.إن : مــــا رأيكم 
في جهاز يتــــم وضعه على 
الرأس يزود الدماغ بشحنات 
كهربائية ملدة 15 دقيقة لتجديد 
طاقتك أو لتحسني مستوى 

تركيزك أو حتى لتهدئتك؟
األمر يتعلق بسماعة ينتظر 
أن تدخل مرحلة التســــويق 
خالل 2015 بعد أن تكون قد 
خضعت لتجارب إكلينيكية 
رسمية حتت إشراف الهيئات 
الفيدراليــــة املختصــــة في 

الواليات املتحدة.
وتقول شركة Thync التي 
جنحت في صنع اجلهاز بعد 
عمل استغرق ثالث سنوات 
إنها جربته على 2000 شخص 
النتائــــج كانت جيدة،  وأن 
متاما مثل منتجها الســــابق 
الذي متثل في سماعة تباع 
في األسواق مبائتني وخمسني 

دوالرا، مخصصــــة لالعبي 
مــــن أجل حتفيز  الرهانات 

تركيزهم.
ويقف وراء إطالق الشركة 
التكنولوجيا  كل من مقاول 
إيزي غولدواسر والدكتور 
النفساني جيمي تايلر. وتقوم 
الفكرة على أســــاس حتفيز 

إعادة الشحن تعدل املزاج
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