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أغلبها لـ»املالية« و»الصحية« واجتماع موسّع للفريقني احلكومي والنيابي لرسم خارطة طريق السلطتني .. وشواغر احلكومة وحتسم اليوم

احلكومة توزّع أولوياتها على 9 جلان
محليات

ديوان احملاسبة: 45% من إجمالي مصروفات امليزانية 
تذهب للرواتب

هناك اختالالت هيكلية في امليزانية حتتاج إلى التوقف 
عندها ووضع أسس وخطط املعاجلة املناسبة

انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكلفة اإلنتاج يستدعيان 
التسريع في املشاريع الرأسمالية بالقطاع النفطي 

»احملاسبة« عمل على تطوير أساليب املراجعة والتدقيق 

ف���إن غ���دا االثنني  اليوم 
النهائي  س���يكون املوعد 
حلسم املوضوع حلضور 
افتتاح دور االنعقاد اجلديد 
املق���رر الثالث���اء املقب���ل 

28اجلاري.
م���ن جانب آخ���ر، قال 
مصدر حكومي ل�»األنباء« 
ان األولوي���ات احلكومية 
س���توزع على تسع جلان 

برملانية وستكون اللجنتان 
املالية والصحية متسيدتني 
على تلك األولويات. وبني 
املص���در ان احلكومة في 
انتظ���ار تش���كيل جلنة 
األولويات البرملانية لعقد 
اجتماع موس���ع وحتديد 
خارطة طري���ق أولويات 
السلطتني والتي من املتوقع 

ان تصل الى 24 أولوية.

أبعد  اليوم على  سيحسم 
تقدي���ر األس���ماء املق���رر 
مش���اركتها في احلكومة 
إلمكانية حضورهم مأدبة 
العش���اء التي س���يقيمها 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في ديوانه مس���اء 
اليوم العضاء السلطتني.

وأوضحت املصادر أنه 
في حال تعذر إنهاء األمر 

رشيد الفعم

يس���تقبل سمو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجلس 
جابر املبارك صباح اليوم 
املرشحني لتسكني الشواغر 
ف���ي احلكومة س���واء من 

النواب أو من غيرهم.
مص���ادر وزارية قالت 
املب���ارك  ل�»األنب���اء« ان 

يعتمد غداً مجلس إدارة »االتصاالت« برئاسة األذينة وعضوية الفهد والكندري والقالف

مجلس الوزراء يعتمد جتنيس أبناء الكويتيات  و3 لوائح تنفيذية 
لـ»البطالة« و »املشروعات الصغيرة« و»حماية املستهلك«

الكويتيات  أبناء  جتنيس 
األرامل واملطلقات. 

وقالت املصادر: سيعتمد 
املجلس تعيني مجلس ادارة 
هيئة االتصاالت برئاس���ة 
الس���ابق م.سالم  الوزير 
األذينة وعضوية فهد الفهد، 
الكندري، وصالح  ومحمد 

القالف. 

هذا، ويناقش املجلس 
الالئحة التنفيذية لقانون 
البطالة الذي يعالج قضية 
القطاع  املس���رحني م���ن 
اخلاص حيث ينتهي خالل 
ايام قرار املجلس بتمديد 
صرف بدل لهم، الى جانب 
الالئحة التنفيذية لقانون 
املش���روعات الصغي���رة 
واملتوس���طة والالئح���ة 
التنفيذية للجنة الوطنية 
حلماي���ة املس���تهلك التي 
تتحول فيما بعد الى هيئة 

عامة حلماية املستهلك.

بش���كل نهائ���ي او إجراء 
تغييرات عليها. 

ه���ذا وتوقعت مصادر 
وزاري���ة ف���ي تصريحات 
ل���� »األنب���اء« ان  خاصة 
يتمكن املجلس في اجتماعه 
غدا برئاس���ة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
من اعتماد دفعة جديدة من 

حمد الدعيج وزيرا للتربية 
والتعلي���م العالي، أجابت 
املصادر: س���يتضح الحقا 
سواء مت اختياره او اختيار 

شخصية أخرى. 
املصادر  واس���تدركت 
قائلة: ان ه���ذه اخليارات 
تع���رض عل���ى القي���ادة 
السياسية أوال العتمادها 

مريم بندق 

كشفت مصادر مطلعة 
ان املشاورات  ل� »األنباء« 
احلكومية النيابية خلصت 
ال���ى اختيار  حت���ى اآلن 
النائ���ب ع���ادل اخلرافي 
أمينا لس���ر مجلس األمة 
والنائب احمد الري مراقبا 
للمجلس والنائب يعقوب 
الصانع وزيرا للعدل وإبقاء 
»األوقاف« مع وزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد. 
وعن مدى صحة تعيني 

املبارك يستقبل 
صباح اليوم املرشحني 
لتسكني الشواغر سواء 

من النواب أو من 
غيرهم

02بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

06



الصويان يحّمل املسؤولني هجرة الصيادين إلى البلدان املجاورة: 
سوق السمك مقبل على أزمة كبيرة وارتفاع أسعار غير مسبوق

»السكنية«: رفع تاريخ التخصيص على شقق مدينتي جابر األحمد 
وشمال غرب الصليبخات

محفظة القروض اخلليجية تقترب من التريليون دوالر.. 56% من الناجت
65% من قروض البنوك الكويتية تتركز في التسهيالت الشخصية والعقار
تشابه خليجي في محفظة التمويل.. ثلثها يذهب  لألفراد واالستهالك

ريال مدريد يمُبدع ويمُتع ويهزم برشلونة بـ »ثالثية«

التجربة األميركية في إقامة حاضنات املشروعات
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أكد أن اإلنفاق على املشاريع احلكومية مستمر رغم هبوط أسعار النفط .. والغارد: صندوق النقد لن يراجع توقعاته لنمو االقتصادات اخلليجية

الصالح: ال حسم آللية بيع أسهم هيئة االستثمار بأقل من السوق
24 - 25الو »األنباء«

الوكيل املساعد لشؤون 
اإلذاعة في وزارة اإلعالم أكد 

أهمية العمل بروح الفريق الواحد 

السفير التشيكي أكد أن الكويت بلد مهم 
ولها دور كبير  في القضايا العاملية ويهمنا 

تطوير العالقات معها

نور بورسلي  أكدت أن املرأة سجلت 
بالبرملان مواقف عديدة في زمن قصير

في ظل ظروف سياسية صعبة

حوار

رياضة

وزيرات بال حقيبة

محليات

18

46

22

مارتن فيتك

تسديدة كرمي بنزمية في طريقها إلى هز شباك برشلونة بالهدف الثالث                                                  )أ.ف.پ(

نور بورسلي

فهد املبارك 
لـ »األنباء«: أعدائي هم 
أعداء النجاح  ومستعد 

لتطبيق العقاب 
على نفسي إن أخطأت

أسماء 203 مواطنني خصصت لهم بيوت حكومية في  مدينة جابر األحمد

فرض حظر التجول في موقع الهجوم على اجليش.. وإغالق معبر رفح ألجل غير محدد

معارك محتدمة في عني العرب .. وعني »الدولة اإلسالمية« على املعبر احلدودي

مصر تعلن الطوارئ شمال سيناء.. 
والسيسي: لن يتمكن أحد من كسر إرادتنا

»داعش« يبتكر وسائل جديدة للتمويل 
ويتحايل على قصف التحالف ملصافي النفط

القاهرةـ  وكاالت: اتهم الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
جهات خارجية بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف اجليش 
املصري في منطقة سيناء وأوقع نحو 30 قتيال ومثلهم من 
اجلرحى، معتبرا أن بالده »تخوض حرب وجود«. وأعلن في 
كلمة له أمس أنه بصدد اتخاذ إجراءات »كثيرة« على احلدود 
مع قطاع غزة إلنهاء »املشكلة من جذورها«. وقال السيسي 
بلهجة حازمة: »هناك دعم خارجي جرى تقدميه لتنفيذ هذه 
العملية، وأريد أن أنبه املصريني: احذروا.. يريدون كســـر 
إرادة مصر واملصريني وكسر إرادة اجليش باعتباره عمود 
مصر«. واعتبر ان »مصر تخوض حرب وجود، وهناك شهداء 
سقطوا، وهناك شهداء سيسقطون مرة ثانية وثالثة«، محذرا 
من محاوالت »للتدخل بني الشـــعب املصري وجيش مصر 

وأجهزة الدولة«. وكان مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا 
برئاسة السيسي أمس األول بعد الهجوم استمر نحو ثالث 
ساعات وأعلن بعده فرض حالة الطوارئ وحظر جتول ليلي 
في مناطق بشـــمال سيناء بدءا من أمس وملدة ثالثة أشهر. 
وأمس عقد املجلس األعلى للقوات املسلحة اجتماعا برئاسة 
السيســـي، وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية إن 
املجلس صدق خالله على »خطة القوات املســـلحة ملجابهة 
اإلرهاب في ســـيناء«. وكلف »جلنة من كبار قادة اجليش 

لدراسة مالبسات األحداث اإلرهابية األخيرة في سيناء«.
وأعلنت الوكالة أن مصر قررت غلق معبر رفح احلدودي 

مع قطاع غزة بدءا من أمس وألجل غير مسمى.
التفاصيل ص32

عواصمـ  وكاالت: صعد تنظيم الدولة االسالمية )داعش( 
من هجماته في عمق مدينة عني العرب )كوباني( السورية 
وشرقها، وعينه على معبرها احلدودي مع تركيا، في وقت 
أفادت تقارير بأن التنظيم غّير من استراتيجيته للحصول 
على التمويل بعـــد تدمير غارات التحالـــف الدولي بقيادة 
اجليش االميركي ملصافي النفط التي كانت تشـــكل مصدره 
الرئيسي للدخل. فقد أفاد خبراء نفطيون بأن االستراتيجية 
اجلديدة تتمثل في زيادة عمليات التنقيب عن النفط وافتتاح 
آبار جديدة، اضف الى ذلك سماح التنظيم لزبائنه من جتار 

السوق الســـوداء والتجار احملليني بزيادة الكميات املبيعة 
لهم »وتخفيضات في االسعار وعروض جديدة«، الى جانب 
تسهيالت في مرور شاحنات النقل عبر حواجزه وفي عمليات 
الدفع وإمكانية التسديد الحقا، بحسب قناة العربية. ميدانيا، 
احتدمت االشتباكات بني مقاتلي »داعش«، واملسلحني االكراد 
في القسم الشرقي من عني العرب وركز التنظيم هجومه على 
معبر »مرشد بينار« احلدودي مع تركيا، وشوهدت سحب 
الدخان الكثيفة نتيجة املعـــارك من على اجلانب اآلخر من 

احلدود التركية.             التفاصيل ص33

جواد بوخمسني 
أقام حفل غداء 

على شرف وزير الثقافة 
اإليراني مبناسبة زيارته 

للبالد: جنتي ساهم 
في تطوير وتعزيز 

العالقات بني الكويت 
وإيران

محمود فاروق ـ منى الدغيمي

قال وزير املالية أنس الصالح في تصريحات 
صحافية أمس ان ما أعلنتـــه الهيئة العامة 
لالســـتثمار عن إستراتيجيتها للتخارج من 
حصصها في الشركات املدرجة غرضه حتول 
الهيئة من مالك مباشر الى مالك غير مباشر 
لألسهم في الكويت، وان هذه اإلستراتيجية 
ال تندرج في إطار برنامج اخلصخصة الذي 

تنفذه احلكومة.
وأضاف ان الهيئة ســـتقوم بإعادة ضخ 
األموال التي ستجنيها من هذه اإلستراتيجيات 
في البورصـــة احمللية عـــن طريق محافظ 

وصناديق استثمارية.
ونفى الصالح، وهو رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة لالستثمار، ما يتردد من ان آلية 
بيع هذه األسهم ستتم بأقل من سعر السوق، 

معتبرا انه ال يوجد قرار في هذا الصدد.
وأضاف ان اآللية لم حتدد بعد لكن القرار 
اتخـــذ بخصوص بيع أولى الشـــركات التي 
متلك فيها الهيئة حصة مسيطرة وهي شركة 
الكويتية لالستثمار. وفي رأيه عن السبب في 
طرح هذه احلصص لالكتتاب للمواطنني وليس 
عن طريق مزاد كما يجري في بيع احلصص 
الضخمة في البورصة، أجاب ان هذا األمر قد 
يحقق العدالـــة بحيث يتمكن املواطنون من 
االكتتاب في األســـهم ومتلكها بدال من بيعها 
ملجموعة أو شـــركة واحدة. من جهة أخرى، 
قال وزير املالية أنس الصالح أمس إن الهبوط 
املتسارع في أسعار النفط أصبح يهدد النمو 
االقتصادي في دول اخلليج ويتطلب التعامل 
مع تغيير األولويات.  ورغم ذلك، أكد الصالح 
أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على اإلنفاق 
الرأسمالي على املشاريع التي تنفذها احلكومة 
في برنامجهـــا التنموي.  من ناحيتها، قالت 
مديرة صندوق النقد الدولي كريستني الغارد إن 
الصندوق لن يراجع توقعاته لنمو االقتصادات 

اخلليجية في ظل تراجع أسعار النفط.
التفاصيل ص37

نتبع االنفتاح الفكري من خالل البرامج املقدمة مع احلفاظ 
على الشكل العام لإلعالم الرسمي ومراعاة ذوق املستمع 

اقتصاد

مبادرات ومشروعات صغيرة

36
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حتليل خاص لـ »األنباء«
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عبدالكريم العبداهلل

مصادر  كشفت 
صحية مطلعة في 
تصريح لـ »األنباء« 
عن وجود تنسيق 
بني وزارة الصحة 
ومؤسسة اخلطوط 
اجلويـــة الكويتية 
الستحداث »مكتب« 
تابع لـ »الكويتية« 
إدارة العالج  فـــي 
التابعة  باخلـــارج 
لـ»الصحة« حلجز 
تذاكـــر املرضـــى. 
وذكـــرت املصادر 
ذاتها أن استحداث 
مكتب تابع ملؤسسة 
اخلطـــوط اجلوية 
ادارة  الكويتية في 
العـــالج باخلارج 
لـــوزارة  التابعـــة 
الصحة حلجز تذاكر 
الكويتيني  املرضى 
املرســـلني للعالج 
يعتبر  وعائالهم، 
خطـــوة ايجابيـــة 
للتســـهيل علـــى 
ورفـــع  املرضـــى 
املعانـــاة عنهم من 
خـــالل توفير هذا 
املكتـــب في اإلدارة 
ذاتها، وتوفير وقت 
وجهد الذهاب ملقار 
املؤسسة حلجز تلك 
التذاكر. وأشـــارت 
انه  الـــى  املصادر 
سيتم عقد اجتماع 
بني وزارة الصحة 
ومؤسسة اخلطوط 
اجلويـــة الكويتية 
للبت في هذا االمر 
بأسرع وقت بهدف 
العقبات  تذليل كل 
املرضـــى  امـــام 
الكويتيني املرسلني 
للعـــالج باخلارج 
وعائالتهـــم مـــن 
خالل حجز التذاكر 
من مكتب في ادارة 
العالج باخلارج مما 
يسهل عليهم انهاء 
معامالتهم وحجز 
تذاكرهم في مكان 
واحد بدال من التنقل 

الى اماكن اخرى.

»مكتب« حلجز تذاكر 
املرضى وعائالتهم 

في إدارة العالج 
باخلارج قريباً

جواد بوخمسني متوسطا وزير الثقافة اإليراني د.علي جنتي والوفد املرافق له وعددا من النواب والشخصيات 
10خالل حفل الغداء الذي أقامه على شرف الضيف في ديوان بوخمسني        )هاني الشمري(
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رمي اخلالد: مّد جسور التقارب والتواصل 
الثقافي واحلضاري بني دول العالم

واشنطنـ  كونا: أكدت سفيرتنا لدى جمهورية 
تشــــيلي رمي اخلالد أهمية مد جســــور التقارب 
والتواصل الثقافي واحلضاري بني دول العالم. 
وقالت السفيرة اخلالد في اتصال هاتفي مع »كونا« 
ان السفارة حرصت على إبراز املوروث الشعبي 
الكويتي خالل مشاركتها في مهرجان ثقافي خاص 

بالعاصمة التشيلية )سانتياغو(.
وأضافت ان السفارة الكويتية مثلت مبشاركتها 
في املهرجان دول الشرق األوسط وآسيا، حيث 
تبادل املشــــاركون من دول العالــــم املوروثات 

واألطباق الشعبية.
وأوضحت ان املشاركة في املهرجان »فرصة 
الطالع وتعرف الــــدول الالتينية على موروثنا 
الشعبي، خصوصا مع كثافة احلضور واالهتمام 

بركن املشاركة الكويتية«.
وأشادت اخلالد مبنظم املهرجان مجلة »باوال« 
واسعة االنتشار هناك، والذي أقيم بالتعاون مع 
بلدية مدينة »الس كوندس« وحضره نائب العمدة 
كارولينا كوتابوس منوهة بكل من ساهم في إجناح 

مشاركة الكويت في هذه الفعالية الثقافية.

واشــــنطن ـ »كونــــا«: أكدت ســــفارتنا لدى 
واشنطن سالمة الكويتيني املتواجدين في مدينة 
ســــياتل، وذلك بعد حادث إطالق النار أمس في 
مدرســــة ثانوية بالضواحي الشمالية للمدينة 
األميركية. وناشدت الســــفارة جميع املواطنني 
والطلبة الكويتيني املتواجدين في الواليات املتحدة 
األميركية التواصل معها ومع القنصلية العامة في 
لوس أجنيليس واملكتبني الثقافيني في واشنطن 

ولوس أجنيليس.
ودعت جميــــع الكويتيني هنــــاك إلحاطتها 

بأي طارئ يتعرضون لــــه على أرقام الطوارئ 
املعلنة، متمنية جلميع مواطنيها وطلبتها األمن 

والسالمة.
وأعلنت ان أرقام الطوارئ هي: 

سفارة الكويت في واشنطن 2620758 202 1+ 
 القنصلية في لوس أجنيليس

 +1 310 2793644
املكتب الثقافي في واشنطن 3642104 202 1+ 

املكتب الثقافي في لوس أجنيليس
+1 310 7464789

السفيرة رمي اخلالد خالل مشاركتها في املهرجان الثقافي 

خالل مشاركتها في مهرجان ثقافي خاص بالعاصمة التشيلية

سفارتنا لدى واشنطن: جميع مواطنينا بخير

القطان: انتخاب األمني العام ونائبه وكبار 
املسؤولني التنفيذيني لالحتاد الدولي لالتصاالت

فرج ناصر 

أقام وفد الكويت املشارك في مؤمتر املندوبني 
املفوضــــني لالحتاد الدولي لالتصاالت املقام في 
مدينة )بوسان( بجمهورية كوريا اول من امس 
مأدبة عشاء على شرف جميع الوفود املشاركة 
في املؤمتر، حيث كان في اســــتقبالهم الســــفير 
جاسم البديوي ووكيل وزارة املواصالت م.حميد 
القطان وكيل الوزارة املســــاعد لقطاع الدولية 

م.راشد األذينة.
وقال وكيل وزارة املواصالت م.حميد القطان 
في تصريح صحافي ان حفل العشاء الذي اقامه 
الوفد الكويتي في هذا املؤمتر حضره كل من رئيس 
مؤمتر املندوبني املفوضني واألمني العام لالحتاد 
الدولي لالتصاالت ونائب األمني العام وعدد من 
وزراء االتصاالت ووفود دول مجلس التعاون في 
مقدمتهم وزير االتصاالت وتقنية املعلومات باململكة 
العربية السعودية م.محمد جميل بن أحمد مال، 
ووزير الدولة البحريني لشؤون االتصاالت الشيخ 
فواز بن محمد آل خليفة، باالضافة الى وفود الدول 
العربية واالجنبية املشـــاركة في مؤمتر االحتاد 
الدولي هذا العام. ولفـــت القطان الى ان مؤمتر 

املندوبني املفوضني شهد العديد من االجتماعات 
في مقدمتها اجتماعات اجللسة العامة والتي مت 
من خاللها انتخاب كل مـــن األمني العام ونائب 
األمني العام وانتخاب كبار املسؤولني التنفيذيني 
لالحتاد الدولي لالتصاالت وهم مدير مكتب قطاع 
االتصاالت الراديوية )BR( ومدير قطاع تقييس 
االتصاالت )TSB( ومدير قطاع تنمية االتصاالت 
)BDT( . وبهذه املناسبة توجه القطان بالتهنئة 
الى هولني زاو )جمهورية الصني( لفوزه مبنصب 
األمني العام لالحتاد الدولي لالتصاالت ملدة أربع 
سنوات حيث حصل على ثقة األغلبية باإلجماع 
خلفا لرئيس االحتاد السابق د.حمدون توريه، 
ومتنى القطان له التوفيق والسداد في مهام منصبه 
اجلديد لالرتقاء بأعمال االحتاد وحتقيق األهداف 
املرجوة، كما هنأ القطان مالكولم جونسون )اململكة 
املتحدة( حلصوله على منصب نائب االمني العام، 
وفرانسوا رانسي )فرنسا( حلصوله على منصب 
الراديوية، وتشايسوب  مدير مكتب االتصاالت 
لـــي )جمهورية كوريـــا( حلصوله على منصب 
مدير مكتب تقييس االتصاالت، وبراهيما سانو 
)بوركينا فاســـو( حلصوله على منصب مدير 

مكتب تنمية االتصاالت.

حنان عبدالمعبود

تنظــــم احلملة الوطنيــــة للتوعية بأمراض 
السرطان »كان« احتفاال الثالثاء املقبل، لتدشني 
حملة للتوعية بالنمط الصحي للحياة للوقاية من 
سرطان القولون واملستقيم حتت شعار »أنعش 
حياتك.. نوع غذاءك.. زد خطواتك«، وذلك برعاية 

الفريق متقاعد محافظ العاصمة ثابت املهنا.
وبهذه املناسبة، قالت امني سر عضو اللجنة 
التنفيذية بحملة »كان« املشرفة على تنفيذ حملة 
التوعية بسرطان القولون د.ابتهال العوضي ان 

احلملة تهدف الى التوعية بالنمط الصحي للحياة 
بشقيه التغذية السليمة والنشاط البدني، وأهميته 
للوقاية من سرطان القولون واملستقيم، وذلك 

من خالل تنظيم عدة فعاليات متنوعة. 
وأكدت ان نسب انتشار سرطان القولون في 
الكويت حسب احصاءات مركز الكويت ملكافحة 
الســــرطان لعام 2010، قــــد تضاعفت عدة مرات 
خالل اكثر من ثالثني سنة املاضية )5 مرات في 
الرجال و4 مرات في النساء(، حيث يحتل مرتبة 
تتراوح بني االولى والثالثة في الرجال والثانية 

في النساء بعد سرطان الثدي.

م.حميد القطان مع احلضور خالل احلفل 

العوضي: نسب انتشار سرطان القولون بالكويت
 تضاعفت 5 مرات في الرجال و4 أضعاف في النساء

الكويت من أوائل الدول التي استطاعت حتقيق تقدم كبير في جتهيز أجنحتها باملعرض الدولي

املباركي: جناحنا في مراحل »إكسبو ميالنو 2015«
يؤكد قدرة الكويت على تنظيم حدث مماثل

كما خص املباركي بالثناء 
املســــؤول عــــن املشــــاركني 
الدوليني ستيفانو غاتي على 
تعاونــــه امللموس في تذليل 
كل ما يصادف من مشكالت 
لوجيستية في سبيل اجناز 
مشروع جناح الكويت الكبير 
والناجمة عن عدد الدول غير 
املسبوق من املشاركني في مثل 
هذا احلدث بحضور 144 بلدا 
متثل 94% من سكان العالم مع 
منظمات األمم املتحدة واالحتاد 
األوروبي و13 منظمة مدنية 
الشــــركات  وعدد من كبرى 

العاملية. 
وفي هذا الصــــدد، أعرب 
املباركي عن سعادته ومشاعر 
الفخر واالعتزاز باملســــتوى 
املتميز الذي تبرز به أجنحة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
سواء من حجم املساحات التي 
تشغلها وتقدم اجناز األجنحة 
ومتيز موضوعاتها وروعة 
التصميم، متمنيا أن حتقق 
مجتمعة جناحا خليجيا جليا 
في »اكسبو دبي 2020« الذي 
الكويت للمشاركة  تســــتعد 
القوية به في دولة االمارات. 
وعزا ما حتققه املشاركة 
الكويتية في »اكسبو ميالنو« 
من جناح استحق الثناء في 
الى تضافر  املراحــــل  جميع 
جهود جميع اجلهات املعنية 
وتفاني القائمــــني في العمل 
بروح الفريق لتحقيق الرغبة 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي وفر 

لها كل الدعم إليصال رسالة 
الكويــــت احلضارية في هذا 

امللتقى العاملي الضخم. 
وأكد التزام اللجنة العليا 
ملشاركة الكويت في »اكسبو 
ميالنو 2015« واالسترشــــاد 
بالتوجيهات السامية، مشددا 
علــــى أهمية الدعــــم الكبير 
واملساندة القوية أيضا من قبل 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
بجانــــب اجلهود احلاســــمة 
لوزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود الذي تولى منذ البداية 
شؤون املشــــاركة كمفوض 
عام حتى تقلده مسؤولياته 

احلكومية. 
ولفت املفوض العام ووكيل 
وزارة اإلعالم إلى وجود دعم 
غير محدود وميزانية ضخمة 
توفرها احلكومة مع املتابعة 
احلثيثة جلهود القائمني على 
هذا املشروع الوطني الكبير 
مبشاركة وإسهام جميع وزارات 
الدولــــة والكفاءات الوطنية، 
معربا عن اعتــــزازه العميق 
العاملني ضمن  بأن جميــــع 
مجموعة رائعة من املهندسني 
وإعالميــــني والفنيني هم من 
الكويتيني املتميزين في الفرق 
الثالثة اإلعالمية والهندسية 
الفنيــــة واملالية املنبثقة عن 
اللجنة العليا العداد وتنظيم 
مشاركة الكويت في »اكسبو 

ميالنو«. 

في مقدمة األجنحة التي تبدأ 
مرحلة التشغيل التجريبي في 
شهر مارس 2015«، معربا عن 
ارتياحه لنسبة اإلجناز العالية 
خاصة بعدما أوشكت أشغال 
البنية التحتية على االكتمال 
مع تقدم مرحلة اإلنشاء في 
األجنحة التي قاربت مجموعة 
منها على االنتهاء ومن بينها 

جناح الكويت. 
 وأوضح أن نسبة اإلجناز 
في األعمال اإلنشائية بجناح 
الكويت بلغت األسبوع اجلاري 
نحو 90% من البنية الهيكلية 
احلديدية ضمن نسبة اجناز 
اجمالية تتجاوز 22%، مشيدا 
بالتزام شــــركة »نوســــلي« 
املنفذة لعملها وفقا  العاملية 
لكل الشروط واملواصفات التي 
حددتها اللجنة العليا املشرفة 
على مشاركة الكويت بلجانها 
الفرعية املنبثقة ملتابعة تقدم 

العمل. 
وأعــــرب املباركــــي بهذه 
املناسبة عن شكره للرئيس 
اإليطالي جورجيو نابوليتانو 
واحلكومة اإليطالية وقيادات 
اقليــــم لومبارديا ومحافظة 
ومدينة ميالنــــو على الدعم 
الذي  الفائــــق  والتشــــجيع 
توفره للمشــــاركة الكويتية 
أبــــدى تقديــــره أيضا  فيما 
جتاه هيئة »اكسبو ميالنو« 
املنظمة ورئيســــها املفوض 
الوحيد جوزيبي ســــاال على 
االهتمام اخلاص باحلضور 

الكويتي. 

ميالنــــو ـ ايطاليا ـ كونا: 
أكد املفــــوض العام للكويت 
لدى معرض »اكسبو ميالنو 
2015« صــــالح املباركــــي أن 
النجاحات التي ســــجلت في 
مراحل املشاركة في املعرض 
تؤكد قدرة الكويت على تنظيم 

حدث مماثل. 
املباركــــي في  وأضــــاف 
لـ »كونا« مبناسبة  تصريح 
اللجنة  اختتام زيارة وفــــد 
العليا املشرفة على مشاركة 
الكويت في »اكســــبو 2015« 
حتت عنوان »تغذية الكوكب 
طاقة للحياة«، أن النجاح الذي 
ســــجلته الكويت في جميع 
املراحــــل والتقدم عن معظم 
الدول في انشــــاءات اجلناح 
الســــامية  الرعاية  هو ثمرة 
وتضافر اجلهود في التحضير 
حلضور قوي لتوصيل رسالة 
الكويت احلضارية والتطلع 
التظاهرة  ملرتبة متقدمة في 

العاملية الكبرى املرتقبة. 
وأعــــرب عــــن ســــعادته 
الكويت »من  العميقة لكون 
التي استطاعت  الدول  أوائل 
حتقيق تقدم كبير في جتهيز 
أجنحتها في املعرض الدولي 
املقرر انطالقه في أول مايو 

املقبل«. 
وقال املباركــــي الذي قام 
بجولة اســــتطالعية بأنحاء 
أرض معرض اكســــبو التي 
تربو على مليون متر مربع 
حيث يجري العمل على قدم 
وساق »اننا نطمح الى أن نكون 

 صالح املباركي 

90% نسبة اإلجناز 
في األعمال 

اإلنشائية بجناح 
الكويت من البنية 

الهيكلية
احلديدية

فريق جلنة 
التعريف باإلسالم 
التطوعي يشارك 

في ندوة »ادفع 
دينارين«

شارك في اجتماعات املجلس التنفيذي التابع ملنظمة »يونسكو«

الطراح: الكويت حريصة على تعزيز مفاهيم
االعتدال واحترام الثقافات واألديان

للمجلس التنفيذي تتزامن مع 
االحتفالية بذكرى الشخصيات 
العامليــــة التي أســــهمت في 
احلضارة اإلنســــانية، حيث 
الكويــــت ومنظمة  حتتفــــل 
اليونســــكو في اخلامس من 
نوفمبــــر املقبل بشــــخصية 
املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر 
باعتباره شخصية أسهمت في 
النهضة الثقافية والتعليمية 
ومبرور 50 عاما على إسهاماته 
احلضارية. وأعرب عن مشاعر 
الفخر واالعتزاز بتســــجيل 
أول شــــخصية كويتية في 
قائمة احتفاالت اليونســــكو 

انسجاما مع ما جاء في ميثاق 
اليونسكو وهي ان »تخصص 
االحتفاالت لذكرى شخصيات 
حتتل مكانــــة عاملية أصيلة 
وألعمال أو أحداث ذات أهمية 
عامليــــة حقيقية لكي تعكس 
مثل املنظمة وقيمها وتنوعها 

الثقافي وطابعها العاملي«. 
وأكد ان هــــذه االحتفالية 
املرتقبة والتي ستكون حتت 
الســــامية لصاحب  الرعاية 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد تؤكد االهتمام الكبير 
الذي يوليه ســــموه لتعزيز 

مكانة الكويت العاملية.

العالــــم من نزاعــــات عرقية 
وطائفيــــة وثقافيــــة. وقال 
الطراح ان »الكويت حترص 
دائما علــــى احترام الثقافات 
والديانات وأنهــــا من الدول 
التي حافظت على ســــجلها 
العاملي في احترامها للتنوع 
الثقافي بصفتها دولة طرف 
في االتفاقية الدولية«، مؤكدا 
اليوم نقف جميعا في  »اننا 
وجه الهجمة الشرســــة التي 
تسيء لإلسالم ولكل ديانات 
العالــــم«.  من ناحية اخرى، 
اشــــار الســــفير الطراح الى 
ان الــــدورة الـــــ 195 احلالية 

أكــــد  ـ كونــــا:  باريــــس 
مندوبنــــا الدائم لدى منظمة 
االمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونسكو( السفير 
د.علي الطراح حرص الكويت 
املستمر على تعزيز مفاهيم 
االعتدال واحتــــرام الثقافات 

واالديان. 
جاء ذلك فــــي تصريح لـ 
»كونا« على هامش اجتماعات 
التابع  التنفيــــذي  املجلــــس 
التي  ملنظمــــة )يونســــكو( 
بدأت في مقر املنظمة بباريس 
االثنني املاضي ملناقشة قضايا 
مختلفة وخصوصا ما يعيشه 

د.علي الطراح

وزير خارجية كوسوڤو وصف عالقة بالده بالكويت باجليدة

هوكساي: دول اخلليج بإمكانها الدخول في شراكة مع كوسوڤو
بروكسل ـ كونا: وصف 
وزير خارجية كوسوڤو انور 
هوكساي عالقات بالده مع 
الكويت بأنها »جيدة للغاية« 
معربا عن سعيه لتعزيزها 
وتطويرها مبـــا يصب في 

صالح البلدين. 
وقـــال هوكســـاي فـــي 
تصريـــح لـ »كونـــا« عقب 
لقائـــه مبفـــوض االحتاد 
االوروبي لشؤون التوسعة 
وسياسات اجلوار ستيفان 

فولي ملناقشة التوقيع على 
اتفاقية االستقرار والشراكة 
مع االحتاد االوروبي »جتمعنا 
بالكويت عالقة جيدة للغاية 
وقد زرتهـــا مرات عدة كان 
أحدثها في عام 2012 بعدما 
الكويـــت االعتراف  قررت 
باستقالل كوسوڤو واعالن 
موقفها«. وأضاف انه »منذ 
ذلك احلـــني ونحن نتعاون 
مـــع الكويت علـــى جميع 
املســـتويات« مشـــيرا في 

الوقت نفســـه الى ان لدى 
بالده روابط اقتصادية مع 

دول خليجية أخرى. 
الـــى توقيـــع  وأشـــار 
كوسوڤو مع الكويت الكثير 
الثنائية  مـــن االتفاقيـــات 
واصفـــا الكويت بأنها »بلد 

جميل للغاية«. 
وأوضح أن كوسوڤو متر 
الدولة  اآلن مبرحلة بنـــاء 
املقبل ســـتكون  و»العـــام 
القضايـــا االقتصادية على 

رأس أولوياتنا وســـنقوم 
بالكشف عن جدول أعمال 
واضح ملا يتوجـــب علينا 
القيام به من حيث التبادالت 
االقتصادية« الفتا الى امكانية 
دخول دول اخلليج العربية 
في شراكة مهمة مع كوسوڤو 
التي اعترفـــت بها الى اآلن 
108 دول منذ حصولها على 
االســـتقالل عن صربيا في 

عام 2008. 
وكان وزيـــر خارجيـــة 

كوسوڤو وصل الى بروكسل 
قادما من بلغراد في زيارة 
هي األولى له وصفها بأنها 
»عالمة على مرحلة جديدة« 
العالقات بني كوسوڤو  في 

وصربيا. 
وأشـــار الـــى ان عملية 
التطبيـــع بني البلدين التي 
بدأت قبل عامني تعد نوعا 
من التقارب فيما بينهما بيد 
ان هناك الكثير من القضايا 

التي لم حتل بعد.

الزنكي: أعمال خيرية ميدانية ووسائل دعوية للجاليات

ودعت الزنكي في الوقت 
ذاتــــه إلى ضــــرورة تطوير 
التطوعــــي  العمــــل  أفــــكار 
وإعطــــاء الشــــباب الفرصة 
لتقــــدمي إبداعاتهم وأفكارهم 
في العمل الدعــــوي والعمل 
على تشجيعهم واستقطابهم 
وتعزيز أنشطتهم مبا يتواكب 
مع التكنولوجيا العصرية. 

وقالت ان الفريق التطوعي 
التعريف باإلســــالم  بلجنة 

يقوم بتنفيذ خطة عمل خطة 
الفريق  تسويقية ملشــــاريع 
وإنشاء صفحة للمتطوعني 
اللجنة باإلضافة  على موقع 
الى حساب االنستغرام وكذلك 
تويتر وفيسبوك، موضحة ان 
التي  أبرز املشاريع اخليرية 
يقوم بها الفريق هي توزيع 
حقائب الهداية للدعوة امليدانية 
حيث يتم توزيع آالف الوسائل 

الدعوية املتعددة.

وأشادت مسؤولة اإلعالم 
فــــي الفريــــق التطوعي في 
التعريف باإلســــالم  جلنــــة 
أنوار الزنكي مبوضوع الندوة 
مستعرضة جتربة الفريق في 
العمل الدعوي، الفتة إلى ان 
أعمال الفريــــق القت جناحا 
الفتــــرة املاضية  عظيما في 
وقد أثمرت إشهار عدد كبير 
من غير املســــلمني بالكويت 

إسالمهم. 

شــــارك الفريق التطوعي 
بلجنة التعريف باإلسالم في 
الندوة التي نظمتها املجموعة 
الشــــبابية بالهيئة اخليرية 
التابعة  العاملية  اإلســــالمية 
ملشروع »ادفع دينارين واكسب 
الدارين« في فندق الريجنسي، 
بحضور مدير الهيئة د.أحمد 
شمس الدين ومبشاركة عدد 
العمل اخليري  من قيــــادات 

واإلعالميني.

الفريق التطوعي اثناء توزيع الوسائل الدعوية الفريق التطوعي خالل مشاركته 
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الرجيب بحث احتياجات 
»مبارك الكبير« مع ممثلي الوزارات

عقد محافظ مبارك الكبير الفريق أول م.أحمد الرجيب 
اجتماعا مع ممثلي وزارات الدولة ومنهم: طلق الهيم 
وسليمان العسعوسي وفالح الشتلي وفيصل الصادق 
والعمي���د نافع العنزي وم.ملوح العجمي وم.عبداهلل 
العازمي ومختاري مناطق احملافظة والعديد من القيادات 
والشخصيات وأمني سر احملافظة نبيل احلافظ. وتبادل 
معهم كل االحتياجات والعوائق التي تعترض انطالقة 
احملافظة وضرورة العمل كفريق واحد لتذليل الصعوبات 
التي تعت���رض االرتقاء باحملافظة وإكمال املش���اريع 
املتوقفة وحتريك املشاريع املستقبلية والتي تهم الوطن 
واملواطنني بالدرجة األولى، وأشاد املجتمعون مببادرة 
الفريق الرجيب وجهوده الواضحة من أجل النهوض 
مبحافظة مبارك الكبير وخدمة الكويت في كل املواقع 

التي عمل بها.

الفريق م.أحمد الرجيب لدى اجتماعه مبمثلي وزارات الدولة واملختارين

محافظ 
األحمدي 

يعتذر عن عدم 
استقبال رواد 

الديوانية

املهنا يعاود 
استقبال 

رواد ديوانه 
غداً االثنني

اخلرافي: ضرورة إنشاء مجالس
للمدن اإلسكانية اجلديدة

يعتذر محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد عن 
عدم استقبال أهالي احملافظة ورواد ديوانيته 

األسبوعية الكرام يوم الثالثاء املقبل املوافق 28 
أكتوبر، وذلك الرتباط رسمي مسبق، على أن 
يعاود احملافظ االستقبال على النحو املعهود 

اعتبارا من يوم الثالثاء التالي املوافق 4 نوفمبر 
2014، وذلك في ديوان عام محافظة األحمدي.

يعاود محافظ العاصمة الفريق ثابت  املهنا 
استقبال رواد ديوانه األسبوعي اعتبارا من 

يوم غد االثنني من الساعة التاسعة صباحا حتى 
الساعة العاشرة، وذلك في ديوان عام احملافظة.

أعلن منتدى املبادرات الهندسية )رؤية فنية ال مواءمة 
سياسية( إقامة دورته الثانية في فبراير املقبل، وذلك 

برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد. 
وأعرب أمني عام املنتدى م.حسام اخلرافي عن اعتزازه 
وتثمينه عاليا موافقة س���مو ولي العهد الغالية على 

برعاية  االس���تمرار 
املنتدى ف���ي دورته 
الثانية، مؤكدا أن هذه 
الرعاية كانت دافعا 
قوي���ا للقائمني على 
املنتدى لتقدمي افضل 
املب���ادرات الداعم���ة 
خلط���ط التنمية في 

البالد. 
وق���ال اخلراف���ي 
الثانية  ال���دورة  إن 
للمنتدى س���تناقش 
وضع حل���ول فنية 
واقعي���ة للمبادرتني 

املتبقيتني من املبادرات الثالث التي اقرها مجلس األمناء 
وهما: اقرار إنشاء جهاز للمواءمة بني مخرجات التعليم 
واحتياجات السوق احمللية، وإقرار إنشاء مجالس املدن 
االس���كانية اجلديدة وتقدمي حلول عملية للمساهمة 
في اخلروج من هاتني املشكلتني املزمنتني في املجتمع 

والسعي الى تنفيذهما مع اجلهات املعنية.
وأوضح اخلرافي أن مبادرة جديدة س���تضاف الى 
املبادرتني السابقتني بعد أن مت اجناز قانون الشركات 
املهنية )الهندسية(، الذي أتاح املجال واسعا أمام شريحة 
املهندسني لتأسيس شركات مهنية وفقا لألنظمة املعمول 
بها في الكويت ويفعل دور املكاتب الهندسية في العمل 
التنموي بالبالد، مشيدا بجهود كل املخلصني والعاملني 
في املنتدى واملبادرين الى مناقشة القضايا التي يتم 

طرحها وخاصة مجلس األمناء.
وأضاف اخلرافي: ان مجلس األمناء سيعكف على 
إجناز حل����ول هاتني املبادرتني خ����الل الفترة املقبلة 
ويناقشهما في الدورة املقبلة للمنتدى، باإلضافة الى 
املبادرة الثالثة التي ستضاف مبا يتواءم ومتطلبات 
املرحلة احلالية في البالد، الفتا الى أن مواءمة احتياجات 
الس����وق مع مخرجات التعليم باتت أمرا ملحا حتى 
ال جند أنفس����نا أمام طوابير من اخلريجني مبختلف 
التخصص����ات دون عمل، وان إنش����اء مجالس املدن 
اإلسكانية اجلديدة سيس����اهم في حل مشاكل البنية 
التحتية الكثيرة التي تواكب إنش����اء هذه املدن سواء 
الطرق والنقل او واالزدحام����ات املرورية واخلدمات 

مبختلف أنواعها.

الشيخ فواز اخلالد

ثابت املهنا

م.حسام اخلرافي

»احملاسبة« أشار في تقريره السنوي إلى تكرار عدد من املخالفات وطالب بأن تتصدى السلطتان لتفعيل تقاريره

العدساني: 45% من إجمالي مصروفات امليزانية تذهب للرواتب
ضع���ف االهتم���ام بأمالك   ٭
العام���ة  العقاري���ة  الدول���ة 
واخلاصة وأهمي���ة أن تكون 
اس���تغالالتها عنص���را مهما 
في تعزيز اإلي���رادات، كما أن 
ظاه���رة التعديات على أمالك 
الدولة واستمرارها تستدعي 
وضع التشريعات التي تعزز 
الدولة وتعاقب  حماية أمالك 

من يتعدى عليها. 
 ٭ هناك أهمية للرقابة املسبقة 
وإيجابيات عديدة لها، ونوضح 
أن النتائج التي مت رصدها من 
خالل دراس���ة اإلجراءات التي 
تسبق عرض املوضوعات على 
ديوان احملاسبة تبني طول فترة 
تداول املوضوعات من تاريخ 
فض املظاريف مبعرفة جلنة 
املناقص���ات املركزية وحتى 
صدور قرارها بالترسية وكذا 
طول مدة بق���اء املوضوعات 
باجلهات احلكومية املختلفة 
حت���ى عرضها عل���ى ديوان 
احملاسبة. ونشير في هذا الصدد 
أن هناك العديد من املخالفات 
الت���ي س���جلت عل���ى بعض 
اجلهات احلكومية الرتباطها 
النصاب احملدد  بعقود ضمن 
العرض على  بالقانون قب���ل 
ديوان احملاسبة، كما أن هناك 
املناقصات  حاالت ترد فيه���ا 
للديوان غير كاملة مع وجود 
بعض النواق���ص، األمر الذي 
يستلزم املتابعة الستكمالها. 
امللحقة  ما زالت اجله���ات   ٭
واجلهات املس���تقلة ال حتقق 
القدر املناس���ب م���ن تغطية 
مصروفاتها وتشكل بذلك عبئا 
على امليزاني���ة العامة للدولة 
ويتطلب األمر اتخاذ إجراءات 
فعالة لتطوير وتنمية إيراداتها 
واالستفادة من املرونة املتاحة 
لها وفق طبيع���ة ميزانياتها 

وقوانني إنشائها. 
وثمن العدساني نيابة عن كل   ٭
العاملني بالديوان بكل االعتزاز 
والتقدير ما حظي به الديوان من 
رعاية سامية ودعم غير محدود 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وكذلك من سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

اجلابر، لديوان احملاسبة. 
كما توجه العدساني بخالص   ٭
إلى رئيس  الش����كر والتقدير 
الغامن  مجلس األمة م����رزوق 
وأعضاء املجلس على ما يلقاه 
ديوان احملاسبة منهم من دعم 

ومعاونة صادقة بناءة.

تأخر العدي���د من اجلهات   ٭
احلكومية في تنفيذ املشاريع 
املخصص له���ا اعتمادات في 
امليزانية العامة للدولة ومتثل 
ذلك في عدم صرف أي مبالغ 
من االعتمادات في الباب الرابع 
أو تدن���ي الصرف إضافة إلى 
تعثر إجناز البعض اآلخر من 
املشاريع، كما أن املشروعات 
أدرج لها  التطويرية والت���ي 
اعتم���ادات بأب���واب امليزانية 
العامة للدولة الثاني والثالث 
واخلام���س يتأخ���ر إجنازها 
مما يؤثر عل���ى إجناز اخلطة 
الس���نوية واخلطة اإلمنائية 
 )2014  /2013  -  2011/2010(
التزام بعض  إلى عدم  إضافة 
اجله���ات احلكومية بالتقرير 
ع���ن املعوقات الت���ي واجهت 
تنفيذ املش���اريع ويستدعي 
األمر العمل على إيجاد بدائل 
مناسبة وآليات عملية للقضاء 
على املعوقات والتسريع في 
إجناز املشرعات وإيجاد آليات 
فعالة ألعمال متابعة اإلجناز. 
القطاع النفطي يعد مرتكزا   ٭
رئيسيا للدخل بالدولة ومغذيا 
العامة وتس���اهم  للموازن���ة 
إيراداته في إجناز خطط التنمية 
املتعاقبة، ويقوم القطاع مستندا 
لرؤية الدولة في االس���تغالل 
األمثل للثروة النفطية وزيادة 
القطاع  ف���ي  النمو  مع���دالت 
وعلى األخص االستثمار في 
املشروعات الرأسمالية وزيادة 
الطاقة التكريرية والصناعات 
الت���ي ترتبط بذلك،  األخرى 
والعمل على تطوير وس���ائل 
تعزيز االحتياطيات النفطية، 
وديوان احملاس���بة اس���تمر 
في متابع���ة ومراجعة تنفيذ 
الرأس���مالية في  املشروعات 
التي يتم  القطاع واإلجراءات 
اتخاذها لتذليل املعوقات التي 
تؤخر إجنازها وعلى األخص 
املش���اريع الكبرى واحليوية 
كمش���روع املصفاة اجلديدة 
والوق���ود البيئي ومش���اريع 
تطوير إنتاج الغاز، إضافة إلى 
متابعة م���دى االلتزام بخطط 
الصيانة لضمان اس���تمرارية 
اإلنتاج بوحدات القطاع النفطي 
كم���ا يقوم الدي���وان مبتابعة 
املتعلقة بتهريب  اإلج���راءات 
النفطية  بع���ض املنتج���ات 
املدعوم���ة وكذلك مش���اريع 
االستثمارات اخلارجية للقطاع 

النفطي. 

على الق����وى العاملة الوطنية 
واالستغناء عن غيرها، ومن 
املهم التركيز على الكيف وليس 
الكم في برامج التدريب لتحقيق 
أعلى اس����تفادة م����ن التدريب 
للقوى العاملة الوطنية في كافة 
اجلهات وجلميع الوظائف من 
خالل برام����ج وخطط تدريب 
فاعلة يتوالها متخصصني ذوي 
خبرة وقدرة من أجل حتقيق 
القوى  الكام����ل على  االعتماد 
العامل����ة الوطنية وإكس����ابها 
املعرف����ة واخلب����رة واملهارات 
املتعددة التي تتطلبها الوظائف 

املختلفة باجلهاز احلكومي. 
 )  بصدور القانون رقم )42 ٭
لس����نة 2014 في شأن حماية 
ف����إن منظومة حماية  البيئة 
البيئ����ة اكتمل����ت تش����ريعيا 
ويحتاج األمر إلى تكاتف جميع 
اجلهات مع الهيئة العامة للبيئة 
إلعم����ال وتطبيق هذا القانون 
وحتمل املسؤوليات املترتبة 
على أحكام مواده وذلك ألهمية 
البيئ����ة وحمايتها لإلنس����ان 
الناجتة عن  وجتنبا لألخطار 
أنواع التلوث البيئي ذات اآلثار 
الصحية واالقتصادية خاصة 
مع فقر ومحدودية البيئة في 

الكويت. 
وأش����ار العدس����اني إل����ى   ٭
أن الدي����وان س����بق أن عرض 
موضوعات ذات أهمية وذلك 
في التقارير السنوية السابقة 
ولم يتم بشأنها إجراءات وال 
زال����ت قائمة ونعي����د طرحها 
حلساسيتها ولضرورة الدراسة 
واملعاجلة جلوانبها املختلفة 

ومنها التالي:- 

األول  الب����اب  يس����تحوذ   ٭
»املرتب����ات« وم����ا يرتبط بها 
على أكثر من 45% من إجمالي 
العامة  امليزاني����ة  مصروفات 
للدول����ة في ح����ني أن اإلنفاق 
الرأسمالي واالس����تثماري ال 
النس����بة  يتجاوز نصف هذه 
وهو مؤش����ر عل����ى اختالالت 
العامة  امليزانية  ف����ي  هيكلية 
للدول����ة حتتاج إل����ى التوقف 
عندها ووضع أسس وخطط 
املناسبة، خاصة مع  املعاجلة 
البديل االس����تراتيجي  وضع 
للمرتبات كفكرة قيد اإلجناز 
األمر الذي يتطلب األخذ بعني 
االعتبار كافة اآلثار املترتبة على 
زيادة املرتبات، إضافة إلى أهمية 
خلق توازن بني مختلف أنواع 
ال����ذي تقدمه احلكومة  الدعم 
للسلع واخلدمات وبني املرتبات 

وما يندرج في حكمها. 
عدم حتقيق التنسيق املطلوب   ٭
بني املؤسس����ة العامة للرعاية 
السكنية واجلهات احلكومية 
األخرى وعلى األخص وزارة 
الكهرباء واملاء بش����أن توفير 
الرعاية  احتياجات مش����اريع 
السكنية وذلك للمساهمة في 
تخفيض قوائم انتظار مستحقي 
الرعاية السكنية وما يرتبط 

بذلك من مصروفات. 
 ٭ تهت����م الدول����ة بالتدريب 
للقوى العاملة الوطنية وتكلف 
اجله����ات املختص����ة بذلك من 
خالل اخلطط التنفيذية، إال أن 
النتائج واالهتمام ال يحققان 
متكني القوى العاملة الوطنية 
من امتالك املعارف واملهارات 
واإلبداع الذي يدفع إلى االعتماد 

أجنز ديوان احملاسبة تقريره 
الس����نوي عن نتائج الفحص 
واملراجع����ة والتدقي����ق على 
ميزاني����ات اجلهات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية عن السنة 
املالية 2014/2013، وذلك وفقا 
ملا ورد باملادة 151 من الدستور، 
وأحكام املادة 22 من القانون رقم 
30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان 

احملاسبة. 
 وأكد رئيس ديوان احملاسبة 
العدساني  عبدالعزيز يوسف 
بهذه املناسبة أن الديوان عمل 
على تطوير أساليب املراجعة 
والتدقي����ق، وكذل����ك التعامل 
والتعاون مع اجلهات املشمولة 
برقابته لضمان أن حتقق أعماله 
رقابة فعالة على األموال العامة، 
وينعكس ذلك في التقارير التي 
يصدرها متوخي����ا املصلحة 
العامة، حيث إن ديوان احملاسبة 
ش����ريك ورقيب في آن واحد، 
فهو شريك في املصلحة العامة 
ورقيب من واقع التزامه القانوني 

بأداء رسالته الرقابية. 
إن����ه  العدس����اني   وق����ال 
الدي����وان  م����ن  استش����عارا 
أمام  باملس����ؤولية فإنه يضع 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
مجموعة من املوضوعات ذات 
األهمية، والتي لها آثارها املالية 
واالقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
وتتطل����ب كل االهتمام للنظر 
فيها ودراس����تها والعمل على 
معاجلتها، ومن هذه املوضوعات 

ما يلي:- 
قام ديوان احملاسبة بالعمل   ٭
على تفعيل تقاريره ومالحظاته 
ويأسف أن املردود لم يكن على 
مستوى الطموح في حني أن ما 
طرحه هو مسؤولية اجلميع ومن 
األهمية أن تتصدى السلطتان 
التشريعية والتنفيذية لتفعيل 
تقارير ديوان احملاسبة والتي 
تس����اعد في احلد من الظواهر 
أداء  التي تش����وب  الس����لبية 

اجلهات احلكومية. 
انخف����اض  اس����تمرار  إن   ٭
متوسط أسعار بيع مزيج خام 
التصدير الكويتي، مع ارتفاع 
تكلفة اإلنتاج للبرميل يستدعي 
التسريع في املشاريع الرأسمالية 
بالقطاع النفطي والتي حتسن 
تنافسية املنتجات وتساعد في 
احلد من آثار انخفاض متوسط 
أسعار البيع مع مراجعة تكاليف 
اإلنتاج للبرميل والعمل على 

تخفيضها.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم نسخة من تقرير الديوان من عبدالعزيز العدساني

احلرس شارك في امللتقى الكويتي ـ املصري بالقاهرة
شاركت مديرية التوجيه املعنوي 

باحلرس الوطني في املعرض وامللتقى 
الكويتي ـ املصري املقام في القاهرة، 
بحضور نائب وزير التجارة املصري 

علي البري واملستشار في سفارتنا 
لدى القاهرة محمد احملمد ومساعد 

امللحق العسكري لشؤون العالج املقدم 
قبالن احلشاش.

وأوضح ركن اول عالقات عامة الرائد 
بدر سعد رويشد أن مديرية التوجيه 

املعنوي أقامت جناحا خاصا يجسد 
دور احلرس الوطني في منظومة 
العمل األمني في الكويت، مؤكدا 

ان اجلناح نال إعجاب واستحسان 
ضيوف امللتقى خاصة ان فريق 
التوجيه املعنوي قام بالتواصل 

والنقاش مع احلضور ووزع 
اإلصدارات والهدايا عليهم.

وقال ان مشاركة احلرس الوطني في 
هذا امللتقى تأتي بتوجيهات وتعليمات 

من القيادة العليا باحلرس الوطني 
ممثلة بسمو رئيس احلرس الوطني 

الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، 
ووكيل احلرس الوطني الفريق ناصر 
الدعي، وذلك إلبراز الصورة املشرقة 

للحرس الوطني من جهة وجتسيد 
روح التالحم والترابط وإظهار عمق 

العالقات األخوية بني الكويت ومصر 
من جهة أخرى.

تكرمي أحد املسؤولني املصريني في جناح احلرس الوطني بامللتقى
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وليد اخلليفة وكرميته روان في حفل التخرج

اخلليفة احتفل بتخرج روان

احتفل وليد سليمان اخلليفة وأسرته بتخرج ابنتهم 
روان في جامعة اخلليج قسم اآلداب ـ لغة اجنليزية، 
وتلقت روان املباركـــة والتهنئة من األهل واألصدقاء 
الذين شـــاركوها فرحة التخرج ومتنوا لها مستقبال 

حافال بالنجاح. ألف مبروك ومنها لألعلى.

صالح رومي املوينع

يســـتقبل صالح رومي 
املوينع رواد ديوانيته الكائنة 
في منطقة الصباحية قطعة 
22، شارع 1، منزل 18، مقابل 
الفحيحيل السريع،  طريق 

مساء كل يوم اثنني.

املوينع يستقبل
 رواد ديوانيته

 كل اثنني

انتخبوا قادتكم في حكومة كيدزانيا

يسر »كيدزانيا«، الوجهة 
الرائـــدة للتعليم  العائلية 
الترفيهي، أن تدعو األطفال 
من مختلف مناطق الكويت 
ألخذ زمام املبادرة وإحداث 
تأثير في مدينتهم املفضلة، 
مـــن خـــالل املشـــاركة في 
انتخابات كونغرز »كيدزانيا« 
والتصويـــت ملرشـــحيهم 

املفضلني. 
وســـتجرى االنتخابات 
الكونغرز،  الختيار أعضاء 
داخل مدينة »كيدزانيا« خالل 
الفترة ما بني 23 و31 أكتوبر 

اجلاري. 
وتهدف هذه اخلطوة إلى 
توعية األطفال حول أهمية 
العمل اجلماعي وتشجيعهم 
على إبداء آرائهم وتبادلها مع 

اآلخرين.
العمليات  وعلى غـــرار 

االنتخابيـــة التي تنظم في 
عالم الكبار، سيمنح األطفال 
إلى كيدزانيا  عند دخولهم 
بطاقـــة اقتـــراع تخولهـــم 
التصويـــت ملرشـــح واحد 

ضمن فئتني عمريتني وهي 
بني 7 و9 سنوات، وبني 10 

و12 سنة.
وسيعقب االنتخابات حفل 
رسمي ألداء القسم، بحضور 

املســـؤولني في »كيدزانيا« 
الشـــخصيات  والعديد من 
الرفيعة املستوى، باإلضافة 
إلى أهالي األطفال املنتخبني 

لعضوية الكونغرز.

»كيدزانيا« تدعو األطفال للتصويت ملرشحهم املفضل في انتخابات الكونغرز
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هند الصبيح

عبدالعزيز املطيري

صالح العنزي

العنزي: الصبيح تفتتح املبنى اجلديد لـ »عمل الفروانية« اليوم

املطيري: بصمات الصبيح واضحة و»الشؤون« متر مبرحلة انتقالية

بشرى شعبان

إدارة عمل  أعل���ن مدي���ر 
الفروانية صالح العنزي انتقال 
اإلدارة إلى مقرها اجلديد في 
اليوم بكل  منطقة األندل���س 
طاقتها الوظيفة، حيث ستقوم 
وزيرة الشؤون هند الصبيح 
بافتتاح���ه الي���وم، الفتا إلى 
جهوزية اإلدارة واستعداداها 
الستقبال كل معامالت املراجعني 
وأصحاب األعمال. وعن خطة 
العمل أشار إلى أنه قام بتشكيل 
فريقني عمل مهمتهما األساسية 
تيس���ير معامالت املراجعني 
في أس���رع وقت ممكن، األول 
متواجد باإلدارة يضم كال من 
مدير ومراقب االستخدام وعددا 
من رؤساء األقسام واملوظفني 

بشرى شعبان

العام  الس���كرتير  كشف 
لنقاب���ة العامل���ني ب���وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
العام املساعد  والس���كرتير 
لالحتاد العام لعمال الكويت 
أنه في  عبدالعزيز املطيري 
أول لقاء مت مع مجلس إدارة 
ووزيرة الشؤون هند الصبيح 
قالت فيه إنها ترفض الرجوع 
إلى اخللف وإنها ضد الفساد 
واملفسدين، وخطوات اإلصالح 
هي أملي وطموحي. وهذا فعال 
ما ملسناه من العمل معها خالل 
الفترة السابقة فقد رأينا منذ 
تسلمها الوزارة وضع مسطرة 
القانون على اجلميع ومحاربة 
الفس���اد ورفع راي���ة اجلد 
واإلخالص واملثابرة والدفع 

بعجلة اإلجناز والتطوير.
وه���ا نحن نقطف ثمرات 
إخالصها وإجنازها في العمل 
من تسكني الوظائف القيادية 
م���ن وكالء مس���اعدين في 
القطاعات الشاغرة ومنحهم 
جميع الصالحيات لتسيير 
العمل بدون أي مركزية وكذلك 
قامت بإعطاء أوامرها لتسكني 
الوظائف الشاغرة من مديرين 

بنسبة تصل إلى 50% جتنبا 
لوقوف أي معاملة.

أما الفريق الثاني فمتواجد 
باملقر اجلديد باألندلس لعمل 
الالزمة والوقوف  اإلجراءات 
على جاهزية االس���تعدادات 

ومراقبني ورؤساء أقسام عن 
طريق جلنة شؤون املوظفني 
بعد أن كانت شاغرة لفترة 
طويل���ة، حيث مت تس���كني 
95% من الوظائف اإلشرافية 
الشاغرة حسب قوانني ديوان 
اخلدمة املدنية، مما انعكس 
باإليج���اب والرض���ا عل���ى 
جميع العاملني بالوزارة الن 
املفاضلة متت حسب النظام 
وكانت جلنة شؤون املوظفني 
تنعقد بحضور رئيس مجلس 
إدارة النقاب���ة بصفة مراقب 
وبتعليمات من الوزيرة ومن 
مبدأ الشفافية ولكي تتمكن 
القي���ام بدورها  النقابة من 
الرقاب���ي بالدفاع عن حقوق 

الستقبال معامالت املراجعني. 
وبني العنزي أن عدد املوظفني 
يبل���غ حوال���ي 100 موظ���ف 
جميعهم يقوم���ون بالتدقيق 
عل���ى 80 ألف مل���ف خاصة 
بالشركات واملؤسسات التابعة 
حملافظة الفروانية، مؤكدا أن 
املقر اجلدي���د يهدف إلى رفع 
مستوى ونوعية اخلدمة املقدمة 
والتي سيستفيد منها عدد كبير 
من أصحاب األعمال، مضيفا 
أن املبنى اجلديد يعد إضافة 
نوعية إلى الهيئة العامة للقوى 
العاملة، كاشفا عن اتباع نظام 
جديد في عملية إجناز معامالت 
املواطن���ني، مبين���ا أن املبنى 
اجلديد سيساهم بشكل كثير 
في إجناز كثير من املعامالت 

في وقت قصير.

الظلم عنهم  املوظفني ورفع 
وتطبيق القانون وكان مطلب 
النقابة املهم والرئيس���ي في 
أول اجتماع معها هو موضوع 
البدالت ملوظفي دور الرعاية 
االجتماعية الذي اقره الديوان 
سنة 2012م. ولم يتم تنفيذه 
بالشكل املطلوب وتأخر صرف 
الب���دالت ع���ن غالبية  هذه 
املوظفني ملدة سنتني تقريبا، 
وقد قام���ت الوزيرة بإصدار 
تعليمات مباشرة للمسؤولني 
بالوزارة لإلسراع بصرف هذه 
البدالت ملس���تحقيها حسب 
النظام وهذا ما مت خالل فترة 
قصيرة وكانت له نتائج طيبة 

على املوظفني.
وأض���اف املطيري أن من 
إجنازات الصبيح اإلس���راع 
الهينة  بتعيني مدير ونواب 
العامة للق���وي العاملة بعد 
صدور قان���ون فصل الهيئة 
وكان تعي���ني املدير ونوابه 
م���ن القياديني بالوزارة ولم 
الوزيرة ألي  ترضخ فيه���ا 
تدخ���ل للتعيني م���ن خارج 
الوزارة وهذا ما كانت تسعي 
النقابة إلي���ه دائما بأن يتم 
اختيار القياديني من العاملني 

بالوزارة. 

أحمد الشطي ظاهر الصويان 

أكد رئيس احتاد صيادي 
األسماك ظاهر الصويان أن 
سوق السمك مقبل على أزمة 
كبيرة في األسماك وارتفاع 
أسعار غير مسبوق بسبب 
قلة الكميات التي س���تكون 
معروضة وتداعيات سحب 
سكن الصيادين منهم وعدم 
توفي���ر البدي���ل، ما يجعل 
كثيرين منهم يغادرون البالد 
بال عودة ويذهبون للعمل في 

بالد أخرى.
وأشار الصويان إلى أن 
احلكومة هي الس���بب فيما 
وصلت إليه أمور الصيادين، 
بس���بب إهمالها هذا القطاع 
احليوي وعدم دعمه الدعم 
املناسب وعدم تطويره كما 
يجب، رغم أن قطاع الثروة 
السمكية يعتبر أهم رافد من 
روافد األمن الغذائي، داعيا 
احلكومة إلى النظر إلى هذا 
القطاع احليوي وإعطائه ما 

يستحق من أولوية.
وأوض���ح أن���ه منذ هدم 
قرية الصيادين بالدوحة منذ 
15 عام���ا أي في 29/5/2000 
والصيادون بال قرية ويعانون 
األمري���ن، ورغم تخصيص 
األرض لهم من قبل املجلس 
البلدي والبلدية في بوبيان، 
إال أن���ه لم يتم التحرك فيها 
بأي ش���كل من األشكال ولم 
يتم تسليمها إلى الصيادين 
الذي���ن أصبحوا بال س���كن 
يخزنون فيه أغراضهم من 
معدات الصيد وقواربهم أو 
مأوى يأوون إليه بعد رحالت 
البحر الصعبة، مشيرا الى 
أنهم في مأساة حقيقية وال 

أحد يشعر بهم.
وأضاف الصويان أن قرية 
الصيادين حتتاج إلى حترك 

جاد وفوري من املسؤولني ألن 
سكن الصيادين احلالي تقرر 
أخذه منهم ما سيتسبب في 
مش���كلة كبيرة، فأين يذهب 
الصيادون بشباكهم وأدوات 
الصي���د الكثي���رة وقواربهم 
وأين يعيشون؟ مشددا على 
أن مهنة الصيد في خطر، وعلى 
املسؤولني إيجاد حل سريع 
لهذه األزمة فليس معقوال أن 
يتم تخصي���ص أرض لقرية 
الصيادين منذ 15 عاما وحتى 
اآلن ال يتم تسليمها للصيادين 
رغ���م أن اجلواخير بأنواعها 
واملزارع يتم تسليمها يوميا.

وتساءل: ملاذا هذا التضييق 
عل���ى الصيادي���ن، رغم أن 
املفروض أن توفر احلكومة 
للصيادين كل س���بل الراحة 
وتخصص لهم الدعم املناسب، 
ألن ذلك يعود على توفير األمن 
الغذائي من األسماك احمللية 
الطازجة الكويتية احملببة لدى 
املستهلكني بنتائج إيجابية؟ 
مؤكدا أن مهنة اآلباء واألجداد 
في طريقها إلى االندثار بسبب 
التجاهل احلكومي وعدم وجود 

الدعم املناسب لها.
وحمل الصويان املسؤولني 
مسؤولية هجرة الصيادين من 

الكويت إلى البلدان املجاورة، 
موضحا أن أغلب الصيادين من 
شدة الضغوط عليهم قرروا 
ترك هذه املهنة التي تسببت 
لهم ف���ي اخلس���ائر الكبيرة 
والديون، محذرا من العواقب 

الوخيمة لذلك.
وش���دد الصوي���ان على 
ضرورة إيجاد حل سريع حتى 
ال تتفاقم املشاكل وتدخل األمور 
في دوامة ال تنتهي، مناش���دا 
الوزير عل���ي العمير التدخل 
كونه املسؤول عن الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الس���مكية، 
ومطالبا وزير البلدية مبتابعة 
مشروع قرية الصيادين التي 
أقرت وتنفيذ هذا املش���روع 
املتخذ فيه قرار منذ عام 2000، 
ومؤكدا أن األس���ماك احمللية 
والربيان سيتضاعف ثمنها 
3 و4 م���رات إذا لم حتل هذه 
املشكلة، وسيتعرض أصحاب 
رخص الصيد إلى املش���اكل 
مع البنوك والشركات والبنك 
الصناعي ومكاتب الداللة ألن 
لديه���م التزام���ات مادية مع 
هذه اجلهات وال يستطيعون 
اإليفاء بها إذا مت سحب سكن 
الصيادي���ن وع���دم توفي���ر 
البديل، مح���ذرا من عواقب 
ذلك ألن الصيادين الوافدين 
لن يحضروا إلى الكويت كون 
الكفيل غير قادر على توفير 
السكن للصياد وال يوجد مكان 
يقبل فيه تسكني الصيادين 
بسبب خصوصيات الصياد 

من معدات صيد ومكائن.
م���ن جهته، ق���ال عضو 
اجلمعي���ة العمومية باحتاد 
الصيادين أحمد الش���طي ان 
املشكلة كبيرة وستتفاقم أكثر 
وأكثر عندما يتم طرد الصيادين 

من السكن احلالي.

حمّل املسؤولني مسؤولية هجرة الصيادين إلى البلدان املجاورة

الصويان: سوق السمك مقبل على أزمة كبيرة 
وارتفاع أسعار غير مسبوق

فرحان البصمان 

محمد راتب

أعل���ن رئي���س جمعية 
الرابي���ة التعاونية فرحان 
البصمان إط���الق مهرجان 
»فاحتة خي���ر« 27 أكتوبر 
اجلاري وحتى 31 منه، والذي 
يعد باكورة أعمال مجلس 
اإلدارة اجلديد، حيث سيتم 
توفير مجموعة واسعة من 
املنتجات والسلع األساسية 
بأس���عار  واالس���تهالكية 

تنافسية.
وأض���اف ف���ي تصريح 
أن���ه مت اختيار  صحاف���ي 
الدوران  األصناف سريعة 
واألساس���ية م���ن خ���الل 
الش���ركات  التواص���ل مع 
الكبرى لتق���دمي منتجاتها 

بأقل األسعار لتأمني أجود 
الفائدة  األنواع وحتقي���ق 
جلميع املس���اهمني ورواد 
اجلمعية واملس���تهلكني من 
املناط���ق. وبني  مختل���ف 
البصمان أن ملجلس اإلدارة 
خطة تطويرية واستراتيجية 
املهرجان���ات  إلط���الق 
التس���ويقية والع���روض 
اخلاصة واستحداث طرق 
مبتك���رة ف���ي التس���ويق 
تسهم في رفع املالءة املالية 
وتطويرها، وتنعكس إيجابا 
على اخلدمات العامة املقدمة 
واألنش���طة االجتماعي���ة 
املزمع إقامتها. وأش���ار إلى 
التسويقية  أن املهرجانات 
املقبلة ستكون مميزة للغاية 
في اختيار األصناف وزيادتها 

ورفع نس���بة التخفيضات 
وطريق���ة الع���رض، وذلك 
به���دف جذب املس���تهلكني 
وإحداث تطويرات نوعية 
يجد اجلميع أثرها مستقبال، 
مؤك���دا أن االس���تراتيجية 
املوضوعة إلطالق املهرجانات 
التس���ويقية تأخ���ذ بعني 
الزم���ان والتنوع  االعتبار 

واحتياجات أبناء املنطقة.
وقال إن املهرجان املزمع 
إطالقه 27 اجلاري سيتزامن 
م���ع مهرج���ان اخلض���ار 
والفواك���ه الذي يتم خالله 
حتطيم األسعار للمنتجات 
املطروح���ة والتي تتس���م 
باجلودة العالية، مع األخذ 
بعني االعتبار زيادة الكميات 

للوفاء مبختلف الطلبات.

البصمان: إطالق مهرجان »فاحتة خير« 
في »تعاونية الرابية« 27 اجلاري

دعم أحد املراكز احلكومية 

محمد راتب

قال نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعي���ة الصليبية 
التعاونية محمد عش���وان 
إن اجلمعية قامت بتوزيع 
الدعم على املدارس بناء على 
كتب تقدمت بها، مشيرا إلى 
أنه سيتم خالل الشهر املقبل 
إطالق رحل���ة مميزة ألداء 

العمرة.
وبني في تصريح صحافي 
أنه جرى توزيع الدعم عن 
الثقافية  اللجن���ة  طري���ق 
واالجتماعية التي يترأسها، 
وذل���ك به���دف االرتق���اء 
والنهوض باملستوى العلمي 
في مختلف مدارس املنطقة 
أرق���ى اخلدمات  وتق���دمي 

للمساهمني وأبنائهم.
وأضاف عشوان: انني 
اقترحت منذ بداية عملي في 
اللجنة الثقافية واالجتماعية 
تقدمي دعم ملدارس املنطقة 

بحسب كل مرحلة، وقد مت 
األمر من خالل توزيع وجبات 

على املدارس االبتدائية.
وأك���د أن الدع���م الذي 
تقدمه اجلمعية لم يتوقف 

عند املدارس فقط، بل قامت 
اللجنة أيضا بدعم غالبية 
املساجد في املنطقة باإلضافة 
إل���ى تنظي���م دورة حلفظ 

القرآن الكرمي.

عشوان: »تعاونية الصليبية« 
مستمرة في دعم مدارس املنطقة

الكويت تشارك في مؤمتر تكنولوجيا املختبرات بالبحرين
تش���ارك الكويت ممثلة 
مبعهد الكويت لألبحاث العلمية 
ف���ي املؤمتر الدول���ي الثالث 
لتكنولوجيا املختبرات )البتك( 
الذي تستضيفه البحرين 28 
أكتوبر اجلاري مبشاركة أكثر 
من 500 مختص وخبير من 
مختلف دول العالم. \ وأكدت 

املدير التنفيذي ملركز أبحاث 
البترول التابع للمعهد د.مينا 
معرفي ف���ي تصريح أهمية 
هذا املؤمتر على املس���تويني 
اإلقليمي والعاملي السيما مع 
مشاركة نخبة من املختصني 
في مجال املختبرات التحليلية 
من منطقة اخلليج والعالم. 

وأضافت أن عدد أوراق العمل 
التي ستعرض أثناء املؤمتر 
في فصول متزامنة تتخطى 
ال���� 100 ورقة علمية تتناول 
مبجمله���ا موضوعات حول 
آخر التط���ورات واإلجنازات 
في عل���وم الكيمي���اء ونقل 
التقنية احلديثة بتكنولوجيا 

املختبرات وأفضل املمارسات 
املتبعة ف���ي إدارة املختبرات 
البترولية والبتروكيميائية.  
وأوضحت معرفي أن املؤمتر 
الذي يستمر ثالثة أيام سيقام 
حتت شعار »نحو التميز في 
إدارة املختب���رات البترولية 

والبتروكيميائية«.

الشطي: املشكلة 
كبيرة وستتفاقم 
عندما يتم طرد 

الصيادين من السكن 
احلالي

باقة ورد إلى مدير 
إدارة عمل العاصمة 

محمد األنصاري على 
ما يقوم به من تسهيل 

العمل للمراجعني ودماثة 
خلقه وحسن تعامله مع 

املراجعني.

جهود مشكورة

محمد االنصاري

تسكني 95% من الوظائف الشاغرة
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طلبت احدى شركات الصناعات الغذائية من 
املجلس البلدي حتويل رخصة دراجة هوائية 
الى دراجة نارية لبائعي اآليس كرمي. واوضح 
الكتاب الذي ستبحثه اللجنة الفنية: باالشارة 

الى املوضوع نتقدم اليكم بالسماح بتعديل 
بعض الرخص الصادرة الى رخصة دراجة نارية 

لبائعي اآليس كرمي بعد ان اصبحت هذه الظاهرة 
معمول بها بكثير من الدول األوروبية واآلسيوية 

ملا لها من املنظر اجلذاب لترويج البضاعة 
وتزامنا مع التقدم بعملية البيع، علما بان هذه 

الدراجة النارية بحجم وطول الدراجة الهوائية اال 
انها ال تسبب احلوادث.

دراجة نارية لبائعي اآليس كرمي

مناطق املخيمات املخالفة 
التي نصبت خارج املناطق 
التخييم  املس���موح به���ا 
وإزالتها فورا، مشيرا الى ان 
األجهزة الرقابية لن تتهاون 
في اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
إلزالة أي مخيم غير مرخص 
وكذلك املخالفة لالشتراطات 
التي س���نتها  واللوائ���ح 
البلدية بخصوص تنظيم 

املخيمات الربيعية.
إدارة  أك���دت  بدورها، 
العام���ة ببلدية  العالقات 
الكوي���ت ان البلدية جادة 
في تطبيق القرار 2014/21 
بش���أن تنظيم املخيمات 

الربيعية بشروطها كاملة 
وعلى كل م���ن يرغب في 
إقامة مخيم س���واء أفراد 
أو شركات التقدم إلى فرع 
بلدية احملافظ���ة إلصدار 

الترخيص.
وأهابت اإلدارة باملواطنني 
واملقيمني في حال وجود أي 
استفسارات تخص التخييم 
سواء طريقة حجز املوقع أو 
آلية استخراج التراخيص 
ال���ى الدخول ال���ى املوقع 
www.baladia. اإللكتروني
gov.kw أو االتص���ال على 

اخلط الساخن.

سيب�دأ في األول من شهر 
نوفمبر املقبل.

وفي هذا السياق، نفذ 
فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة اجله���راء حملة 
تفتيش���ية عل���ى مناطق 
التي  املخيم���ات املخالفة 
وضع���ت خ���ارج املواقع 
التخييم  املس���موح به���ا 
وأس���فرت ع���ن إزالة 25 

مخيما.
وفي هذا السياق، أوضح 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة اجلهراء على 
القويضي ان الفريق سيكثف 
حمالته التفتيش���ية على 

تواصل األجهزة الرقابية 
املعنية ف���ي أفرع البلدية 
اجله���راء  مبحافظ���ات 
والفرواني���ة واألحم���دي 
ممثل���ة مبفتش���ي إدارات 
النظافة وإشغاالت الطرق 
وفرق الط���وارئ حمالتها 
التفتيشية إلزالة املخيمات 
خارج املواقع املسموح بها 
التخييم، وذلك من خالل 
التوعوية حتت  احلمل���ة 
ش���عار »رخ���ص وخيم« 
التي أطلقتها إدارة العالقات 
الكويت  العام����ة ببلدي�ة 
بشأن تراخيص املخيمات 
ملوس���م التخيي�����م الذي 

إزالة أحد املخيمات املخالفة 

البلدية تواصل حملتها »رخّص وخيّم«

إزالة 25 مخيماً خارج املناطق املسموح بها في اجلهراء

»املهندسني املصريني« نظمت »الصحة مع كل خطوة«

العمال خالل تفكيك خيمة مخالفة

حتت رعاية جمعية املهندسني الكويتية نظمت رابطة 
املهندسني املصريني في الكويت ماراثون لرياضة املشي 
السريع للمهندسني واملهندسات حتت شعار »الصحة مع 
كل خطوة« ويعد املاراثون رسالة الرابطة الى املجتمع 
الهندسي لتوجيه االنتباه الى أهمية ممارسة الرياضة في 
حياة املهندس، وشارك فيه جمع من املهندسني مبختلف 

االعمار واجلنسيات.
وتقدم امني عام رابطة املهندسني املصريني بالكويت 
م.محمد ضيف بالشكر لرئيس جمعية املهندسني الكويتية 
م.إياد احلمود على الدعم املس���تمر لرابطة املهندس���ني 
املصري���ني بالكويت ف���ي كل فعالياتها، وق���ام بدعوته 
ولفيف من الشخصيات العامة حلضور مراسم اخلتام 
وتوزيع اجلوائ�ز على الفائزي��ن باملاراث��ون، عل�ما ب��أن 
حف�ل اخلتام ومراسم التكرمي ستقام بجمعية املهندسني 

جانب من ماراثون املشيالكويتية.
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ديوان بوخمسني أقام حفل غداء على شرف وزير الثقافة اإليراني مبناسبة زيارته للبالد

بوخمسني: جنتي ساهم في تطوير وتعزيز العالقات بني الكويت وإيران

الذين أكن لهم احملبة واللطف«، 
موضحا »لي الشرف أنني خدمت 
في هذا البلد الطيب وكنت على 
اتصال مع أهل����ه، حيث كانت 
تلك الفت����رة من أفضل مراحل 
حياتي، وكنت في مهمة رسمية 
ديبلوماسية، معربا عن عميق 
شكره جلواد بوخمسني على هذه 
الكرمية  االستضافة والدعوة 

قائال: »نرجو أن مين اهلل علينا 
وعلى جميع دول املنطقة باألمن 
واإلميان، وأن يدمر أعداء القرآن، 
وأن تستمر الصداقة واحملبة 

بني شعوب املنطقة«.
بدوره أعرب د.علي جنتي 
عن سعادته برؤية هذه الوجوه 
الطيبة واملنيرة، واصفا اياهم 
»باإلخ����وة املؤمنني الصادقني 

لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود. 

وتابع: »أن الشعب الكويتي 
متس����امح ومتفاعل مع قضايا 
التي تهم  املنطق����ة وخاص����ة 
البلدين الشقيقني«، متمنيا املزيد 
من التعاون لتحقيق أمن املنطقة 

التي متر مبرحلة صعبة.
واختتم بوخمس����ني كلمته 

لدى البالد علي رضا عنايتي، 
مؤكدا ان����ه »خير خلف خلير 
سلف«، متمنيا له التوفيق في 
مهمته، مشيرا إلى لقاء جنتي 
مع بعض الشخصيات الكويتية 
خالل مأدبة عشاء أقامها على 
الس����فير اإليراني لدى  شرفه 
البالد بدعوة من  إلى  وصوله 
الدولة  وزير اإلع����الم وزي����ر 

فرج ناصر

أعرب رئيس مجلس إدارة 
القابضة  مجموعة بوخمسني 
جواد بوخمسني عن سعادته 
بالزي����ارة التي ق����ام بها وزير 
الثقافة واإلرشاد الديني اإليراني 
د.علي جنتي للكويت، والتي 
تعد األولى من نوعها منذ توليه 
احلقيبة الوزاري����ة في بالده، 
مضيف����ا أن جنت����ي الذي كان 
سفيرا لبالده في الكويت ملدة 8 
سنوات متتالية أسهم في تطوير 
وتعزيز العالقات الديبلوماسية 

بني البلدين اجلارتني.
وأضاف بوخمسني في كلمة 
ألقاها أمام احلضور مبناسبة 
اس����تضافة ديوان بوخمسني 
لعلي جنتي والوفد املرافق له 
بحضور عدد كبير من النواب 
والشخصيات الذين أحبوا جنتي 
وتعامل����وا معه خالل الفترات 
املاضية: »ان استقبالنا للوزير 
د.علي جنتي ليس ملنصب ما 
يتقلده وإمنا للمحبة التي نكنها 
له«، مشيدا بالسفير اإليراني 

)هاني الشمري( جواد بوخمسني متوسطا وزير الثقافة اإليراني د.علي جنتي والوفد املرافق له وعددا من النواب والشخصيات خالل حفل الغداء الذي أقامه على شرف الضيف في ديوان بوخمسني  

عبد احلميد دشتي مرحبا بوزير الثقافة االيراني د. علي جنتي 

الزميل فرج ناصر مع د. علي جنتي

جواد بوخمسني مصافحا املستشار الثقافي اإليراني عباس خامه يار

عبد املطلب الكاظمي واثنان من احلضور جواد بوخمسني وعبدالرحمن الغنيم

أنور بوخمسني وعباس دشتي ود. علي جنتيجلنة الوقف اجلعفري تكرم د. جنتي على هامش احلفل

عدنان عبدالصمد مستقبال د. علي جنتي

عماد بوخمسني مصافحا د. علي جنتي لدى وصوله إلى ديوان بوخمسني.. وخليل عبداهلل مصافحا الضيفجواد بوخمسني مستقبال د. علي جنتي 

فيصل الدويسان مصافحا السفير اإليراني علي عنايتي.. وأحمد الري مرحبا 

عبدالوهاب الوزان وأحد احلضور

وعلى محبته الدائمة«، مشيرا 
الى أن العالق����ات بني البلدين 
كانت والت����زال في تطور دائم 
خصوصا بعد الزيارة التي قام 
بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى طهران والتي 
كانت منعطفا مهما في عالقات 

البلدين.
وبني جنتي أن هناك تواصال 
دائم����ا بني مس����ؤولي البلدين 
الثقافة  ف����ي مج����ال  وخاصة 
واإلعالم، مشيرا إلى أن وزير 
اإلعالم وزير الدولة لش����ؤون 
الشباب سلمان احلمود يولي 
اهتماما خاصا بتعزيز العالقات 
الثقافية، واصفا املفاوضات التي 
الكويتي  أجراها مع اجلان����ب 
باإليجابية والبناءة، حيث اتفقا 
اجلانبان على تعزيز الزيارات 
املتبادلة وترجمة الكتب وإقامة 
األسابيع الثقافية في البلدين.

وأبدى تفاؤل����ه بأن يكون 
لهذه الزيارة التي دامت 3 أيام 
األثر الكبير في تعزيز العالقات، 
موجها دعوته جلميع الكويتيني 
بزيارة طهران وأال يقتصروا في 

رحالتهم إلى مدينة مشهد.

جنتي: الفترة التي 
قضيتها كسفير لبالدي 
في الكويت من أفضل 

مراحل حياتي

الكويتيون شعب 
متسامح ومتفاعل مع 
قضايا املنطقة وخاصة 

التي تهم البلدين 
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جمعية مبارك الگبير والقرين التعاونية

إعـــــــــــــــــــالن
يسر جمعية مبارك الگبير والقرين التعاونية 
أن تعل���ن ع���ن ب���دء التس���جيل لتگ���رمي الطلبة 
املس���اهمني  أبن���اء  م���ن  واملتفوق���ات  املتفوق���ني 
الگرام للعام الدراسي )2013 - 2014( وذلك 

وفقًا للشروط التالية:
شروط التسجيل:

• أن يگون الطالب مساهمًا أو أحد والديه.
• إحضار البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها.

• إحض���ار الش���هادة الدراس���ية األصلي���ة نهاية الع���ام وصورة 
عنها.

• في حالة أن األب مساهم يجب إحضار البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها.
• في حالة أن األم مس���اهمة يجب إحضار البطاقة املدنية األصلية وش���هادة امليالد 

وصورة عنها.
على أن يگون حاصاًل على النسب التالية:

• املرحلة االبتدائي��ة 90% وما فوق.

• املرحلة املتوسط�����ة 90% وما فوق.

• املرحلة الث������انوي���ة 90% وما فوق.
• خريجو اجلامعة ومعاهد التطبيقية مبعدل 3.25% تراگمي.

• يستثنى شرط النسب املئوية لذوي االحتياجات اخلاصة، إحضار شهادة مصدقة 
من الهيئة العامة للمعاقني.

يب���دأ التس���جيل اعتبارًا من ي���وم األحد املواف���ق: 2014/10/26 حتى يوم اخلميس 
املواف���ق: 2014/11/20 ل���دى مگت���ب العالق���ات العام���ة واإلع���الم في مبن���ى إدارة 

اجلمعية أثناء الدوام الرسمي.
هاتف مباشر: 25413649 وبدالة اجلمعية: 3 - 25431802 داخلي: 116.

والله ولي التوفيق
مجلس اإلدارة

وكيل وزارة الثقافة اإليرانية قام بزيارة إلى »األنباء« واللقاء تناول سبل تعزيز العالقات في املجالني اإلعالمي والثقافي

انتظامي: نسعى إلى حتقيق التقارب والتواصل بني الشعبني اإليراني والكويتي

إقامة مؤمت����ر يجمع مفكرين 
وإعالمي����ن عربا مع نظرائهم 
اإليرانين وكذلك إنش����اء قناة 
فضائية مش����تركة تهدف الى 
الش����عبن اإليراني  تعري����ف 
والعربي بحض����ارة وتاريخ 

بعضهما البعض.
انتظامي ترحيبه  وأب����دى 
بهذه االقتراحات، مش����يرا الى 
الكويت كلها  الى  ان زياراتهم 
تصب في هذا اإلطار وفي تعزيز 
التعاون واالنفتاح والتواصل 

بن الطرفن.
وكان أثنى الراشد على الدور 
الذي يقوم به امللحق الثقافي في 
املستشارية اإليرانية د.عباس 
خامه يار في حتقيق هذا االنفتاح 
وتعزيز التواصل بن الشعبن 

الكويتي واإليراني.

الراشد  للرابطة، حيث كشف 
للضيف عن »زي����ارة مرتقبة 
للرابط����ة الى طه����ران في 22 
للق����اء كبار  املقبل  نوفمب����ر 
الى جانب االلتقاء  املسؤولن 
 � برابطة الصداق����ة اإليرانية 
الكويتي����ة«، كم����ا حتدث عن 
»التحضير لتش����كيل وفد من 
رؤس����اء الصح����ف الكويتية 
لزي����ارة طهران وإج����راء لقاء 
الرئيس حسن روحاني«.  مع 
وقال الراشد: »ان االنفتاح على 
إيران أمر مطلوب فإيران دولة 
مهمة وتربطنا بها اجلغرافيا 
والتاريخ واجلوار ويجب ان 
تتم إزالة كل ما من ش����أنه ان 
العالقات والعمل  يعكر صفو 
التالق����ي والتواصل بن  على 
الشعوب« مقترحا على الضيف 

اجلمعي����ة بدعم من رئاس����ة 
الوزراء دون اشتراطات مسبقة 
إي����ران »حيث  الى  خصوصا 
يشجعون على االنفتاح مع إيران 
وأن يكون هناك عالقات طبية 
البلدين«. وقال: »نحن  تربط 
كصحافين نس����عى لتطوير 
هذه العالقة«، مشيرا الى انهم 
كجمعية للصحافين باشروا 
في االنفتاح على إيران منذ عام 
2008 من خالل الزيارات التي 
تتم بشكل سنوي الى طهران 
ومش����هد وش����يراز واصفهان 
املناطق اإليرانية  وغيرها من 
متطرق����ا باحلديث الى رابطة 
� اإليرانية  الكويتية  الصداقة 
التي شكلت مؤخرا والتي ساهم 
الزميل الراش����د في تأسيسها 
ويحتل منص����ب األمن العام 

كيفية عمل جمعية الصحافين، 
حيث أشار الى انها »تأسست 
عام 1964 وتضم في عضويتها 
غالبية العاملن في الصحف من 
كويتين وغير كويتين«، الفتا 
الى انه »كل ع����ام تتم إضافة 
مجموع����ة جديدة ويتم فصل 
املجموعة التي ال تلتزم بسداد 

االشتراك«.
كما أشار الى ان »اجلمعية 
ليس لها أي وسيلة ضغط على 

الصحف والصحافين«.
ولف����ت الراش����د ال����ى انه 
»ليس للحكومة ايضا سلطة 
على اجلمعية وإمنا فقط تقوم 
باإلشراف املالي واإلداري وتقدم 
الدعم املالي إذا تطلب األمر زيارة 

وفود الى بعض الدول«.
وأشار الى ان معظم زيارات 

للسينما وللمصورين وغيرهم، 
انهم يتطلعون اآلن  الى  الفتا 
لتأسيس هيئة عامة تشمل كل 
هذه الهيئات، الى جانب تأسيس 
مجلس عام للصحافين مهمته 
الدفاع عن حقوق الصحافين 
أمام مؤسس����اتهم اإلعالمية. 
موضح����ا وجود نح����و 200 
صحيفة يومية تصدر في إيران 

الى جانب 6000 مجلة.
الى  وبالرغم من إش����ارته 
العال����م تغي����رت  أن نظ����رة 
للصحف املكتوبة بعد الثورة 
التكنولوجية إال انه أشار الى أن 
الصحف الورقية التزال حتتفظ 

بأهميتها ومتيزها.
ومن جهت����ه، وضح نائب 
رئيس التحرير الزميل عدنان 
الراشد بداية للمسؤول الضيف 

واألدب����اء والفنانن الى جانب 
الن����دوات واملؤمترات  اقام����ة 

املشتركة.
انتظام����ي أهمية  أكد  وقد 
العالق����ات الت����ي تربط بالده 
بالكوي����ت، معربا عن أمله في 
أن تتطور في مختلف املجاالت 
خصوصا بعد الزيارة األخيرة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد الى طهران، التي 
شكلت نقلة نوعية في توطيد 

العالقات وترسيخها.
وحتدث ع����ن طبيعة عمل 
ب����الده، ودور  ف����ي  اإلع����الم 
املؤسسات اإلعالمية، حيث أشار 
الى وجود 9 هيئات إعالمية منها 
الهيئ����ة املتخصصة في مجال 
املرأة وهيئ����ة متخصصة في 
مجال الكتاب الصحافين وأخرى 

بيان عاكوم

اس����تقبل نائ����ب رئي����س 
التحرير الزميل عدنان الراشد، 
الثقافة اإليرانية  وكيل وزارة 
حس����ن انتظامي، على هامش 
زيارة األخير البالد برفقة وزير 
الثقافة واإلرش����اد اإلس����المي 
د.علي جنتي، وذلك بحضور 
أحمد ارش����دي والزميلة بيان 

عاكوم.
اللق����اء العالقات  وتناول 
� اإليرانية وس����بل  الكويتية 
تطويرها خصوصا في املجالن 
اإلعالمي والثقافي، كما تطرق 
اجلانبان لفرص تعزيز التقارب 
والتواصل بن الشعبن الكويتي 
الزيارات  واإليراني من خالل 
املتبادلة لإلعالمين واملفكرين 

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مستقبال حسني انتظامي وأحمد أرشدي بحضور الزميلة بيان عاكومنائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد متحدثا مع وكيل وزارة الثقافة اإليرانية حسني انتظامي )هاني الشمري( وكيل وزارة الثقافة اإليرانية حسني انتظامي 

فوزي املجدلي

دراسة جديدة حول تأثير الزيادة في الكوادر املالية لدعم العمالة الوطنية بـ»اخلاص«

املجدلي: 77٫5٪ من أصحاب األعمال يرون أن الكوادر املالية 
اجلديدة ستزيد من كفاءة العمالة الوطنية في القطاع اخلاص

اخلاص في عينة الدراسة )نحو 
51.9%( يرون أن الكوادر املالية 
اجلديدة التي أقرتها احلكومة 
لدع���م العمال���ة الوطنية في 
القطاع اخلاص س���تحد من 
انتقال العمال���ة الوطنية من 
القطاع اخل���اص إلى القطاع 
احلكوم���ي. وان ما يقرب من 
نصف أصح���اب األعمال في 
ف���ي عينة  القط���اع اخلاص 
الدراسة )نحو 48.2%( يرون 
أن الكوادر اجلديدة التي أقرتها 
احلكومة لدعم العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص ستزيد من 
كفاءة أداء العمالة الوطنية في 

القطاع اخلاص.
وان ما نس���بته 42% من 
أصحاب األعم���ال في القطاع 
اخلاص في عينة الدراسة يرون 
أن الكوادر املالية اجلديدة التي 
أقرتها احلكومة لدعم العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص، 
العبء  ستسهم في تخفيض 
املالي وذلك فيما يتعلق برواتب 
العمالة الوطنية فيها وأيضا 
س���تقلل م���ن اعتمادهم على 

العمالة الوافدة.
وقال املجدلي إن ما توصلت 
إليه هذه الدراسة من نتائج 
فإن ذلك يحتم صياغة مجموعة 
من السياس���ات واإلجراءات 
واآلليات التي من خاللها يتم 
تذليل الصعوبات التي تواجه 
اس���تراتيجيات وسياسات 
برنامج إعادة الهيكلة في دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
على العمل في القطاع اخلاص 
واحلد م���ن انتقالها من هذا 
القطاع إلى القطاع احلكومي 
أدائه���ا، ومن  ورفع كف���اءة 
هذه السياسات واإلجراءات 

واآلليات املقترحة اآلتي:
إق���رار مجموع���ة من   -1
الت���ي تضم���ن  السياس���ات 
استمرارية العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص، وذلك باملساواة 
بينهم ف���ي كل االمتيازات مع 
العمال���ة الوطنية في القطاع 

احلكومي.
2- تطبيق سياسات زيادة 
نس���ب العمال���ة الوطنية في 
القطاع اخلاص لزيادة حجمها 
في القطاع اخلاص وللحد من 
اعتماد القط���اع اخلاص على 

العمالة الوافدة.
3- العم���ل عل���ى صياغة 
التشريعات التي حتد من فصل 
العمال���ة الوطنية أو إجبارها 
على ترك العم���ل في القطاع 
اخلاص مع تقدمي التعويضات 

املالية الالزمة.
4- حث ش���ركات القطاع 
اخلاص عل���ى عدم الربط بن 
مخصص���ات دع���م العمال���ة 
الذي تقدم���ه الدولة للعاملن 
في القط���اع اخلاص والراتب 
الوطنية  األساس���ي للعمالة 
املدفوع من جهة العمل، األمر 
الذي يؤثر إيجابيا على زيادة 

رواتبهم.
5- التوس���ع في تدريب 
طلب���ة الكلي���ات واملعاه���د 
العليا وتنمية وعيهم للعمل 
في القط���اع اخلاص والعمل 
إيجاد ف���رض وظيفية  على 
تتناس���ب مع مؤهالتهم بعد 
التخرج ملن يرغب منهم في 
العمل في القطاع اخلاص أثناء 

الدراسة.
6- توجيه الشركات الكبرى 
للقي���ام بدورها كمس���ئولية 
اجتماعية جتاه الش���باب من 
خالل وضع برامج تسهم في 
تطوير وبناء قدراتهم الدراسية 
باحتياجات ومتطلبات سوق 

العمل.
7- ربط البرامج األكادميية 
واملناهج الدراسية باحتياجات 
سوق العمل من خالل شراكة 
فعلية بن مؤسسات التعليم 
العالي والقطاع اخلاص لتلبية 
املتغيرات املستجدة في سوق 

العمل.
8- إع���ادة تأهيل العمالة 
الوطنية ف���ي القطاع اخلاص 
التدريبية  الدورات  من خالل 
املتخصصة التي تتناسب مع 
متطلبات واحتياجات سوق 
العمل، وذلك لتعزيز قدراتهم 
املهنية والعملية، مبا يساهم 

في رفع كفاءة األداء.
9- تكثي���ف اجلهود التي 
تهدف الى زيادة قدرة القطاع 
اخل���اص عل���ى توفير فرص 
وظيفية للعمالة الوطنية وذلك 
السياسات واآلليات  بصياغة 
واإلجراءات املناس���بة، ومنها 

على سبيل املثال:
تطوير بيئة االستثمار بشكل 
يس���اعد على زيادة مساهمة 
القطاع اخلاص في األنش���طة 

االقتصادية املختلفة.
التوس���ع في منح القطاع 
التش���غيل  اخلاص عق���ود 

للمشروعات العامة.
بيع بعض حصص الدولة 
في الش���ركات املس���اهمة أو 
نقل امللكية اجلزئي أو الكلي 
لبع���ض املش���روعات م���ن 
القطاع احلكومي الى القطاع 

اخلاص.
تفعيل مهام مركز دراسات 
س���وق العمل إلع���داد املزيد 
من الدراس���ات الت���ي تعالج 
االخت���الل في س���وق العمل 
وإج���راء الدراس���ات ح���ول 
مواءمة مخرجات التعليم مع 
احتياجات ومتطلبات سوق 

العمل.
واختتم املجدلي قائال: إن 
هذه الدراسة والنتائج ستحقق 
الكثير من اإلجنازات التي يسعى 
البرنامج ال���ى تطبيقها لدعم 
العمال���ة الوطنية في القطاع 
اخلاص وتوفير كل االمكانيات 
الستقرارها والقيام بالتطوير 
التنمية  واإلب���داع لتحقي���ق 

االقتصادية الوطنية.

العمل ف���ي تأثير الزيادة في 
الكوادر املالية اجلديدة التي 

أقرتها احلكومة.
واستعرض املجدلي النتائج 
التي مت التوصل إليها وهي: 

 ان الغالبية العظمى ) نحو 
77.5%( من أصحاب األعمال 
القطاع اخلاص في عينة  في 
الكوادر  الدراس���ة، يرون أن 
املالية اجلدي���دة التي أقرتها 
احلكومة لدعم العمالة الوطنية 
القطاع اخلاص، ستسهم  في 
ف���ي التزام القط���اع اخلاص 
بقرار مجلس الوزراء بش���أن 
حتديد نسب العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص. كما أن ما 
نس���بته 70.4% من أصحاب 
األعمال في القطاع اخلاص في 
عينة الدراسة يرون أن الكوادر 
املالية اجلدي���دة التي أقرتها 
احلكومة لدعم العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص س���تجعل 
العمال���ة الوطنية في القطاع 

اخلاص أكثر استقرارا.
وأكد أن اكث���ر من نصف 
أصحاب األعم���ال في القطاع 

أسامة دياب

أكد أمن عام برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي 
أن البرنامج يعمل دائما على 
التي  القرارات  دراسة نتائج 
تتخذها احلكومة جتاه العاملن 
في القطاع اخلاص من خالل 
اللقاءات الشخصية واملؤمترات 
والندوات واالستبيانات التي 
تقدم لكل شريحة من شرائح 
املجتم���ع للتعرف على مدى 
أهمية هذه القرارات وتأثيرها 
سواء على العاملن بالقطاع 
الراغب���ن  آراء  أو  اخل���اص 
والباحثن ع���ن عمل ومدى 
قوتها لتشجيعهم على العمل 

باجلهات غير احلكومية.
وقال املجدلي إن البرنامج 
قام بدراستن استطالعيتن: 
األول���ى ح���ول آراء العمالة 
القطاع اخلاص  الوطنية في 
عن تأثير الزيادة في الكوادر 
املالية لدعم العمالة الوطنية، 
آراء أصحاب  والثانية حول 

الراشد: رابطة 
الصداقة الكويتية 
ـ اإليرانية ستزور 
طهران في 22 
نوفمبر املقبل

أشكناني: قرصنة حسابي على »تويتر«
لن ترهبني في كشف احلقائق

محرقة أرادوا من خاللها حرق 
انقلب السحر  الوطن، لكن 
على الساحر واحترقوا هم 

بهذه النيران.

مني����ت مخططاتهم بهزمية 
ثقيلة جعلتهم يستخدمون 
كل احليل من أجل تش����ويه 

سمعة اآلخرين.
أنها سارعت  وأوضحت 
بتق����دمي بالغ إل����ى اجلهات 
األمنية املختصة، وتتمنى 
أن تتوصل تلك اجلهات إلى 
الفاعلن، ومحاسبتهم وفق 
القنوات القانونية الطبيعية. 
وجددت أشكناني عزمها على 
املضي قدما في كشف الفساد 
وتعري����ة املتاجرين بهموم 
الوطن واملواطنن لتحقيق 
أهداف باتت واضحة للجميع، 
والدليل على ذلك انحس����ار 
شعبيتهم املزعومة، حيث لم 
يتبق حولهم أحد، خصوصا 
الش����باب، الذين أدركوا كم 
كان ه����ؤالء يتالعبون بهم 
ويس����تخدمونهم وقودا في 

أعلن����ت األم����ن الع����ام 
للمشروع الوطني التوعوي 
لتعزيز قيم املواطنة »والء« 
د.خديجة اشكناني أن حسابها 
اخلاص على موقع التواصل 
»تويتر« تعرض للقرصنة 
من قبل بع����ض »الهاكرز« 
الذين ينتمون للمعارضة، 
الذين اس����تغلوا احلس����اب 
لبث رسائل تخدم أهدافهم 
اخلاصة التي تتعارض متاما 
مع م����ا تؤمن به من مبادئ 
وطنية تسعى لتعزيز قيم 
ال����والء واالنتم����اء. وقالت 
أشكناني إن هذه التصرفات 
لن ترهبها ولن توقفها عن 
فضح ملفات الفساد وكشف 
أصحاب األجندات اخلارجية 
الذين أصابهم اليأس بعدما 
فشلت مس����اعيهم في شق 
د.خديجة أشكنانيالص����ف الوطن����ي، وبعدما 
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عضو املشروع الوطني لتوعية 
العمالة املنزلية بريرة وممثل 

وزارة الصحة في اللجنة.
في البداية حتدث عبدالعزيز 
العلي صاحب مكتب استقدام 
الكويت  املنزلية في  العمالة 
وقدم ش���رحا وافيا عن دور 
مكاتب استقدام العمالة على 
املستوى اخلارجي والداخلي 
باإلضافة إلى املشكالت التي 
تواجه ه���ذه املكاتب وطرق 

التغلب عليها.
أما أسعد الدرباس صاحب 
مكتب عمالة فيؤكد على أهمية 
اختبار املكت���ب الذي يجلب 
الس���معة  العمالة من حيث 
الطيبة والعمالة املدربة، وقال 
ان طالبي هذه العمالة البد أن 

ناقشوا جتارب مكاتب استقدام العمالة في الكويت ودول اخلليج

املشاركون في احللقة النقاشية لـ »بريرة«: 
ضرورة توحيد أجور العمالة املنزلية خليجياً

يبني لنا كأصحاب مكاتب نوع 
اخلادمة املطلوبة وعدد أفراد 

األسرة التي ستعمل معها.
وقال سعد املطيري رئيس 
اللجنة الوطنية لالس���تقدام 
مبجلس الغرف الس���عودية 
عن أدوار ومسؤوليات مكاتب 
استقدام العمالة املنزلية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي ال 
شك إن ملكاتب االستقدام أدوار 
ومس���ؤوليات مهمة تلعبها 
في عملية اس���تقدام العمالة 
تتلخص تلك األدوار في الدور 
األمن���ي، فمكتب االس���تقدام 
عليه توخي الدقة في اختيار 
العمالة املراد استقدامها وأال 
تكون من أصحاب السوابق 
أو من ذوي العاهات العقلية 
الذين من املمكن أن يرتكبوا 
جرائم، ودور اجتماعي: فمكتب 
االستقدام يقدم خدمة ملجتمعه 
فقبل أن يكون االستقدام جتاره 
فهو خدم���ة ويجب عليه أن 
يقدم خدمة راقية ملجتمعه مبا 
يتوافق مع الرغبات والعادات 

والتقاليد.
وعن جتارب بعض مكاتب 
استقدام العمالة املنزلية في 
مملك���ة البحرين قال رئيس 
مجلس إدارة جمعية البحرين 
ملكاتب االستقدام فريد احملميد: 
تختل���ف جت���ارب مكات���ب 
االستقدام من دولة إلى أخرى 
حت���ى في دولن���ا اخلليجية 
الختالف طبيعية احلياة لكل 
دولة وم���ن هنا يأتي اخليار 
للدول املص���درة وبالتحديد 
العمالة املنزلية نفسها لتحديد 
الدولة التي ترغب في العمل 
بها ألسباب خاصة بها طبعا، 
ولكنه���ا مبنية على جتاربها 
السابقة أو جتارب اآلخرين 
الذين التقت بهم خالل عزم هذه 
الوطن  العمالة على مغادرة 

للعمل في اخلارج.
كما قدم ممثل سلطنة عمان 
في احللقة النقاشية ناجي بن 
صالح ب���ن خميس بن عبده 
جتربة السلطنة في استقدام 
العمالة وقال أن املشاكل بني 
املكات���ب والعمال���ة تنظمها 
وزارة العمل حس���ب قوانني 
تقلل الفج���وة في اخلالفات 
التي تنشب بينهما في بعض 
األحيان وطال���ب بان تكون 
أجور العمال���ة موحدة على 

مستوى دول التعاون.

أسامة أبوالسعود

واصلت احللقة النقاشية 
أقامها املشروع  التي  الرابعة 
الوطن���ي لتوعي���ة العمالية 
املنزلية »بريرة« حتت عنوان 
»مكات���ب اس���تقدام العمالة 
املنزلية واألمن االجتماعي« 
أدوار ومسؤوليات واصلت 
فعالياتها من خالل محورين 
األول: أدوار ومس���ؤوليات 
مكات���ب اس���تقدام العمال���ة 
الواقع واملأمول  املنزلية بني 
والثان���ي: بعن���وان »أدوار 
ومسؤوليات مكاتب استقدام 
العمالة املنزلية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي وترأست 
اجللس���ة د.عالي���ة املطيري 

 جانب من احللقة النقاشية

األذينة: الكويت ترأست اجتماع نقاط اتصال 
الدول العربية لدى حتالف احلضارات

جانب من االجتماع 

الوكي���ل املس���اعد  ق���ال 
للتنس���يق الفني والعالقات 
اخلارجي���ة واحل���ج وممثل 
الكوي���ت في اجتم���اع نقاط 
اتصال ال���دول العربية لدى 
حتال���ف احلض���ارات باألمم 
املتح���دة خلي���ف األذينة إن 
الكوي���ت ترأس���ت االجتماع 
القاهرة يومي  الذي عقد في 
20 و21 أكتوبر اجلاري، وقد 
شاركت في االجتماع اإلمارات 
والبحرين وتونس واجلزائر 
والسعودية والسودان والعراق 
وسلطنة عمان وفلسطني وقطر 
والكويت ولبنان وجمهورية 
مصر العربية، مضيفا أنه متت 
مناقشة اخلطة اإلستراتيجية 
لتحالف احلض���ارات للدول 

العربي���ة في مق���ر اجلامعة 
العربي���ة، وكذلك مناقش���ة 
مرئيات الدول العربية حول 
اإلستراتيجية العربية ورفع 
التوصيات بش���أنها لتتولى 
األمانة العامة اتخاذ اخلطوات 
اإلجرائية واتفق املشاركون 
على عقد االجتماع القادم في 

14-15 ديسمبر املقبل.
وش���كر األذين���ة وزارة 
اخلارجية ممثلة في مندوبها 
بجامع���ة ال���دول العربي���ة 
املستشار أحمد البكر واألمني 
املوارد  العام املساعد لقطاع 
البشرية واملالية بجامعة الدول 
العربية السفير عدنان اخلضير 
للجهود الكبيرة التي قدموها 

لتسهيل عمل وفد الكويت. خليف األذينة 

مساجد البالد أقامت صالة االستسقاء ودعت اهلل بنزول املطر

السلطان لـ »األنباء«: حكام الكويت دأبوا على إحياء
 سنة االستسقاء وهو من أسباب أمن وخير وطننا

ان����ا كنا نستس����قي بدعاء 
رس����ول اهلل ژ والي����وم 
نستسقي بدعاء عم الرسول 
الى ان هذا  ژ«، مش����يرا 
من التوسل الجائز شرعا، 
فالتوس����ل ينقس����م إلى 3 
أقسام: التوسل بأسماء اهلل 
وصفاته والتوسل بالعمل 
الصالح ال����ذي يحبه اهلل 
ويرضاه، والتوسل بدعاء 
الرجل الصالح الحي القادر 

على الدعاء واالستسقاء وبه 
تتحقق االماني، ان شاء اهلل، 
وهو ن����زول المطر بفضل 

اهلل ورحمته.
الس����لطان »اننا  وقال 
امرنا ان نطلب كل ش����يء 
في أمر ديننا ودنيانا بأن 
الكونية  نأخذ باألس����باب 
واألس����باب  المش����روعة 
الشرعية المنصوص عليها 
الكتاب والس����نة، وال  في 
نستطيع ان نستجلب المطر 
إال بالسبب الشرعي وهو 
الدعاء والصدقة واالستغفار 

الى اهلل واالفتقار اليه«.
ان »الكويت  وأض���اف 
دأب���ت بأمر م���ن حكامها 
وأمرائها عب���ر تاريخهم 
على دع���وة الناس إلقامة 
ص���الة االستس���قاء في 
مواس���م األمط���ار احياء 
للسنة المشرفة وإظهارا 
لالفتقار الى اهلل وهذه من 
الذي نتمتع  أسباب األمن 
به والخيرات الكثيرة التي 
وهبنا اهلل، عز وجل، إياها، 
ونسأل اهلل ان يبارك لنا 
في والة أمورنا وان يصلح 
لنا شعبنا وان يؤمن لنا 
المس���لمين  بالدنا وبالد 

أجمعين«.

ان صالة االستسقاء سنة 
محمودة عمل بها أصحاب 
النب����ي ژ وم����ن اعظ����م 
التي نستذكرها  القصص 
دائما في صالة االستسقاء 
ما حصل في عهد عمر بن 
الخط����اب ÿ عندما دعا 
الناس لصالة االستسقاء 
وقدم العباس بن عبدالمطلب 
للصالة بالناس وهو خليفة 
المسلمين وقال عمر »اللهم 

أسامة أبوالسعود

أحيت العديد من مساجد 
البالد صباح امس سنة اقامة 
صالة االستسقاء والدعاء 
إلى اهلل ع����ز وجل بنزول 
المطر، وقال الداعية د.خالد 
ل�»األنباء« ان  الس����لطان 
صالة االستسقاء هي صالة 
من جمل����ة الصلوات التي 
شرعها اهلل سبحانه وتعالى 
الكريم  النبي  الى  بالوحي 
ژ، فص����الة االستس����قاء 
ليس����ت في مق����ام اجتهاد 
وال في مقام قياس بل هي 

نصوص نتعبد اهلل بها.
وأضاف »فعندما امسكت 
النبي ژ  السماء في عهد 
المطر دعا  وتأخر ن����زول 
النبي ژ أصحابه للخروج 
الس����احات والخلوات  في 
المفتوح����ة فصلى الناس 
ركعتين جه����ر بهما النبي 
ژ ثم خطب ژ بعد الصالة 
خطبة اظهر فيها االفتقار 
ال����ى اهلل وحاج����ة الناس 
الى رحمة ربهم، وبين ژ 
ان من أسباب تأخر المطر 
ارتكاب الذنوب والمعاصي 
إضافة ال����ى انها من جملة 
االبتالء الذي يبتلي اهلل به 
عباده حتى يرجعوا إلى اهلل 
بالدع����اء والصالة وإظهار 
اليه س����بحانه  االفتق����ار 

وتعالى«.
وشدد د.السلطان على 

)محمد هاشم(  مصلون يؤدون صالة االستسقاء  

د.خالد السلطان 

جانب من صالة االستسقاء باحد املساجد امس 

شملت 43 فائزاً من األطفال 37 حصلوا على تقدير امتياز باملستشفيات

اللجنة النسائية بـ »إعانة املرضى« وزعت جوائز مسابقتها القرآنية

على االلت���زام والتفوق في 
التي  القرآني���ة  املس���ابقة 

تنظمها اجلمعية.
أبرز نش���اطات  وع���ن 
اللجنة أشارت الذربان الى 
انهم وزع���وا بالتعاون مع 
اللجن���ة الطبية 500 هدية 
ألطفال األندية مبناسبة عيد 
إقبال  األضحى، بعدما رأوا 
األطفال على األندية بصورة 
فاقت التوقعات مما يدل على 
متيز أندي���ة إعانة املرضى 
املنتش���رة مبستش���فيات 

الكويت كافة.
من جانبه���ا، أوضحت 
رئيسة قسم الوعظ واإلرشاد 
باللجنة هل���ة املطيري ان 
القس���م يقوم حاليا بعدد 
من الزيارات على املريضات 
الطهور  لتعليمهم قواع���د 

والصالة للمريضات، وكذلك 
الرقية الشرعية وتعريفهم 
فضل الصبر واالحتس���اب 
عند اهلل إضافة إلى تعليمهم 

األدعية املشروعة.
مبينة ان القسم قد انتهى 
م���ن برنامج حتت ش���عار 
»تثقفي تربحي« وهو عبارة 
عن مسابقة فقهية تشارك 
به���ا املريض���ات وأعضاء 
الهيئة التمريضية ويتضمن 
البرنام���ج أس���ئلة فقهية 
الفائزات  بسيطة وحتصل 
بها على جوائز قيمة، مشيرة 
الى ان الهدف منها هو إدخال 
الفرح والس���رور على قلب 
املريضات وتعليمهن بعض 
القواعد الفقهية البس���يطة 
التي قد حتتاج إليها في كل 

يوم.

نسبة املشاركة من قبل األطفال 
والنساء املريضات إضافة الى 
تفوقهم وارتفاع مستوياتهم 

في احلفظ.
ع���دد  ان  وأوضح���ت 
املش���اركني من األطفال بلغ 
43 طفال حصل منهم 37 طفال 
على تقدير امتياز و4 أطفال 
على تقدير جيد جدا واثنني 
على درجة جيد وفقا لتقييم 
جلن���ة التحكيم املؤلفة من 
واعظات قسم الوعظ واإلرشاد 
التابع للجنة، مش���يرة الى 
ان اللجن���ة حرص���ت على 
توزيع عدد كبير من الهدايا 
املادية والعينية وشهادات 
التقدير تشجيعا للمشاركني 
وتكرميا له���م على إقبالهم 
على حفظ كتاب اهلل وتثمينا 
جله���ود األطفال وحرصهم 

ليلى الشافعي

النسائية  اللجنة  أقامت 
التابع���ة جلمعية صندوق 
إعان���ة املرضى حفل تكرمي 
الفائزين مبس���ابقة القرآن 
الرمضانية بقاعة  الك���رمي 
الزب���ن مبنطق���ة الروضة 
بحضور رئيس���ات أقسام 
اللجنة وعضواتها والفائزات 

وأولياء أمورهم.
وبين����ت مدي����رة اللجنة 
ان املس����ابقة  الذربان  هن����د 
تقام للس����نة التاسعة عشر 
التوالي بهدف تشجيع  على 
األطفال والنساء املوجودين 
باملستشفيات على اإلقبال على 
القرآن الكرمي وحفظه وشغل 
أوقاتهم بالقرب منه، الفتة الى 
ان املميز هذا العام هو زيادة 

أطفال فائزون في املسابقة هند الذربان تكرم إحدى العامالت باللجنة

بيت الزكاة يفتتح امللتقى الـ 27 حملاسبي زكاة الشركات
الشرعية املتبعة في احتساب 
زكاة اجله����ات التي يعملون 
بها.وذلك لصق����ل مهاراتهم 
احملاسبية في كيفية حساب 
الزكاة اخلاصة بالش����ركات 
مبختلف أنش����طتها س����واء 
اس����تثمارية أو جتاري����ة أو 
صناعية أو خدمية، باإلضافة 
إل����ى كيفية احتس����اب زكاة 

األسهم وما يترتب عليها.
وقال املعتوق إن عقد بيت 
ال����زكاة ملثل هذا امللتقى جاء 
من منطلق حرص البيت على 
نشر الوعي الزكوي العلمي في 

صفوف الشركات واملؤسسات 
واجلمعي����ات  التجاري����ة 
التعاوني����ة لتمكينه����ا من 
احتساب زكاة أموالها بطريقة 
علمية صحيحة، كونه ينظر 
إلى هذه اجلهات كشريك في 
التنمية واملسئولية االجتماعية 
التكافل االجتماعي  وحتقيق 
ودف����ع عجل����ة االقتصاد في 
الزكاة تس����هم  الب����الد، ألن 
بشكل فاعل في دفع العجلة 
االقتصادية وكأداة لتحقيق 
التنمية املستدامة، وحتقيق 

اإلخاء بني أفراد املجتمع.

وماليون ممثلون لعدة شركات 
ومؤسسات جتارية وجمعيات 
تعاونية، ويحاضر فيه كل من 
الكليب،  الشيخ علي سعود 
أبوالنصر رئيس  ود.عصام 
قسم احملاس����بة في جامعة 
األزهر ف����ي جمهورية مصر 

العربية.
امللتقى يهدف  ان  مضيفا 
إلى تأهيل محاسبي اجلهات 
واملؤسسات احلكومية واألهلية 
واجلمعي����ات  والش����ركات 
التعاونية ومؤسسات املجتمع 
املدني وتعريفه����م بالطرق 

يفتت����ح بيت ال����زكاة في 
اخلامس����ة من مس����اء اليوم 
حتت رعاي����ة مدير عام بيت 
ال����زكاة د.إبراهي����م الصالح 
ملتقى محاسبي زكاة الشركات 
والذي يعقد خالل الفترة من 
26 إلى 30 اجلاري في مبنى 
بيت الزكاة الرئيس مبنطقة 

الوزارات بجنوب السرة.
وأشار مدير إدارة املوارد 
البش����رية رئي����س اللجن����ة 
التحضيري����ة للملتق����ى بدر 
املعت����وق إل����ى ان امللتق����ى 
يش����ارك في����ه محاس����بون 

بدر املعتوق

هند الذربان: 
توزيع 500 هدية 

ألطفال األندية 
بالتعاون مع اللجنة 

الطبية

وزارة العدل
ال�سندوق الوقفي للتنمية العلمية والجتماعيةاإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية

وزارة العدل

اإدارة ال�ست�سارات الأ�سرية

مركز اإ�سالح ذات البني

يدعوكم حل�سور ور�سة عمل بعنوان

باختالفنا يگون تگاملنا
أ.  علي اجلناعي

�سمن برنامج اأبناوؤنا.. وبر الأمان

بتاريخ 2014/10/27

من ال�ساعة 5:00 اإىل 8:00 م�ساًء

وذلك مبركز اخلرايف - الأمانة العامة لالأوقاف

الد�سمة - �سارع حمود الرقبة - قطعة 6 

 خلف حمطة البنزين

العدد حمدود - للم�سجلني فقط

))الرجاء عدم  ا�سطحاب الأطفال((

ال�ستف�سار والت�سجيل:

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

مــ�ســـــاًء: 22521097 - 22521094
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»الصحة« عممت على مرافقها االلتزام بتنفيذ القرار

مجلس الوزراء للجهات احلكومية: ال تتقدموا 
بأي طلبات لصالح جهات خارجية

عبدالكريم العبداهلل

عم���م مجلس الوزارء عل���ى كافة اجلهات 
واملؤسسات احلكومية بالدولة قراره رقم ٩٢٤/٢ 
اخلاص بعدم التقدم اليه بأي طلبات لصالح 
جهات خارجية، وترتب اعباء مالية غير واردة 
في امليزانية العامة، او اي مبالغ ال تدخل في 
بند االعانات اخلارجي���ة اال من خالل وزارة 
اخلارجية لدراستها وفق اللوائح واالجراءات 

املتبعة بهذا الشأن.
وقامت وزارة الصحة ممثلة بوكيلها د.خالد 
السهالوي بالتعميم على كافة قطاعات الوزارة 

ومرافقها من وكالء مساعدين ومناطق صحية 
ومستشفيات ومراكز صحية وادارات مركزية 
وغيرها من مرافق الوزارة بالتقيد بقرار مجلس 
الوزراء س���ابق الذكر، وعدم التقدم اليه بأي 
طلبات لصالح جهات خارجية، وترتب اعباء 
مالية غي���ر واردة في امليزانية العامة، او اي 
مبالغ ال تدخل في بند االعانات اخلارجية اال من 
خالل وزارة اخلارجية لدراستها وفق اللوائح 
واالجراءات املتبعة بهذا الشأن. اجلدير بالذكر 
أن االمني العام ملجلس الوزراء كان قد خاطب 
جميع اجلهات واملؤسسات احلكومية بالدولة 

للتقيد بقرار مجلس الوزراء سابق الذكر.

الصحية واملس���توصفات 
وهن���اك ٤ إل���ى 5 مراكز 
يتواف���ر بها ه���ذا اجلهاز 
وهناك خط هاتف مخصص 
لهذا الغرض، مشيرا الى ان 
األولوية للكويتيات لتحديد 

مواعيد لهن.
وحول تكفل احلكومة 
بع���الج مواطنيها من هذا 
املرض ق���ال احلربي: اننا 
الع���الج للحاالت  نوف���ر 
ل���م يتوافر  املتقدمة واذا 
نس���تورده م���ن اخلارج 
وعلى العموم لدينا أدوية 
كثيرة موجودة لهذا املرض. 
وقد أجرينا مسحا ل� ٩00 
حالة واكتشفنا 5 حاالت 

مصابة.
من جانبها، أكدت رئيسة 
التنفيذي  حترير واملدير 
ملجلة بري���ق الدانة رابعة 
اجلمعة ان الهدف من إقامة 
الندوة التوعوية توضيح 
أهمية الكش���ف املبكر عن 
س���رطان الثدي بالتعاون 

مع مركز حسني مكي.
وقال���ت اجلمع���ة: ان 

اإلصابة مبرض س���رطان 
الثدي اصبح هاجسا كبيرا 
وعلى اجلميع ان يساهم 
التوعية مساندة  بعملية 
ملا تقوم به وزارة الصحة، 
مشيرة الى ان هذا املرض 
اصبح منتشرا وبشكل كبير 

في دول العالم.
من ناحية اخرى، قدمت 
د.نه���ى الصال���ح عرضا 
ألس���باب املرض وكيفية 
عالجه وقال���ت إن الندوة 
تتضم���ن كل م���ا يتعلق 
بسرطان الثدي، والكشف 
املبك���ر والتوعي���ة، عن 
س���رطان الثدي، وهو من 
أكثر السرطانات شيوعا 
في الكوي���ت والعالم ككل 
بالنس���بة للنساء، مؤكدة 
على ضرورة الكشف املبكر 
للس���رطان للحفاظ على 

صحة املرأة.
الصالح  واستعرضت 
الكبيرة لهذا  التط���ورات 
املرض، وطريقة الكش���ف 
عن���ه، وطريق���ة الفحص 
الذاتي، وكيفي���ة متابعة 
الطبيب املختص بصورة 
دورية م���ن عمر األربعني 

فما فوق.
من ناحيته���ا، أعربت 
د.ش���فيقة العوضي عن 
س���عادتها مبشاركتها مع 
املجموعة الطيبة للحديث 
عن مرض سرطان الثدي، 
حيث بات هناك العديد من 
االستفسارات حول مرض 
الس���رطان. وقال���ت: لقد 
اصبح دورنا اليوم للكشف 
عن بع���ض االحصائيات 
للنس���اء، والتركيز على 
عوامل اخلطورة وعما يجب 
ان تقوم به النساء لتفادي 

هذه األمور.

سرطان الثدي من األمراض 
املزمنة غير املعدية وهي ٤: 
القلب والسرطان  أمراض 
التنفسي املزمن  واجلهاز 
وأمراض السكر مركزا على 
أمراض السرطان ملا له من 
الى ان من  خطورة، الفتا 
أسباب هذا املرض اخلطير 
السمنة وزيادة الدهون وقلة 
الرياضة، موضحا ان توارث 
اجلينات من األسباب لكنها 

أسباب ثانوية.
الى أن  وأشار احلربي 
وزارة الصحة قامت بحملة 
وطنية ملسح أمراض الثدي 
حيث قمنا مبسح حاالت 
كثيرة واكتش���فنا حاالت 
مبكرة وعالجها س���يكون 
ابرمنا  بنجاح ٩0% كم���ا 
اتفاقية تعاون مع جامعة 
ف���ي نيوي���ورك لتدريب 

الفنيني في املاموغراف.
وح���ول توفي���ر جهاز 
الس���رطان  الكش���ف عن 
في املستش���فيات قال ان 
اجلهاز متوافر في بعض 
املستش���فيات واملراك���ز 

حنان عبدالمعبود

أك���د الوكيل املس���اعد 
لشؤون اخلدمات املساندة 
ب���وزارة الصح���ة جمال 
احلرب���ي اهتم���ام وزارة 
الصحة بتشجيع وتثقيف 
وتوعية املواطنني واملقيمني 
لالهتمام بالرعاية الصحية 
والوقاية، وذلك ملا لها من 
أهمية في عالج االمراض 
املزمنة غير املعدية، ومنها 
السرطان، وخاصة سرطان 

الثدي.
ج���اء ذل���ك ف���ي كلمة 
الندوة  للحرب���ي خ���الل 
التوعوية التي أقامتها مجلة 
الدانة« عن مرض  »بريق 
الكشف  السرطان وأهمية 
املبكر عنه، بفندق كراون 
بالزا وحاضر فيها كل من 
د.نهى الغامن استش���اري 
جراحة عامة وجراحة أورام 
في مركز الكويت ملكافحة 
الس���رطان ومستش���فى 
السيف واالستشارية بعالج 
الكيم���اوي رئيس وحدة 
الثدي ورئيس  س���رطان 
الفريق في مركز السدرة 
د.شفيقة العوضي، وادارت 
الندوة مؤس���س ورئيس 
تنفيذي لش���ركة س���فير 
للمس���ؤولية االجتماعية 

مها البغلي.
ولفت احلربي الى ان هذه 
الندوة توعوية وتضم نخبة 
من األطباء واالستشاريني 
املختصني باألورام وخاصة 
سرطان الثدي، من ناحية 
اجلراحة والعالج الكيماوي 

واالشعاعي.
وش���كر احلربي مجلة 
الدان���ة عل���ى تبنيها هذا 
املوضوع املهم، موضحا ان 

د. جمال احلربي مع بعض احلضور                                                                                )قاسم باشا(

جانب من احلضور

الشيخ دعيج اخلليفة وعماد جواد بوخمسني

خالل ندوة توعوية نظمتها »بريق الدانة«

احلربي: أجرينا مسحًا لـ 900 حالة للكشف عن سرطان الثدي
ونسبة جناح التدخل اجلراحي تصل إلى %90

االنتهاء من تنفيذها. حيث 
امليزاني���ة املعتمدة هي  ان 
فقط لبناء وجتهيز املشروع 
اإلنش���ائي، وال يؤخ���ذ في 
احلسبان امليزانية املطلوبة 
لتش���غيل هذا املشروع من 
حيث تكلفة القوى البشرية 
وتكلفة األدوية واملستلزمات 
الطبية وغيرها من  واملواد 
التكاليف املطلوب توفيرها 

سنويا.
وقال الفالح انه من هذا 
املنطلق فإن خبراء اقتصاديات 
الصحة على مستوى العالم 
يحذرون بش���كل متواصل، 
خالل العشرين سنة األخيرة، 
من خطورة االس���تمرار في 
النظام املتبع حاليا في مجال 
اخلدم���ات الصحية. حيث 
الحظ هؤالء أن ميزانية هذه 
اخلدمات في دول العالم تزداد 

بسرعة كبيرة جدا.
وقال الفالح اننا لو تأملنا 
في الوضع احلالي للخدمات 
الصحية في الكويت لوجدنا 
ميزانية وزارة الصحة في 
السنوات السبع األخيرة قد 
زادت ثالث أضعاف تقريبا 
)ما يق���ارب 300% زيادة(، 
حيث كانت في السنة املالية 
٢008/٢007 )6٢5 ملي���ون 
دينار( وفي الس���نة املالية 
احلالي���ة ٢01٤/٢015 )1800 
ملي���ون دين���ار(. ومبا أن 
وزارة الصحة تقوم حاليا 
بتنفيذ مش���اريع إنشائية 
كثيرة وتخطط لبناء مشاريع 
بنائي���ة مس���تقبلية بهدف 
زيادة السعة السريرية في 
مستشفيات الوزارة أكثر من 
الضعف )من 7000 س���رير 
إلى 15000 سرير(، فإن هذا 

ميزانية وزارة الصحة زادت 3 أضعاف في آخر 7 سنوات

الفالح: االزدياد املتواصل في التكلفة املالية 
أكبر خطر يهدد اخلدمات الصحية

يستوجب قطعا أن ترتفع 
ميزانية وزارة الصحة بشكل 
كبير جدا لك���ي تتمكن من 
تش���غيل كل هذه املشاريع 
اإلنش���ائية املتعددة. ومن 
املرجح أن حتت���اج وزارة 
الصحة في املستقبل القريب، 
في حال���ة االنتهاء من بناء 
كل هذه املشاريع اإلنشائية، 
ميزانية تقديرية تبلغ )3000 
إلى 3500 ملي���ون دينار( 
س���نويا ومثل ه���ذا املبلغ 
الضخم س���وف يكون عبئا 
كبيرا على ميزانية الدولة. 
ومن هن���ا أصبح اإلصالح 
الصح���ي وإع���ادة هيكلة 
املؤسسات املقدمة للخدمات 
الصحية وحتديث القوانني 
والتش���ريعات الصحي���ة 
آلي���ات ونظ���م  وتطوي���ر 
العمل في تلك املؤسس���ات 
أم���را مطلوبا ومس���تعجال 
أو  التأخي���ر  وال يحتم���ل 

التأجيل.

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

قال وكيل وزارة الصحة 
املساعد لش���ؤون اجلودة 
الفالح  والتطوي���ر د.وليد 
ان التموي���ل ه���و أس���اس 
أي مش���روع وأس���اس أي 
مؤسس���ة، وان التفكير في 
مشروع حديث أو استحداث 
مؤسسة جديدة أو تطوير 
مؤسسة قائمة بدون توفير 
املناس���ب يصبح  التمويل 
مجرد وه���م وخيال. وهذه 
احلقيقة البسيطة أصبحت 
من البديهي���ات في العصر 
احلديث، إال عند مناقش���ة 
منظومة اخلدمات الصحية 
وكأن اخلدمات الصحية تعمل 
تلقائيا ومجرد احلديث عن 
املال والتموي���ل هو أمر ال 
يليق بهذه اخلدمات. الفتا 
الى ان هذه النظرة منتشرة 
بكثرة عند العاملني في مجال 
اخلدمات الصحية والقائمني 
عليه���ا، ولعل الس���بب أن 
تدري���س وتدري���ب القوى 
البشرية في مجال اخلدمات 
الصحية من أطباء ومتريض 
وفنيني وغيرهم يتجاهل متاما 
مناقشة متويل هذه اخلدمات 
وتعري���ف ه���ؤالء مببادئ 

االقتصاد والتمويل.
وأضاف انه من املالحظ 
أيضا أن التخطيط لتوسعة 
اخلدم���ة وبن���اء املزيد من 
املنشآت الطبية املستقبلية 
تتم املوافقة عليه دون دراسة 
الزيادة املطلوبة في ميزانية 
التي تق���دم اخلدمة  اجلهة 
لتمكينها من تش���غيل هذه 
د. وليد الفالحاملنشآت بشكل مستمر بعد 

اتفاقية تعاون 
مع جامعة في 

نيويورك لتدريب 
الفنيني في 

»املاموجرام«

اجلمعة: سرطان 
الثدي أصبح 

هاجسًا وعلى 
اجلميع املساهمة 

في التوعية

في ختام أعمال الدورة الـ 61 للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية

العبيدي: تطوير نظم املعلومات الصحية لدول شرق املتوسط
ناقشت موضوع األمراض 
غير السارية والتطور احملرز 
من قبل دول اإلقليم، حيث 
قدم الوفد الكويتي شرحا 
عما اتخذ من إجراءات متت 
في الكويت في سبيل تعزيز 
مكافحة األمراض املزمنة 
غير املعدية )غير السارية(، 
إضافة ال���ى النقاش حول 
تطوير نظ���م املعلومات 
الصحي���ة ل���دول اإلقليم، 
مش���يرا ال���ى ان الكويت 
قدمت ورقة عمل تتضمن 
التقدم احملرز في هذا البند، 
السيما ان منظمة الصحة 
العاملية قد اختارت الكويت 
موقعا للمرك���ز اإلقليمي 
لعائلة التصانيف الدولية 

لألمراض.
وحول األمراض السارية 
أشار العبيدي الى ان اللجنة 
التي  التدابي���ر  ناقش���ت 
اتخذتها دول اإلقليم من أجل 
مكافحة األمراض السارية، 
ومن أهمها ڤيروس »ايبوال« 
و»كورونا« »وشلل األطفال« 
و»املالريا«، وذلك بتطبيق 
معايير وإجراءات اللوائح 
الصحية الدولية الصادرة 
من قبل منظم���ة الصحة 
العاملية، وذلك بهدف حتقيق 

األمن الصحي العاملي.

بدوره، قال وكيل وزارة 
الصحة املساعد للشؤون 
د.محم���ود  القانوني���ة 
العبداله���ادي ان اللجن���ة 
ناقش���ت صح���ة األمهات 
واألطفال، والتطور احملرز 
اإلقلي���م في هذا  من دول 
انه مت  املج���ال، مضيف���ا 
طرح تنفيذ خطة األهداف 
االمنائية لأللفية ملا بعد ٢015 
واملتعلقة بالصحة وخطة 
العمل التي وضعتها املنظمة 
لتنفيذها، اضافة الى نقاش 
موضوع التأهب الى حاالت 
الطوارئ في إقليم ش���رق 
املتوسط، اضافة الى طرح 
موضوع اإلس���تراتيجية 
اإلقليمي���ة ملكافحة اإليدز 

في اإلقليم.
الكويت  وحول جائزة 
ملكافحة السرطان واألمراض 
القلبية الوعائية والسكري 
ان  ق���ال د.العبداله���ادي 
الكويت ظفرت واستحقت 
ه���ذه اجلائزة م���ن قبل 
املنظمة بعد جهود متواصلة 
ومضنية، قام من خاللها 
رئيس قس���م اإلشعاع في 
ل���ألورام  الكويت  مرك���ز 
د.خالد الصالح مبساهمات 
كبيرة وملموسة في مجال 

عالج األورام.

لعائلة التصانيف الدولية 
لألمراض د.مجبل النجار في 
تصريح صحافي: ان اللجنة 
ناقشت عدة مواضيع مهمة 
تتعلق بالش���أن الصحي، 
النظ���م  ومنه���ا تقوي���ة 
ل���دول اإلقليم،  الصحية 
مؤكدا ان منظمة الصحة 
العاملية أشادت بالكويت 
لتطبيقها خارطة الطريق 
الت���ي وضعته���ا املنظمة 
لتقوية النظم الصحية، بعد 
ان قامت الكويت بتحديث 
التش���ريعات الصحي���ة 
واملتعلقة ف���ي هذا املجال 
ومنها صدور قانون البيئة 
اجلدي���د، وقانون التأمني 

الصحي 11٤/٢01٤.
اللجن���ة  ان  وأض���اف 

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

أعل���ن وزي���ر الصحة 
د.علي العبيدي عن اختتام 
أعمال الدورة ال� 61 للجنة 
اإلقليمية لشرق املتوسط 
العاملية  ملنظمة الصح���ة 
والتي عقدت في اجلمهورية 
التونسية خالل الفترة من 
1٩ ال���ى ٢٢ أكتوبر، والتي 
كانت برئاسة وزير الصحة 
التونسي د.محمد الصالح 

بن عمار.
الذي  وقال د.العبيدي 
ترأس وفد الكويت مبرافقة 
الوكيل املس���اعد للصحة 
القطان  العامة د.ماج���دة 
والوكيل املساعد للشؤون 
القانوني���ة واملستش���ار 
د.محم���ود  القانون���ي 
إدارة  عبداله���ادي ومدير 
الرعاية الصحية األولية 
د.رح���اب الوطيان ومدير 
العام���ة  العالق���ات  إدارة 
واإلعالم فيصل الدوسري 
ورئيس قسم األنف واألذن 
واحلنجرة في مستشفى 
الصباح د.باسل الصباح 
ورئيس مكتب اإليدز د.هند 
الشومر واستشاري ورئيس 
املرك���ز اإلقليمي  مكت���ب 

محمود العبدالهاديد. علي العبيدي
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الوزارة ستقحم في قضايا إدارية كثيرة لعدم قانونية قرارات صدرت في السنوات األخيرة

مصادر تربوية لـ »األنباء«: وحدات إدارية
في هيكل »التربية« غير معتمدة من »الديوان«

للطفولة واألمومة، وكذلك 
مكتب الوزير، ومكتب وكيل 

الوزارة.
وأكدت املصادر ان هناك 
إداري���ة أخرى في  وحدات 
قطاعات ال���وزارة املختلفة 
التي هي بانتظار اعتمادها 
من دي���وان اخلدم���ة منذ 
سنوات، ففي قطاع التنمية 
التربوية واألنشطة يوجد 
الع���ام للخدمات  التوجيه 
االجتماعي���ة والنفس���ية، 
العام  الفن���ي  والتوجي���ه 
الفني  للكشافة، والتوجيه 
العام للزهرات واملرشدات، 

العام���ة، وفي  واملكتب���ات 
العام يوجد  التعليم  قطاع 
مجل���س مدي���ري املناطق، 
وجهاز التوجيه الفني العام، 
والتوجي���ه الفن���ي للمواد 
العام���ة للمنطقة  � اإلدارة 
التعليمي���ة، وف���ي قطاع 
املنش���آت التربوية املكتب 
الفن���ي � إدارة التخطي���ط، 
وفي قطاع التعليم اخلاص 
التوجيه الفني العام لألنشطة 
واخلدمات املساندة، واالدارة 
العامة للتعلي���م اخلاص، 
والتوجيه الفن���ي للمواد �  

إدارة الشؤون التعليمية.

في »التربي���ة« من قرارات 
معينة.

وأشارت املصادر الى ان 
االدارات غير املعتمدة تشمل 
جميع القطاعات في الوزارة، 
الفتة إلى ان ابرز وحدة ادارية 
لم تعتمد حتى اآلن وجتتمع 
برئاس���ة وزي���ر التربي���ة 
وتناقش القضايا التربوية 
املطروحة وتصدر قراراتها 
هي مجلس الوكالء، مضيفة 
ان هناك وحدات أخرى منها 
منظمات اقليمية كاليونسكو، 
واملكت���ب االقليمي ملنظمة 
ملس���ت، واملركز االقليمي 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

»م���ا بن���ي عل���ى باطل 
العبارة  فهو باطل«.. بهذه 
كش���فت مصادر تربوية ل� 
»األنباء« عن وجود وحدات 
الهيكل  ادارية كثيرة ف���ي 
التنظيم���ي لوزارة التربية 
غير معتمدة من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية، وبالتالي فإن 
القرارات التي تصدر من تلك 
االدارات والوح���دات باطلة 
قانونيا، مضيفة ان الوزارة 
ستقع في إشكاليات في حال 
تضرر موظف او موظفون 

بالتعاون بني مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ومعهد دسمان للسكري

إجراء الكشف الطبي الدوري على طلبة فصول املوهبة واإلبداع

ببرام���ج متط���ورة لتلبية 
وتطوي���ر  احتياجاته���م 
مواهبهم وابداعاتهم مبينا 
الى  البرنام���ج يه���دف  ان 
الكشف عن الطالب املوهوبني 
واملبدعني الكويتيني حسب 
املعايي���ر املعتم���دة محليا 
وعاملي���ا وتطوي���ر مناهج 
اثرائية تركز على  تربوية 
التفكير  تنمي���ة مه���ارات 
واإلب���داع به���دف تنمي���ة 

مواهبهم وابداعاتهم.
وأضاف أن هذه البرامج 
تهدف ايضا الى تطوير برامج 
تربوية وإرشادية مساندة 
لتنمية ورعاي���ة اجلوانب 
الشخصية للطالب املوهوبني 
في املج���االت االجتماعية 
والنفسية والصحية وبناء 
منوذج تربوي وطني متكامل 
لرعايتهم وذلك حسب مبدأ 

الشراكة بني املركز ووزارة 
التربية والهيئات اإلدارية 
والتعليمي���ة ف���ي املدارس 

وأولياء أمور الطلبة.
كما تهدف البرامج ايضا 
إل���ى توجيه جميع خبرات 
تعلم الطالب لتنمية مهارات 
التفكي���ر الناق���د والتفكير 
اإلبداع���ي ومه���ارات ح���ل 
املش���كالت واالستكش���اف 
واتخ���اذ الق���رار وتنمي���ة 
مهارات االتصال لدى الطالب 
املوهوبني بالكتابة والقراءة 
واحملادثة باللغتني العربية 
واإلجنليزية وتأهيل وإعداد 
الكوادر التعليمية واإلدارية 
امل���دارس  ف���ي  الوطني���ة 
احلاضنة لفصول املوهبة 
واإلب���داع حس���ب املعايير 
العاملية املعتمدة في برامج 
تربية وتعلي���م املوهوبني 

واملبدعني.
واختتم البراك بأن فلسفة 
املركز تس���تند الى حقيقة 
أثبتتها الدراسات التربوية 
منذ منتصف القرن املاضي 
وهي ان املناهج املدرس���ية 
العادية ال تلبي احتياجات 
الطلبة املوهوبني واملتفوقني 
وال تتحدى قدراتهم وبناء 
عل���ى ذل���ك ف���إن املناهج 
املق���ررة لفص���ول املوهبة 
واإلبداع تتضم���ن مناهج 
وزارة التربي���ة واملناه���ج 
الرياضيات  ف���ي  اإلثرائية 
والعلوم فضال عن نشاطات 
وتطبيقات عملية خالل العام 

الدراسي.

وطالبة منهم 52 طالبة و72 
طالبا. ولفت الى ان الهدف 
ه���و االطمئنان على صحة 
الطلبة ومن ثم حتديد الغذاء 
املناس���ب له���م والرياضة 
املناسبة من قبل املختصني 
في معهد دسمان للسكري 
ومن ثم اخضاعهم الشراف 
اخصائ���ي تغذي���ة باملركز 
ملتابع���ة النواحي الصحية 
وتوفي���ر النظ���ام الغذائي 

الصحي.
الب���راك بجزيل  وتقدم 
الشكر للقائمني على معهد 
دسمان للسكري وما قدموه 
من خدمات طبية بعد اجراء 

التحاليل املخبرية. 
وقال الب���راك ان برامج 
املوهبة حتتوي على أحدث 
النظم العاملية للكشف عن 
الطلبة املوهوبني واحلاقهم 

نظم مركز صباح األحمد 
للموهبة واالب���داع وعلى 
مدى يومني متتاليني زيارة 
الى معهد دسمان للسكري 
الفح���ص الطبي  الج���راء 
الس���نوي لطلب���ة فصول 
املوهبة واالبداع من البنني 
والبنات به���دف االطمئنان 

عليهم صحيا.
وقال مستشار املركز براك 
البراك، هو إجراء سنوي في 
بداية كل عام دراسي حيث 
يقوم املركز باصطحاب طالب 
فص���ول املوهب���ة واالبداع 
الجراء الكشف الطبي عليهم 
والتي يحرص عليها مركز 
صب���اح االحم���د للموهبة 
واالبداع اميانا منه بأن العقل 
السليم في اجلسم السليم.

واضاف الب���راك أن هذا 
اإلجراء يأتي في إطار التعاون 
املثمر م���ا بني مركز صباح 
االحمد للموهب���ة واالبداع 
ومعهد دس���مان للسكري 
اللذي���ن يتبعان مؤسس���ة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي، 
خلدمة االبن���اء املوهوبني 
واملبدعني من ابناء الوطن.

وقال، مت تقسيم املدارس 
على يومني مبعدل مدرستني 
كل يوم ومت البدء مبدرسة 
ام عطية االنصارية ومدرسة 
سودة بنت مالك في االحمدي 
والي���وم الثاني مدرس���تي 
عبداللطيف الديني االبتدائية 
وأحمد املشاري املتوسطة 
ال���ى ان اجمالي عدد  الفتا 
الطالب والطالبات 124 طالبا 

فحص إحدى الطالبات تطوير مواهب الطلبة 

جانب من الطلبة املشاركني 

اخلضر زار وفد الطلبة الضباط البحريني في ميدان األديرع

األركان الى ايجاز من مدير 
التمرين املقدم الركن صالح 
الزعبي حول  بن ناص���ر 
املهام والواجبات املنوطة 
بهم لتنفي���ذ هذا التمرين 
الذي يجسد مبدأ التعاون 
والتخطيط  والتنس���يق 
املشترك بني دول مجلس 
التع���اون ل���دول اخلليج 
العربية وإبراز ثمرة عمل 

وجه���د متواصل للتعرف 
التي تقوم بها  املهام  على 
الكليات العسكريه لتبادل 

اخلبرات فيما بينها.
وراف���ق نائ���ب رئيس 
األركان العامة للجيش خالل 
الزيارة مدي���ر كلية علي 
اللواء  الصباح العسكرية 
الركن احم���د عبدالوهاب 

العميري.

في بيان ان الفريق اخلضر 
رحب بأعضاء الوفد متمنيا 
له���م النجاح ف���ي تنفيذ 
مترين املش���روع النهائي 
)جند حم���د 7( الذي يقام 
بالتعاون م���ع كلية علي 
الصباح العسكرية خالل 
الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 

اجلاري.
واس���تمع نائب رئيس 

قام نائب رئيس األركان 
الفريق  العامة للجي���ش 
الركن محمد خالد اخلضر 
امس بزي���ارة وفد الطلبة 
الضباط من كلية الشيخ 
امللكية  عيسى العسكرية 
البحرين ف���ي ميدان  من 

االديرع.
وقالت مديرية التوجيه 
املعنوي في اجليش الكويتي 

الفريق الركن محمد اخلضر مع الوفد البحريني 

وأوض���ح ان اجلهاز وجه 
كذل���ك 471 مراس���لة لبيت 
الزكاة تخص العدد نفسه من 
األفراد و342 مراسلة للجنة 
النس���ب وتصحيح  دعاوى 
األس���ماء إلجمالي 676 فردا 
و255 مراسلة للهيئة العامة 
للمعلومات املدنية تخص 295 
فردا الى جانب 91 مراس���لة 
لوزارة الدفاع تخص 336 فردا 
و60 مراس���لة جلهات أخرى 

استفاد منها 298 فردا.
في س���ياق متص���ل، أفاد 
بأن عدد األف���راد الذين متت 
دراس���ة حاالتهم ممن قاموا 
بتقدمي مؤهالتهم للتسجيل 
بنظام ديوان اخلدمة املدنية 
ومت اعتمادهم بقاعدة ديوان 
الفترة  املدنية خالل  اخلدمة 

نفسها بلغ 731 فردا.
ودع���ا الفرح���ان في هذا 
الش���أن أصحاب الش���هادات 
وحديث���ي التخرج من حملة 
شهادة الدبلوم وما فوق ومن 
تنطبق عليهم شروط التعيني 
في القطاع احلكومي وفقا آللية 
التوظيف املعتمدة مع ديوان 
اخلدم���ة املدنية الى مراجعة 

»اجلهاز املركزي« يصدر 8073 مراسلة 
إلجناز معامالت مقيمني بصورة غير قانونية

الصانع: انطالق املهرجان الثالث للطفولة 
لتحقيق أهداف مركز ضوى اليادة

املرك���زي لتحديث  اجله���از 
بياناتهم.

وذكر ان تعليمات الرئيس 
التنفيذي للجه���از املركزي 
الفضالة »تؤكد دائما  صالح 
أهمية تطوير األداء وحتسني 
اخلدمة في مختلف قطاعات 
التوس���ع في  اجلهاز عب���ر 
التقنيات احلديثة  استخدام 
من أجل تيس���ير املعامالت 

وتبسيط اإلجراءات«.

أعل���ن اجله���از املركزي 
املقيمني  ملعاجل���ة أوض���اع 
اليوم  بصورة غير قانونية 
إصدار 8073 مراس���لة لعدد 
من اجلهات احلكومية وغير 
احلكومية تخت���ص بإجناز 
معامالت املقيمني بصورة غير 
قانونية خالل األش���هر ال� 9 

األولى من العام احلالي.
وقال مدير إدارة املعلومات 
في اجله���از املركزي عبداهلل 
ل� »كونا« امس: إن  الفرحان 
املراسالت استفاد منها 11924 
فردا من املقيمني بصورة غير 
قانوني���ة وكان العدد األكبر 
ل���وزارة الصحة حيث  منها 
إليها  املركزي  وجه اجله���از 
4127 مراس���لة تخص 6061 
فردا خ���الل الفترة من مطلع 
العام احلالي حتى نهاية شهر 

سبتمبر املاضي.
وأضاف الفرحان ان اجلهاز 
وجه أيضا 2008 مراس���الت 
إلدارة التوثيقات الش���رعية 
العدل واستفاد منها  بوزارة 
الى 719  2769 فردا إضاف���ة 
الداخلية  ل���وزارة  مراس���لة 

إلجمالي 1018 فردا.

أعلن رئيس مركز ضوى اليادة التطوعي 
عبداحملسن الصانع ان املركز بالتعاون مع شركة 
إدارة لتنظيم املعارض واملؤمترات واملعسكرات 
بصدد إقامة مهرجانا للطفولة في الفترة من 
10 ال���ى 13 نوفمب���ر 2014 في أرض املعارض 
مبشرف، مضيفا في تصريح صحافي ان هذا 
املهرجان يقام للسنة الثالثة على التوالي برعاية 

استراتيجية من قبل وزارتي التربية والشؤون 
االجتماعية والعمل.

وبنينّ الصان���ع ان إقامة مثل هذا املهرجان 
يعد حتقيقا لهدف من أهداف إنشاء املركز وهو 
خدمة جميع أفراد املجتمع بشكل عام واالهتمام 
بالطفل بش���كل خاص، حيث ان األطفال هم 

اللبنة التي تقوم عليها املجتمعات.

عبداهلل الفرحان

أبرزها مجلس 
الوكالء ومنظمات 

إقليمية وجهاز 
التوجيه الفني 

العام وإدارة التعليم 
اخلاص

اخلالد بحث مع مدير »فاو«
مشاركة الكويت في املؤمتر الدولي للتغذية

املناسبة على اهتمام وحرص 
املدير العام د. دا س����يلفا على 
تعزي����ز عالق����ات املنظمة مع 
الكويت الذي يتبلور في دعمه 
إلقام����ة أول مكت����ب للمنظمة 
»للش����راكات واالتص����ال« في 

الكويت.
واضاف ان املكتب االول من 
نوعه والذي سيفتتح بالكويت 
مبشاركة املدير العام يهدف الى 
تنظيم وهيكلة التعاون الفني 
الوطنية  الكف����اءات  وتأهي����ل 
وتنظيم الدورات واملنتديات على 

املستوى الوطني واالقليمي.
ويهدف املؤمتر الدولي الثاني 
للتغذي����ة الذي تعقده منظمتا 
األمم املتح����دة املعنية بالغذاء 
الثانية بعد  للم����رة  والصحة 
22 عام����ا من املؤمتر األول الى 
بلورة اجم����اع دولي للتعامل 
مع التحديات الكبرى في مجال 

التغذية.

روما � كونا: بحث سفيرنا 
لدى ايطاليا الشيخ علي اخلالد 
مع مدير ع����ام منظمة األغذية 
والزراعة )فاو( مشاركة الكويت 
ف����ي مؤمترها الدول����ي الثاني 
حول التغذية في روما الشهر 

املقبل.
وقال الشيخ علي اخلالد ل� 
»كونا« ان����ه اجتمع مع املدير 
العام للفاو د.جوزيه غراتسيانو 
داس����يلفا مبكتبه أمس حيث 
تن����اوال اس����تعدادات املنظمة 
بالتعاون م����ع منظمة الصحة 
لعاملية لتنظيم )املؤمتر الدولي 
للتغذية( في الفترة 19 � 21 من 

نوفمبر املقبل.
وأض����اف ان قبول الكويت 
دعوة املنظمة للمش����اركة في 
املؤمتر يعكس اهتمام الكويت 
وسياستها الهادفة الى معاجلة 
التحديات املعاصرة الس����يما 
املتعلق����ة باألم����ن  القضاي����ا 
الغذائي والصحة العامة والرفاه 

االنساني.
وأعلن السفير اخلالد في هذه 
املناسبة عزم الكويت املساهمة 
ف����ي املؤمتر الدول����ي للتغذية 
بعرض جتربتها عبر »دراسة 
خاصة ع����ن حالة التغذية في 
الكويت ودور املرأة الكويتية في 
توعية املجتمع مبشكلة البدانة 

لدى األطفال«.
وبني انه استعرض مع املدير 
العام التقدم احملرز في عالقات 
التعاون بني الكويت واملنظمة 
الدولي����ة في برام����ج التنمية 
الوطنية واالقليمية ومتعددة 

األطراف.
وفي هذا السياق أكد السفير 
استمرار الكويت التي تترأس 
اقليم الشرق األدنى  مجموعة 
بالفاو في  افريقي����ا  وش����مال 
مساندة برنامج عمل املدير العام 
داسيلفا وخططه االستراتيجية 

ف����ي فترة واليته  والتنفيذية 
الى تعزيز  الباقية والرامي����ة 

دعائم األمن الغذائي العاملي.
ادراج  وشدد على ضرورة 
»زراعة النخيل« ضمن نقاشات 
واجتماعات املنظمة حول أهمية 

التراث الزراعي في العالم.
أن  الكويت  وأضاف سفير 
مش����اركة الكويت في معرض 
»اكسبو ميالنو 2015« في مايو 
املقبل حتت عن����وان »تغذية 
الكوكب طاقة للحياة« بجناح 
كبير حول اجنازاتها التنموية 
الفري����دة تؤك����د حرصها على 
املشاركة واالسهام في حل قضايا 

التغذية حول العالم.
وتناول االجتماع زيارة مدير 
عام أقدم منظمات األمم املتحدة 
املرتقبة للكويت والتي يعتزم 
خاللها تقدمي التهنئة شخصيا 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة التكرمي 
الدولي التاريخي لسموه »قائدا 

للعمل اإلنساني«.
وأثنى السفير اخلالد في هذه 

ينطلق 19 نوفمبر املقبل

السفير الشيخ علي اخلالد مع مدير عام »فاو« د.جوزيه غراتسيانو داسيلفا
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أسماء 203 مواطنني خصصت لهم بيوت حكومية في  مدينة جابر األحمد
٭نايف محمد ناصر حمود 

الشمري
٭هاني حسن عباس العوض

٭علي حمد فهيد عبران
٭نايف عبداهلل محمد الدوخي

٭نفل نايف نفل العجمي
٭احمد عبدالعزيز خضر 

اخلضر
٭بدر احمد نشمي الظفيري
٭عبداهلل بديوي احمد الفهد

٭سليمان علي سليمان اخلالدي
٭حمزه عباس عيسى القطان
٭حسني راشد حسني الدوب

٭عبداهلل عبدالرحمن الرشيد
٭صالح سوعان عبيد العنزي

٭حسني علي جابر العنزي
٭سامي فرحان خليف العدواني

٭جابر علي حسن مشاري
٭محمد جاسم محمد احلبيل

٭محسن عماش عماش عوض 
احلربي

٭قايد سعود طرقي الظفيري
٭الهيلم مطيران طليحان 

الشمري
٭بندر جزا عايض العتيبي
٭عبدالعزيز سعد ابراهيم 

الرشيدي
٭محمد عباس احمد حسني

٭خالد علي حسني رضا قمبر
٭غازي عبيد محمد مجرن 

املطيري
٭سامي عبدالوهاب حبيب 

مجيد طارش
٭ناصر سنافي نصار شريده 

الشمري
٭سامي جديع سمير الفضلي

٭مشاري محمد هزاع العفاسي
٭نايف سالم عبيد العجمي
٭حمد حسني ناصر بوحمد

٭معيوف محمد فرج العجمي
٭نايف عبداهلل رسام مرزوق
٭فالح علي حوفان الهاجري

٭صالح الدين طعمه الشمري
٭عبداحملسن هادي احلويله
٭منصور مبارك حمد البراك

٭احمد عبداهلل مشيلح املرزوق
٭شعاق صحن قويعان املطيري

٭يوسف علي عيد البذالي
٭عبدالرحمن تركي  الشريف
٭محمد مشعان ردن العتيبي

٭صالح عبدالكرمي العتيبي
٭عبدالعزيز البيد ماجد العنزي

٭برجس مفرج برجس 
الدوسري

٭ناصر مبارك ناصر السهلي
٭زيد فالح مزيد  املطيري

٭خالد ابراهيم فوليت علي
٭سعيد محمد سعد  املري

٭عبداللطيف محمد احلداري 
املطيري

٭جاسم عبداهلل غدنان الشمري
٭فارس محسن عيد محمد

٭محمد غازي محمد العتيبي
٭سعد محمد حمدي عبداهلل
٭خالد منجل خلف اخلالدي

٭سعد سالمه مليح اجلميلي
٭مبارك عبداهلل عامر العجمي
٭جمال محسن نهار محيالن 

الصليلي
٭محمد صنيتان الشباب بريك 

العتيبي
٭هابس سعيد علي الشهري

٭بندر عادي سليم نهار 
اخلالدي

٭محمد سطم عواد الشمري
٭هاجد نواف سعد نايف 

املطيري
٭سامي شطيط عايد جارد 

العنزي
٭عامر حمد عامر العجمي
٭محمد مرزوق صلبوخ 

احلسيني
٭محمد زفير خليف العنزي
٭حمود حمد محمد العجمي
٭حبيب علي احمد السعيد
٭عادل جاسم محمد املناع

٭طالل صقر راشد اشتيلي
٭عادل جزاع ذعار العنزي

٭مرزوق محمد حمد السعيدي
٭عبداهلل يوسف الصالح

٭عبدالعزيز حمد خلف الصانع
٭صالح ناصر علي الرشيدي

٭بدر محمد جعفر عزام 
الشمري

٭ناصر فهد عبداهلل العتيبي
٭وليد عبداهلل مبارك بالل

٭خالد جدعان منخي العتيبي
٭نايف عايد خليف العنزي

٭عالء علي عبداهلل بولند
٭انور عايض جنم غنيم

٭براك طرقي محسن العتيبي
٭احمد عبدالرحمن خلف نصار

٭بندر ناصر مناور  الشمري
٭صالح شامخ سليمان 

الرشيدي
٭بندر فيحان جاعد املطيري

٭مساعد ابراهيم عواد الرشيدي
٭ضويحي شبيب نادر العجمي

٭فهد مناور بقان  العنزي
٭جاسم يوسف نصف العماني

٭عبداهلل فالح بطي املطيري
٭فالح بريدان حمود الهاجري

٭بدر طارش جريبيع الرويعي
٭ضاحي حجي مخيشم 

الشمري
٭جهز صالح جهز العتيبي
٭عبدالعزيز صالح سويلم 

العنزي
٭فهد سالم مذخر الضعيان

٭زيد محمد زيد العتيبي
٭سعود علي سويد املطيري
٭حسني علي حسني عبداهلل

٭عايد عبداهلل عوده  الشمري
٭ثامر براك منصور بذال 

الرشيدي
٭محمد عادي غازي الهاجري

٭جاسم محمد سيد عباس 
املوسوي

٭محمد حمد سعد العدواني
٭علي احمد حسن التجلي

٭رائد ابراهيم سمني فاضل 
الفضلي

٭عبداهلل ابراهيم احمد الدشتي
٭محمد صعب علي صعب

٭عبداهلل محمد علي القبندي
٭محمد سعيد حبيب مناحي 

اخلالدي
٭حمود مكمي جلفيف الذايدي

٭علي محمد مطر احلربي
٭بدر عبداهلل عبدالرحيم 

العوضي
٭سعد سالم مطارد الدملاني
٭عدنان جابر حسني احلجي
٭فهد ثروي برغش الظفيري
٭طالل محمد عياد اجلنفاوي
٭طارق ابراهيم زيد العليان

٭ناصر مطيران طليحان  
٭عبداهلل عبدالعزيز فريح 

الكوح
٭سعد عوض سويدان العتيبي

٭حمود محمد ناصر حمود 
الشمري

٭احمد عبدالرحمن عبداملجيد 
عبدالرحمن العوضي

٭يوسف سعد حمد العنزي
٭حمد عبدالرحمن حمود 

العنزي
٭محمد هادي مسفر العجمي

٭صالح حجي مخيشم الشمري
٭جابر جاسم فيحان ضيدان 

الشمري
٭عبدالستار برزيز عبداهلل

٭خالد مظهور محمد رباح علي 
احلربي

٭سعد جدعان طريخم الشمري
٭احمد مطير حمود العازمي
٭خالد هادي هايف احلويله
٭مبارك راشد مبارك املاص
٭فهد عكاش سعد العبدلي

٭يوسف احمد يوسف السعيد
٭عيسى عبداهلل محمد املريخي

٭فهد معتوق علي االستاد
٭عادل عباس عيدان عباس

٭عبداملجيد عيسى محمد ملك
٭عبدالعزيز شريده فالح 

الديحاني
٭سعد ملعان ناشي  العجمي

٭جمال راضي مرزوق سعيد 
الطلح

٭حمد مسعود مسفر العجمي
٭زامل بديوي داود سليمان
٭فالح غريب دوخي ماطر 

العنزي
٭محمد يوسف جوهر جمشير
٭يوسف شعبان حبيب غلوم

٭عبداهلل راجح جعيفن 
العبداهلل

٭عبداهلل مبارك علوش 
املطيري

٭عادل نايف قبالن مجبل 
الرشيدي

٭هاني ابراهيم محمد املهيني
٭عدنان فتيخ جلوي الصليلي

٭علي حسني عبداهلل احمد
٭محمد خميس الفي العنزي

٭سعد مبارك محمد خليفه
٭صالح قبالن مشيش الرشيدي

٭حامد خالد مصلح مفلح
٭طالل عبداهلل حسني علي 

احلجي
٭مهنا ابراهيم خليل الرامزي

٭فيصل عوض ناصر الهاجري
٭عبداهلل ابراهيم عبداهلل 

احلبيل
٭عبداالله محمد عبدالكرمي 

اخلميس
٭صالح سعد حنتوش العازمي

٭ناصر بدر سيف املطيري
٭عايض مانع مغيث عايض
٭احمد عيد رمضان احلربي

٭مناحي مذكر مناحي العجمي
٭احمد غازي ضحوي سالم
٭حسني عباس غلوم رضا

٭موسى عبداهلل طلب 
الهرشاني

٭عايد ردمان غضيان احلربي
٭طالل هالل حفر اجلميلي

٭احمد محمد احمد العتيبي
٭محمد ندى محمد الشمري
٭سعد ناصر سيف ناصر 

السامح
٭نايف هندي مبخوت العجمي

٭محمد عواد محمد الشمري
٭منصور مسلم بداح  املطيري

الرسمية.  وفيما يلي األسماء:
٭نعير عبدالهادي راشد 

الهاجري
٭عدنان جاسم محمد درويش 

الدرويش
٭سلطان خالد يوسف 

القحطاني
٭عبداهلل راشد سالم  العجمي

٭محمد ماثل مثيب العتيبي
٭علي صالح علي عطااهلل 

العجمي
٭سفر حسني مفرج العجمي

٭أحمد فالح مسعود املطيري
٭مطر رومي خلف العنزي

٭عبداهلل ربيع عبداهلل مخيزمي 
املري

٭عبدالكرمي عبداهلل مرزوق 
الشمري

٭محمد جمعان فالح  الهبيداء
٭خالد اسماعيل السيد حسني 

هاشم
٭فالح سعيد معيقل ناصر

٭محمد غويزي العويد 
احلميدي

٭خالد حميد ثويني مزعل
٭حسن فهد ناصر هادي 

العجمي
٭مبارك طرقي محسن العتيبي

٭مسلم احمد حسني القطان
٭محمد حسني رضا املسكتي

٭نواف يوسف عراك الشمري

حمد العنزي

أعلن����ت املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية أنها ستقوم 
بتوزيع الدفعة السابعة واألخيرة 
من البيوت احلكومية في منطقة 
جابر األحمد والتي تشتمل على  
)203( بيوت مبساحة 400م2، 
للمخصص له����م حتى تاريخ: 

.1997 -12 -8
وذلك وفقا للمواعيد التالية: 
أوال: يوما االثن����ني أو الثالثاء 
27 و28 اجلاري توزيع بطاقات 
القرعة، ويوم األربعاء 29 اجلاري 

توزيع بطاقات االحتياط.
وأشارت املؤسسة انه على 
املواطنني املخصص لهم بيوت 
حكومية في هذه املنطقة واملدرجة 
أس����ماؤهم احلضور شخصيا 
إل����ى مبنى املؤسس����ة العامة 
للرعاية الس����كنية في منطقة 
جنوب السرة الساعة التاسعة 
)9 صباحا(  في املواعيد املبينة 
أعاله، مصطحبني معهم البطاقة 
املدنية وقرار التخصيص وذلك 
لتسلم بطاقة القرعة خالل أوقات 

الدوام الرسمي.
علما بأن م����ن يتخلف عن 
تس����لم بطاقة القرعة اخلاصة 
به خالل األي����ام احملددة، فإن 
املؤسسة س����تقوم باستبعاد 
اسمه وإدخال األسماء التي تليهم 
ف����ي التخصيص، وأضافت أن 
املواطنني املخصص لهم بيوت 
حكومي����ة ف����ي ه����ذه املنطقة 
ولم ترد أس����ماؤهم ضمن هذا 
الكش����ف عليهم احلضور إلى 
مبنى املؤسسة  العامة للرعاية 
الس����كنية في منطقة جنوب 
السرة املسرح في متام الساعة 
التاسعة )9( صباح يوم الثالثاء 
21 اجلاري مصطحبني معهم قرار 
التخصيص  والبطاقة املدنية 

للدخول ضمن االحتياط.
وذك����رت املؤسس����ة أنه����ا 
تس����تقبل املواطنني في صالة 
اخلدمة اإلسكانية مبقرها في 
جنوب الس����رة خ����الل الفترة 
املسائية من الساعة الثانية ظهرا 
وحتى الساعة السابعة حرصا 
على اجناز معامالت املواطنني 
دون التأثير على اوقات عملهم 

»السكنية«: رفع تاريخ التخصيص على شقق مدينتي جابر األحمد وشمال غرب الصليبخات
حمد العنزي

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أنها مازالت تستقبل املواطنني املتقدمني 
بطلبات سكن والراغبني في التخصيص 
على الشقق احلكومية في املناطق التالية:

شقق مشروع مدينة جابر األحمد ـ 
املتقدمون حتى 2008/12/31 وما قبل. 

وكذلك شقق مشروع شمال غرب 
الصليبخات، املتقدمون حتى 2008/12/31 

وما قبل. وقالت إن على املواطنني 
مراجعة صالة اخلدمة اإلسكانية مببنى 

املؤسسة »جنوب السرة« الدور األرضي 
أو احلكومة مول مبنطقة اجلهراء أو 

جابر العلي وجليب الشيوخ أثناء الدوام 
الرسمي الساعة 8 صباحا وذلك اعتبارا 

من يوم االثنني املوافق 10/2014/27، 
متهيدا للنظر في التخصيص لهم، 
مصطحبني معهم املستندات التالية:

1- شهادة راتب حديثة. )إذا كان املتقدم 
بطلب يعمل بالقطاع اخلاص، أو متقاعدا 

فعليه إحضار شهادة من مؤسسة 
التأمينات االجتماعية تفيد اشتراكه 

بها. وإحضار شهادات دراسية لألبناء 
بالدرجات للعام الدراسي احلالي.

2- كتاب حديث من بنك التسليف 
واالدخار »يطلب من إدارة خدمة املواطن 

باملؤسسة«  جلميع أفراد األسرة
3- شهادة سجل عقاري حديثة من وزارة 

العدل، مبينة فيها الرقم املدني.  جلميع 
أفراد األسرة

4 - صور البطاقات املدنية ألفراد األسرة.     

جلميع أفراد األسرة.
5 - في حالة وفاة أب صاحب العالقة 

عليه إحضار شهادة سجل عقاري حديثة 
للمرحوم باإلضافة إلى شهادة حصر 

الوراثة. 
6- شهادة حديثة من الهيئة العامة 

لشؤون ذوي اإلعاقة للمشمولني بقانون8 
لسنة 2010 في شأن حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
 هذا، وتذكر املؤسسة بأنها تستقبل 

املواطنني في صالة اخلدمة اإلسكانية 
مبقرها في جنوب السرة خالل الفترة 
املسائية من الساعة الثانية ظهرا وحتى 

الساعة السابعة حرصا على إجناز 
معامالت املواطنني دون التأثير على 

أوقات عملهم الرسمية.

الشيخ عود اخلميس يفتتح أحد املساجد التي أقامتها اللجنة

»زكاة كيفان«: إنشاء
 20 مسجدًا خارج الكويت من 
خالل مشروع »بيتك في اجلنة«

ليلى الشافعي

أك���د رئيس جلنة زكاة كيف���ان التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية الشيخ عود اخلميس 
ان اللجنة تسعى إلنشاء 20 مسجدا خارج 
الكويت في عدد من الدول العربية واإلسالمية، 
وذلك من خالل املشروع الذي تنفذه اللجنة 

حتت اسم »بيتك في اجلنة«.
وأضاف اخلميس في تصريح صحافي ان 
اللجنة تقوم بتنفيذ هذا املشروع بالتعاون 
مع كثير من اجلهات املختصة في تلك الدول 
ألجل إنشاء املس���اجد في املناطق النائية 
والفقيرة بهدف إقامة الصالة وتنظيم حلقات 
القرآن، حيث ال يستطيع أهل القرية أو أهل 
املدينة بناء مس���جد يؤدون فيه الفريضة، 
مبين���ا في الوقت ذات���ه أن مصادر متويل 
إنشاء املساجد خارج الكويت هي الصدقات 

واألثالث مببالغ متوسطة.
وأشار اخلميس إلى أن اللجنة تلقت العديد 
من الطلبات للحاجة إلى مسجد ولقد شرف 
اهلل املساجد فقال تعالى )إمنا يعمر مساجد 
اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر(، مستشهدا 
بقول الرس���ول الكرمي محمد ژ: »من بنى 
مسجدا بنى اهلل له بيتا في اجلنة«، داعيا 
أهل اخلير الى التواص���ل مع اللجنة على 
اخلط الس���اخن: 66293044 أو زيارة املقر 
الرئيس���ي للجنة في منطقة كيفان مقابل 

اجلمعية الرئيسية.
ولفت اخلميس إلى ان الغرض من تنفيذ 
هذه املش���اريع هو إبراز الدور اإلنس���اني 
واالجتماعي اخليري الكويتي في كل مكان 
بالعالم من خالل املساهمة في توفير املساجد 
كمشروعات رئيسية حتتاجها املجتمعات 
اإلس���المية الفقي���رة وكذل���ك العمل على 
مساعدة املسلمني في مثل هذه الدول على 
أداء الصلوات باملس���جد بأريحية وتعزيز 
ارتباطهم ببي���وت اهلل عالوة على تفعيل 
دور املسجد في تبصيرهم بأحكام الدين عبر 
الوعظ والدروس واحملاضرات الدينية، فضال 
عن املساهمة في حتقيق األهداف التنموية 
في املجتمع املسلم وحتقيق رفعة ونهضة 

املسلمني.

علي الفودري 

في ختامها املشاركون شهادات 
خاصة باملشاركة في فعاليات 
األسبوع. وأوضح أن الفعاليات 
ستتضمن ورشتني تدريبيتني 
بعنوان »وقفة مع الذات.. أين 
أنا من حياتي« تقدمها املستشار 
النفسي والتربوي واالجتماعي 
واألس����ري تهان����ي املطيري، 
بينما سيخصص اليوم الثالث 
لورش����ة عمل مع االستشاري 
النفسية ومدرب  الهندسة  في 
البشرية علي دشتي،  التنمية 
حيث ستكون الورشة بعنوان 
»الطري����ق إلى القم����ة، مؤكدا 
أن املش����اركة مجانية ولكافة 
أعضاء اجلمعية من املهندسني 

واملهندسات«. 

أسبوع للتفكير اإليجابي في »املهندسني«
تنطلق في جمعية املهندسني 
فعاليات األسبوع اإليجابي اليوم 
)األحد( والذي ينظم بالتعاون 
بني جلن����ة النش����اط الداخلي 
الثقافية، وتس����تمر  واللجنة 
فعالياته حتى 29 أكتوبر اجلاري 
مبقر اجلمعي����ة. رئيس جلنة 
النشاط الداخلي م.علي الفودري 
ق����ال إن اللجنتني تنظمان هذا 
األسبوع لكافة أعضاء اجلمعية، 
بهدف تطوير مهاراتهم احلياتية 
التفكير  وتنمية قدراتهم على 
� اإليجابي وكيفية  اإلبداع����ي 
التخلص م����ن ضغوط احلياة 
اليومي����ة، مضيفا أن فعاليات 
األس����بوع س����تقام في الفترة 
املسائية فقط وملدة 3 أيام، مينح 

جمال الشطي

رعاية املسلمني اجلدد وخدمة 
اجلاليات املسلمة في الكويت 
من باب التكافل االجتماعي 
بني املسلمني من خالل إعانتهم 
الدعم والعون لهم  وتقدمي 
خاصة من العمال البسطاء 

ذوي الدخل احملدود. 
الش���طي في  وأض���اف 
تصريح صحافي أن اللجنة 
دش���نت مش���روع »إطعام 
الطعام« من باب س����ماحة 
وعظمة اإلسالم في التعامل 
م����ع الفق����راء واحملتاجني، 
موضحا أن املشروع يشمل 
توزيع املواد الغذائية على 
العاملني البسطاء واملسلمني 
اجلدد من اجلاليات األسيوية 
الوافدة م����ن الفقراء وذوي 
الدخ����ل احملدود، مش����يرا 
إلى أن املش����روع يستهدف 
تأليف قلوب املهتدين اجلدد 
وتثبيتهم على اإلسالم عالوة 
على غرس املفاهيم اإلسالمية 
في نفوسهم، إضافة إلى تقدمي 
يد املساعدة لغير املسلمني 

»التعريف باإلسالم« دشّنت »إطعام الطعام«
لتحبيبه����م ف����ي اإلس����الم 
وكذلك رعاية املهتدين اجلدد 
اجتماعيا وماديا ونفسيا. 

ولف����ت الش����طي إلى أن 
املش����روع نوع من الصدقة 
النبي  يأتي انطالقا من رد 
ژ على رجل جاء يسال: أي 
اإلسالم خير؟ قال: »تطعم 
الطعام وتقرأ السالم على 
من عرفت ومن لم تعرف« 
)البخاري( وذلك ألن إطعام 
الطعام مس����تلزم لسالمة 
اليد والصدر واللسان نحو 
املس����لمني، فهو يزيد األلفة 

بني املسلمني عامة. 
وأوضح الشطي أن قيمة 
التبرع للسهم الواحد تبلغ 
100 دين����ار أو التبرع بأي 
مبل����غ، مضيف����ا: فمن أراد 
املساهمة باملشروع فعليه 
االتص����ال عل����ى هوات����ف 
جلنة التعريف باإلس����الم: 
22444117 - 97600074 او 
عب����ر التواصل االجتماعي: 

.ipcorgkw@

ليلى الشافعي

أك���د مدي���ر ع���ام جلنة 
التعريف باإلس���الم جمال 
الشطي حرص اللجنة على 
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل
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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

د.محمد املشد

طارق بورسلي 

115 طالباً وطالبة يتنافسون على 50 مقعداً

مرشح املجلس الطالبي »إدارة أعمال« في اجلامعة العربية املفتوحة

املشد: انتخابات اجلامعة املفتوحة 30 أكتوبر اجلاري
تنتظ����ر اجلموع الطالبية 
الت����ي تقدر ب����� 8 آالف طالب 
وطالبة في فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت يوم اخلميس 
30 اجلاري انتخابات املجلس 
الطالب����ي الختيار من ميثلهم 
للعام الثالث على التوالي، حيث 
تفتح صناديق االقتراع في متام 
الساعة الثامنة صباحا وتستمر 

إلى الرابعة عصرا.
وفي ه����ذا الس����ياق، قال 
رئيس اللجنة العليا املؤقتة 
النتخابات املجلس الطالبي في 
فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت د.محمد املشد انه قد 
مت اعتماد األسماء املرشحة بعد 
التأكد من الشروط التي يجب 
توافرها في املرشح حسب املادة 
5 واملادة 30 من الئحة املجلس 
الطالبي والتي تنص على أن 

دعا مرشح املجلس الطالبي 
تخص����ص ادارة االعمال في 
اجلامعة العربي����ة املفتوحة 
طارق ماجد بورس����لي عموم 
الطلبة للمشاركة في اختيار 
ممثليهم في املجلس الطالبي 

للعام احلالي.
وقال بورسلي ان من ابرز 
األه����داف التي يس����عى اليها 
العمل على رفع الوعي النقابي 
واالرتقاء بأداء املجلس الطالبي 
ليكون لسان الطالب املؤثر في 

كل قضاياه ومطالباته.

يكون الطالب مسجال ومنتظما 
في دراسته وبرسومه الدراسية 
باإلضاف����ة إلى عدم وجود أي 
عقوب����ة تأديبية صدرت ضد 
املرشح وكذلك لم تصدر بحقه 
أحكام جزائية، مؤكدا على ثقة 
عالية بالوعي النقابي للطلبة 
املرشحني ومدى التزامهم بكل 
اللوائح والقوانني التي تنظم 
ملرش����حهم الدميوقراطي، ما 
يعكس صورة مشرفة عن العمل 
النقابي اجلامعي الذي نسعى 
إليه جميعا سواء من أبنائنا 
الطلبة أو إدارة اجلامعة، داعيا 
كل الطلبة املرشحني حلضور 
اللقاء التنويري الذي ستعقده 
اللجنة العليا املؤقتة لالنتخابات 
اليوم األحد في املسرح الصغير 
في الدور األول في متام الساعة 

الرابعة عصرا.

مضيفا انه البد من العمل على 
ربط خريجي اجلامعة بسوق 
العمل واالعتراف مبستواهم في 
جميع التخصصات، مؤكدا ان 
خوض غمار هذه االنتخابات 
مع زمالئه يأت����ي من منطلق 
اإلمي����ان بالعمل النقابي الذي 
يخدم الطلبة ويقوم بتسهيل 
أعماله����م وإزال����ة اي عراقيل 
تواجههم. وأض����اف: »أمامنا 
الكثير من األمور التي نسعى 
لتحقيقها لصالح الطلبة من اجل 
ان تكون اجلامعة بيئة تعليمية 

وأض����اف املش����د ان عدد 
املتنافس����ني قد وصل إلى 115 
مرش����حا لعضوي����ة املجلس 
الطالبي من جميع التخصصات 
للفوز ب� 50 مقعدا على مرشحي 
التخصصات الثالث����ة )إدارة 
األعمال، األدب اإلجنليزي، تقنية 
املعلومات واحلوسبة(، الفتا الى 
ان صناديق االقتراع ستستقبل 
أبناءنا الطلبة والطالبات في 
متام الساعة الثامنة صباحا، 
حيث يس����تمر التصويت إلى 
الس����اعة الرابعة عصرا على 
صناديق االقتراع، مشيرا الى 
انه بعد إغالق عملية االقتراع 
سيتم نقل كل الصناديق إلى 
جلنة الفرز الرئيسية والتي 
ستكون في مسرح قتيبة الغامن 
ملباشرة الفرز بحضور مناديب 

الطلبة.

مناس����بة ومتكاملة للطلبة«. 
وتابع: »لدينا الكثير من امللفات 
العالقة والتي سنسعى الن نقوم 
بحلها ومنها مشكلة املسارات 
واعتراف����ات بع����ض اجلهات 
بالشهادات، وتبسيط إجراءات 
احلصول على شهادة ملن يهمه 
األم����ر للحصول على رخصة 
الس����وق وإيجاد ح����ل نهائي 
ملشكلة تعطل النظام االلكتروني 
في كل فصل ومساواة الطلبة 
املتأخرين دراسيا بنظرائهم في 

ايام التسجيل«.

بورسلي: تسهيل حصول الطالب على شهادة 
ملن يهمه األمر الستخراج رخصة القيادة

قام رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء هيئة تدريس 
املعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد العبداحملسن ود.محمد 
الزنكوي ود.حسني احلكم، بزيارة لعمالق املسرح الكويتي 

الفنان العمالق عبداحلسني عبدالرضا مساء أمس لالطمئنان 
على صحته، مؤكدين انه اثری احلياة الفنية في الكويت وأغناها 

بعطائه الدائم دون انقطاع، وشارك في إرساء دعائمها، منذ 
انطالق مسيرة احلركة الفنية املسرحية الكويتية. وعبر رئيس 
الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء هيئة تدريس املعهد العالي للفنون 
املسرحية د.فهد العبداحملسن عن سعادة وتهاني أعضاء هيئة 

تدريس املعهد العالي للفنون املسرحية بتماثل رائد احلركة 
املسرحية عبداحلسني عبدالرضا للشفاء وعودته إلى ارض 
الوطن وهو بكامل صحته وعافيته. وعبر العبداحملسن في 

تصريح صحافي عقب اللقاء، عن تقدير أبناء املجتمع الكويتي 
كافة، للدور الفني الذي جسده عبدالرضا خالل مسيرته، بجميع 

املجاالت الفنية، مؤكدا أنه خالل مسيرة أعماله الفنية الهادفة، 
والرامية لتحقيق األهداف السامية في بناء املجتمع، لم يتوان 

في دعم الشباب الكويتي املثابر.

رابطة تدريس »الفنون املسرحية« اطمأنت 
على صحة عبد احلسني عبد الرضا

د. فهد العبداحملسن ود. محمد الزنكوي ود. حسني احلكم خالل زيارتهم 
للفنان عبداحلسني عبدالرضا

د. أمني دواس ود.صالح العتيبي ود. يسري العصار ود. محمد املقاطع خالل احملاضرة

عدد من أعضاء القائمة املستقلة مع الطلبة خالل احلفل

خالل لقاء مع طلبة املاجستير بكلية القانون الكويتية

املقاطع للطالب: االلتزام باجلدية واملتابعة الدورية 
مع املشرفني إلنهاء أطروحة املاجستير في موعدها

»مستقلة التطبيقي« أقامت حفل عشاء للطالب مبناسبة 
فوزها في االنتخابات: ثقتكم وسام فخر على صدورنا

حترص إدارة كلية القانون 
الكويتية العاملية على مواكبة 
طلبتها باالهتمام والرعاية 
والتوجيه واإلرشاد ملا فيه 
مصلحة حتصيلهم العلمي، 
وضمان تخطيهم أي عقبة 
ميكن أن تواجههم في حياتهم 
الدراسية بالتعاون مع اإلدارة 
وأعضاء هيئة التدريس، ما 
يساعد الطلبة على النجاح 
والتفوق الدراسي، ومن هذا 
املنطلق مت األسبوع املاضي 
عقد لقاء خاص لطلبة مرحلة 
رسالة املاجستير الذين يبلغ 
عدده����م 40 طالبا وطالبة، 
حضره كل من رئيس وعميد 
الكلي����ة د. محم����د املقاطع، 
والعميد املس����اعد للشؤون 
العلمية د. يسري العصار، 
والعميد املس����اعد لشؤون 
العتيبي،  الطلبة د. صالح 
وأستاذ القانون اخلاص د. 
الذين قدموا  أم����ني دواس، 
للطلبة مجموعة من النصائح 
واإلرش����ادات والتوجيهات 
واملعلوم����ات املفي����دة التي 
تس����اعدهم عل����ى اختيار 
التي  املواضي����ع والقضايا 
س����يتناولها كل واحد منهم 
ف����ي أطروحة املاجس����تير، 
وكيفية إعداد الرسالة، وغير 
ذلك من توجيهات تساعدهم 
على اجتياز ه����ذه املرحلة 

بنجاح.

ثامر السليم

م����ن  ع����دد  بحض����ور 
الشخصيات البارزة وجموع 
الطلب����ة نظمت  كبيرة م����ن 
القائمة املستقلة بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
اكتس����احها  حفال مبناس����بة 
ملقاع����د االحت����اد 2015/2014 
التوالي،  الثالث على  وللعام 
وقد حرصت أعداد كبيرة من 
جموع الطلبة على مشاركتها 
احتفالها بالفوز، حيث حصلت 
القائمة على رقم قياسي بعدد 
األصوات بلغ 4868 صوتا، ما 
يؤكد تواجدها بقوة بني جموع 
الطلبة، وأقيم االحتفال بقاعة 
الس����يفني بالعارضي����ة، وقد 
حرصت قيادات وأعضاء القوائم 
املنافسة للمستقلة  الطالبية 
على حض����ور احلفل وتقدمي 
التهاني له����ا، ما يعزز مقولة 
»االنتخابات يوم والزمالة دوم« 
حيث أقي����م احلفل في أجواء 

أخوية.
وفي ه����ذا اإلط����ار، عبر 

املنسق العام للقائمة يوسف 
خضر العنزي عن بالغ امتنانه 
جلموع الطلبة الذين حرصوا 
على احلضور ملشاركة القائمة 
فرحته����ا بالف����وز، كما تقدم 
بالش����كر والعرف����ان جلميع 
العاملني القائمة الذين حققوا 
هذا الفوز الكبير، إضافة الى 
تقدمي شكره وعرفانه لطالب 
وطالبات الهيئة لثقتهم الغالية 

بالقائمة املستقلة.

وشدد املقاطع على ضرورة 
االلتزام باجلدية إلنهاء دراسة 
املاجستير في وقتها من خالل 
املتابعة الدورية مع األساتذة 
املشرفني إلنهاء األطروحة في 
وقتها، وللتعرف منهم على 
الطريق����ة العلمية املعتمدة 
املاجستير،  إلعداد رس����الة 
واملراجع األساسية يتركز 
عليها البحث وتشكل منطلقا 
الرس����الة  لفه����م موضوع 
واإلحاطة به م����ن مختلف 
اجلوانب متهيدا لتقدمي إضافة 
على ما مت تقدميه من قبل، 
واعتماد اللغة اإلجنليزية منذ 
البداية في كتابة األطروحة 
ولي����س العربي����ة ومن ثم 

ترجمتها لإلجنليزية، ما قد 
يضيع الكثير من املعاني مع 
احلرص على تالفي األخطاء 
اللغوية، مشيرا إلى أنه في 
حاالت استثنائية ولظروف 
قاهرة وخاصة جدا يعطى 
بع����ض الطلب����ة الذي����ن ال 
يستطيعون إكمال دراستهم 

دبلوم دراسات عليا.
من جانبه، دعا د.يسري 
العصار الطلبة لالطالع على 
الضوابط واملعايير والقواعد 
املعتمدة عند إعداد أطروحة 
املاجس����تير، ما يسهل على 
الطال����ب معاجلة املوضوع 
ال����ذي يخت����اره بأس����لوب 

علمي.

م����ن جانبه، ق����ال رئيس 
الهيئ����ة اإلداري����ة اجلدي����دة 
لالحتاد حمد فؤاد الفيلكاوي 
ان ثقة طالب وطالبات الهيئة 
وسام فخر واعتزاز على صدر 
العامل����ني بالقائم����ة وجميع 
أعضاء االحتاد، مؤكدا عزمه 
على االستمرار في خدمة جموع 
الطلبة بكل عزمية وإصرار، 
والعمل على تذليل الصعوبات 

التي تواجههم.
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وأخيرًا 
خجلت أميركا

كشفت معركة عني العرب 
كوباني املدينة الكردية 

السورية احملاذية للحدود 
التركية النقاب بجالء عن 

الدعم األميركي غير املباشر 
لتنظيم الدولة الداعشية، 

وكشفت النقاب عن الدعم 
املباشر لها من قبل تركيا 
أردوغان في اقذع صوره 
املجافية للقيم اإلنسانية 
وأبسط حقوق اإلنسان.
فبعد أكثر من شهر من 
احلصار والقتال الذي 

استبسل فيه أهلها دفاعا 
عنها في وجه جزاري 

داعش التتار اجلدد، قام 
الطيران األميركي مبد 
احملاصرين في كوباني 

ببعض الشحنات من 
السالح اخلفيف والذخيرة 

واملساعدات الطبية عبر 
إسقاطها من اجلو وال أدري 
سببا لهذا التأخير في دعم 
صمود احملاصرين من قبل 

منذ أعلنت أميركا احلرب 
عليهم )داعش(.

ويبدو أن أميركا اتفقت 
مع تركيا على منح داعش 

الوقت الكافي الحتالل 
كوباني لذا رأينا جحافلهم 

يأتون في العربات والدبابات 
واملدفعية الثقيلة في أرتال 
عسكرية قادمة من العراق 

ومن دير الزور والرقة 
وغيرها، والطيران األميركي 
يغض النظر وتتموضع هذه 
القوات حول املدينة وتتخذ 

وضع القتال والطيران 
األميركي اليزال يغط في 
سبات عميق، واقتحموا 
أجزاء كبيرة من املدينة، 
وأميركا وتركيا يقوالن 

لن نسمح بسقوط املدينة، 
ورأينا كيف شاركت 

تركيا في حصار كوباني 
فمنعت دخول املقاتلني 

من أكراد تركيا والعراق 
في الوقت الذي سمحت 

فيه بدخول مقاتلي داعش 
بل وخروجهم، كما أنها 

منعت أو تلكأت في السماح 
خلروج اجلرحى األكراد 

بينما تتكفل بعالج جرحى 
داعش ناهيك عن مدينة 

اورفا التركية التي صارت 
منطقة سياحية لراحة 

مقاتلي داعش، هذا باإلضافة 
لسماح تركيا بارتفاع 
علم داعش على معبر 

تل أبيض دون ان حترك 
تركيا او أميركا ساكنا، 

األمر الذي حرك الهواجس 
لدى الطيران السعودي 

واإلماراتي ما جعلهم 
يتدخلون بقوة فسحقوهم 

واجبروهم على التراجع، 
فتحطمت املؤامرة املاسونية 

القائم على تنفيذها أميركا 
أوباما وتركيا أردوغان، 

أمام صمود املدافعني عن 
املدينة واملساعدة احلقيقة 

والقوية للطيران السعودي 
واإلماراتي وكذلك إحلاح 
الزعيم الكردي العراقي 
البرزاني، وأمام كل هذا 

ومرور الوقت أحرج 
األميركان فاضطروا للقيام 

بنقل املساعدة للمحاصرين، 
لذلك فإنني أعتقد ان 

كوباني جتاوزت مرحلة 
اخلطر وستحقق االنتصار 
على قوى الظالم واإلجرام، 
ولكن بعد أن كشفت حقيقة 
املؤامرة املاسونية وفضحت 

القائمني على تنفيذها 
وكذبهم في حربهم على 

داعش حتى شعرت أميركا 
أوباما باخلجل من تضارب 
وتعارض ما يقوم به أوباما 

وبني القيم األميركية 
التي يتمسك بها الشعب 

األميركي.. فهل من مدكر؟ 

Twitter:@ebtisam_aloun

e-mail: family_sciences@hotmail.com
twitter: @family_sciences

رؤى كويتية

ابتسام محمد العون

شيخة العصفور

احلياة حلوة وتبادل املشاعر املقننة 
شيء جميل، وكل منا يسعى ويبذل 

قصارى جهده، لكي يحب ويحب 
ويحقق القبول عند اآلخرين، وال غرابة 
في ذلك، فاإلنسان بطبعه اجتماعي خلق 

وجبل على حب الناس والعيش بينهم 
والتعامل معهم، فاملثل الشائع يقول: 

»اجلنة من غير ناس ما تنداس« وبعض 
األحيان يكون ثمن هذا التعايش باهظا، 

حيث يكون هناك هدر في املشاعر 
واألوقات والصحة واملال، إال أن اإلنسان 

االجتماعي يستمتع ويستلذ بذلك، 
السيما مع األشخاص الذين يبادلونه 

العطاء وصدق املشاعر.
واحلياة منظومة من األخذ والعطاء 

ومجموعة تعامالت وعالقات مطرزة بكم 
هائل من املشاعر الفياضة، واملشاعر 

وقود اإلنسان ونبض احلياة السعيدة، 
لكن هذا ال يعني أن نرى احلياة من 
خالل عيون اآلخرين، فهناك صنف 

من الناس يأبى إال أن تكون مشاعرنا 
اجتاه معاكس وخاصة املتنمرين عاطفيا 

وحتى األشخاص العاديني، وأقصد 

بعنوان مقالي »مشاعرنا اجتاه معاكس« 
االستقاللية في املشاعر وهي قوة 

واستغناء ومهارة عالية تكتسب مع تقدم 
العمر وزيادة الوعي واالستقالل في 

املشاعر، يعني القدرة على التعامل مع 
املشاعر املختلفة باحتراف دون التأثر 

بالطرف اآلخر أو إيذائه واالستغناء عما 
في يد الناس. وبعبارة أخرى اليأس مما 
لدى الناس، وتكتسب هذه املهارة بالعلم 

واملعرفة ثم الفهم والوعي واملرحلة 
األخيرة هي التطبيق.

 ويتم تطبيق عزل الشعور بعدة آليات 
وهي: أن نزاحم الشعور السلبي 

بالشعور اإليجابي، وأن ندخل املزاح 
كأسلوب في التعبير عن مرادنا 

واحلرص وقت الغضب على إنهاء 
املشكلة وليس حلها وإمنا احلل يكون 

الحقا في وقت االستقرار، ويكون 
ديدنا هو االنشغال والشراكة مع عدة 

أطراف وجتنب الفراغ، ومن ناحية 
أخرى الصبر واحلوار اإليجابي وعدم 

االنفعال.
اعلم عزيزي القارئ أن أسباب بعض 

مشكالتنا ليست اختالفنا فاختالفنا 
هي سنة اهلل في خلقه إمنا بسبب ردود 

أفعالنا املسبقة ورفع سقف توقعاتنا 
وآمالنا في اآلخرين.

وتأكدوا أيها الرفقاء األفاضل أن 
االستقاللية في املشاعر ال تعني 

االنعزال والتقوقع على أنفسنا وال 
تعني اللؤم أو الطيبة حد السذاجة 

إمنا أتأرجح بني النضج والطيبة 
وأن أدير مشاعري باحتراف دون 

أن يستغل اآلخرون حقوقي أو 
يستنزفون مشاعري اخلاصة، وأن 
أسد حاجات الطرف اآلخر وأشعره 

باالحترام واألمان، وهناك فرق ما بني 
سد احلاجات وتقدمي اخلدمات كالفرق 
بني الرعاية والتربية، والفن يكمن في 

إشباع احلاجات لدى الطرف اآلخر 
ال يشبعها غيرك، وهكذا االستقاللية 

جتعلنا أثمن لدى اآلخرين.
احبب حبيبك هونا ما *** عسى أن 

يكون بغيضك يوما ما.
وابغض بغيضك هونا ما *** عسى أن 

يكون حبيبك يوما ما. 

إن أكثر األسر سعادة أكثرها متتعا 
بصحة نفسية عالية اجلودة، بدءا من 

صحة وسالمة العالقة الزوجية، إلى 
عالقة الوالدين بأبنائهما وعالقة األبناء 

ببعضهم البعض، والصحة النفسية 
تعني: التوازن النفسي الناجت عن القدرة 

على ضبط االنفعاالت، ويتحقق ذلك 
من خالل التزام أفراد األسرة باحلقوق 

والواجبات جتاه بعضهم البعض 
باحلب والضمير اليقظ ضمن الشريعة 

االسالمية، والذي يؤمن ذلك الشعور 
بالرضى واألمن والطمأنينة والثقة 

بالنفس والقدرة على التفاعل االجتماعي 
والتكيف مع الواقع وحل مشكالته بعيدا 

عن االضطرابات النفسية الناجتة عن 
حرمان أو نقص.

فالعالقة الزوجية هي أول عالقة بشرية، 
وصحتها تنعكس على صحة بقية 

العالقات البشرية األخرى، فالزوجان 
املتفاهمان اللذان متأل عالقتهما 

باالحترام واحتواء املشاعر وضبط 
انفعال والتقدير واألخالقيات وأداء 

احلقوق والواجبات جتاه بعضهما 
البعض إلى جانب االنسجام الفكري 
والنفسي، فإن ذلك سوف ينعكس 
بطبيعة احلال على صحة عالقتهما 

بأبنائهما، ملا يقدمانه لهم من معطيات 
متلؤها الراحة والدفء واإلشباع 

العاطفي والهدوء واالنضباط النفسي، 
ويرتقى ذلك لعالقة األبناء ببعضهم 

البعض ولرمبا ميتد إلى صحة العالقة 
بني أفراد األسرة والعمالة املنزلية، إلى 
جانب تأهيل األبناء بطبيعة احلال إلى 
تكوين عالقات مستقبلية زوجية أو 
مجتمعية سليمة وصحية خالية من 

العقد واالضطرابات النفسية، فالصحة 
النفسية حماية وقوة متأل طبيعة 

العالقات املختلفة داخل األسرة املمتدة 
الواحدة.

والصحة النفسية السليمة لها انعكاسات 
ايجابية على حياة أفراد األسرة كالتالي:
- حتقق األمن واالستقرار النفسي لهم.
- تدفع رب األسرة لإلنتاج والنجاح في 

حياته املهنية.

- تدفع ربة املنزل للعطاء أكثر للزوج 
واألبناء.

- األبناء يحققون أعلى مستوى في 
حتصيلهم الدراسي.

- الثبات االنفعالي في احلزن والفرح.
- القدرة على حل املشكالت االجتماعية 

والتكيف معها.
- تزيد من نسبة الذكاء االجتماعي 

ألفراد األسرة.
- وقاية من االضطرابات واألمراض 

النفسية التي يعتريها النقص 
واحلرمان.

- تزيد من قوة التركيز وقوة العقل 
والفكر.

- تدعم الصحة النفسية الصحة البدنية 
ألفراد األسرة وقوة املناعة لديهم.
- تزيد من التآلف وقوة الترابط 

األسري.
- قوة متينة ضد أي هزات أو أخطار 

ناجتة من خارج األسرة.
- انعكاس إيجابي على املجتمع والبيئة 

التي تعيش بها األسرة.

مشاعرنا اجتاه 
معاكس

األسرة والصحة 
النفسية

نظرة ثاقبة

علوم أسرة

مازالت أسعار النفط في األسواق العاملية تنهار يوما 
بعد آخر، وفي نحو أربعة أشهر خسر سعر برميل 

النفط الكويتي حوالي 30 دوالرا من حوالي 110 
دوالرات للبرميل إلى حوالي 80 دوالرا فقط، وهو 
ما يعني أن الكويت تخسر يوميا حوالي 75 مليون 

دوالر إذا كانت الكويت تصدر يوميا حوالي 2.5 
برميل بعد استهالك بقية اإلنتاج الذي يصل إلى 3 

ماليني برميل.
ومازالت املشكالت املتعلقة بإنتاج النفط كمشكلة 
حقل اخلفجي األخيرة ورمبا حقل الوفرة قريبا 
واملشكالت املتعلقة بالنواحي الفنية ناهيك عن 

املصروفات املرتفعة على القطاع النفطي من رواتب 
ومشاريع وخبراء وغيرها من املصروفات الباهظة 
والهدر احلاصل في توظيف من ال يستحقون ومن 

ال يعملون ومن ليس لهم عمل وكبطالة مقنعة.
واآلن ونحن نشاهد ما يحدث في السوق النفطية 

واملستقبل الغامض واملتذبذب لسلعة النفط الناضبة، 
انتهى الوقت الذي ندفن فيه رؤوسنا في الرمال، 

وجاء وقت املواجهة التي علينا أن نسارع فيها قبل 
أن يداهمنا الوقت وتفاجئنا التطورات وجند أنفسنا 

نعود لسابق عهدنا قبل النفط دولة فقيرة تعيش 
على صيد اللؤلؤ في حياة بدائية ال تتماشى مع 

العصر وال تتفق واملنطق.
إلى متى يظل النفط هو املصدر الوحيد للدخل في 

بلدنا أو نعتمد في موازنة الدولة عليه بنسبة تفوق 
الـ 90%؟ إلى متى نظل نرهن مستقبل األجيال 

القادمة بحال السوق النفطية وبتلك الثروة الناضبة؟ 
إلى متى يظل العالم يتقدم ويستغل الفرص املتاحة 

ويخلق الفرص اجلديدة ونحن هكذا كمن ورث ثروة 
عن أبيه وهو سفيه ليس له عمل سوى هدر األموال.

آن األوان يا حكومة أن تعجلي في وضع اخلطط 
بعد دراسات عاجلة ومحترمة ومبنية على أسس 

للعمل على خلق مصادر أخرى للدخل في الكويت، 
بإنشاء صناعات قائمة على النفط ذاته وصناعات 
أخرى ومبشاريع جامبو تنقلنا من دولة تستهلك 

الكنز املوجود لديها إلى دولة بالفعل منتجة وفاعلة 
في العالم.

هلل احلمد لدينا أموال طائلة حصدناها من بيع 
النفط في السنني املاضية وجاء الوقت لنستثمر 

تلك األموال داخل البالد وخارجها بذكاء وحكمة، 
بعلم وخبرة، بحرص وشجاعة، فالدول األخرى 
بنت نفسها على نفطنا ونحن نصدر لهم النفط 

بسعر 100 دوالر ونستورده منهم بخمسة أو عشرة 
أضعاف على شكل منتجات لم تكلفها صناعتها ما 

كلفنا نحن حتى في استخراج النفط.
النفط إلى زوال حتما، ولكن هل جنلس ننتظر حتى 
نبكي على النفط املسكوب الذي أهدرناه بأيدينا، ال 

ميكن لعاقل أن يصدق ما نحن فيه، ولهذا نطالب 
حكومتنا ومجلس األمة، وإن كنا نعلم أنهما ليسا 

في أفضل حاالتهما أن يسارعا في إخراج البالد من 
هذا املأزق والسعي بشكل حثيث للخروج من نفق 

النفط إلى عالم االستثمار الرحب، مع الوضع في 
االعتبار ضرورة أال نقع فريسة التنفيع للمتنفذين 

ولقمة سائغة في فم بعض التجار والهوامير الذين ال 
يفوتون أي فرصة لالنقضاض على مقدرات الشعب.

معلمة في إحدى املدارس، جميلة وخلوقة سألتها 
زميالتها في العمل: ملاذا لم تتزوجي مع انك 

تتمتعني باجلمال؟ فقالت: كانت هناك امرأة لها من 
البنات خمس فهددها زوجها بأنه إذا ولدت بنتا 
فسيتخلص منها، وفعال ولدت بنتا فقام الرجل 

ووضعها في املسجد بعد صالة العشاء، وعند صالة 
الفجر وجدها مكانها، فأحضرها وكل يوم يأخذها 

وبعد الفجر يجدها، سبعة أيام على هذه احلال، 
وكانت والدتها تقرأ عليها القرآن الكرمي، وتدعو 

اهلل أن يحفظها.. مل الرجل من فعلته فأحضرها 
وفرحت بها األم كثيرا، وفي العام التالي حملت 

األم مرة أخرى وعاد اخلوف يراودها من جديد، 
فولدت لكنه كان هذه املرة ذكرا، وبعد فترة من 

الزمن ماتت البنت الكبرى، ثم اجنبت األم مولودا 
بعد وفاتها وكان ذكرا، ثم ماتت البنت الثانية، وبعد 

فترة أجنبت األم طفال آخر وكان أيضا ذكرا، وهكذا 
إلى أن ولدت خمسة أوالد وتوفيت البنات اخلمس 

وبقيت البنت السادسة التي كان يريد والدها 
التخلص منها ثم توفيت األم، كبرت البنت وكبر 
األوالد وصاروا رجاال وكبر األب وهرم وأصبح 

بحاجة ألوالده ليعينوه ويرعوه حق رعاية.
وأكملت املعلمة القصة لزميالتها قائلة: أتدرون من 

هي هذه البنت التي كان يريد والدها التخلص منها؟ 
إنها أنا، ولهذا السبب لم أرد الزواج، حيث ان والدي 

ليس له أحد يرعاه وهو طاعن في السن وأنا أقوم 
بخدمته، وقد أحضرت له سائقا وخادمة، أما أخوتي 

اخلمسة فيحضرون لزيارته في فترات متباعدة، 
منهم من يزوره كل شهر مرة ومنهم من يزوره 
كل شهرين، أما أبي فهو دائم البكاء ندما على ما 

فعله بي، حتى إنه من كثرة البكاء ظهرت على خديه 
خطوط سوداء، فما رأيكم يا من حتزنون لوالدة 

البنت؟

almesfer@hotmail.com

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبداهلل المسفر العدواني

عبدالمحسن المشاري

من نفق النفط 
إلى عالم االستثمار

معلمة في إحدى 
املدارس

دلو صباحي

يا سادة يا كرام

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

حسنا لست خبير إحصاء وال أجيد 
إجراء »املسموح« )جمع مسح(، ولكنني 

أتعامل باملنطق البسيط وأعتمد في 
حكمي على الرياضيات البسيطة جدا 
وفق القاعدة االشهر التي تقوم عليها 

فيزياء الكون كله وهي )1+ 1= 2(، وهي 
قاعدة سهلة للغاية، ولكن ان اخذتها 

كقاعدة اساسية لبناء احكامك حسابيا 
فلن تخطئ ابدا حتى ولو خرج لك 

ألبرت أينشتاين ودخل معك في مناظرة 
وناقشك في أي موضوع يعتمد على 

االرقام واحلسابات.
>>>

أعلنت األسبوع املاضي االدارة 
املركزية لالحصاء نتيجة مسح شامل 
حول »مسح الدخل واالنفاق االسري 

للعام 2013«، ولالمانة فإن اخلطوط 
العريضة لنتائج املسح ال عالقة لها ال 

»بأم الواقع« وال »أبيه«، اذ خرج املسح 
بنتيجة أن 81% من االسر الكويتية 
تسكن ڤيالت! واذا كان هذا الرقم 

صحيحا كما تدعي االدارة املكزية، فمن 
هم أصحاب الـ 120 الف طلب اسكاني 

الذين يسكن 99% منهم بااليجار او في 

شقق صغيرة جدا في منزل العائلة؟!
>>>

ولنأخذ املسألة حسابيا، متوسط عدد 
افراد االسرة الكويتية 5 أفراد، ولدينا 
20 الف طلب اسكاني، اي ان 600 ألف 

آدمي يسكنون بااليجار، مبعنى ادق 
60% من تعداد املواطنني بال سكن او 

باالصح بال ڤيال خاصة بهم وال منزل 
حكومي، هذه النسبة تتضارب مع نتائج 

املسح متاما، بل وتضربه في مقتل 
وتثبت ان املسح اما مت داخل مكتب 

4×4 وقام موظفو الهيئة بتعبئة مناذج 
املسح باستخدام اخليال او أن هامش 
اخلطأ في هذا املسح يتجاوز الـ %60، 

وفي احلالتني نحن أمام كارثة.
>>>

ولكن اإلدارة العامة لالحصاء تقول 
إن املسح كان »ميدانيا«! وهذا ومن 

واقع حسابي ليس صحيحا، والكارثة 
ليست هنا، بل الكارثة ان هذا املسح 

»اخليالي« يفترض ان يستخدم الحقا 
لتخطيط برامج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في البلد، أي ان هذا املسح 
يقتضي ان يكون املستند الذي يعتمده 

متخذي القرار في احلكومة للقيام 
باملشاريع املستقبلية فإذا كان املستند 

»اإلحصائي« خطأ فكيف ستكون 
القرارات؟! حتما ستكون خطأ.

>>>
هناك خطأ، ويجب تعديله، كما قلت 
وذكرت لست خبير احصاء ولكني 

أخضعت نتائج املسح »اخليالي« لضوء 
الواقع، وهو األمر الذي أثبت خطأ 

املسح متاما.
وهنا إما أن يعلن مسؤولو االدارة 

املركزية لالحصاء كامل اجراءات املسح 
الذين يدعون انه »ميداني« وان اجراءه 

استغرق عاما كامال وإما أن يقدموا 
اعتذارهم عن هذا اخلطأ ويقوموا بعمل 
مسح جديد ميداني حقيقي وفق االطر 

واالسس العلمية املتبعة.
>>>

وأوكد أنني ال أشك أبدا في نيات 
املسؤولني عن االدارة املركزية 

لالحصاء، ولكن أعلم يقينا أنهم ارتكبوا 
خطأ وال بأس من أن يعدلوه في املسح 

القادم دون أن يخرجوا عن األطر 
الواقعية للبلد كما فعلوا مع مسح 2013.

إحصاء »خيالي« 
وواقع »مر«
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يجري في شرق أوكرانيا.

ال تزال التشيك خارج منطقة 
اليورو رغم مرور سنوات 

طويلة على انضمامها لالحتاد 
األوروبي، فمتى تنضم أيضا 

لليورو؟
٭ ال ت����زال »كورون����ة« هي 
العملية الوطنية للتش����يك، 
ونحن نعلم أن من متطلبات 
استكمال كل جوانب االنضمام 
لالحتاد األوروبي هو االنضمام 
لليورو والتشيك وقعت على 
ذلك عند انضمامها لالحتاد 
األوروبي عام 2004، واحلكومة 
والبرملان يعملون معا للوصول 
لهذا الهدف، لكن ال يزال هناك 
الكثير من األعمال التي بحاجة 
لالجناز أوال الستكمال شروط 
اليورو.  االنضمام ملنطق����ة 
وال ش����ك أن التش����يك كانت 
واحدة من ب����ن دول العالم 
التي تعرض����ت للضرر من 
تأثيرات األزمة املالية الكبرى 
عام 2008، وهذا األمر ساهم 
في تعطيل مشاريع استكمال 
شروط اليورو، ولكن مؤخرا 
التش����يكي تعافى  االقتصاد 
وحقق منوا جيدا بنسبة ٪2 
العام املاضي، كما حقق الدخل 
القومي ارتفاعا ملحوظا هذا 
العام. ونحن ندرك التزاماتنا 
وواجباتن����ا جت����اه االحتاد 
األوروب����ي وهن����اك جه����ود 
إلى  حقيقية وجادة تش����ير 

قرب استكمال هذا امللف.

ومتى تتوقعون استكمال 
الشروط واالنضمام فعليا 

ملنطقة اليورو؟ هل تستطيع 
حتديد زمن محدد؟

٭ املؤش����رات عل����ى الواقع 
واملش����اريع التي مت االنتهاء 
التش����ريعات  منها مبا فيها 
القانونية واالجراءات اإلدارية 
واالقتصادية تعطينا مؤشرا 
جيدا عل����ى بلوغ هذا الهدف 
بحلول ع����ام 2020. وندرك 
أننا سندخل منطقة اليورو، 
أنها عمل����ة قوية  ونعتق����د 
ومس����تقبلها جيد، وعملتنا 
الوطنية كورونة قوية أيضا 
ووضعنا االقتصادي جيد وفي 

طريقه لألفضل بالتأكيد.

وكيف تنظرون ملستقبل 
االحتاد األوروبي ككل 

في ظل التغيرات العاملية 
الكبرى اقتصاديا وسياسيا 

واجتماعيا، خاصة مع تصاعد 
بعض قوى اليمني املتطرف 

هنا وهناك؟
٭ في مايو املاضي احتفلنا 
مبرور 10 سنوات على انضمام 
التش����يك لالحتاد األوروبي، 
نحن نعتقد بأنه مشروع جيد 
وناجح ومفيد لدول املنطقة 
كلها، وأغلبية ش����عوب هذه 
الدول ي����رون ذلك ويريدون 
االستمرار في هذا املشروع، 
وهن����اك بالتأكي����د من يثير 
الش����كوك واملخاوف ويحذر 
الفش����ل، ولكن بصورة  من 
عامة وه����ذا ما تؤكده نتائج 
االنتخاب����ات املختلف����ة في 
جمي����ع ال����دول والتي تؤكد 
رغبة شعوب هذه الدول في 
اس����تمرار االحتاد وتطويره 
التعاون املشترك.  ملزيد من 
كما أن األزمة االقتصادية التي 
ضربت العالم عام 2008 أثبتت 
اليورو وأهمية االحتاد  قوة 
وها هي دول االحتاد األوروبي 
تخرج من تأثيرات األزمة قوية 
اليورو أن يصمد  واستطاع 
رغم كل شيء، لذلك نستطيع 
أن نقول ان مستقبل االحتاد 
يس����ير لألفض����ل وال صحة 
للشكوك واملخاوف من تفككه 

أو انهيار اليورو.

رس����مية للكويت في مطلع 
العام القادم، وبالتأكيد سيتم 
طرح العديد من القضايا التي 
البلدين ومن بينها هذا  تهم 

املوضوع.

تصاعدت مؤخرا موجة 
العداء ضد السياح واملرضى 

العرب حتديدا في بعض املدن 
التشيكية، وتعرض عدد من 

املرضى ومرافقيهم الكويتيني 
في مدينة تبليسته بالذات 

حلملة تطالب بطردهم، كيف 
ترى ذلك؟

٭ شكرا لك على طرحك هذا 
املوضوع املهم، وبداية أحب أن 
أعتذر كثيرا عن هذا السلوك 
أبدا  املش����ن والذي ال يعبر 
عن أصالة ومعدن الش����عب 
التش����يكي املعروف بكونه 
مضياف����ا ومحب����ا لآلخرين 
ومنفتح على الثقافات األخرى، 
هذه ليست من عادات الشعب 
التشيكي أبدا، وأؤكد للجميع 
الكويتي����ن  أن أصدقاءن����ا 
وغيرهم محل ترحيب كبير 
في جميع مدن التش����يك بال 
استثناء، نقول لهم أهال وسهال 
بكم في بلدكم الثاني ونتمنى 
لكم طيب االقامة واالستمتاع 
واالس����تفادة. وبالنسبة ملا 
حدث في مدينة تبليسته فهو 
حدث عارض وسيء ويدعو 
للشعور بالعار، وهو مرتبط 
باستغالل مجموعة صغيرة 
جدا في ه����ذه املدينة لفترة 
االنتخاب����ات البلدية، فقاموا 
باستغالل احلملة االنتخابية 
بإثارة موضوع طرد األجانب 
للتكسب االنتخابي فقط. وأنا 
أؤكد للجميع بأنهم مجموعة 
هامشية صغيرة ولن ينجحوا 
أبدا ألن الشريحة األكبر في 
املجتمع هي من محبي السالم 
واالنفتاح ويرحبون بالسياح 
واملرضى وهم غير راضن عن 

تلك السلوكيات.

كيف تقيم الوضع االقليمي 
في أوروبا في ظل ما 

يجري في أوكرانيا وموقف 
االحتاد األوروبي من املوقف 

الروسي؟
٭ نح���ن ضم���ن بقية دول 
العالم التي تشعر بالقلق مما 
يجري في شرق أوكرانيا ومن 
احتالل القرم من قبل روسيا، 
ونأمل بالوصول إلى حل عادل 
وسلمي ضمن اجلهود الدولية 
واالحت���اد االوروبي، والذي 
يبذل جه���ودا كبيرة في هذا 
االط���ار واتخذ عدة خطوات 
منه���ا عقوب���ات اقتصادية 
ض���د عدد م���ن الش���ركات 
والش���خصيات في روسيا. 
وبصورة عامة نقول كما أن 
»داعش« متثل خطرا عامليا 
على الس���لم واألمن الدولي، 
هناك أيضا تنظيمات أخرى 
لها نفس التأثير السلبي الذي 
يهدد السالم العاملي ومنها ما 

واح����د فقط، ويج����ب تقدمي 
الطلب واستكمال املستندات 
كاملة مع مظ����روف مدفوع 
مسبقا من DHL الرساله إلى 
السلطة املختصة في جمهورية 
التش����يك، وه����ذه العملي����ة 
تستغرق 30 يوما على األقل. 
أن����ا أدرك أن هذه املتطلبات 
صعبة قليال وأنا حريص على 
تذليل كل العقبات ومحاولة 
تسهيل هذه املهمة وتبسيط 
االجراءات، خاصة وأنه لم يتم 
منح هذه التأشيرة ألي مريض 
حتى اآلن منذ اصدار القانون 
في عام 2012. وأشير إلى ان 
سفارة الكويت في براغ تبذل 
جهودا جيدة في هذا املجال 
وزميلي السفير الكويتي هناك 
كم����ا أعلم لديه مباحثات مع 
مسؤولن في وزارة الداخلية 
التشيكية لبحث سبل تسهيل 
اج����راءات احلص����ول على 

التأشيرة الوطنية.

تسعى حكومة الكويت إلى 
إعفاء مواطنيها من تأشيرة 
شنغن لدخول دول االحتاد 
األوروبي، وقد أعلنت عدة 
دول أوروبية دعم مطلب 

الكويت مثل اسبانيا واليونان 
وأملانيا، فماذا عن موقف 

التشيك؟
٭ ال ش����ك أنن����ا نرحب بأي 
اتفاقيات من ش����أنها تعزيز 
البلدي����ن  ب����ن  العالق����ات 
وتطويرها لألفضل. شنغن 
تخص دول االحتاد األوروبي 
وتض����م 28 دول����ة موقع����ة 
عليها وال تخ����ص أي دولة 
مبفرده����ا، وأي قرار يتعلق 
بدول الشنغن يتم مناقشته 
واصدار التشريعات اخلاصة 
به في البرملان األوروبي، وأنا 
على ثقة بأن حكومة بالدي 
ليس لديها أي أسباب متنعها 
من دعم مطلب الكويت، نحن 
ندرك متام����ا أن الكويت بلد 
مس����الم وآمن والكويتيون 
محبون للخير والسالم وال 
يشكلون خطرا ونحن نشعر 
بتقارب كبير ب����ن البلدين. 
وأشير إلى أن رئيس البرملان 
التش����يكي س����يقوم بزيارة 

التأشيرة  املقدمة الستخراج 
نحن نس����عى لتطوير هذه 
اخلدمات باس����تمرار، نقيم 
الوضع ونعم����ل على تالفي 
املعوق����ات. م����ع مالحظة أن 
تأشيرة »شنغن« ترتبط بدول 
االحت����اد األوروبي التي تعد 
التشيك واحدة من بينها وال 
تتعلق بالتشيك وحدها. أما 
فيم����ا يتعلق مبدة البقاء 90 
يوما فه����ي أيضا من قوانن 
االحتاد األوروبي وليس فقط 
التشيك، فجميع دول االحتاد 
النظام  األوروبي تعمل بهذا 
العادية.  بالنسبة للتأشيرة 
ونحن نعلم أن هناك حاالت 
كثيرة م����ن املرضى يتطلب 
عالجهم فترة أطول من هذه 
املدة وتأتينا كتب ومراسالت 
عديدة به����ذا اخلصوص من 
املصح����ات العالجية، ولذلك 
قمنا مؤخرا من����ذ عام 2012 
بعم����ل تأش����يرة محلية أو 
وطنية National Visa خاصة 
بهذه احلاالت، بحيث تعطى 
للمريض واملرافقن بصورة 
منفصلة عن شنغن وتتيح لهم 
البقاء في جمهورية التشيك 
ملدة س����نة كاملة، بش����رط 
إلى دولة  التش����يك  مغادرة 
خارج االحتاد األوروبي حتى 
ال يقع الشخص في مخالفة 
لدول االحتاد األوروبي في حال 

جتاوزت إقامته 90 يوما.

وكيف يحصل الشخص على 
هذه التأشيرة الوطنية، وما 

هي متطلباتها؟
٭ ف����ي احلقيقة ل����م تصدر 
السفارة حتى اآلن اي تأشيرة 
من هذا النوع الذي ميكن أن 
نسميه »تأشيرة مصحات«، 
وذلك لصعوب����ة متطلباتها 
وأهمه����ا كتاب رس����مي من 
املصحة يفيد بحاجة املريض 
لفترة عالج طويلة، ووثائق 
تثبت تغطية تكاليف العالج 
واالقامة وكذلك كتاب رسمي 
من وزارة الداخلية الكويتية 
يفيد بحسن سلوك الشخص 
وخلو سجله من اجلرائم، علما 
بأن تأشيرة املصحات لفترة 
طويلة متنح للمريض ومرافق 

العالق����ات االقتصادي����ة  ٭ 
وغيرها من املجاالت هي جزء 
مهم من العالقات الثنائية ككل، 
وهناك تعاون وتبادل مصالح 
مشتركة في عدة مستويات، 
ثقافية واقتصادية وجتارية 
وطبي����ة وغيره����ا. وأؤك����د 
أن أح����د أهم أه����داف ومهام 
السفارة التشيكية حاليا هو 
التجارية  تطوير العالق����ات 
بن الكويت والتشيك، نسعى 
جاهدين لتحس����ن مستوى 
العالق����ات التجاري����ة ورفع 
حجم االستثمارات والتبادل 
التجاري، وأعمل حاليا على 
توس����يع دائرة التعاون بن 
الشركات التشيكية والكويتية 
من خالل تقدمي كل املعلومات 
الضروري����ة والتس����هيالت 
الالزمة لتوسيع دائرة الشراكة 
والتع����اون االقتصادي بن 

بلدينا. 
وأقول بوضوح إن 80٪ من 
صادرات التشيك تتم ضمن 
دول االحتاد األوروبي، لدينا 
صادرات تش����يكية للكويت 
ولكن مع األسف بحجم بسيط 
جدا ال يتجاوز 70 مليون دوالر 

سنويا. 
نحن نتطلع لزيادة حجم 
التبادل التجاري ويس����عدنا 
استقبال الصادرات الكويتية 
بالتأكي����د، وهذه هي مهمتي 
الراهن  الوقت  األساسية في 
العالق����ات  نح����و حتس����ن 
االقتصادية وتوسيع دائرة 
التبادل التجاري وفتح آفاق 
جدي����دة للمس����تثمرين، من 
خالل تق����دمي الدعم املطلوب 
لهم. وأش����ير في هذا االطار 
إلى زي����ارة وزير التجارة د. 
عبد احملسن املدعج للعاصمة 
التش����يكية براغ ف����ي مايو 
املاضي، حيث مت بحث مجمل 
القضايا االقتصادية املشتركة 
العالقات بن  وسبل تطوير 
البلدين، وهو ما يؤكد وجود 
رغبة مشتركة لدى اجلانبن 
ف����ي حتقيق تقدم وتوس����ع 
في ه����ذا اجلانب. كما نتوقع 
زيارة مشابهة من قبل الوزير 
التشيكي للكويت في بداية 
القادم 2015 الستكمال  العام 

هذه اجلهود، وبالتالي نحن 
متفائل����ون بوض����ع أفضل 

قريبا.
التشيك واحدة من أهم 

الوجهات السياحية للكويتيني، 
ووجهة مهمة جدا للمرضى 

خاصة في مجال العالج 
الطبيعي، حدثنا عن هذا 

اجلانب؟
٭ ال شك أن التشيك تعد 
دول����ة س����ياحية مهمة على 
العالم تستقطب  مس����توى 
الس����ياح سنويا من  مالين 
مختلف بقاع الدنيا ومن بينهم 
الس����ياح الكويتين، والذين 
نقدرهم جميعا ونرحب بهم 
الثان����ي ونتمنى  في بلدهم 
لهم طيب اإلقامة واالستمتاع 
واالستفادة. وبدون مجاملة 
أؤكد أن الس����ياح الكويتين 
متميزين جدا ومحل ترحيب 
كبي����ر، ونح����ن نقدره����م 
ونعتبرهم من أفضل السياح. 
وال ش����ك أيضا أن مصحات 
العالج الطبيعي واملنتجعات 
ف����ي مختلف مدن  الصحية 
التشيك مشهورة وذات سمعة 
عاملية طيب����ة بفضل جودة 
الطبية  خدماته����ا ورعايتها 
املتميزة. واملرضى الكويتيون 
ومرافقوهم مح����ل ترحيب، 
ونحن سعداء باستضافتهم 
وتقدمي اخلدمات الطبية لهم 
بالتأكيد. ومن خالل معدالت 
التأش����يرة وأنواعها  اصدار 
نالح����ظ جيدا تزاي����د أعداد 
الكويتين للتشيك،  السياح 
وكذل����ك تزايد أعداد املرضى 
ف����ي  ومرافقيه����م للع����الج 
التش����يك، وهذا مؤشر جيد 
على حسن اخلدمات السياحية 

والطبية.

هذا يجرنا للحديث عن 
اصدار التأشيرة، حيث 

يشتكي العديد من السياح 
واملرضى بشكل خاص 

من صعوبات في موضوع 
التأشيرة، وكذلك من شرط 

مغادرة التشيك خالل 90 يوما 
فقط )3 أشهر( بينما يتطلب 

عالجهم مدة أطول، فما رأيك؟
للخدم����ات  بالنس����بة  ٭ 

بداية كيف تصف العالقة بني 
الكويت وبالدكم التشيك؟

٭ هي عالقة جيدة قائمة على 
الصداقة والقضايا املشتركة 
واملصالح املتبادلة، وهي عالقة 
متتد لفترة طويلة من الزمن، 
وفي الع����ام املاضي احتفلنا 
مبرور خمسن عاما على بدء 
الديبلوماسية بن  العالقات 
الكويت والتشيك، والتي بدأت 
حتى قبل تشكيل جمهورية 
اليوم،  التش����يك املعروف����ة 
آنذاك جمهورية  حيث كانت 
تشيكوسلوفاكيا قبل انفصالها 
جلمهوريتن هما جمهورية 
التشيك وجمهورية سلوفاكيا 
ع����ام 1993. وهك����ذا نالحظ 
أننا م����ن أولى ال����دول التي 
أقامت عالقات ديبلوماسية 
مع الكويت التي نعتقد أنها 
دولة مهمة وتلعب دورا كبيرا 
في املنطقة والعالم، وتتمتع 
بخصوصي����ات متميزة على 
مختلف املستويات، رسميا 
وشعبيا. ونحن نقدر كثيرا 
الت����ي تربط  العالقة  ه����ذه 
بلدين����ا وش����عبينا، ونثمن 
كثيرا التع����اون في مختلف 
املجاالت والتقدم املستمر في 
العالقات  بناء وتطوير هذه 

املتميزة. 
أن  إلى  وأحب أن أش����ير 
عالقة الكويت والتشيك كانت 
دائما مس����تقرة وقائمة على 
الصداقة والشراكة منذ البداية، 
وشهدت ازدهارا ملحوظا في 
فترة الستينيات والسبعينيات 
والثمانيني����ات، وتوج����ت 
بصورة واضحة خالل موقف 
جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
من االحتالل العراقي للكويت 
عام 1990، حيث ساهمت مع 
الدولي في  التحال����ف  قوات 
عملي����ة »عاصفة الصحراء« 
وكان للقوات التشيكية دور 
في حتري����ر الكويت، ونحن 
فخ����ورون وس����عداء بهذه 
املشاركة ونشعر بأنها جزء 
من واجباتنا الدولية في دعم 
جهود السالم واألمن، خاصة 
ونحن نتح����دث عن الكويت 
التي تتميز بجهودها الرامية 
لهذا الهدف وهو نشر السالم 
واحملبة واالس����تقرار حول 
العالم. كما ساهمت التشيك 
الدولية في  ضمن اجله����ود 
العراق عام  عمليات حترير 
2003، وكان له����ا دور ف����ي 
الدفاع عن الكويت وحمايتها 
من أي مخاطر محتملة، ومن 
أهمها متركز وحدة عسكرية 
متخصص����ة باحلماي����ة من 
الهجمات باألسلحة البيولوجية 
والكيماوية، وهي من أفضل 
الوح����دات املتخصص����ة في 
العالم، كانت  هذا املجال في 
تضم 250 جنديا متخصصا 
ومجهزين باملعدات واألدوات 
احلديثة واجلاهزة للتعامل 
م����ع أي حدث يط����رأ خالل 
الوحدة هي  س����اعات. فهذه 
ص����ورة ومن����وذج للتعاون 
املتميزة  املشترك والعالقات 
بن البلدي����ن، وكان لها دور 
كبير في تدريب كوادر وطنية 

من اجليش الكويتي.
وال يفوتني أن أشير إلى 
دور اجلالية التشيكية العاملة 
في الكويت وخاصة في مجال 
الطبيعي  الط����ب والع����الج 
وكذلك في الشركات واملراكز 
االستشارية حيث يقومون 
ب����دور كبير يعب����ر عن هذه 

العالقة املتميزة.

وماذا عن العالقات التجارية 
بني البلدين وما هو حجم 

االستثمارات والتبادل 
التجاري؟

السفير التشيكي مارتن فيتك متحدثا للزميل محمد هالل اخلالدي                                                 )هاني عبداهلل(

الكريستال البوهيمي الذي تشتهر به التشيك عامليا

دار األوبرا على ضفاف نهر فلتافا

حجم التبادل التجاري 
بني البلدين ال يزال 

بسيطًا ال يتجاوز 70 
مليون دوالر وتطوير 

العالقات التجارية 
إحدى أولوياتي

ما حدث للكويتيني
في مدينة تبليسته 

حدث عارض ال يعبر 
عن أصالة ومعدن 
الشعب التشيكي

ال أرى سببًا مينع 
حكومة بالدي من دعم 
مطلب الكويت بإعفاء 
مواطنيها من التأشيرة 

لدخول دول االحتاد 
األوروبي

تزايد أعداد السياح 
الكويتيني.. وتزايد 

أعداد املرضى 
ومرافقيهم للعالج

في التشيك

السفير التشيكي أكد أن الكويت بلد مهم ولها دور كبير في القضايا العاملية ويهمنا تطوير العالقات معها

أشاد السفير التشيكي اجلديد في الكويت مارتن فيتك بالعالقات املتميزة التي تربط الكويت ببالده، واستذكر العديد من املواقف التاريخية في 
هذه العالقة وأهمها املوقف الش��جاع من االحتالل العراقي ومش��اركة القوات التشيكية )تشيكوسلوفاكيا آنذاك( مع قوات التحالف في حرب حترير 
الكويت، وكذلك مش��اركة أهم وأكبر الوحدات العسكرية التش��يكية املتخصصة باحلماية من األسلحة البيولوجية والكيميائية في حماية الكويت من 
خطر التهديدات العراقية عام 2003. الفتا الى االحتفال في العام املاضي مبرور خمس��ني عاما على بدء العالقات الديبلوماس��ية بني البلدين. وقال 
فيتك ان هناك تعاونا وتبادل مصالح مش��تركة في عدة مس��تويات، ثقافية واقتصادية وجتارية وطبية وغيرها، الفتا الى انه من خالل معدالت اصدار 
التأشيرة وأنواعها نالحظ جيدا تزايد أعداد السياح الكويتيني للتشيك وكذلك تزايد أعداد املرضى ومرافقيهم للعالج هناك، وهو مؤشر جيد على حسن 
اخلدمات السياحية والطبية. وعن إصدار التأشيرة والصعوبات التي تظهر عند استخراجها قال اننا نسعى لتطوير خدمات استخراج التأشيرة باستمرار 
ونقيم الوضع ونعمل على تالفي أي معوقات. كما اعرب عن القلق مما يجري في شرق أوكرانيا ومن احتالل القرم من قبل روسيا.. وتوقع فيتك متكن 

بالده من دخول منطقة اليورو بحلول عام 2020، متوقعا املزيد من الثبات واالستقرار ملنطقة االحتاد األوروبي وغيرها. فالى تفاصيل احلوار: 

محمد هالل الخالدي

التشيك من أهم املراكز السياحية في العالم
التشيك تعد واحدة من أهم املراكز السياحية في العالم، حيث تعتبر عاصمتها براغ 

الساحرة من أبرز املدن السياحية في قلب أوروبا. إضافة لتميز العديد من مدنها األخرى 
باملصحات العالجية املشهورة واملتخصصة بالعالج الطبيعي، وأهما مدينة تبليتسه 
ومدينة كارلوفي فاري الشهيرتان مبياههما املعدنية ذات اخلصائص الطبية املهمة. 

والتشيك احدى دول االحتاد األوروبي الثماني والعشرين، انفصلت عن تشيكوسلوفاكيا 
عام 1993، ومتكنت من إنهاء جميع صراعاتها احلدودية والسياسية بسرعة، حيث وقعت 

مبجرد انفصالها واستقاللها عام 1993 اتفاقية سياسية مع روسيا، كما وقعت اتفاق 
مصاحلة مع أملانيا عام 1997 وأنهت اخلالف احلدودي بينهما الذي استمر قبل ذلك ملدة 

50 عاما. وفي عام 1999 أصبحت عضوا في الناتو، وفي عام 2004 انضمت لالحتاد 
االوروبي.
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وضوابط منح القرض.
وبالبناء على ما تقدم كان 
من الالزم املب����ادرة الى اصدار 
الالئحة التنفيذية متكينا للجهات 
املختصة من وضع احكامه موضع 
التطبيق، وإفادة املخاطبني من 
احكامه بالفائدة املرجوة منه، 
وخاصة ألهمية ه����ذا القانون 
وما يعنيه لشريحة كبيرة من 
املجتمع الكويتي، وهم عدد كبير 
من الطالب املستفيدين مبوجب 
هذا القانون من احملفظة، والذين 
اصابهم ض����رر نتيجة تأخير 
إصدار الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون ألكثر من سنتني.
لذلك يرجى إفادتي بالتالي:

ما األس����باب التي ادت الى 
تأخير إصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون. رغ����م مرور أكثر من 
س����نتني عل����ى إص����داره، وما 
اإلجراءات التي اتخذتها او تعمل 
الوزارة على إجرائها لس����رعة 
اصدار الالئحة التنفيذية ومن 
ثم وضع أحكام القانون موضع 

التنفيذ؟
هل صحي����ح م����ا ورد من 

الوظيفية ورواتبهم الش���هرية 
وتخصصاتهم العلمية وخبرتهم 

العملية.
2 � متى مت تشكيل املجلس 
االستش���اري األعل���ى؟ يرجى 
إرفاق كش���ف يوضح أس���ماء 
أعضاء املجلس االستش���اري 
وتخصصاتهم العملية وخبراتهم 
العملية واملكافأة السنوية لكل 

منهم على حدة.
3 � متى مت تش���كيل اإلدارة 
الفنية املختصة بدراسة وتقييم 
املشروعات املقترحة واملقدمة 
من قبل أصحاب املش���روعات؟ 
يرجى إرفاق كشف يوضح أسماء 
موظفي اإلدارة الفنية ومسمياتهم 
الوظيفية وتخصصاتهم العلمية 
وخبراته���م العملية ورواتبهم 

الشهرية.
4 � هل متت صياغة الالئحة 
التنفيذي���ة وصدور ق���رار بها 
ونشرها باجلريدة الرسمية؟ اذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي بالقرار وبصورة عن 
اجلريدة الرسمية، أما اذا كانت 
اإلجابة بالنفي فيرجى ذكر اسباب 
التأخير، خاصة ان الوزير سبق 
ان صرح للصحافة بأن الالئحة 
ستكون جاهزة في نهاية شهر 
يوليو 2014 � مع حتديد دقيق 

لتاريخ إصدار الالئحة.
5 � هل هناك من بني أعضاء 
مجلس إدارة الصندوق الوطني 

اخرى. واض����اف الظفيري: ان 
كثيرا من ه����ؤالء تقدموا الى 
املدارس الحل����اق ابنائهم بها 
ومت رفضهم لهذا السبب وادى 
ذلك الى حرمانهم من التعليم 
وتأخرهم عن الدراسة مما يؤثر 

على نفسية هؤالء االطفال.
وق����ال الظفي����ري: ان هذا 
املوضوع انساني ونحن نعلم 
جي����دا ان الوزي����ر ينظر الى 
النواحي االنس����انية ويراعيها 
وخصوصا ق����راره بتعليمهم 
باملدارس احلكومية العام املقبل 
ونأمل منه اتخ����اذ االجراءات 

املناسبة جتاه هؤالء.

العوضي: هل تنوي احلكومة تعديل
 قانون الدارسني على نفقتهم اخلاصة؟

عبداهلل: متى مت تشكيل مجلس إدارة 
صندوق رعاية املشروعات الصغيرة؟

الظفيري يناشد وزير التربية تسهيل
 قبول الطلبة »البدون« باملدارس

.. ويستفسر عن التعيينات في النشاط الكشفي
وجه النائب د.خليل عبداهلل سؤاال الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة 
ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة عبداحملسن 
املدع���ج، جاء فيه: منى ال���ى علمي وجود بعض 
التجاوزات بالتعيينات في النش���اط الكش���في 
)التواجيه الكش���فية في املناط���ق التعليمية(، 
وذلك مبوافقة الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي مبا يلي: 
نسخة من قرار تشكيل جلنة اختيار الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة. والتقرير النهائي للجنة 
اختيار الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة. 
وكشف بأسماء املرشحني الذين تقدموا لهذا املنصب. 
واملعايير التي وضعت الختيار الوكيل املس���اعد 
للتنمية التربوية واألنشطة، كما يرجى تزويدي 
بالالئحة أو نظام وشروط التعيني بهذا املنصب )إن 
وجد(. وما التخصص العلمي واألكادميي للوكيل 
املس���اعد للتنمية التربوية واألنشطة، وسنوات 
اخلبرة مع بيان بتدرجه الوظيفي؟ كما وجه عبداهلل 
سؤاال آخر للمدعج بشأن معلمي ومعلمات املكتبات 
من موظفي اخلدمات التربوية املساندة )املكتبات - 
التقنيات - االخصائيون( بوزارة التربية والتعليم 
- خريجي كلية التربية االساسية - احلاصلني 

على بكالوريوس علوم املكتبات واملعلومات، جاء 
فيه: يرجى إفادتي وتزويدي مبا يلي: كشف بعدد 
املعلمني واملعلمات الكويتيني مبادة املكتبات خالل 
اخلمس س���نوات املاضية وحتى تاريخ السؤال. 
وكشف بعدد املعلمني واملعلمات الوافدين املعينني 
مب���ادة املكتبات خالل اخلمس س���نوات املاضية 
وحتى تاريخ السؤال. وهل مت اإلعالن عن حاجة  
وزارة التربية والتعليم خالل اخلمس س���نوات 
املاضية وحتى تاريخه عن وظيفة معلمني ملادة 
املكتب���ات في أي إعالنات رس���مية عبر الصحف 
اليومية للكويتيني؟ اذا كانت االجابة بالنفي فلماذا 
لم يتم االعالن؟ وإذا كانت االجابة باإليجاب، فيرجى 
إرسال نس���خة من االعالن. وهل يوجد وافدون 
بوظيفة معلمي مكتبات ال يحملون شهادة علمية 
تخصص بكالوريوس علوم املكتبات واملعلومات؟ 
فإذا كان يوجد، يرجى تزويدي بعقود العمل وكشف 
بأس���مائهم ومراكز عملهم ومرتباتهم الش���هرية 
وتخصصاتهم العلمي���ة وخبراتهم العملية قبل 
االلتحاق بهذه الوظيفة، مع ذكر أسباب التعيني بهذه 
الوظيفة رغم وجود عدد من اخلريجني الكويتيني 
ممن يحملون شهادة بكالوريوس تخصص علوم 

املكتبات واملعلومات.

اخبار عن ني����ة احلكومة عمل 
تعديالت على القانون، مما جعلها 
تؤجل عمل الالئحة التنفيذية 
وتأخير عملية فتح الباب أمام 
املستفيدين من هذا القانون ألكثر 

من سنتني؟
عل����ى ان تك����ون اإلجاب����ة 
مشفوعة مبا قد يحتاج بيانه 

من مستندات.

لرعاي���ة وتنمية املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة وموظفيها 
او م���ن ب���ني أعض���اء املجلس 
االستش���اري وموظفيه او من 
موظف���ي اإلدارة الفنية وباقي 
اإلدارات التابعة للصندوق من 
هو عضو في مجلس إدارة شركة 
من الشركات الوطنية أو يدير او 
ميلك نشاطا جتاريا في القطاع 
اخلاص؟ اذا كان اجلواب باإليجاب 
يرجى ذكر االس���م او األسماء 
ومواقعهم العملية بالصندوق 
الوطن���ي وتبرير ع���دم وجود 
تضارب مصالح في اجلمع بني 

الصفتني الوظيفتني.

قدم النائب كامل العوضي 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير التجارة والصناعة 
ووزير التربية والتعليم العالي 
بالوكالة د.عبداحملسن املدعج جاء 
فيه: صدر القانون رقم 1 لسنة 
2012 في ش����أن إنشاء محفظة 
استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة 
الدارسني على نفقتهم اخلاصة 
مقداره����ا 50 مليون دينار. من 
اجل دعم الدارسني على نفقتهم 
في الداخل او اخلارج. دعما لهم 
ومعاونة على استكمال مسيرتهم 
التعليمية، خدمة للوطن وحفاظا 
على مس����تقبل ش����بابه الذين 
يعتمد عليهم وعلى علمهم في 
دفع مسيرة التطور املستقبلي 

للبالد.
وتأكيدا لتيسير وضع احكام 
القانون موضع التطبيق، نصت 
املادة الرابعة منه على ان تصدر 
الالئح����ة التنفيذي����ة للقانون 
متضمنة شروط وضوابط منح 
القروض واملساعدات للمخاطبني 
بأحكامه، على ان تتضمن على 
وجه اخلصوص بعض شروط 

وّجه النائب د.خليل عبداهلل 
سؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير التجارة والصناعة 
ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي بالوكالة د.عبداحملسن 
املدعج جاء فيه: حول الصندوق 
الوطن���ي لرعاي���ة وتنمي���ة 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 
2013 ومرسوم قانون رقم 2 لسنة 
2014 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
حيث منى الى علمي ان اإلجراءات 
اخلاصة بتطبيق هذا القانون لم 
يتم اتباعها حس���ب النصوص 
القانونية املرعية اإلجراء حتى 

تاريخ السؤال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

مبا يلي:
1 � متى مت تش���كيل مجلس 
إدارة الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة؟ ومن  أعضاء مجلس 
اإلدارة؟ يرج���ى إرفاق كش���ف 
يوضح اس���ماء أعضاء مجلس 
اإلدارة، تخصصاتهم العلمية، 
وخبراتهم العملي���ة، واملكافأة 
السنوية لكل منهم على حدة، 
وكشف بعدد املوظفني التابعني 
ملجل���س إدارة الصن���دوق من 
كويتيني ووافدين ومسمياتهم 

ناش����د النائ����ب د.منصور 
الظفي����ري عضو مجلس االمة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.عبداحملس����ن املدعج 
تسهيل قبول الطلبة غير محددي 
اجلنسية واستثناءهم من شهادة 
امليالد وتسجيلهم باملدارس ببالغ 
الوالدة حلني تعديل اوضاعهم، 
وخصوصا ممن قاموا باصدار 
جوازات س����فر ثبت انها غير 
صحيحة ومزورة ومت اصدار 
احكام قضائية لهؤالء بالرجوع 
الى جلنة املقيمني بصورة غير 
قانونية وتعديل وضعهم الى 
غي����ر محددي اجلنس����ية مرة 

كامل العوضي

د.خليل عبداهلل

د.منصور الظفيري

تعديل قانون تنظيم مهنة احملاماة أمام احملاكم
 ملنع أساتذة القانون من ممارسة املهنة

قدم النائب نبيل الفضل 
اقتراحا بقانون في ش����أن 
إلغاء الفق����رة األخيرة من 
املادة 12 م����ن القانون رقم 
62 لسنة 1996 بشأن تنظيم 
أمام احملاكم  مهنة احملاماة 
القانون من  ملنع أس����اتذة 
ممارسة مهنة احملاماة، وجاء 

في اقتراح الفضل ما يلي:
الفقرة  مادة أولى:تلغى 
امل����ادة 12 من  االخيرة من 
القان����ون رقم 62 لس����نة 
إليه. ويسري  1996 املشار 
ه����ذا احلكم عل����ى احملامي 
العمل  املقيد باجلدول قبل 
التعديل، ويجب على  بهذا 
الكويتية  جمعية احملامني 
شطب احملامي املخالف لهذا 

احلكم.
مادة ثاني����ة: يلغى كل 
حكم يتع����ارض مع أحكام 

هذا القانون.

مادة ثالثة :على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء � كل 
فيما يخصه � تنفيذ أحكام 
هذا القانون، ويعمل به من 
تاريخ نش����ره في اجلريدة 
الرس����مية. وجاءت املذكرة 
اإليضاحية للقانون مبا يلي: 
مهنة احملام����اة صمام أمان 
األف����راد وغيرهم،  حلقوق 
ونور لهم في أداء واجباتهم 
الدس����تورية والقانونية، 
حيث تستمد قدسيتها من 
حكم املادة 166 من الدستور 
بأن نصت عل����ى أن )حق 
التقاضي مكف����ول للناس، 
ويبني القان����ون اإلجراءات 
واألوضاع الالزمة ملمارسة 

هذا احلق.
فمهنة احملام���اة جليلة 
ورسالتها سامية، وتشارك 
السلطة القضائية في حتقيق 
العدالة، فاحملامي ش���ريك 

للقاضي ف���ي الوصول إلى 
احلك���م بالعدل، باعتبار ان 
كال منهم���ا يبحث دائما عن 
احلقيقة وإقامة العدالة، إعالء 

كلمة احلق في املجتمع.
ونظ���را لتل���ك املعاني 
احلقيقي���ة ملهن���ة احملاماة 
فكان البد من أال يشارك في 
ممارسة هذه املهنة إال اصحاب 
التخصص في القانون دون 
غيره���م واملتفرغ���ون من 
الوظيف���ة العامة لدقة هذه 
املهنة وتعلقها بحقوق الناس 
وواجباتهم. إال أن القانون رقم 
62 لسنة 1996 في شأن تنظيم 
مهن���ة احملاماة أمام احملاكم 
نص في الفقرة األخيرة من 
امل���ادة 12 من���ه على وضع 
غريب بأن أجاز للكويتيني 
التدريس  من أعضاء هيئة 
بكلية احلقوق جامعة الكويت 
الذين ال تق���ل درجتهم عن 

استاذ مساعد العمل في مهنة 
احملاماة بأن قضى النص بأن: 
)..والكويتي���ني من اعضاء 
هيئة التدريس بكلية احلقوق 
جامعة الكويت الذين ال تقل 
درجتهم عن استاذ مساعد 
بش���رط احلصول على اذن 
خاص من السلطة املختصة 
باجلامعة وقيد اسمائهم في 
جدول احملامني املش���تغلني 
طبقا الحكام هذا القانون(.

وهذا الوضع شاذ ويؤدي 
إلى آثار خطيرة تنسحب على 
حقوق الناس وضياعها أمام 
احملاكم نظرا ألن من سيوكل 
اليه الدفاع عن حقوقهم ليسوا 
متفرغني هذا من جانب، وفيه 
تفضيل للمصلحة اخلاصة 
للمحامي على املصلحة العامة 
للدولة من جانب آخر، إذ إنه 
وفقا للمادة 26 من الدستور 
العامة خدمة  الوظيفة  فإن 

وطنية وأن هدف أدائها هو 
املصلحة العامة. وبالتالي فإن 
منح املشتغلني في التدريس 
الكويت وان كانوا  بجامعة 
العمل  بدرجة استاذ إجازة 
في مهنة احملاماة س���يغلب 
عليه املصلحة اخلاصة أكثر 
من املصلحة العامة في أداء 

الوظيفة العامة.
بل إن نص املادة 12 من 
القانون رقم 62 لسنة 1996 
املش���ار اليه جاء متناقضا 
في مراميه إذ إنه على الرغم 
من أن النص حظر اجلميع 
بني احملاماة ومن يعمل في 
أنه أجاز  إال  وظيفة عام���ة 
اجلمع بني احملاماة والعلم 
التدري���س بجامعة  مبهنة 
الكوي���ت بدرجة ال تقل عن 
استاذ مساعد على الرغم من 
أن مهنة التدريس تعد وبال 

شك وظيفة عامة.

الفضل: رفض الترشيح لعضوية النادي واجلمعيات التعاونية 
والنفع العام ملن حصل على العضوية دورتني متتاليتني

الترشيح هنا على ترشيحات 
متكررة من األشخاص ذاتهم 
املنطبق����ة عليه����م ش����روط 
الترش����يح لعضوية مجلس 
اإلدارة سواء بالنسبة للنادي 
أو جمعي����ة النف����ع العام أو 
اجلمعية التعاونية، فيخسر 
أعضاء اجلمعي����ة العمومية 
طاقات وخبرات لو أنها مكنت 
من الترشيح لعضوية مجلس 
اإلدارة في ظل اس����تبعاد من 
حظي بفرصة الترشيح والفوز 
بعضوية مجلس اإلدارة الستفاد 
أعضاء اجلمعية العمومية في 
النادي أو جمعية النفع العام 
أو اجلمعي����ة التعاونية من 
إبداعات جديدة وأفكار متطورة 

ومتنوعة. 
لذلك، فإنه ملا كان الدستور 
في املادة الثامنة منه يوجه 
نحو تكافؤ الفرص للمواطنني 
باعتبار هذا التوجيه من أشكال 
صون الدولة لدعامات املجتمع، 
فإنه ق����د أعد مقترح القانون 
إذ نص ف����ي مادت����ه األولى 
عل����ى أن����ه:  »ال يجوز قبول 

الترش����يح لعضوية مجلس 
إدارة النادي أو جمعية النفع 
العام أو اجلمعية التعاونية 
ملن حظي بعضوية املجلس 

لدورتني متتاليتني«. 
ومؤدى النص املقترح أنه 
متى فاز املرش����ح بعضوية 
مجل����س اإلدارة لدورت����ني 
متتاليتني فإن����ه ال يجوز له 
الترش����ح لدورة أخرى تأتي 
مباشرة بعد الدورتني التاليتني، 
وهذا بالطبع � ووفقا ملفهوم 
النص املقترح � فإنه ال مانع 
من أن يترشح الشخص لدورة 
أخرى بشرط أال تكون الحقة 
ومباشرة لدورتني متتاليتني 
فاز فيهما في عضوية مجلس 
اإلدارة، مبعنى أن عدم قيام 
الشخص الذي كان عضوا في 
مجلس اإلدارة بالترشح لدورة 
أخرى بعد الدورتني املتتاليتني 
اللتني فاز فيهم����ا لعضوية 
مجل����س اإلدارة وعزوفه عن 
الترشيح لهذه الدورة األخرى 
الت����ي جاءت بع����د الدورتني 

املتتاليتني املشار إليهما .

من الدستور على أن: »تصون 
الدولة دعامات املجتمع وتكفل 
األمن والطمأنين����ة وتكافؤ 

الفرص للمواطنني«.
وتطبيقا لهذا النص فإن 
من أش����كال ص����ون الدولة 
لدعام����ات املجتمع تنظيمها 
لالنتخابات بصورة ضامنة 
لتكافؤ الف����رص للمواطنني.  
فاألندي����ة وجمعي����ات النفع 
العام واجلمعيات التعاونية 
يجب أن تقوم على املساواة 
في املشاركة في أداء وظائفها 

وحتقيق أغراضها. 
وغني عن البيان أن قمة 
األداء لوظائف األندية وجمعيات 
النف����ع الع����ام واجلمعيات 
التعاونية وحتقيق أغراضها 
يك����ون من خالل الترش����يح 
لعضوية مجلس اإلدارة ملن 
ذكروا. وهذا الترشيح ال جتنى 
ثماره في حتقيق التنوع في 
األداء وفي اإلبداع في حتقيق 
األغراض إال من خالل املشاركة 
في الترشيح لعضوية مجلس 
اإلدارة، بحي����ث ال يقتص����ر 

قدم النائب نبيل الفضل 
اقتراح����ا بقانون في ش����أن 
الترش����يح لعضوية مجلس 
ادارة النادي وجمعية النفع 
الع����ام واجلمعية التعاونية 

جاء فيه:
مادة أولى: »ال يجوز قبول 
الترش����يح لعضوية مجلس 
إدارة النادي أو جمعية النفع 
العام أو اجلمعية التعاونية 
ملن حظي بعضوية املجلس 

لدورتني متتاليتني«. 
م����ادة ثاني����ة :يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون. 
مادة ثالث����ة :على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء � كل 
فيما يخصه � تنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

وجاءت املذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون في ش����أن 
الترش����يح لعضوية مجلس 
إدارة النادي وجمعية النفع 
الع����ام واجلمعية التعاونية 
كما يلي: نصت املادة الثامنة 

نبيل الفضل

أجاب عن أسئلته حول مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية

وزير التربية يفيد اجليران: 356 مليون دينار
مت صرفها على مشروع جامعة الشدادية في أبريل املاضي

كويتيا من إجمال���ي العقود 
البالغ���ة 977.544.724.000 
دينارا كويتي���ا، ولم يتجاوز 
ما مت صرفه حتت بند األوامر 
التغييرية باألعمال االنشائية 

مبلغ املليون دينار كويتي.
أما فيما يتعل���ق بتكلفة 
احلرائق وما نت���ج عنها من 
خسائر، فإنه وفقا ملا تقتضي 
به وثائق العقود واملشاريع، 
فإن مقاول كل مش���روع هو 
املسؤول عن تصحيح األعمال 
وإعادتها الى ما كانت عليه قبل 

احلريق.
البند رقم 3 من السؤال:

يدار مشروع انشاء جامعة 
صباح السالم � جامعة الكويت 
بالشدادية وفقا لنظام األعمال 
باملش���اريع احلكومي���ة، ومت 
اختصار الدورة املستندية لكي 
تتواكب مع سرعة متطلبات 
اجناز املشروع في حدود املدة 

القانونية.
البند رقم 4 من السؤال:

أ � الطاقة االستيعابية ألي 
جامعة محكوم باآلتي:

1 � ع���دد أعض���اء هيئ���ة 
التدريس.

2 � السعة املكانية.
اجلامعة م���ن اآلن تعمل 
جاهزة على رفع عدد اعضاء 
هيئة التدريس لتستقر النسبة 
املكافئ���ة املتعارف عليها بني 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة، 
أما بخصوص السعة املكانية 
فموقع اجلامعة اجلديدة محدد 
عند التصميم، حيث بدأ بثالثني 
ألف طالب ثم رفع إلى األربعني 
ألف طالب )أحد أسباب تأخير 
املشروع(، ولكن عند النظر في 
مواقع جامعة الكويت احلالية 
موازنة مبوقع املدينة اجلامعية 
اجلدي���دة حيث باإلمكان رفع 
عدد الطلبة هناك إذا اقتضت 

احلاجة.
ب � تعاقب االدارات اجلامعية 
يؤثر في أي منظومة تعليمية 
حيث إن االستقرار هو أساس 
التطوير، واالستقرار ال يأتي 

إال باالستمرار، فتغيير االدارات 
إل���ى تغيي���ر النظرة  يؤدي 
التعليمية وال يعطي  فرصا 
لالستقرار، وهذه ظاهرة نراها 

في جميع مؤسسات الدولة.
ت � مت التجديد للمستشار 
احلال���ي ملدة ثالث س���نوات 
واستمراره بعد أربع سنوات 
سابقة الستكمال اجناز املشروع، 
وفي ض���وء خبراته وهو ما 
حرصت عليه الدولة ممثلة في 
مجلس الوزراء بعد االستجابة 
إلى عدم التجديد للمستشار 
حرصا على استكمال واجناز 
املش���روع في ضوء خبراته 
وحتى تتجنب اجلامعة التأخير 
في تنفيذ املشروع وحرصا على 
االستقرار إلنهاء املشروع في 

املواعيد احملددة.
ث � هناك جلنة عليا وزارية 
ممثلة في كل اجلهات املعنية 
باملش���روع ملتابعة متطلبات 
تسريع اجناز مشروع مدينة 
صباح السالم اجلامعية وحتديد 
مهامها، وهي ذات اختصاصات 
محددة لتسهيل العقبات التي 
تواجه املشروع واتخاذ القرارات 
املناسبة ملا يساعد على اجناز 
مش���روع بعيدا عن الروتني 
احلكومي، غير أن هناك جهات 
محددة رغم متثيلها في اللجنة 
املشار اليها لكنها وفقا للقانون 
يس���تلزم العرض على هذه 

اجلهات املعنية في الدولة.
ج � أما بالنسبة لعدم ادراج 
املبالغ الالزمة للمشروع في 
ميزاني���ة الس���نوات املالية 
 )2012/2011  �  2006/2005(
نفيدكم بأن هذه املشاريع كانت 
وليدة دراسة ويتعذر حتديد 
تكلفتها إال بعد االنتهاء منها 
وعرضها على اجلهات املختصة 
إلقرارها متهيدا الدراجها في 
امليزانيات املشار إليها، وعندما 
يتم االنتهاء منها واحلصول 
على املوافقات الالزمة، فقد مت 
عرض املوضوع على اجلهات 
املختص���ة القراره���ا ضمن 

امليزانيات املعتمدة.

اجلامعي���ة، فج���اءت اجابة 
الوزي���ر انش���ائية مطاط���ة 
ومن جهة أخ���رى تفيد عدم 
وجود النظرة االستراتيجية 
املتفق عليه���ا. وفيما يتعلق 
بالبن���د )ت( وجتديد العقد 
مع املستش���ار، وعلى ضوء 
موافقة مجل���س الوزراء بناء 
عل���ى خبراته واحلرص على 
عدم تأخير املش���روع، فأقول 
إن املشروع مازال يراوح مكانه 

مع التجديد.
وفيما يخ���ص البند )ث( 
حيث اف���اد الوزير بأن هناك 
جلنة عليا ممثلة في كل اجلهات 
املعني���ة باملش���روع ملتابعة 
متطلبات تسريع اجناز مشروع 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
وحتديد مهامه���ا، وهي ذات 
اختصاصات محددة لتسهيل 
العقبات التي تواجه املشروع 
واتخاذ القرارات املناسبة ملا 
يس���اعد على إجناز املشروع 
بعيدا عن الروتني احلكومي، 
غير أن هناك جهات محددة رغم 
متثيلها في اللجنة املشار إليها 
لكنها وفقا للقانون يستلزم 
الع���رض على ه���ذه اجلهات 

املعنية في الدولة.
وهذا معناه أن فحوى الدورة 
املس���تندية مازال يطبق رغم 
ما تقدم من اختصار للدورة 

املستندية؟
وج���اءت إجاب���ة الوزير 

مفصلة كالتالي:
بإالشارة إلى كتابكم رقم 
ف���ي   )KNA-08355-2014(
2014/3/17، اخلاص باملوضوع 
اعاله، نود أن نفيدكم باآلتي:
البند رقم )1( من السؤال:

فيما يتعلق بنسبة ما مت 
اجنازه من تاريخ البدء الفعلي 
للمش���روع، فقد مت اجناز ما 
نسبته 36% من االعمال التي 

متت ترسيتها.
البند رقم )2( من السؤال:

بل���غ إجمالي ما مت صرفه 
حت���ى نهاي���ة أبري���ل 2014، 
دين���ارا   356.129.352.000

أفاد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي بأن اجمالي ما 
مت صرفه حتى نهاية شهر ابريل 
املاض���ي من العام احلالي هو 
356 مليون دينار في مشروع 

جامعة الشدادية.
إفادة الوزير جاءت ردا على 
سؤال قدمه النائب د.عبدالرحمن 
اجليران يتعلق مبشروع مدينة 
صباح السالم اجلامعية )جامعة 

الشدادية(.
وقال اجليران في تصريح 
صحافي تعليقا على إجابة في 
البند رقم 1، 3 لوزير التربية 
حول االسئلة املقدمة من النائب 
اجليران حول تأخير مشروع 
جامعة الش���دادية، حيث أفاد 
الوزير بأن إجمالي ما مت صرفه 
حتى نهاية أبري���ل 2014 هو 
356.129.352 دينارا كويتيا، 
وبناء على هذه النسبة العاملية 
من املصروفات مقارنة مبا مت 
اجنازه فعال حسب إجالة الوزير 

وهي نسبة 36% فقط.
فنحن بحاجة ملبلغ وقدره 
641.415.372 دينارا كويتيا، 
وفيما يتعلق بالبند رقم 3 من 
السؤال، فإن إجابة الوزير تفيد 
باختصار الدورة املس���تندية 
لكي تواكب سرعة متطلبات 
اجناز املشروع في حدود املدة 
القانوني���ة، في حني التقارير 
تؤكد أن نسبة االجناز اجلديد 
ال تؤدي إلى االجناز في املدة 

القانونية؟
وفيم���ا يتعل���ق بالبند 4 
من الس���ؤال املتعلق بالطاقة 
االس���تيعابية العضاء هيئة 
التدريس واالعداد الطلبة،أفاد 
الوزير ب���أن النس���بة بدأت 
بثالثني الف طالب ثم رفعت 
إلى أربعني ألف طالب وهكذا، 
وه���ذا دليل على أنه ال يوجد 
تصور للشريحة املستهدفة من 
مخرجات الثانوية، هذا تقدير 
ال يناسب مشروع بهذا احلجم 

للكويت.
وفيما يخ���ص البند )ب( 
حول تعاقب وتغيير اإلدارة 

د.عبدالرحمن اجليران

 إجابة الوزير تفيد 
باختصار الدورة 
املستندية لكي 

تواكب سرعة 
متطلبات إجناز 

املشروع في 
حدود املدة 

القانونية
في حني تؤكد 

التقارير أن نسبة 
اإلجناز اجلديد

ال تؤدي 
إلى اإلجناز
في املدة 

القانونية
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»األنباء« أول صحيفة كويتية جتري حواراً معه أكد فيه حرصهم على »الرأي والرأي اآلخر«

جميل عازر: لم أزر الكويت في حياتي ومتابعتي إلعالمها ضئيلة 
وقناة اجلزيرة ال تتحدث بلسان قطر

جمهورنا كثيرا.

السؤال االخير.. هل 
مت توجيه دعوة لك 

لزيارة الكويت حتى 
تتعرف على إعالمها 

عن قرب؟
٭ لم أذكر أنن���ي تلقيت أي 
دعوة لزيارة الكويت س���واء 
كانت من جه���ات خاصة أو 
اللحظة،  حكومية حتى هذه 
خصوصا أنني لم ازرها في 

حياتي أبدا.
اجلدير بالذكر ان املذيع جميل 
عازر يلقب ب� »شيخ املذيعني« 
في قناة اجلزيرة، وذلك ألنه 
من أقدم املذيعني فيها، حيث 
التحق بها منذ انطالقتها عام 
1996 وهو من وضع شعارها 
»ال���رأي والرأي اآلخر« وإلى 
جانب انه يقدم نشرات االخبار 
يقدم أيض���ا برنامج »امللف 
األسبوعي« باإلضافة الى أنه 
مسؤول في التدقيق اللغوي 
واإلخباري، وهو أيضا عضو 

في هيئة التحرير.

٭ نحن مثل أي إعالم آخر 
التحديات بس���بب  نواجه 
التكنولوجيا اجلديدة ومن 
املناب���ر اجلدي���دة واملواقع 
االجتماعي���ة وغي���ر ذلك، 
نحن نعمل كل جهدنا على 
أن يكون كل شيء يظهر على 
شاش���تنا دقيقا وصحيحا 
وأق���رب للحقيقة ولكن في 
بع���ض االحيان ق���د تظهر 
بعض األخطاء، ولكنها ليست 
بذلك احلجم الذي يتصوره 

البعض.

ولكن إذا مت بث مقاطع 
عبر قناتكم وبعدها 

يتم نفي تلك املقاطع 
باألدلة بأنها مفبركة.. 

أليس هذا يضر 
مبصداقية اجلزيرة؟

٭ صحي���ح أي خطأ يضر 
باملصداقية ونحن »واعني« 
لهذا األمر ونحاول أال يحدث، 
وإن ح���دث ش���يء من هذا 
القبيل يكون عن غير قصد 
وانه فوق طاقتنا ألننا نحترم 

تغطيتنا االخبارية.

اذا كانت القضايا 
التي تطرحونها فيها 
مصداقية.. ملاذا هذه 

املقاطعة وهذا الذم 
للقناة؟

نبثها أو نركز عليها ونغطيها 
هي تهم املش���اهد والفرد، 
وجمهور »اجلزيرة« اعطى 
ثقال لها كبيرا جدا ونحاول 
جاهدي���ن اال نخ���ذل ه���ذا 
اجلمهور بطرح املوضوعات 
والقضايا بكل مصداقية في 

اخلليج »من احلبة قبة« 
وهذا ما هو واضح.. 

هل هذا صحيح؟
٭ صدقني نح���ن في قناة 
اجلزيرة ال توجد لدينا اجندة 
معينة في صياغة التغطية 
االخبارية، ألن االخبار التي 

ان نكون ملتزمني بها من باب 
الوقت ومن باب الرأي والرأي 
اآلخر، وهذه هي مبادئنا في 

العمل االعالمي.

أستاذ جميل انتم 
تعملون كما نقول في 

الدوحة ـ مفرح الشمري

عل���ى هامش ندوة »اللغة 
واإلعالم« التي نظمها مهرجان 
اجلزي���رة الدول���ي لألف���الم 
التسجيلية العاشر، »األنباء« 
ح���اورت مذيع قناة اجلزيرة 
جميل عازر الذي وضع شعارها 
»الرأي والرأي اآلخر«، حيث 
كان من أول املذيعني املنضمني 

لها عام 1996.
ح���وار املذيع جميل عازر 
هو أول حوار جتريه صحيفة 

كويتية..فإلى التفاصيل:

هل أنت متابع لإلعالم 
الكويتي؟

٭ بصراحة متابعتي لإلعالم 
الكويتي ضئيل���ة جدا، وهو 
اع���الم مختل���ف ع���ن اعالم 
»اجلزيرة« ألنه ناطق باسم 
الدولة، و»اجلزيرة« غير ذلك 
ألنها ال تنطق باسم احلكومة 
القطرية وال تتحدث بلس���ان 

الدولة القطرية. 

ولكن لدينا عدة قنوات 
خاصة أال تتابعها؟

٭ لألسف ال، ألنها من ضمن 
توجهات سياسة الدولة.

و»اجلزيرة« ما 
توجهاتها؟

٭ إظهار احلقيقة في متابعة 
األخب���ار بطريقته���ا ودون 
احلديث بلسان احد، فهي لها 
خط���ة للعم���ل مختلفة رمبا 
عن العديد من القنوات، وهي 
صحي���ح تبث من ارض قطر 
ولكنها بعيدة عن سياس���ة 

الدولة نهائيا.

ولكن هناك الكثير ممن 
قاطعوا قناتكم شعوبا 

ودوال؟
٭ أولئك املقاطعون يحاولون 
جاهدين وض���ع »اجلزيرة« 
جزءا م���ن املعارضة، ونحن 
ال ش���غل لنا بتلك املعارضة، 
ولكنه���م ألنن���ا نتحدث عن 
قضايا ومش���اكل مواطنيهم 
افتعلوا تلك املقاطعة ألنهم ال 
يريدوننا ان نتحدث عن تلك 
املشاكل التي تهم اي مواطن 
في الوطن العربي، واملشكلة 
اذا قاطعونا يقومون بتسكير 
مكاتبنا واعتقال موظفي القناة 
لدرجة ان قت���ل من موظفي 

القناة عدد ال بأس به.

وملاذا كل هذه األمور 
هل ألنهم ال يريدون 

احلقيقة؟
٭ نحن في القناة عندما نتحدث 
عن اي قضية في الوطن العربي 
نتحدث عنها بكل جوانبها وهذا 
ما يبدو يزعجهم، متناس���ني 
بذلك ميثاق العمل الصحافي 
الذين ال يؤمنون به، خصوصا 
ونح���ن ملتزمون ب���ه ألبعد 
احلدود ونقدم عملنا مبهنية 
وباحت���راف ومبوضوعي���ة 
وحيادية وانصاف، حتى في 
اجرائن���ا للمقابالت نحرص 

عازر مع الزميل مفرح الشمريجميل عازر

في ندوة أقيمت ضمن أنشطة مهرجان اجلزيرة الدولي العاشر لألفالم التسجيلية بـ»فتح اخلير«

الكواري: اللغة العربية هي حجر األساس جلميع القنوات واملرآة العاكسة للفكر
بدوره، قدم د.محمد لطفي 

اليوسفي ورقة بعنوان »اللغة 
العربية واإلعالم واحلب 

القاتل«، ودارت حول إحلاح 
البعض على أن وسائل 

اإلعالم توهم في الظاهر 
بأنها تخذل اللغة العربية 

وتسهم في تعطيل قدراتها، 
واحلال أنها ظلت منذ نشأة 

الصحافة العربية وظهور 
القنوات الفضائية فيما بعد 

توسع من دائرة انتشار 
اللغة العربية وتخدمها، 

وركز في ورقته على كشف 
املغالطات التي ما فتئ 

أصحاب التصور الصفوي 
للغة يكرسونها ويروجونها 
بحجة الدفاع عن اللغة وهم 
يقومون بتنفير األجيال من 

اللغة العربية. 
من جانبه، تعرض اإلعالمي 

جميل عازر إلى معايير 
اإلعالميني في القنوات 

اإلخبارية واألسس التي 
يقوم عليها، موجها في بداية 

ورقته الشكر إلى وزارة 
الثقافة على دورها في 

احلفاظ على اللغة العربية، 
واحلرص على حمايتها، في 

ظل التقنيات احلديثة. 
وشدد على ضرورة أن 
يكون اإلعالميون ملمني 

باملعايير املهنية كأحد شروط 
اختيارهم للعمل في العمل 

اإلعالمي، واإلملام بهذه 
املعايير وكيفية استغاللها 

في جميع مراحل نقل اخلبر، 
وصوال الى املتلقي.

وحماية املكونات واملقومات 
والقيم التي تشكل العناصر 

اجلوهرية للكيان العربي 
اإلسالمي.

من جانبه، تعرض د.صبري 
حافظ إلى حتوالت اللغة 

العربية في األفق اإلعالمي، 
وتناول خالل ورقته إسهام 

اإلعالم املكتوب ثم املسموع 
ثم املرئي على مدى قرن 

ونصف القرن منذ انطالق 
الصحافة العربية في القرن 

التاسع عشر حتى عصر 
الفضائيات ضمن مجموعة 
التحوالت التي انتابت اللغة 

العربية والتعرف على أدواره 
املختلفة في حتديث اللغة 

ومتكينها من استيعاب 
متغيرات العصر واالستجابة 
ملختلف حتدياته التصويرية 

واللغوية. 

التعليم والتأهيل والتدريب 
على مستوى تلقني اللغة 

والتخصص والتمكن منها، 
يكون مستوى اإلعالمي. 
وتابع: إن مواجهة اخلطر 

الذي يتهدد اللغة العربية في 
وسائل اإلعالم يعد قضية 

بالغة األهمية، مشيرا الى ان 
هذا األمر يتعلق مبستقبل 
اللغة العربية في هذا العالم 
املتغير الذي تسيطر عليه 
آليات العوملة، وضغوطها 

وسرعة تدفق اللغة األقوى 
التي متلك مقومات القوة 
والهيمنة والسيطرة على 

اللغات األخرى، معتبرا 
أن التحدي األكبر الذي 

سيواجه اللغة العربية في 
املستقبل، متمثال في احلفاظ 

على خصوصيتها وضمان 
استمرارها وإشعاعها، 

وأردف: كلما كانت اللغة 
سليمة محافظة على قوتها 

ونصاعتها، وافية مبتطلبات 
التعبير عن روح العصر كان 

االعالم ناجحا في إيصال 
الرسائل الى اجلمهور 

العريض، وإذا فسدت اللغة 
اإلعالمية فسد بالتبعية 

الذوق العام، وفسد الفهم 
لألمور، وتعذر التواصل، 
فتكون البلبلة، ويحدث 
اخللل في الرأي العام. 

ولفت الكواري إلى ان املتابع 
لوسائل اإلعالم يتأكد له 

أن وضع اللغة العربية 
فيها ليس على املستوى 

املطلوب، سواء على املستوى 
اإلعالمي أو مستوى املتلقي، 
فاإلعالمي هو نتاج املدرسة 

أو املعهد أو اجلامعة التي 
تخرج فيها، فبقدر جودة 

هي لغة القرآن الكرمي، ووعاء 
العقيدة اإلسالمية، ثم أنها 

أداة الفكر العلمي في مرحلة 
ازدهاره، ما جعلها لغة العلماء 

في العالم على مدى قرون 
ولغة الثقافة اخلصبة والفن 
اإلنساني املبدع، مستطردا: 

تنمية الفصحى واالرتقاء 
بها شرط من شروط تنمية 

مجتمعاتنا، ومن ثم فإن 
التنمية اللغوية يجب أال 

تنفصل عن التنمية الشاملة 
املستدامة التي تتدخل 

فيها العوامل السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية جميعا. 
وأكد أن اللغة هي حجر 

األساس في العملية 
االعالمية على تعدد قنواتها 

وتنوع وسائلها واختالف 
اللغات التي تستخدم فيها، 

الدوحة ـ مفرح الشمري

ضمن أنشطة مهرجان 
اجلزيرة الدولي لألفالم 

التسجيلية وبالتعاون مع 
وزارة الثقافة والفنون 

والتراث بقطر، أقيمت ندوة 
حول »اللغة العربية في 

اإلعالم«، وذلك في قاعة 
»فتح اخلير« بفندق »ريتز 

كارلتون« بحضور وزير 
الثقافة والفنون والتراث 

د.حمد بن عبدالعزيز 
الكواري وعدد من املهتمني 

بالشأن الثقافي، تصدى 
إلدارتها الزميل رئيس حترير 
مجلة الدوحة الثقافية د.علي 

الكبيسي، ومبشاركة كل 
من د.محمد لطفي اليوسفي 

أستاذ األدب بجامعة قطر 
ود.صبري حافظ أستاذ 

األدب املقارن بجامعة قطر 
واإلعالمي بقناة اجلزيرة 

جميل عازر. 
وفي كلمته حلضور الندوة، 

اعتبر الوزير الكواري أن 
اللغة العربية هي املرآة 
العاكسة للفكر أو أنها 

الوسيلة التي يتم بها التعبير، 
وتابع: هي ليست رموزا 
وليست مواصفات فنية 

فحسب، ولكنها الى جانب 
ذلك منهج فكر وطريقة نظر 

وأسلوب تصوير، كما أنها 
رؤية متكاملة، متدها خبرة 
حضارية متفردة ويرفدها 

تكوين نفسي مميز. 
وأضاف الكواري: العربية 

د.حمد بن عبدالعزيز الكواري يلقي كلمته جانب من الندوة

الفتاة الكفيف���ة التي تقدمها 
ألول م���رة، تق���ول راني���ا 
يوس���ف: الس���يناريو الذي 
كتبه املؤلف فداء الشندويلي، 
وأيضا جلس���ات العمل التي 
جمعتن���ي باملخ���رج محمد 
مصطف���ى أفادتني كثيرا في 
رسم الشخصية، كما أنه في 
وس���ط األحداث سنكتشف 
املفاجأة وهي أنها ليست كفيفة 
بل تق���وم بالتمثيل بذلك من 
أجل هدف معني، ولذلك فهي 
في األس���اس ليس���ت كفيفة 
بالصورة املتعارف عليها أو 

رانيا يوسف تتحول إلى كفيفة
احلقيقية، بل تدعي ذلك وهو 

ما يظهر أيضا في العمل.
وحول عدم عرض املسلسل 
في شهر رمضان، قالت رانيا، في 
تصريحات لها: ال أجد مشكلة في 
ذلك فاملسلسل مكون من ستني 
حلقة وعرضه بعيدا عن رمضان 
ال يزعجني بل على العكس فإن 
خلق مواسم جديدة بعيدا عن 
الزحام الرمضاني فرصة تتيح 
العديد من  للمش����اهد متابعة 
األعمال التي قد تظلم في وسط 
الزحام، خاصة أن أغلب األعمال 

تؤجل إلى شهر رمضان.
وتضيف رانيا أنها أخيرا 
وقعت أيضا على عقد مسلسل 
جديد سيعرض في رمضان مع 
املخرج محمد سامي، ولكنها 
تفضل أال تتحدث عن تفاصيله 
إل���ى ح���ني ب���دء التصوير، 
ولكنها سعيدة بالشخصية 
التي ستقدمها والتي ستكون 
مفاجأة بعد شخصية »نوسة« 
التي قدمتها رمضان املاضي 

في »السبع وصايا«.
وعن عودتها إلى السينما 
قالت يوسف إنها بالفعل بدأت 
التحضي���ر لدورها في فيلم 
»ريجات���ا« مع املخرج محمد 
س���امي، والفيلم من بطولة 
يس���را وعمرو سعد وفتحي 
عبد الوهاب، وسيبدأ التصوير 
خالل الشهر املقبل ولكن لم 

يتم حتديد موعد لعرضه.

من خالل تقدميها شخصية 
الفنانة  فتاة كفيف����ة، تواصل 
رانيا يوس����ف تصوير دورها 
في مسلسل »عيون احلب«، الذي 
تشارك في بطولته أمام الفنان 

ماجد املصري. 
وعن حتضيرها لشخصية 

رانيا يوسف 

وائل كفوري يهدد محمد حسن في »أراب آيدول« ويغازل أحالم

وهدده وائل كفوري »ممازحا« 
بالقتل وهنأه على أدائه، في 
حني تغزل كفوري بأحالم 
ووصفها ب� »قفير العسل« 
بعد ان منحت محمدا البطاقة 
اخلضراء وهي واقفة، وأثنى 
حس���ن ونانسي على أدائه 

أيضا.
وقدم ماج���د املدني من 
السعودية أغنية »مقادير« 
للفنان الراحل طالل املداح، 
ونال أداؤه إعجاب اللجنة التي 

طالبته باالستمرار، وأعقبه 
املصري محمد رشاد والذي 
أشعل مسرح »اراب آيدول« 
عندما قدم أغنية »عيونك يا 
بهية« للراحل محمد العزبي، 
وقالت جلن���ة التحكيم انه 
من أجمل األصوات، لتختتم 
احللق���ة مع وليد اجليالني 
من اليمن والذي قدم أغنية 
للفنان الكبير أبوبكر سالم، 
اللجنة مثنية  آراء  وجاءت 

على أدائه.

وإحساسها العالي، وقدم عمار 
الكوفي من كردستان العراق 
أغنية للفنان ماجد املهندس، 
وحصد هو اآلخر اإلعجاب، 
وت���اله اجراد يوغارطة من 
اجلزائ���ر، حيث قدم أغنية 
»عش���قت بنت أندلس���ية« 
للشاب خالد، ووصف بأنه 
»مجنون غن���اء«، ومن ثم 
أطل املشترك املصري محمد 
حسن في أغنية »ما بيسألش 
عليا أبدا« للفنان عبداملطلب، 

ف���ي حلق���ة مباش���رة 
جدي���دة م���ن التصفي���ات 
النهائي���ة لبرنام���ج »أراب 
آيدول«، دارت املنافسة بني 
12 مشتركا قدموا مواهبهم 
الغنائية، واستهلها السوري 
حازم شريف باغنية »بايا يا 
بايا«، وأثنت جلنة التحكيم 
املكونة من أحالم، نانس���ي 
عجرم، حسن الشافعي، وائل 
أدائه، وتلته  كفوري، على 
إين���اس عزالدين  املصرية 
وقدمت أغنية للفنانة نانسي 
عجرم، وحصدت اإلعجاب 
ألدائها الرائع، وبعدها قدم 
هيثم خاليلي من فلسطني 
أغنية للعندليب عبداحلليم 
حافظ، حيث أشعل املسرح 
وأثار حماسة جلنة التحكيم 
التي وصفت���ه بأنه »كامل 
األوصاف«. وقدمت س���هر 
أبوشروف من سورية أغنية 
»دخل عيونك« للفنانة جناح 
س���الم من اجلي���ل القدمي، 
وجاءت التعليقات على أدائها 
وخامة صوتها إيجابية جدا، 
وتالها حميدي العبدولي من 
اإلمارات والذي قدم أغنية من 
تراث املغرب العربي، وحاز 
إعجاب اللجنة التي وصفته 
بأن���ه »فاكهة أراب آيدول«، 
وبعده قدمت منال موسى من 
فلسطني أغنية »أنا أهوى«، 
وحظيت بالثناء على صوتها 

جلنة حتكيم »أراب آيدول«
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أعشق املسرح 
وأفضل السينما 

على الدراما

ممثل شاب قاعد 
يتمصلح عند أحد 

املنتجني علشان يشتغل 
معاه في مسلسله اليديد 

بس هاملنتج مو معطيه 
ويه.. 

الزين يفرض نفسه!

ممثلة عربية مقيمة في 
اخلليج تهاوشت مع زميل 

لها ألنه فضح أسرارها 
عند فريق عملها اليديد 

بأنها مسوية عملية جتميل 
بدولة آسيوية.. 

شدعوة قايل شي يديد!

ممثلة خليجية مثيرة 
للجدل تفكر باإلنتاج بس 

مو القية شريك تبلش 
الشغل معاه ألنه محد يبي 

يشاركها ملشاكلها اللي 
تفشل.. بصراحة معاهم 

حق!

شغلهوشة مشاركة أكدت اعتزازها مبشاركتها في مسرحية »أبو سارة في العمارة«

مارتينا لـ »األنباء«: أتقن اللهجة الكويتية.. 
وأبحث عن دور » يبچي«

أحمد الفضلي

أعربت الفنانة املصرية الشابة مارتينا عن بالغ سعادتها باالستمرار في األعمال 
املسرحية مع طاقم عمل النجم طارق العلي، حيث سجلت ظهورها الرابع من خالل 

مسرحية »الصيدة بلندن« التي تعرض حاليا على مسرح نقابة العمال مبشاركة عدد 
كبير من جنوم الكوميديا. 

وذكرت مارتينا خالل حديثها لـ »األنباء« ان تفاعل اجلمهور الكويتي وحرصه 
على حضور األعمال املسرحية وتشجيعه للفنانني كان واليزال وراء متسكها 
واستمرارها في املسرح، مشيرة الى انها شعرت باململ والوحدة بعد توقفها 

لفترة ليست بالقصيرة عن املسرح بسبب ظروف خاصة قبل ان تعود وتلتقي 
باجلمهور وزمالء العمل. 

وأفادت انها تعتبر مشاركتها في مسرحية »ابو سارة في العمارة« هي 
األشهر واألجمل من بني أعمالها في مسرح طارق العلي، حيث التزال مشاهد 
هذه املسرحية متتع اجلمهور والكثير منهم يتناقلونها عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، وهذا األمر يسعدني كثيرا. 
وفيما يتعلق ببقية مشاركاتها ذكرت الفنانة الشابة انها شاركت في العديد من 

األعمال على مستوى الدراما الكويتية ومنها مسلسالت »أشوفك على خير« 
و»ماي عيني«، لكن اغلب هذه املشاركات كانت بأدوار كوميدية في الوقت الذي 
تسعى فيه لتجسيد دور درامي بحت إلثبات القدرات واملقدرة على أداء جميع 

األدوار، مشيرة الى انها ومنذ بدء عملها في الساحة الفنية تبحث عن دور 
»يبچي« على حد وصفها.

وعن إمكانية التمثيل باللهجة الكويتية قالت مارتينا انها تتقن اللهجة الكويتية 
بشكل كبير ومن املنتظر ان جتسد ادوارا باللهجة الكويتية في الفترة املقبلة في 

حال تلقت الدور املناسب. 
وعن جديدها للفترة املقبلة، كشفت انها ستدخل في األيام املقبلة لوكيشن تصوير 
مسلسل »بنات الروضة« لتصوير مشاهدها في العمل الذي يضم كوكبة كبيرة من 

جنوم الفن في الكويت ومن اخلليج أيضا، وهو من تأليف أمين احلبيل واخراج 
حسني أبل ومن املرجح ان يعرض في رمضان املقبل.

صابرين: التمثيل ليس حراماً وخطفت »أم كلثوم« من إلهام شاهني
ودوري في مسلسل »شيخ 
العرب هم���ام« كان رائعا، 
ألني جسدت دور الصعيدية، 
ول���م أفكر في ترك التمثيل 
بحجة أنه حرام، ألنه ليس 

حراما.
وأضاف���ت: محمد احللو 
ابن عم���ي، ونعيمة عاكف 
بنت خالة والدتي، ومتنيت 
جتسيد دور حتية كاريوكا 
بعد »أم كلثوم«، ألني أحب 
لع���ب األدوار ف���ي مراحل 
عمرية مختلفة، وألنها كانت 
عظيمة ودخلت في السياسة 
والدين والفن، وفيها زعامة 

أم كلثوم.
وحتدثت عن دورها في 
»أم كلثوم« قائلة: أنا لم أكن 
أحب أم كلثوم نهائيا، ولم 
أكن أعلم عنها أي ش���يء، 
وبعدما دخلت مرحلة الغناء، 
كنت أقلد املغنني، وجاءتني 

إنعام محمد علي وعرضت 
عل���ي جتس���يد أم كلثوم، 
وتعجبت ألني بعيدة متاما 
عنها، وكنت أعلم أن هناك 
صراعات وخالفات بني إلهام 
شاهني ونبيلة عبيد بسبب 
دور أم كلثوم. ولكن النصيب 

جعله يأتي إلي.
وأضافت: تعلمت الكثير 
من شخصية أم كلثوم، إنها 
بارة بأهله���ا جدا، وكانت 
دائما تفتح منزلها ألهلها 
في البل���د، وكانت حتفظ 
الق���رآن الك���رمي، وترتله 
بش���كل رائع، وكانت ذات 
دم خفيف أيضا، مستدركة: 
انقلب اآلن وصار  العصر 
مليئ���ا باجلحود، ولو كل 
الفنان���ون يتضامنون مع 
فنان ف���ي ظرفه الصحي، 
لكان ذلك أم���را جيدا ألن 

هذه هي قيمة الوفاء.

كشفت النجمة املصرية 
صابري���ن أن بدايتها كانت 
في الغناء، وأن الفنان سامي 
الع���دل وقف إل���ى جانبها 
في بداية مش���وارها الفني، 
ونصحها بأال تلهث وراء الفن 
بل هو الذي يجب أن يركض 

وراءها.
وأشارت صابرين، وخالل 
حوارها ف���ي برنامج »انت 
الكاتب  الذي يقدم���ه  حر« 
والسيناريست مدحت العدل 
عبر فضائية »سي.بي.سي.

تو«، إلى أنها بدأت بالتمثيل 
وبعدها دخلت عالم الغناء، 
ألنها أحبته، وتابعت: أول 
بطولة لي كانت مسلس���ل 
»ليلة القبض على فاطمة« 
مع املخ���رج محمد فاضل، 
وعندم���ا ارتديت احلجاب، 
قررت ترك الفن، خصوصا 
صابرينبعد مسلس���ل »أم كلثوم«، 

فنان أكادميي يطمح للسينما والدراسة خارج سورية

مجدي مقبل لـ »ألنباء«: البطولة اجلماعية 
وراء جناح الدراما السورية ومتيزها
أيدي أساتذة مخضرمني على 
الفنان  العالم، مثل  مستوى 
غسان مسعود وغيره، لكن 
الس����نة  س����وء املعاملة في 
الس����بب في  األول����ى كانت 
رس����وبي، ونظرا للتصميم 
منذ الصغ����ر أن أكون فنانا 
مسرحيا وسينمائيا، وان أطل 
على الناس من خالل الشاشة 
الفضية، أعادني ألحقق النجاح 
وأنا حاليا في السنة الثالثة في 

املعهد العالي للمسرح.

عودة ملن احتضن 
موهبتك؟

٭ أقول لكل أب وأم أن يعملوا 
على تنمية مواهب أبنائهم، في 
البداية حذرني والدي ووالدتي 
من متاعب املهنة ومعاناتها، 
لكن إصراري احترمته أسرتي، 
وامسك والدي بيدي منذ البداية 
وأنا على مقاعد املراحل األولى 
من التعليم وأدخلني مكتبة 
املنزل، ألكون قارئا جيدا، فنانا 
أكادمييا مثقفا، وقال لي: »إذن 
عليك أن تكون مثقفا ومتعلما 
كي ال تشعر باخلجل واحلرج 
أمام مخرج أو كاتب أو زميل 

أو فنان ما أثناء العمل«.

ما مشروع مجدي 
مقبل مستقبال؟

٭ مشروعي فنانا مسرحيا 
ناجحا، وسينمائيا كبيرا، 
أعشق السينما واشتغلت 
فيها وأنا صغير، كما اشتغلت 
ب� »التغريبة الفلسطينية« 
بسن مبكرة وكانت إحدى 
التي  ابرز هذه املسلسالت 
شهدت إقباال عربيا وأجنبيا، 
العم���ل مبراحله  ووصف 
األولى رغم تفاصيله املؤملة 
ب���ني عام���ي 1933 و1969، 
بأنه عم���ل تاريخي ضخم 
بلغ���ت كلفته اإلنتاجية ما 
يزيد عن 200 مليون ليرة 
سورية وش���هدت امللحمة 
التي تشهد إقباال جماهيريا 

كبيرا وبرزت وجوه كثيرة 
لدرجة أن العمل كان بطولة 
جماعية ما بني فنان صغير 
وكبير وش���اب إذا األعمال 
السورية جناحها كان وراءه 
البطولة اجلماعية، وعدم 
االستئثار بالدور لبطل أو 
بطلة، كما كشف املسلسل 
مواهب الطفلني مجدي املقبل 

وعلي السهل.

كيف يتم التقييم 
بالعمل كونك من 

املطبخ الفني؟
٭ التقييم واملوافقة تكون من 
قبل املخرج وشركة اإلنتاج 
والكاتب، وهنا تثبت موهبة 
الفنان س����واء  وقدرة ه����ذا 
أكان طف����ال أم جنما على كل 
شيء، بالنسبة ل� »التغريبة« 
كان إتق����ان الفن����ان اللهجة 
الفلس����طينية مهما جدا وقد 
خضعنا لدورات تدريب على 
اللهجة وعلى احلياة القاسية 
من حي����ث الهج����رة وحياة 
الشتات، إضافة إلى استعمال 
املتفجرات التي أدت إلى إصابة 
بعض الفنانني منهم »إصابات 
خفيفة« وكان أن نال قسطا 
وافرا من اإلصابة الفنان جمال 
األداء  سليمان، وكرمت على 
الذي ابهر املخرجني والفنانني 
واملنتجني، وقررت أن أدرس 
خارج سورية دراسات عليا 
حصرا في مجال التمثيل ألنني 
اش����عر أن في السينما حياة 

أفضل، من الدراما.

كلمة أخيرة؟
٭ اشكر كل من مد يد املساعدة 
لي بدءا من أسرتي الصغيرة 
وامتدادا ألسرتي الكبيرة في 
سورية والوطن العربي، ولكل 
أساتذتي وزمالئي في املعهد، 
وألسرة »األنباء« التي منحتني 
الفرص����ة ألكون ضيفا  هذه 
على صفحاته����ا في الكويت 

الشقيقة.

مقبل، فقد تربيت على يديه 
وكان يصطحبني إلى أماكن 
التصوير، منذ ان كان عمري 
أربع سنوات وأنا من مواليد 
1994، وهذا ما جعلني اعشق 
املس����رح، واش����عر بنشوة 
حقيقية وأنا أشاهد الفنانني، 
وهم بشكل مباشر مع اجلمهور 
له����م، وأحيانا  الذي يصفق 
يبكون ألن الفنان جسد حالة 
من القهر واحلرمان أو مآسي 
حياتي����ة تعيش����ها في كافة 

املجتمعات.

يقال انك نلت عالمة 
الرسوب في السنة 

الدراسية األولى في 
املعهد العالي للفنون 
املسرحية أال يعتبر 
هذا مستهجنا من 

فنان عاشق للفن منذ 
الصغير؟

٭ قررت الدخول للمعهد ألكون 
فنانا أكادمييا، صاحب موهبة 
صقلت بالعلم واملعرفة على 

دمشق ـ هدى العبود

تزخ����ر الس����احة الفنية 
السورية بوجوه شابة، ففي 
مطلع كل يوم وعلى الرغم من 
الظروف الصعبة التي تعيشها 
سورية، تشهد الساحة الفنية 
إقب����اال يثير انتب����اه املتتبع 
للش����أن الفن����ي الس����وري، 
ويتس����اءل محللون » ترى 
هل الظروف صقلت املواهب 
الفنية كما صقلت العقول في 
اجتاهات أخرى؟«، أي التفكير 
ف����ي أمور احلياة  والتدقيق 
ومستقبل العائالت السورية 
في كافة املجاالت االجتماعية 

والسياسية والفنية.
الكالم السابق هو مقدمة 
للحديث ع����ن فنان أكادميي، 
متيز منذ بداية حياته بحبه 
وولعه للف����ن، إذ كان يرافق 
والده الفنان يوس����ف مقبل 
الذي تربى على يديه فنانون 
اثبتوا وجودهم على خشبة 
املس����رح والسينما والدراما، 
نظ����را ملا قدمه لهم من عطاء 
فني ليومن����ا هذا، انه الفنان 
الشاب مجدي مقبل الذي رافق 
والده منذ الرابعة من العمر 
إلى املسرح وأماكن التصوير 
ما أعطاه حس����ا فنيا كبيرا، 
وش����اهدناه من خالل العديد 
من األعمال الفنية من أهمها 
»التغريبة الفلسطينية، ظل 
احلكايا، زمن اخلوف، سائرون 
نياما« ومن خالل املسرح مع 
الرحابنة والسينما من خالل 

شوقي املاجري.
الفنان  التق����ت  »األنباء« 
األكادميي مجدي مقبل ودار 

احلوار التالي:

ما سر ولعك بالفن 
وأنت بعمر صغير 

جدا؟
الفض����ل  ٭ بداي����ة يع����ود 
ألسرتي الفنية، والدي الفنان 
املس����رحي والدرامي يوسف 

مجدي مقبل 

أن يكون األمر مفاجأة.
ونفت بشرى، في تصريحات 
لها، أن يك���ون هناك دويتو 
يجمع بينها وبني عمرو دياب 
في كواليس املسلسل، حيث ال 
ضرورة درامية لذلك، ولكنها 
بالتأكيد س���عيدة بالتجربة 
لكونها تشارك مع عمرو دياب 
وتعتبر العمل مبنزلة خطوة 
جديدة ومختلفة لها حيث إنها 

تربت على أغنياته.

زواج بشرى وعمرو دياب
يذكر أن دياب أحيا زفاف 
بش���رى الذي أقيم قبل أربع 
س���نوات وشهد حضور عدد 

كبير من النجوم.

نفت بشرى ما تردد بشأن 
انسحابها من مسلسل »الشهرة« 
ي���ؤدي بطولته عمرو  الذي 
دياب، مؤكدة أنها تعقد جلسات 
عمل مكثفة م���ع »الهضبة« 
اس���تعدادا لب���دء التصوير، 
وقالت بشرى: كيف ميكن أن 
أكون استبدلت بفنانة أخرى 
وأنا ما زلت أحضر للشخصية 
ولم يخبرني املخرج أو املنتج 
بذلك؟ مؤكدة أن تغيير املخرج 
أحمد نادر جالل واالستعانة 
باملخ���رج رامي إمام لم يغير 
ش���يئا في ترش���يحها على 
الرغم من أن جالل هو الذي 
اختارها ورشحها ألداء الدور 
املناسبة لتقدمي  ألنه وجدها 
العمل، مشيرة إلى انه أعطاها 
مساحة الختيار الشخصية 
التي تريد أن تؤديها، وبالفعل 
اختارت شخصية من املفترض 
أن تكون قريبة جدا من عمرو 
دياب، وقد رفضت اإلفصاح 
عما إذا كانت س���تؤدي دور 
بشرى مع عمرو ديابزوجته أم شقيقته ألنها تفضل 

والقصة والسيناريو واحلوار 
لرضا الوكيل واإلخراج حلسام 

عبدالرحمن.

سوزان جنم الدين تعود لصوت القاهرة
بعد سلسلة من التوقفات 
التي حدثت ملسلس���ل »كش 
الذي تق���وم ببطولته  ملك« 
الفنانة السورية سوزان جنم 
الدين بسبب أزمات إنتاجية 
متتالية واجهت شركة صوت 
القاهرة املنتجة للعمل، عاد 
للتصوير مج���ددا على قدم 
وس���اق، حي���ث مت تصوير 
حوالي 8 ساعات ويتبقى 14 
ساعة، ومن املتوقع أال يعرض 
العمل في شهر رمضان املقبل 
وينضم إلى مسلسالت املوسم 

الدرامي الثاني.
ويشارك في بطولة مسلسل 
»كش ملك« بجانب س���وزان 
جنم الدي���ن كل من الفنانني 
مجدي كامل ومحسن منصور 
سوزان جنم الدين ونهال عنبر وخالد محمود، 

في مرحلة االختيار مع املخرج 
وائل احسان، وسيتم اإلعالن 
عن الفنانني املش���اركني فور 

اختيارهم.

عادل إمام: لم أهاجم خالد يوسف
نف���ى الفنان عادل إمام ما 
تردد عن مهاجمته للمخرج 
خالد يوس���ف وانتق���اده له 
بشكل الذع، واتهامه له بانه 
كان وراء م���ا حص���ل ملصر 
من تخريب بسبب حتريض 
يوسف للناس، حسب ما جاء 

في األخبار املنشورة.
وقال إمام، حس���ب موقع 
»سيدتي نت«: هذا الكالم عار 
متاما عن الصحة ولم حتدث 
أي مشادة بيني وبني املخرج 

خالد يوسف.
من جهة أخرى أكد الزعيم 
أنه لم يستقر بعد على أبطال 
مسلس���له اجلديد »أس���تاذ 
عادل امام ورئيس قسم«، حيث اليزال  خالد يوسف 

وتعليقا على احلكم الصادر 
ضده، قال املوس���يقار هاني 
مهنا: »احلكم ظلم كبير وقع 
علي«، مشيرا إلى أنه سيطعن 
ف���ي احلكم وسيس���دد مبلغ 
مليون و600 ألف جنيه لبنك 

اإلسكندرية إلنهاء القضية.
وأض���اف مهنا: املش���كلة 
وقعت عندما اس���تأجر مني 
أملكه  بنك اإلسكندرية مقرا 
في ش���ارع الس���ودان ملدة 9 
سنوات، إال أنني فوجئت بطلب 
اس���ترداد املبلغ مني بعد 6 
سنوات، مبررين ذلك بأنهم لم 
ينتفعوا باملقر، واملبلغ املدفوع 

السجن »5« سنوات للموسيقار هاني مهنا
كان مليونا و600 ألف جنيه، 
فرفع بنك اإلسكندرية الدعوى 

ومت احلكم فيها.

قضت محكم���ة جنايات 
القاهرة بالس���جن املشدد 5 
س���نوات على رئيس احتاد 
النقاب���ات الفني���ة املصرية، 
املوسيقار هاني مهنا، وإلزامه 
ب���رد مبلغ 3 مالي���ني جنيه 
مص���ري، إلدانت���ه بارتكاب 
جرمية تسهيل االستيالء على 

املال العام.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة 
املصري اليوم، فإن احملكمة، 
عاقبت رئيس قطاع الشراء 
والتعاقدات ببنك اإلسكندرية 
بالسجن 10 سنوات، في نفس 
القضية، وق���ال بيان النائب 
العام، إنه متت إحالة املتهمني 
إلى محكم���ة اجلنايات، في 
واقعة استئجار املتهم الثاني 
مكان���ا ميتلك���ه املتهم األول 
واستخدامه مقرا للبنك، رغم 
مخالفته املواصفات اخلاصة 
بذلك وعدم صالحيته الفنية 

لذلك الغرض.
أن  البي���ان،  وأض���اف 
التحقيق���ات توصلت إلى أن 
املتهم الثاني، دفع لألول مبلغ 
يزيد على 3 ماليني جنيه من 
أموال البنك، قيمة أجر املكان 
باملخالف���ة للقان���ون، حيث 
ان البنك لم يس���تفد من ذلك 

هاني مهنااملقر.
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حصلت مؤخراً 
على لقب 

مستشار حتكيم 
دولي وأمتمت 

االنتساب
إلى نقابة 

احملكمني 
الدوليني

وأنوي التعمق
في هذا املجال

لسنا بحاجة 
لزيادة أعداد 
املرشحني 

للبرملان بل 
نحتاج إلى انتقاء 

األفضل لعبور
هذه الفترة 

املهمة
من تاريخ

الكويت

الكويت منذ 
األزل معروفة 

بالتجارة
ولكن هذا اجلانب 

غفلنا عنه بعد 
النفط ولكننا في 

أمس احلاجة إليه 
اآلن

نحتاج في الكويت 
إلى استقطاب 

الشركات 
االستثمارية 

األجنبية لكي 
نضع الكويت على 

خارطة العالم 
التجارية مرة 

أخرى

سر خلطة جناح 
أي عمل هو 

اإلصرار والتوكل 
على اهلل واملثابرة

كنت أصغر كويتية 
حتتل منصبًا 

تنفيذيًا في مجال 
التسويق الطبي

والدي ووالدتي 
هما سر جناحي 

وسعادتي 
بدعائهما 

املتواصل لي

الوزيرات تفوقن 
بالعمل على 

النائبات 

حاورتها: دانيا شومان

وما أول قرار ستتخذينه 
في حال توليك تلك 

الوزارة؟
٭ ميكنة جميع املعامالت 
املختصة بإنشاء الشركات 
وجتدي���د  واملؤسس���ات 
التراخي���ص التجاري���ة، 
باالضافة الى الربط اآللي بني 
الوزارات لتسهيل املعامالت 
عل���ى املراجع���ني وإعطاء 
فرص���ة ملوظف���ي الوزارة 
ألداء عمله���م في أس���رع 
وقت، ودراسة قانون إنشاء 
شركات استثمارية اجنبية 
في الكويت لتسهيل وتفعيل 

االستثمارات االجنبية.

البعض وعندما يتابع 
مسيرتك في عدد من 

املشاريع واألنشطة 
يتساءل: ما سر خلطة 
العمل التي تقومني بها 

لتصلي الى النجاح في كل 
تلك املشاريع؟

٭ اإلصرار والتوكل على 
اهلل واملثابرة.

وراء كل رجل عظيم 
امرأة.. أنت من يقف وراء 

جناحك؟
٭ والدّي هما سر جناحي 
وسعادتي بدعائهم املتواصل، 
وبتش���جيعهم لي وتقدمي 

نصائحهم الدائمة.

هل لي ان أسألك، ماذا كان 
حلم طفولتك؟

٭ ان اصب���ح مهندس���ة 
كمبيوتر في ش���ركة نفط 
الكوي���ت حيث كان والدي 

يعمل هناك.

ما مشاريعك املستقبلية؟
٭ لقد حصلت مؤخرا على 
لقب مستشار حتكيم دولي 
وأمتمت االنتساب الى نقابة 
احملكمني الدوليني وأنوي 

التعمق في هذا املجال.

ما التحكيم الدولي؟
٭ التحكيم هو بديل للقضاء 
الرسمي، أي ان أي خصومة 
تنتهي بحكم حتكيمي حاسم 
غير قابل للطعن بأي مطعن، 
فهو وسيلة قانونية اتفاقية 
خاص���ة حل���ل املنازعات 
التي تنش���ب بني األطراف 
املتعاقدة في املواد املدنية 

والتجارية.

كيف يتم اللجوء الى 
التحكيم؟

التحكيم يكون  ٭ اختيار 
بإرادة حرة سليمة تتضمن 
االتفاق املسبق كتابة على 
رغبتهم في اللجوء للتحكيم 
وإنهاء منازعاتهم بواسطة 
هذا النوع من القضاء ووفقا 

ألحكامه.

ما اجلهة املعنية بالتحكيم؟
الدولية  الهيئ���ة  ٭ هناك 
للتحكي���م ومركزها مصر 
وهناك مركز حتكيم خليجي 
مق���ره البحري���ن. اما في 
الكويت فهناك ممثل الهيئة 
الدولية للتحكيم املستشار 

حسني حمدي.

هل التحكيم اداة معترف 
بها في دولة الكويت؟

٭ نعم، اس���تقر التحكيم 
التش���ريعية  في املرحلة 
احلالي���ة عل���ى صورتني، 
املدنية  املرافع���ات  قانون 
والتجارية الكويتي الصادر 
باملرسوم بقانون رقم »38« 
لسنة 1980 في بابه الثاني 
عشر باملواد من »173« الى 
»188« مع إلغاء املادة »177« 
منه باملادة 1٢/٢ في القانون 
التحكيم  رقم 11/9٥ بشأن 
القضائ���ي وقانون رقم 11 
لسنة 199٥ بشأن التحكيم 
القضائي في املواد املدنية 

والتجارية.

هل هناك انواع للتحكيم؟
٭ نع���م، هن���اك التحكيم 
والتحكي���م  االجب���اري 
االختياري والتحكيم احلر 
والتحكيم املؤسسي.ومن 
شروط التحكيم قبل النزاع 
ان يكون داخل العقد الرسمي 

او في عقد مستقل.

ما عالقة نور بورسلي 
بالتحكيم؟

٭ انا تخصصت في التحكيم 
التجاري الدولي بحكم عملي 
في الغامن هيلث كير احتاج 
الى اكتساب اخلبرة في هذا 

املجال.

ما أهمية التحكيم التجاري 
في الكويت؟

٭ التحكيم وسيلة موجودة 
ولكن لم يتم تفعيله او تعريف 

الناس بها بالشكل الالزم.
التحكي���م يوفر الوقت 
واجلهد واملال عند حدوث 
منازع���ات جتاري���ة ب���ني 
الش���ركات، وهذا ش���يء 
ل���دى الش���ركات  مفضل 
االجنبية، وتفعيل التحكيم 
سيس���تقطب الش���ركات 
االجنبية للتعامل في السوق 
الكويتية، ألنه يعتبر وسيلة 
ضمان حلقوقه ويحقق لها 
التجاري بعيدا عن  األمان 

احملاكم.

كلمة أخيرة؟ 
٭ أشكر جريدة »األنباء« 
على هذه املقابلة، وأدعو اهلل 
ان يحفظ الكويت وأهلها من 

كل مكروه.

الب���الد برغم التش���كيك 
بقدرته���ا على ذل���ك. كنا 
نتطلع الى ان يكون للمرأة 
دور أكبر وبصمة أوقع على 
املجتمع ألن املرأة الكويتية 
قادرة وأخت للرجل وتاريخ 
الكويت يشهد على ذلك ولكن 

قدر اهلل وما شاء فعل. 
نح���ن على يق���ني بأنه 
في السنوات القادمة املرأة 
ستخطو خطوات اسرع في 

مجال السياسة.

توزير المرأة

وما رأيك في جتربة 
توزير املرأة؟

٭ اذا قارنا اجنازات املرأة 
البرملانية بإجنازات املرأة 
في الوزارة تتفوق املرأة في 
الوزارة، وذلك ليس قصورا 
من جانب البرملانية ولكن 
األدوات املتواجدة في الوزارة 
والسلطات املمنوحة للوزير 
تسرع عجلة االجنازات في 
الوزارة. كثير من البرملانيات 
تولني منصب الوزير لعدة 
وزارات مهمة في الدولة وهلل 
احلمد إجنازاتهن تشهد على 
ذلك، وال ننسى انه في اآلونة 
االخيرة لم يأخذ البرملاني 
الكافي  او الوزي���ر الوقت 
بسبب املجريات السياسية 
والتغيير املستمر لوضع 

املجلس.

ماذا لو عرضت عليك 
احلقيبة الوزارية.. فأي 

وزارة تعتقدين أنها 
ستكون األنسب لك؟

اذا عرضت علي وزارة  ٭ 
فه���ذا وس���ام افتخ���ر به، 
فالتكلي���ف الوزاري يعبر 
عن ثقة احلكومة بقدرات 
الشخص على تولي مهمة 
قي���ادة وزارة من وزارات 

الدولة.
وأعتقد ان وزارة التجارة 
والصناعة، وزارة في غاية 
األهمية للوصول الى رؤية 
حتويل الكويت الى مركز 

مالي واقتصادي.
حيث ان من اهم أهدافها 
تنظي���م أوجه النش���اط 
الداخل���ي واخلارجي ومن 
ضمن نش���اطاتها شؤون 
الس���ياحة، وه���ذا من اهم 
العوامل لتحويل الكويت الى 

مركز مالي واقتصادي.
نحت���اج ف���ي الكويت 
الى اس���تقطاب الشركات 
االس���تثمارية االجنبي���ة 
لكي نض���ع الكويت على 
العال���م التجارية  خارطة 

مرة أخرى.
والكوي���ت من���ذ األزل 
معروفة بالتج���ارة ولكن 
هذا اجلانب غفلنا عنه بعد 
النفط، ولكنن���ا في أمس 

احلاجة اليه اآلن.

منذ بداية املشوار في ٢003، 
أهمها اني كويتية في مجال 
محتكر من الرجال األجانب. 
عندم���ا تولي���ت منصب 
مس���اعد املدير التنفيذي 
بعمر 30 كنت أصغر نائب 
في الكوي���ت، ان اقف امام 
رجال لهم خبرتهم الطويلة 
ف���ي املج���ال واملنازعات 
التجارية وف���رض وجهة 
نظ���ري يتطلب مني دائما 
احلزم ف���ي جميع قراراتي 
والعم���ل املضاعف إلثبات 
وجهة نظري. باإلضافة الى 
ان مجال التسويق الطبي 
صعب وحس���اس، حيث 
اننا دائما نبحث عن احدث 
التكنولوجيا الطبية وأكثرها 
فعالية ح���ول العالم مما 
يتطلب منا حضور جميع 
املؤمترات الطبية العاملية 
واحمللي���ة بالتعرف على 
أحدث املستجدات ومحاولة 
الوص���ول ال���ى اتفاق مع 
الشركات االجنبية املصنعة 

لتقدميها في الكويت.
ألم يغرك العمل النقابي 

في جمعية املهندسني 
خلوض االنتخابات 

البرملانية؟
٭ اإلغراءات دائما موجودة 
والفرص أيضا، ولكن العمل 
النقابي كان جتربة تتيح لنا 
ان نتعلم تقييم املواضيع 
املطروحة على الس���احة، 
كيفية التعامل مع اآلخرين 
وفرصة للتعرف على أفراد 

املجتمع.

االنتخابات البرلمانية

هل تفكرين في خوض 
االنتخابات البرملانية ولو 

مستقبال؟ وملاذا؟
٭ ب���اب املجل���س مفتوح 
للجميع، ولكن ثقة الناس 
يجب ان تكتسب من خالل 
املواقف قبل الترشيح وان 
يكون املرشح على استعداد 
لنقل منظور الشعب وخدمة 

الوطن.
الشعب الكويتي سباق 
في خدمة الوطن، والعمل 
البرملان���ي يخ���دم الوطن 
والشعب في نفس الوقت. 
وفي الوق���ت الراهن هناك 
الكثي���رون في الس���احة 
البرملاني���ة يقومون بهذه 
املهمة ولسنا بحاجة لزيادة 
اعداد املرشحني بل نحتاج 
الى انتقاء األفضل لعبور 
هذه الفترة املهمة من تاريخ 

الكويت.

ما رأيك في جتربة املرأة 
الكويتية في البرملان؟

٭ س���جلت امل���رأة في 
البرملان مواقف عديدة في 
زمن قصير في ظل ظروف 
سياسية صعبة متر على 

ارتبط اسمك بكثير من 
املشاريع التنموية الرائدة 

والناجحة مثل مشروع 
»ذخر«... يا ترى ما هو 
سر ارتباط اسمك بهذه 

املشاريع الناجحة؟
٭ »وما توفيقي اال باهلل« 
واحلرص على العمل الدؤوب 

للوصول الى النجاح.

من الهندسة... إلى العمل 
النقابي في جمعية 

املهندسني... إلى مشروع 
ذخر... إلى تنسيق الزهور 
مبشروع رائد في البلد... 

أيهما أقرب لك؟
٭ لكل منهم هدف مختلف 
في زمن مختلف، مشروع 
الزهور مثال هواية ومنفذ 
إلعادة التفكي���ر والهدوء 
الداخلي بعيدا عن ضغوطات 
احلياة، األقرب كان مشروع 
ذخر ألنه كان لرؤية قائد 
ووسيلة لتحقيق أمنيات 

شعب.

من مساعد مدير تنفيذي 
في شركة مساهمة كبرى 
»ياكو الطبية« الى منصب 
عضو منتدب في »شركة 
الغامن هلثكير« ما سبب 

انتقالك؟
٭ منصب مس���اعد مدير 
تنفيذي في شركة مساهمة 
مكانة يطمح اليها الكثيرون 
ولكن أؤمن برؤية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بأن تكون الكويت 
مركزا ماليا واقتصاديا ولكي 
يتحقق الهدف نحتاج الى 
تنمية املشاريع الصغيرة 
واالعتماد على الشباب في 
القطاع اخل���اص لتدوير 
عجلة التنمية. كوني شريكا 
في شركة الغامن هلثكير مع 
نخبة من ش���باب الكويت 
وإدارة كويتية شابة نطمح 
للمساهمة في هذه الرؤية.

شركة الغامن هلثكير 
متخصصة في مجال 

التجهيزات الطبية 
كاألدوية واملعدات الطبية 

وجتهيزات األسنان.
٭ ونتطل���ع ف���ي الغامن 
هلثكير ال���ى تقدمي افضل 
اخلدمات خلل���ق مجتمع 
صحي متناغ���م قادر على 
العطاء وذلك باالعتماد على 
خبرات العاملني في الغامن 

هلثكير.

التسويق الطبي

هل هناك صعوبات في 
مجال عملك؟

٭ قل���ة ه���م الكويتيون 
العاملون في مجال التسويق 
الطبي، أضيفي الى ذلك اني 
امرأة � خليط من الصعوبات 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع م. نور بورسلي )فريال حماد( ورشة عمل إلطالق أحدث أجهزة للجلدية في الكويتم. نور بورسلي متحدثة إلى الزميلة دانيا شومان    

نساء الكويت دائما 
ما انطبق عليهن القول 

انهن شقائق الرجال، فقد 
كن دوما مع إخوانهن 
الرجال يدا بيد وجهدا 
بجهد من أجل النهوض 
بهذا الوطن، كم من امرأة 
تعبت واجتهدت ومتيزت 
حتى صارت كأنها وزير 

بال حقيبة. رغبة في 
إلقاء الضوء على مثل 
هذه التجارب الناجحة 

والبناءة، ومن أجل وضع 
منوذج يحتذى امام فتيات 
كويت اليوم حتى يقتدين 

بهن في حياتهن فيما 
يتعلق بالتعليم والعمل 
وسائر دروب النجاح، 
كانت هذه الصفحة 

»وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة 

نتعرف من خاللها على
رائدات ومختلفات 

ومميزات، كل في مجالها،
قامت كل واحدة منهن 
مقام وزير دون ان حتمل 
حقيبة، وساهمت بعملها، 

بعلمها، بتميزها، أو 
بنشاطها في خدمة بلدها 

الكويت، بل ساهمت 
في تغيير املجتمع إلى 

االفضل.
نستعرض خالل هذه 
الصفحة أحاديث سيدات 
مميزات يروين جتاربهن 

اخلاصة،  على شكل 
تاريخ مختصر لقصة 

متيز بطلتها امرأة مميزة 
جدا.

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

خدمة مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw

للتواصل مع الصفحة

أكدت أن املرأة سجلت بالبرملان مواقف عديدة في زمن قصير في ظل ظروف سياسية صعبة

نور بورسلي: لو تسّلمت وزارة التجارة لعملت على ميكنة 
جميع املعامالت املختصة بإنشاء الشركات وطبقت الربط 

اآللي بني الوزارات لتسهيل املعامالت على املراجعني
ارتبط اسم م.نور بورسلي بعدد من املشاريع التنموية الرائدة والناجحة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر مشروع »ذخر« الشبابي الذي انطلق 

وحقق خالل فترة وجيزة جناحات متعددة خاصة على مستوى تطوير قدرات القيادات الكويتية الشابة، اقتحمت مجال التسويق الطبي وحققت 
جناحات كبيرة خاصة في مجال ال يطرق بابه الكويتيون، فكانت أصغر كويتية تتولى منصبا تنفيذيا في مجال التسويق الطبي.

نور بورسلي متتلك خلطة خاصة بالنجاح في عملها، لها رؤية خاصة وتخلط بني العمل الدؤوب والرؤية البعيدة لتمنح مشاريعها األهداف التي 
تسعى إليها وبالتالي اجناحها بالشكل املطلوب.

ترى بورسلي ان الوزيرات كن أجنح من النائبات، موضحة ان هذا ليس بسبب ضعف أداء النائبات بل ألن الوزيرات ميلكن األدوات التي متكنهن من 
أداء عملهن بشكل أسرع. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
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ماكدونالدز 
الراعي الرسمي

 The« لـ
 McDonald’s Flying

»Start Triathlon

ماكدونالدز يدعم منط حياة رياضياً ومتوازناً في الكويت

ماكدونالدز ومن هذا املنطلق 
جاءت رعايتنا للترياثلون 
في س���نته الرابع���ة، فهو 
يتماشى بش���كل رائع مع 
قيمن���ا ومبادئن���ا، فنحن 
التوعية  نؤمن بض���رورة 
بأهمية الرياضة في حياتنا 

اليومية«.
وأضاف قط���ري قائال: 
 The McDonald’s سيفتتح«
 Flying Start Triathlon
سفير ماكدونالدز للنوايا 
احلسنة، رونالد ماكدونالد 
السباق،  مع املشاركني في 
ونتمنى لكل املتس���ابقني 
النجاح ونأمل ان يستمتعوا 

بيوم السباق«. 
ويدع���م ماكدونال���دز 

الكويت باستمرار البرامج 
الرياضية الشبابية احمللية 
واملسابقات الرياضية الكبرى 
داخل البالد وخارجها. فقد 
دعم ماكدونال���دز األلعاب 
األوملبية للس���نوات ال� 40 
الش���ريك  املاضي���ة، وهو 
الرسمي لكأس العالم لكرة 
القدم منذ بطولة عام 1994 

في الواليات املتحدة. 
وحتى اآلن، مت تسجيل 
400 مش���ترك في السباق. 
أو للمزي���د  وللتس���جيل 
 The« من املعلومات حول
 McDonald’s Flying Start
Triathlon«، يرج���ى زيارة 

املوقع
http://www.theflyingstart.com

على قياس املسافة والسرعة 
لكل مشترك وذلك حرصا 
عل���ى ضم���ان الش���فافية 
وحتقي���ق نتائ���ج عادلة. 
 The« وتنتظر الفائزين في
 McDonald’s Flying Start
Triathlon« جوائ���ز نقدية 
قيمته���ا 500 دينار مقدمة 

من ماكدونالدز الكويت.
وأك���د ش���ريف قطري، 
التسويق لدى  إدارة  مدير 
ماكدونال���دز الكويت: »إن 
ماكدونالدز ملتزم منذ بدايته 
الكبار واألطفال  بتشجيع 
على حد س���واء على اتباع 
منط ونظام حياة صحي. 
فلطاملا كانت الرياضة جزءا 
أساس���يا م���ن ثقافتنا في 

كجزء من استراجتيته 
لتشجيع األطفال والكبار 
على اتباع منط حياة صحي 
ومتوازن، يرعى ماكدونالدز 
 The McDonald’s« الكويت
Flying Start Triathlon« في 
نس���خته الرابع���ة. ويقام 
احل���دث ي���وم 25 أكتوبر 
في منطق���ة خيران، حيث 
سينطلق سباق الترياثلون 
عن���د الس���اعة الس���ابعة 

صباحا.
 The« واملش���اركة ف���ي
 McDonald’s Flying Start
مفتوح���ة   »Triathlon
للجميع، حيث يس���تطيع 
الرياض���ة دخول  محب���ي 
املسابقة بش���كل فردي او 
ضم���ن فري���ق مؤلف من 
3 متس���ابقني للمش���اركة 
الثالث -  الرياض���ات  في 
السباحة وركوب الدراجات 
الهوائية واجلري. ويتبع هذا 
الترياثلون معايير دولية 
عالية، فقد مت االس���تعانة 
التقنيات واملعدات  بأحدث 
باالضافة الى انه سيشرف 
على املسابقة ادارة رياضية 
محترفة. وفي السباق ستتم 
متابعة املشاركني باستخدام 
رقاقة مغناطيسية تساعد 

إيفانكا ترامب للمجوهرات الراقية تطرح تشكيلة ذا أثيني

»تاناغرا« تطرح اإلصدار الثاني احملدود من كتابها

الرئيس التنفيذي واملؤسس 
لهذه الشركة قائلة »حتتضن 
ماركتنا احلكمة والش����جاعة 
والقوة في قلب املرأة العصرية 
في الوقت احلالي ونحن نريد 
أن نبتكر قطعا تعكس اجلمال 
ال����ذي يكون ف����ي عالقاتهن 
ومهنهن وأمومتهن وخالف 
ذلك«.  أضاف جيفري هيس 
ايفانكا ترامب  رئيس شركة 
الراقية قائال  للمجوه����رات 

العالم، وسيتم توزيعها  في 
على املستثمرين وهواة جمع 
واقتناء القطع النادرة. و قالت 
مديرة التسويق اإلقليمية كارال 
دعبول: »إننا في غاية السعادة 
والفخر إلطالق اإلصدار الثاني 
لكتاب تاناغرا، إن تاناغرا عبر 
هذا اإلصدار تتيح لعمالئها 
فرصة استثنائية القتناء أعمال 
فنية رائعة مصممة خصيصا 
ألصحاب الذوق الرفيع، كما 
يعتبر الكتاب نفس����ه طبعة 

محدودة«.
كما علقت فلورنس بولت، 
املدي����ر الع����ام، قائل����ة، »إن 
العام تتصف  تش����كيلة هذا 
بالتنوع والتميز، وباعتبار 
تاناغرا وجهة رائدة للهدايا 

»اإلكسسوارات اخلاصة باملرأة 
القوية الواثقة من نفسها ميكن 
أكثر من مجرد قطعة  تكون 
جلد مرفقة. وقد ابتكرنا من 
أثيني خط  خالل تش����كيلة 
مجوهرات ليطابق ويتوافق 

مع ذلك اجلمال«. 
يحتوي اخل����ط على 26 
قطعة مطرزة باألحجار الكرمية 
األك����وا ماري����ن والتنزنايت 

بتصاميم مختارة.

املنزلي����ة  واإلكسس����وارات 
الفاخرة في الشرق األوسط، 
القطع  حرصنا على اختيار 
بدق����ة تامة وش����غف كبير 
بهدف توفير جتربة تسوق 
متفردة ومتكاملة للنخبة من 

عمالئنا«.
وذكرت: »تسعى تاناغرا 
دائم����ا لتلبي����ة متطلب����ات 
واحتياج����ات عمالئها الذين 
يجدون متعة حقيقية باقتناء 
قطع حصرية ابتكرها حرفيون 
بارعون. لذا مت اختيار القطع 
احلصرية لتشكيلة تاناغرا 
2014 بعناي����ة تامة كي توفر 
تشكيلة رفيعة من اخليارات 
التي تثري أسلوب  املتميزة 

حياتهم«.

ايفانكا ترامب.
اس����ينير تتخيل اخليال 
االيقوني في اثينا مبواد غنية 
مثل ذهب عيار 18 املصقول 
واألملاس األبيض الرائع. هذه 
القطع متعددة الوجوه جتمع 
الذي  البيضاوي  بني الشكل 
تتمي����ز به تش����كيلة ايفانكا 
والداف����ع االيقوني مع أمناط 

لولبية فريدة من نوعها.
ايفان����كا ترامب  صرحت 

العالم����ات وأكثرها رقيا في 
املتفردة، ويعد  التحف  عالم 
ه����ذا الكتاب إص����دارا فريدا 
م����ن نوع����ه إذ تتوافر 500 
نس����خة فقط من هذا الكتاب 

ف����ي أعقاب  نيوي����ورك: 
الكش����ف عن تشكيلة امباير 
لهذا املوس����م، أعلنت شركة 
ايفانكا ترامب اليوم عن طرح 
تشكيلة أثيني وهي سلسلة 
م����ن القطع املس����توحاة من 
أثينا اإلغريقية. تشمل  آلهة 
التشكيلة العناصر اإلغريقية 
الرئيسية املمزوجة بأقواس 
انسيابية إلبراز توازن القوة 
التي متثلها ماركة  واألنوثة 

تاناغرا وجهة املتسوقني 
الباحثني ع����ن الفن واألناقة 
الرفيع����ة في عال����م التحف 
والديكور واإلكسس����وارات 
املنزلي����ة، قام����ت بط����رح 
اإلص����دار الثاني احملدود من 
كتابها الرائع الذي يكش����ف 
النق����اب عن تش����كيلة 2014 
احمل����دودة، وذلك في خطوة 
تؤكد م����ن خاللها على عمق 
التزام ه����ذه العالمة بتوفير 
مستويات غير مسبوقة من 
التميز والرقي لعمالئها، تروي 
شغف عشاق التحف النادرة 
املتفردة، ويضم اإلصدار 80 
قطعة فنية حصرية مع وصف 
دقيق لكل قطعة، وحتمل هذه 
التحف اآلسرة توقيع أشهر 

»مركز السرير« خطوة جديدة على مسار النجاح

لتصلها بأفضل وس���ائل 
التخزين كما هي مصنعة 
بأحس���ن املواصفات مما 

يضعها دائما في الصدارة 
ودائما على طريق النجاح 

لألفضل.

ش���ركة مركز السرير من 
ناحية اجلودة والفاعلية 
للمنتجات املقدمة لعمالئها 

إن جن���اح العم���ل هو 
املؤش���ر على الس���ير في 
الطريق اجلاد والصحيح 
اإلدارة  وهذا ما تعتم���ده 
في شركة »مركز السرير« 
وفي خطوة ثابتة وتوفير 
أفضل املنتجات لعمالئنا 
املميزين فقد قامت الشركة 
بالتعاقد مع شركة املخازن 
العمومية »أجيلتي« للقيام 
بتخزين منتجاتها بالطريقة 
املناس���بة حي���ث توف���ر 
املساحات من التخزين بيئة 
صحية نظيفة وخالية من 
البكتريا واحلشرات واملواد 
الضارة التي قد تؤثر على 
الفرشات والوسائد وغيرها 
من منتجات مركز السرير 
وكما حتميها من التعرض 
أوالغبار.  ألشعة الشمس 
التخزين في  حيث يت���م 
أرفف مخصصة لذلك في 
التهوية السليمة  جو من 
حي���ث أن املخازن مجهزه 
مبكيفات ه���واء بدرجات 
مدروسة بعناية للحفاظ 
على حالة املنتج لكي يصل 
إلى العميل بحالة املصنع 
وهذا للحفاظ على الفرشات 
واملخدات واالكسسوارات 
والعناية به���ا حتى أثناء 
تخزينها، وهذا يدل على 
االهتمام الكبير الذي توليه 

فس����اتني العدي����د م����ن جنوم 
هولي����وود، وق����ال إنه مصمم 
فستان زفاف كريستينا أغيليرا، 
كما كان املصمم للزي الرسمي 
اجلدي����د للموظف����ني ولطاقم 
اخلطوط اجلوية الفرنس����ية 
عام 2004. وتنفرد شركة روائع 
جنيڤ للساعات بتقدمي ساعات 
 Christian أملاسية تخطف األبصار
Lacroix في اخلليج لتكون رائدة 
في كل م����ا هو مميز وفريد في 
عالم املوضة. املواصفات التقنية 
للس����اعة: صناعة سويسرية، 
تتميز بوجود األرقام الرومانية 
بها I، II، III، IV، ومرصعة بأرقى 
أنواع األحجار الكرمية، ومقاومة 
للماء. وهي متوافرة بسوار ساعة 

خطوة جديدة ضمن جهودها 
املتواصلة لترس����يخ جناحها 
الباهر«. وأضاف: »ميثل طرح 
عالمة جولدوي����ل في الكويت 
جانبا من التزام اجلوثن جتاه 
تقدمي العالمات التجارية العاملية 
لعمالئها في املنطقة. كما ترسخ 
تلك اخلطوة س����معة ومكانة 
جولدويل العاملية كأفضل عالمة 
جتارية لتلوين الشعر والعناية 
به لتقدم للعمالء مزيجا فريدا 

من التفوق واالبتكار«.
نظام تلوين الشعر من »توب 
شيك« يقدم للمحترفني تقنيات 
وأدوات مبتك����رة تس����اهم في 
تقدمي خدمة تلوين شعر فريدة 
للحصول عل����ى أروع النتائج 
اللونية في كل مرة. فتقنيات 
صبغة »توب شيك« تتيح دقة 
قدرها 100% في نسبة املزج بني 
اللون واللوشن )البيروكسيد( 
مقارنة بدقة قدرها 80-90% في 

Christian Lacroix إبداع بأروع  التصاميم 
املرصعة باألملاس لدى روائع جنيڤ للساعات

»جولدويل« تقدم تقنيات ذكية أللوان رائعة 
اجلمال وملعان باهر للشعر

ذات تصمي����م مبتكر من اجللد 
الطبيعي عليه ش����عار ماركة 
Christian Lacroix أو سوار معدني 
باللون الذهبي األصفر والفضي 

والذهبي الوردي.
علبة الساعة مصنوعة من 
الفوالذ املقاوم للصدأ، وزجاج 
الس����اعة مصنوع من الزجاج 

الزفير املقاوم للخدش.
متوافرة لدى متاجر روائع 
جني����ڤ وخاص����ة ل����دى فرع 

األڤنيوز.

طريقة اخللط التقليدية )نظام 
األنبوب(. ونتيجة لذلك، فإن 
اس����تخدام »توب شيك« أسهل 
وأس����رع مبا يضاهي خمس����ة 
التلوين باس����تعمال  أضعاف 

األنبوب.
أم����ا توب ش����يك لوش����ن 
)البيروكسيد( فتركيبته الفعالة 
حاصلة على ب����راءة اختراع، 
تتضمن تقنية فريدة إلى جانب 
تقنية IntraLipid التي تعوض 
الدهون املفقودة من الشعر، مما 
يحسن بنيته ويحميه ويضمن 
نتائج مثالية وملعانا يدوم طويال 

عند تلوين الشعر.

تستقبل شركة روائع جنيڤ 
للساعات زبائنها الكرام مبعرض 
الساعات مبشرف املستمر حتى 
1 نوفمبر، بجناحها الكائن في 
الصالة 8، وكما عهدناها تشارك 
شركة روائع جنيڤ في املعرض 
سنويا بحلة متجددة، وتزداد 
تألقا كل س����نة، بإبداع املصمم 
الرائع كرمي شويكاني انفردت 
بجناح يتجلى كأعجوبة في الفن 
املعماري والتصميم احلديث. 
حيث تطرح تشكيلة من أرقى 
املاركات العاملية املتميزة ومن 

 .Christian Lacroix أبرزها
وتصحبك����م روائع جنيڤ 
للساعات في رحلة أسطورية 
ب����ني جنب����ات الثقاف����ة والفن 
األصيل، رحلة آس����رة إلى دار 
األزياء الفرنسية »كريستيان 
الكروا«، حي����ث تتجلى األناقة 
الفرنس����ية في أدق التفاصيل، 
وتنجلي قصة فلكلورية أخاذة 
بتشكيالت ساعات أملاسية من 
اإلرث الفرنسي العريق، فتتألق 
كل س����اعة بزخرفة من عصر 
النهضة تسدل عليها طابعا من 
جمال الفن احلديث، س����اعات 
بديعة الصن����ع ال تكاد تفارق 

املخيلة.
Christian Lacroix جنم ساطع 
يت����ألأل في صناعة الس����اعات 
واألزي����اء  واالكسس����وارات 

والعطور.
ولد Christian Lacroix في آرل 
بوش دو رون في جنوب فرنسا. 
وبدأ في سن مبكرة رسم األزياء 
التاريخية واملوضات، وتخرج 
في املدرسة الثانوية عام 1969 
وانتقل إلى مونبلييه، لدراسة 
تاريخ الفن في جامعتها في عام 
1971، التحق بجامعة السوربون 
في باريس، وبينما كان يصمم 
األزياء في القرن ال� 18 في اللوحة 
الفرنسية سعى أيضا لدراسات 
متحف اللوڤر في املدرسة، وعام 
1987 افتتح بيت تصميم أزيائه 
اخلاص، وب����دأ بوضع عالمات 
أزيائه اجلاه����زة. وعام 1989، 
أطلق Christian Lacroix مجموعة 
تصاميم مجوهرات، وحقائب اليد 
واألحذية والنظارات واألوشحة. 
في ه����ذا العام فتح محالت في 
باريس، آرل، إيكس إن بروفنس، 
تولوز، لندن وجنيڤ واليابان. 
وخللفيته التاريخية في األزياء 
 Christian Lacroix واملالبس احتل
عناوين الصحف ملا له من إبداعات 
اخليال. وكانت له اقتباس����ات 
فلكلوري����ة كما رج����ح األلوان 
املثيرة في منطقة البحر األبيض 
املتوسط في خليط من األمناط، 
واألقمشة التجريبية واملنسوجة 
يدويا في بعض األحيان في ورش 

العمل احمللية. 
 Christian Lacroix كما صمم

أكدت اجلوث����ن، أحد أبرز 
موزع����ي العالم����ات التجارية 
العاملي����ة الرائ����دة ف����ي قطاع 
التجميل في الشرق األوسط، 
املكانة الريادية التي تتمتع بها 
عالمة جولدوي����ل في صدارة 
قطاع العناية بالشعر، وساهمت 
بتحقي����ق مس����توى جديد من 
االبت����كار والتمي����ز مبنتجات 
تلوين الشعر في الكويت. وتقدم 
جولدويل مجموعة متكاملة من 
املنتج����ات االحترافية، ممثلة 
مبنتجات »توب شيك«، املجموعة 
األب����رز عامليا في مجال تلوين 
الشعر الدائم ومجموعة واسعة 
من منتجات العناية بالش����عر 
مثل »كيراسيلك« )أول عناية من 
نوعها تذهل األسواق بتقنياتها 
الفريدة( ودوال سنسز )حلول 
مثالية جلميع مشاكل الشعر( 
والكثير من املنتجات األخرى 
الت����ي يقدمها اكب����ر مختبرات 
البحث والتطوير األملانية إلى 

عالم العناية بالشعر. 
وبفض����ل 60 براءة اختراع 
على مدى أكثر من 40 عاما من 
االبت����كار املتواصل، أصبحت 
صبغات الشعر من جولدويل 
النظام االحترافي األكثر ذكاء، 
وتوب شيك، هي صبغة الشعر 
الدائمة من جولدويل، التي تتميز 
بتوفير 125 درجة لونية وتنفرد 
بنظام »ديبوت كان« الذي مينحها 
ميزة عدم تأكسد اللون، ومزايا 
أخرى رائعة باملقارنة مع غيرها 
من العالمات املستخدمة لطريقة 

التلوين التقليدية. 
وف����ي تعليقه عل����ى األمر 
التنفيذي لدى  الرئي����س  قال، 
اجلوث����ن عبداملجي����د ماضي: 
»صمم����ت مجموعة جولدويل 
العاملية لتالئم جميع احتياجات 
تلوين الش����عر ف����ي الكويت. 
تش����تهر اجلوثن بطرح جميع 
االبتكارات العاملية في املنطقة، 
ويأتي هذا املنتج املبتكر ليكون 
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الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة في وزارة 
اإلعالم أكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد 

     

فهد املبارك لـ »األنباء«:  
أعدائي هم أعداء النجاح  ومستعد لتطبيق 
العقاب على نفسي إن أخطأت

ه���ذه التجربة تعود إلى 
احملطات الرسمية بعد 3 

أو 4 سنوات.
وعن ذهاب مراسلني مع 
الوفود الكويتية املشاركة 
بالبطوالت اخلارجية نحن 
غير مقصري���ن مع أحد 
إلى  ولكن األمور حتتاج 
وقت ونحن ندعم اجلميع وستلمسون تطورا ملحوظا 

في دورات البرامج التي يتم العمل على إعدادها. 

ملاذا ال يكون بث إذاعة البرنامج الثاني 24 ساعة؟ 
٭ نحن نعد دراسة ألن تكون إذاعة البرنامج الثاني 

هناك تساؤل عن هجرة 
املراسلني من احملطات 
الرسمية إلى احملطات 

اخلاصة وعن عدد 
املراسلني وعدم وجود 

مراسلني مع الوفود التي 
تشارك في بطوالت 

خارجية؟ 
٭ أنا ال أعتبر أن جتربة املراسلني في احملطات اخلاصة 
تقل عن احملطات الرسمية أو هجرة بل على العكس نحن 
ندرب ونخرج طاقات لإلعالم الكويتي ومن ينتقل من 
احملطات الرسمية إلى اخلاصة يفسح املجال أمام متدرب 
جديد وطاقة أخرى، وأؤكد أن هذه الكفاءات التي تخوض 

الشيخ فهد املبارك خالل تقدمي درع تذكارية الى »األنباء« 

غير راضٍ عن تأخير صرف ميزانية اإلذاعـــــة وال أحب انتظار الدورة املستندية العقيمة

ما االستراتيجية التي تتبعها وزارة اإلعالم في قطاع 
اإلذاعة؟ 

٭ نح���ن نتبع في قطاع اإلذاعة اس���تراتيجية الوزارة 
واس���تراتيجية اإلعالم اجلديد وهم���ا خطان متوازيان 
يسيران على نفس املسار بتوجيهات وزير اإلعالم الشيخ 
سلمان احلمود ووكيل الوزارة صالح املباركي، ونتبع 
االنفتاح الفكري من خالل البرامج التي نقدمها مع احلفاظ 
على الشكل العام لإلعالم الرسمي ومراعاة ذوق املستمع 

الذي يتشكل من كل شرائح املجتمع. 

هل تفرضون أي نوع من أنواع الرقابة على 
اإلذاعات اخلاصة؟ 

٭ مس���ألة رقابة اإلذاعات اخلاصة ه���ي من مهام إدارة 
املصنفات التي م���ن مهامها هذه اإلذاع���ات في حني أن 

الوزارة هي اجلهة التي تعاقب. 

هل تلمسون تطورا في اإلذاعة الكويتية؟ وهل أنتم 
راضون عما تقدمه اإلذاعة؟ وهل هناك إيرادات من 

هذه اإلذاعات وتقييم ألدائها؟ 
٭ برأي���ي أن إذاعة الكويت هي إذاعة رائدة في اخلليج، 
ونحن نشهد تطورا ملحوظا على صعيد وزارة اإلعالم، 
والبد من التأكيد على أن اإلنسان طموح بطبعه، ومهما 
نق���دم قد ال نرضي كل التطلعات واآلمال إال أننا نصعد 
الس���لم خطوة خطوة باعتماد دراس���ة متأنية وبفضل 

العمل بروح الفريق الواحد.
وعن اإليرادات فإن لهذه اإلذاعات إيرادات تغطي برامجها، 
ومن حيث التقييم فهناك شركة عاملية متخصصة تقوم 

بتقييم األداء. 

كيف تراقبون البرامج واألغاني املذاعة في ظل كثرة 
شركات اإلنتاج اليوم؟ 

٭ في الواقع هذا األمر احتاج الكثير من الضبط خاصة 
مع انتشار ظاهرة حتول مهنة املنتج املنفذ إلى جتارة، 
ولكن مع العمل احلثيث والتدقيق في الشركات املطروحة 
استطعنا أن نضبط هذه العملية وأصبح هناك العديد 
من الشركات التي هي غير موجودة باألصل على الالئحة 
السوداء وكل ذلك بهدف تلبية تطلعات املستمع وإرضاء 

ذوقه. 
م���ن ناحية األغاني لدينا جلنة نصوص تراقب األعمال 
املقدمة لإلذاعة وفي حال متت إذاعة أية أغنية من التي 

مت رفضها يحّول املخرج إلى احملاسبة. 

تعاني بعض املناطق في الكويت من ضعف اإلرسال 
هل ستتم معاجلة هذا األمر من خالل احملطات 

اجلديدة التي مت افتتاحها؟ 
٭ نعم نس���عى من خالل افتتاح محطت���ي الصباحية 
والصبية إلى حتسني اإلرسال في كافة مناطق الكويت، 
وهناك فريق هندسي متخصص يقوم مبتابعة أداء هذه 
احملطات ملراقبة حتس���ن اإلرسال ونعمل جاهدين على 

تغطية كافة مناطق الكويت وحتسني اإلرسال فيها. 

متى سترى املكتبة الرقمية النور في إذاعة الكويت؟ 
٭ نح���ن نعمل على إكمال املكتب���ة الرقمية في اإلذاعة 

ونسعى إلى أن ترى النور في القريب العاجل.

مازلتم تعملون على تطوير اإلذاعة لم ال تكون هناك 
محطة إذاعية متخصصة بحالة السير واحلوادث 
خاصة أن الكويت تعاني كثيرا من هذا املوضوع؟ 

٭ إن إنش���اء محطة متخصصة بحالة الس���ير هو من 
اختصاص وزارة الداخلية وفيما يتعلق بنا كوزارة إعالم 
فإن يدنا ممدودة للتعاون مع كل الوزارات واألثير مفتوح 

لهم متى ما أرادوا القيام بهذه اخلطوة. 

 ميتاز العمل اإلذاعي في الكويت بالتميز ومن 
البرامج املتنوعة برنامج »عاملكشوف« الذي يبث 

على الهواء منذ زمن طويل الذي نود أن نعرف ما 
إذا سيتم تكرميه ملا يقدمه من إثراء في مجال العمل 

الرياضي؟ 
٭ نحن نقدر كل عمل طموح وناجح ونعمل لكل ما فيه 
مصلحة اجلميع وحتما هذا النوع من البرامج هو محل 
تقدير منا جلهودها ودورها في املجال الذي تتوجه له. 

رقابة اإلذاعات اخلاصة هي من مهام 
إدارة املصنفات والوزارة هي اجلهة 

التي تعاقب

ال أعتبر خوض جتربة املراسلني 
في احملطات اخلاصة تخّليًا عن 

احملطات الرسمية أو هجرة

نسعى من خالل افتتاح محطتي 
الصباحية والصبية إلى حتسني 

اإلرسال في جميع مناطق الكويت 
وهناك فريق هندسي متخصص يقوم 

مبتابعة أدائها

حصول الكويت على 6 جوائز 
ذهبية في املهرجان اخلليجي 

لإلذاعة والتلفزيون يلقي على عاتقنا 
مسؤولية كبيرة خاصة أنني لن أقبل 
بجوائز أقل منها في املرات القادمة

لدينا جلنـة نصوص تراقب األعمـال املقدمة 
لإلذاعـة وفـي حـال متـت إذاعـة أي أغنية 
مرفوضـة يحـّول املخـرج إلـى احملاسـبة

إذاعـة الكويت هـي إذاعة رائدة فـي اخلليج 
وسـتكون هنـاك جلسـات غنائيـة طربيـة 
وشـعبية وغيرهـا ابتـداًء مـن ينايـر املقبل 

رندى مرعي ـ علي الرندي 

ليس بغريب أن تسبقه الورود إلى ديوانية »األنباء« 
لدى اس���تضافته في »ألو األنباء« لتكون عربون حب 
وتقدير لشخصيته املتواضعة، فهو وبحسب وصف 
من عرفه عن قرب »شيخ التواضع« وصاحب املكتب 
املفتوح دائما، ففيما ندر جتد باب مكتبه مغلقا أو جتده 

جالسا خلف مكتبه. 
هو الشيخ فهد املبارك الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة 
في وزارة اإلعالم الذي يسعى دائما إلى حتسني بيئة 
العمل التي يشرف عليها ويؤمن بأهمية العمل اجلماعي 
وااللتزام بالعمل وقوانينه وبأن تخرج اإلذاعة الكويتية 
بأحلى ما لديها للجمهور من خالل برامجها والعاملني 
فيها. وفي لقاء لم يخل من اتصاالت اإلشادات واألسئلة 
التي القى له���ا املتصلون إجابات ومن الذكريات التي 
استعرضها الشيخ فهد والذي أكد من خاللها على أن حب 
العمل هو من أهم عوامل النجاح واالستمرارية. وفيما 
يلي تفاصيل لقاء الشيخ فهد املبارك الذي تواصل فيه 

مع املواطنني واإلعالميني من خالل »ألو األنباء«..
بعد استعراض بعض ذكريات الشيخ فهد املبارك عن 
بداياته كانت اإلجابة على أسئلة املتصلني التي أكد من 
خاللها على أهمية حب العمل، وشدد على دور الكويت 
الريادي في املجال اإلذاعي. وقال املبارك ان الوزارة تعمل 
على تطوير قطاعاتها. وفيما يتعلق باإلذاعة حترص 

الوزارة على تطويرها وحتسني محطات البث فيها. 
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
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24 س���اعة وهذا يحتاج 
إلى فريق جديد ومجهود 
أكب���ر إال أن املس���تمعني 
سيس���معون ما يسرهم 

في الفترات القادمة. 

الحظنا في الفترة األخيرة 
غياب األذان عن اإلذاعة.. 

ملاذا؟ 
٭ لن يغيب األذان ع���ن اإلذاعة الكويتية إال أننا في 
ه���ذه الفترة نس���تخدم أجهزة جديدة ونخش���ى من 
حدوث أي خلل ولكن خالل أس���بوعني سيعود األذان 

إلى طبيعته. 

استضفتم مؤخرا 
 OFM في إذاعة

نائب وزير الثقافة 
األميركية فما كان 

الهدف من هذه 
االستضافة؟ 

٭ ف���ي الواق���ع إن ه���ذا 
البرنام���ج يبث بالتعاون 
مع الس���فارة األميركية وذلك لتعليم الطلبة الكويتيني 
الراغبني بالتعلم في الواليات املتحدة األميركية كيفية 
احلصول على ڤيزا وإمتام األوراق الالزمة، وحتى مساعدة 
الطلبة املوجودين في الواليات املتحدة األميركية ببعض 
األمور التي قد يحتاجونها، وقد جاءت هذه االستضافة 

الشيخ فهد املبارك مع الزمالء منصور الهاجري وسعد املعطش ورندى مرعي وعلي الرندي 

غير راضٍ عن تأخير صرف ميزانية اإلذاعـــــة وال أحب انتظار الدورة املستندية العقيمة

لزيادة توثيق املعلومات لهؤالء الطلبة. 
ومن هنا أود التوجه بالدعوة للشباب الذين يجدون لديهم 
موهبة التقدمي بأي لغة كانت أو حبا للعمل اإلذاعي أن 
يتوجهوا إلى اإلذاعة ويتقدموا ليترجموا حبهم لوطنهم من 

خالل هذه اإلذاعة وأبواب مكتبي مفتوحة لهم دائما.

وفيما يتعلق بالشريحة التي حتب الطرب األصيل 
واجليل القدمي هل ميكن أن يكون هناك جتديد 

لبعض البرامج الفنية والغنائية القدمية؟
٭ في الواقع نحن نتوجه لهذه الشريحة من خالل محطة 
الغناء العربي القدمي والتي تعتبر محطة رائدة في اخلليج 
العربي وتقدم برامج مباش���رة ومسجلة لترضي جميع 
األذواق، كما أنها تخصص س���اعة يوميا للغناء العربي 

القدمي لكبار الفنانني. 

ملاذا ال ميكن أن يحصل املستمع الكويتي على 
أرشيف أغان من مكتبة اإلذاعة هل يحتاج األمر 
إلى واسطة ليتم احلصول على األغاني القدمية 

والنادرة؟
٭ األمر ال عالقة له بالواسطة وال مبا يعتقده الناس ولكن 
املس���ألة تتعلق بحفظ احلقوق التي ال ميكن االستهانة 
بها وذلك خشية من القرصنة التي قد يتعرض لها هذا 

التاريخ الفني والتراثي. 

معروف عن الشيخ فهد أنه من مشجعي الفن 
الكويتي فهل هناك أي نية إلقامة جلسات غنائية؟ 

٭ ستكون هناك جلسات غنائية طربية وشعبية وغيرها 
ابتداء من يناير املقبل. 

وماذا عن تعاونكم مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، ومع دار اآلثار اإلسالمية؟ 

٭ نحن على تعاون دائ���م مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ومع دار اآلثار اإلس���المية ونغطي كل 
الفعاليات التي يقيمونها، وغالبا ما نتواجد باالستوديو 

الرسمي في هذه الفعاليات. 
على سبيل املثال سيكون لنا مكان مخصص في معرض 
الكتاب الذي سيقام في أرض املعارض لنتمكن من النقل 

اليومي. 

وهل هناك تعاون مع إذاعات اخلليج؟ 
٭ نعم هناك تعاون مع إذاعات اخلليج وخالل زيارتي 
األخيرة للبحرين قمت بزيارة اإلذاعة وس���يكون هناك 
تبادل مذيعني وبرامج، وس���تكون هناك زيارات أخرى 
لكل دول اخلليج فنحن أخ���وة وأهل وال بد من تعزيز 
أطر التعاون والتعرف على التقنيات املستخدمة وتبادل 

اخلبرات وحتما سأدعوهم لزيارة الكويت. 

لقد حصلت الكويت في املهرجان اخلليجي لإلذاعة 
والتلفزيون على 6 جوائز ذهبية ما املسؤولية التي 

تتحملونها اليوم مبوجبها؟
٭ إن هذا النجاح يسجل لكل العاملني في اإلذاعة وبرامجها 
وهو جناح لكل مخرج ومعد ومقدم لهذه البرامج، وهذه 
اجلوائز تلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة خاصة أنني 

لن أقبل بجوائز أقل منها في املرات املقبلة. 

هل أنت راض عن امليزانية املخصصة لكم؟ 
٭ أنا غير راض ع���ن تأخر صرف امليزانية وليس عن 
امليزانية كما أنني لس���ت ممن يحب���ون انتظار الدورة 
املس���تندية العقيمة التي تهدر الوق���ت والتي ال ميكن 
الرض���وخ ملا تفرضه من روتني ف���ي وقت نحن نحتاج 

إلى السرعة في األداء. 

في كل قطاع جند هناك شكاوى بني العاملني إال أننا 
ال نلمس هذا األمر في القطاع الذي متسكه ملاذا؟ 

٭ أعتقد أن هذا األمر يتعلق بطريقة سير العمل والتشديد 
على روح الفريق واحلرص على أداء العمل السليم في 

بيئة عمل سليمة خالية من املشاكل واالضطرابات. 

سمعنا أنكم قد تعودون إلى التلفزيون هل هذا صحيح؟ 
٭ أؤكد لكم أنني أنا »ولد الوزارة« سواء كنت في اإلذاعة 

أو في التلفزيون.

املكتبة الرقمية في اإلذاعة سترى 
النور في القريب العاجل

األذان سيعود إلى طبيعته في 
إذاعة الكويت خالل أسبوعني 

أنا »ولد الوزارة« سواء كنت في 
اإلذاعة أو في التلفزيون

مستمعو إذاعة البرنامج الثاني 
سيسمعون  ما يسرهم خالل 

الفترات املقبلة 

أدعو الشباب عامة وخريجي 
»اإلعالم« خاصة إلى ممارسة 

واجبهم الوطني من خالل اإلذاعة

نتبـع االنفتـاح الفكـري مـن خـالل البرامج 
العام  الشـكل  علـى  احلفـاظ  مع  املقدمـة 
لإلعـالم الرسـمي ومراعـاة ذوق املسـتمع 

ومـن  طاقـات  ونخـّرج  نـدرب  نحـن 
اخلاصـة  احملطـات  إلـى  ينتقـل 
جديـد  متـدرب  أمـام  املجـال  يفسـح 

ذكريات املشوار املهني 

مسابقة احملطات اإلذاعية 

تدوير

 إشادات 

املتصلون

بدأ الشيخ فهد املبارك مشواره املهني في مجال عالم اإلعالم 
بتاريخ 1988/10/7 كمدير ف��ي إدارة البرامج املنوعة وحينها 
قام بإعداد برنامجني، وعام 1989 كان شادي اخلليج يتحضر 
للمش��اركة في أوبريت »مواكب الوفاء«، وحينها أراد املبارك 
املش��اركة في إعداد هذا األوبريت الذي أقيم حينها مبناسبة 
العي��د الوطني. وقال ان التدريبات في ذلك احلني كانت تأخذ 
وقتا طويال وفيها صعوبة كبيرة كونها كانت تقام مباش��رة 

على املسرح ولم يكن اخلطأ مسموحا مهما كان صغيرا. 
وتابع املبارك أنه على الرغم من كل الضغوطات التي كانوا 
يعانون منها فكر أن يق��وم بتصوير مراحل هذه التدريبات 
وعرض الفكرة على شادي اخلليج الذي وافق عليها، وبعدها 
فوجئ املبارك بنفس��ه مس��اعد مخرج بقيادة املخرج حينها 
عب��داهلل تقي وقاما بإخراج هذا العمل. وق��ال املبارك انه لم 
يت��ردد في تدريب الفتيات على بع��ض احلركات التي كانت 

تخدم لوحة األوبريت ليخرج بأفضل صورة. 
وحتدث املبارك عن انتقاله بني األقسام حيث خاض جتربة 
املونتاج وعمل في إدارة التنسيق وبعد العمل فيها ملدة شهرين 
أصبح رئيس قسم التنسيق ومن ثم مراقبا إلى أن جاء االحتالل 
الغاشم في ذلك احلني وبعدها عملنا في الطائف إلى أن انتهى 
العدوان الغاش��م.  وبعد التحرير كان ال بد من إعادة تشغيل 
التلفزيون الذي كان قد خس��ر كل أرش��يفه، وقد كان وزير 
اإلعالم حينها بدر اليعقوب، وقمنا بتشكيل مجموعات توزعت 
على دول اخلليج وأتت بالبرامج اخلاصة بالكويت. وفي أواخر 
عام 1991 وفي عهد وزير اإلعالم حينها املرحوم الشيخ سعود 
الناصر الذي اقترح فكرة أن يكون هناك برنامج »صباح اخلير 
ياكويت« وهكذا كان، وأخذت األفكار تتطور وبدأ التفكير في 
إيجاد حل ملس��ألة إغالق القناتني األولى والثانية من الساعة 
ال�12 منتصف الليل وحتى الساعة 7 صباحا، وكان ال بد من 
إيجاد حل ليكون البث 24 س��اعة وبدأ التنسيق بني البرامج 
التي يتم عرضها عل��ى القناتني حتى مت إطالق القناة الرابعة 
وكانت تبث 24 ساعة.  وحتدث املبارك عن ترجمة املسلسالت 
الكويتية إلى اللغة اإلجنليزية راويا خالل اللقاء تفاصيل هذا 
التحول الذي أخذ الكثير من البحث والدراسات وكان ذلك في 
عهد وزير اإلعالم حينها محمد السنعوسي وبتاريخ 2007/7/1 
بدأت القناة الثانية بثها الفضائي وكان أول مسلس��ل كويتي 
يترجم لللغة اإلجنليزية في عام 2008 وكان مسلسل »درب 

الزلق« شارحا العراقيل التي واجهتهم حينها.

أعلن الش��يخ فهد املبارك خالل اللقاء عن إطالقه مسابقة 
ستبدأ من أول نوفمبر املقبل وستشمل جميع احملطات العاملة 
وفي نهاية كل دورة ستكون هناك قياسات القراءة من ناحية 

عدد املستمعني واإلعداد والتقدمي واإلخراج. 

في سؤال حول قرار تدوير الوكالء املساعدين احلاصل في 
وزارة اإلعالم، قال الشيخ فهد املبارك ان هناك قرارا بالتدوير 

ولكن »حتى اآلن لم يصلني شيئ«. 
وعم��ا إذا كان هناك تدوير في مديري ومراقبي اإلذاعات، 
أجاب املبارك بأنه راض عن عمل املديرين واملراقبني في اإلذاعات، 
مؤكدا أنه عندما يكون هناك خطأ فهو حازم في العقاب، وقال 

»أنا مستعد لتطبيق العقاب حتى على نفسي إن أخطأت«. 

لم تخل االتصاالت التي توال��ت إلى »ديوانية األنباء« من 
اإلشادات بشخص الشيخ فهد املبارك وتواضعه وحبه للعمل، 
ففي اتصال له وصف املستشار خالد الشمروخ صاحب مركز 
اإلبداع الفكري في الكويت الشيخ فهد بأنه شخصية قيادية 
من الدرجة األولى وبأنه مس��تمع جيد لكل من يقصده. وقال 
الش��مروخ انه يفخر بإعالنه الشيخ فهد املبارك قائدا شرفيا 
ملركز اإلبداع الفكري في الكويت.  ومن بني املتصلني املذيعة 
مني��ة احلجي التي أكدت أنها ال بد ان تقول كلمة حق في حق 
الشيخ فهد املبارك الذي كانت له مواقف داعمة لها في العديد من 

األمور ووقف إلى جانبها وساعدها مبجرد أن طرقت بابه. 

منير محمد، حسني دهراب، أمني الدوسري، بدر الوسمي، 
أبوسالم، أبوعبد العزيز، علي محمد، فيصل احلمود، أم عبداهلل، 

الزميل حافظ الشمري، فهد العجمي، حسن العجمي.

الش���يخ فهد املبارك متوس���طا رئيس التحرير الزميل يوس���ف خالد 
املرزوق ورئيس���ة قس���م احمللي���ات الزميلة عفاف مخت���ار والزمالء 
الش���مري( )هاني  سعد املعطش ورندى مرعي وعلي الرندي  
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التجربة األميركية في إقامة حاضنات املشروعات
حاضنات تهدف فقط إلى تنشيط 
التنمية االقتصادية في املجتمعات 
احمليطة. بينما متثل حاضنات 
األعمال اخلاص����ة التي يتولى 
إقامتها ومتويلها جهات خاصة أو 
مستثمرون أو مجموعة شركات 
صناعية، حوالي 8% من حاضنات 
األعمال في أميركا، وتهدف هذه 
النوعية م����ن احلاضنات إلى 
استثمار األموال، باإلضافة إلى 
نقل وتطوير بعض التكنولوجيا 
اخلاصة، ونذكر مثاال على ذلك 
احلاضنات الت����ي متت إقامتها 
من خالل وكالة ناس����ا للفضاء 
واخلاصة بأبحاث اإللكترونيات 
وتقني����ات االتصاالت احلديثة 
واملتطورة. 5 % من احلاضنات 
متولها بعض الهيئات اخلاصة 
مثل مجموعة الكنائس األميركية، 
أو جمعيات فني����ة، أو الغرف 
التجاري����ة، أو بعض اجلاليات 
ذات األصول غي����ر األميركية، 
وهي حاضنات تهدف إلى تنمية 
بعض املشروعات أو الصناعات 
التقليدية املتخصصة، أو توفير 
فرص عمل لفئ����ات اجتماعية 

محددة.

أنواع وتخصصات الحاضنات

٭ 27% من مجموع حاضنات 
األعمال داخل الواليات املتحدة 
األميركي����ة ه����ي حاضن����ات 
تكنولوجية ترتبط باجلامعات 
واملعاهد التعليمية، وتشترك 
مع بعض حاضن����ات األعمال 
العامة واخلاصة في األهداف، 
10% م����ن هذه النس����بة متثل 
حاضنات ذات أهداف تصنيعية 
مح����ددة التخصص، و9% ذات 
توجه تكنولوجي متخصص 
احليوي����ة،  )التكنولوجي����ا 

تكنولوجيا املعلومات..(.
٭ 16% م����ن مجموع حاضنات 
األعم����ال بالوالي����ات املتحدة 
األميركي����ة تعتبر م����ن النوع 
املش����ترك، حيث يش����ترك في 
متويلها املنظمات غير احلكومية 
واجلهات اخلاصة، وفي معظم 
هذه احلاضنات يترك التمويل 
وإقامة احلاضنات إلى اجلهات 
احلكومية، بينما يقوم القطاع 
اخلاص بتوفير االستش����ارات 
واخلبرات، باإلضافة إلى متويل 

املشروعات.

عل����ى 80%، وأن املش����روعات 
املقامة داخل حاضنات األعمال 
يزيد معدل منوها من 7 إلى 22 
ضعف معدالت منو املشروعات 
املقامة خارج حاضنات األعمال، 
حيث مت إنش����اء 19 ألف شركة 
جديدة ما زالت تعمل بنجاح، 
ومت خلق أكثر م����ن 245 ألف 
فرصة عم����ل دائمة. وفي أحد 
اإلحصائي����ات احلديث����ة التي 
تصدره����ا اجلمعي����ة القومية 
)NBIA(حلاضن����ات األعم����ال
عن خصائص احلاضنات في 
الواليات املتحدة، جند حتليال 
كامال لسمات هذه احلاضنات 
تبعا لعدة عناصر هي كاآلتي:

 موقع الحاضنات

تتوزع حاضنات املشروعات، 
جغرافيا، على مختلف الواليات 
داخل الواليات املتحدة األميركية، 
إال أن هن����اك تركي����زا واضحا 
للحاضن����ات التكنولوجي����ة 
 Atlanta :ف����ي الواليات اآلتي����ة
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٭ 45% م����ن حاضنات األعمال 
األميركي����ة تق����ع ف����ي امل����دن 

الكبرى.
٭ 19% من حاضنات األعمال تقع 

في املناطق احلضرية.
٭ 36% م����ن حاضنات األعمال 

تقع في املناطق الريفية.

 مساحات الحاضنات

تختل����ف مس����احات هذه 
احلاضن����ات ما بني 12 ألف متر 
مربع في أكبرها، وتبلغ متوسط 
مس����احتها القابل����ة للتأجير 
ألصحاب املش����روعات حوالي 
5 آالف مت����ر مربع، بينما يبلغ 
متوسط عدد املشروعات التي 
تلتح����ق باحلاضن����ة الواحدة 

حوالي 20 مشروعا.

طرق تمويل حاضنات 
المشروعات األميركية

يبلغ عدد احلاضنات املمولة 
م����ن احلكوم����ة )حاضنات ال 
تهدف إل����ى الربح( حوالي %51 
من مجم����وع احلاضنات، وهي 

التحقق من إمكانيات احلصول 
على املعلومات واستخدامها. 
إلى وجود اجلمعية  باإلضافة 
القومي����ة حلاضن����ات األعمال 
 ،NBIA املتح����دة الواليات  في 
القومية  الش����بكة  وهي متثل 
للحاضن����ات، يوج����د عدد من 
شبكات احلاضنات اإلقليمية في 
الواليات املختلفة، نذكر منها على 
سبيل املثال: جمعية تكساس 
حلاضنات األعمال، وش����بكة 
حاضنات والية نيوجيرسي.. 
الخ. وتذكر إحصائيات إحدى 
الش����بكات األميركي����ة  ه����ذه 
للحاضن����ات، وه����ي جمعية 
تكس����اس حلاضنات األعمال، 
أن مع����دل جناح املش����روعات 
اجلدي����دة داخ����ل احلاضنات 
الش����بكة تزيد  املرتبطة بهذه 

الواليات املتح����دة )NBIA( أن 
معدل ازدي����اد أعداد حاضنات 
األعمال في اخلمس عشرة سنة 
األخيرة كان مرتفعا، وذلك حتى 
نهاية العام 1993، حيث بلغ هذا 
العدد أكثر من 500 حاضنة أعمال 
في الوالي����ات املتحدة. وتذكر 
إحصائيات اجلمعية أن معدل 
ازدياد حاضنات األعمال وصل 
إلى إقامة حاضنة كل أسبوع في 
ه����ذه الفترة. ومثال هذا النمو 
أعداد احلاضنات،  السريع في 
أن����ه في الع����ام 1991 كان ثلثا 
هذه احلاضنات ال يتعدى عمر 
إنشائها أربعة أعوام، ومعظم 
ه����ذه احلاضنات الت����زال في 
مراح����ل التنمي����ة األولى لها، 
حيث تبدو احلاجة في أشدها 
إل����ى املعلوم����ات، وأيضا إلى 

املتحدة حينئذ س����وى حوالي 
20 حاضنة، ثم ارتفع عدد هذه 
احلاضنات بشكل كبير عند قيام 
اجلمعية األميركية حلاضنات 
األعمال في العام 1985، والتي 
متت إقامته����ا من خالل بعض 
رجال الصناعة األميركيني في 
صورة مؤسسة خاصة تهدف 
إلى تنش����يط تنظيم صناعة 
احلاضن����ات. وفي نهاية العام 
1999 وصل عدد احلاضنات في 
الواليات املتحدة إلى حوالي 800 
حاضنة، وذلك من خالل إقامة 
حوالي حاضنة في األس����بوع 
كمعدل منذ نهاية العام 1986.

تطور الحاضنات في الواليات المتحدة

وتذكر أحدث تقارير اجلمعية 
القومية حلاضنات األعمال في 

خدمات تصوي����ر فوتوغرافي 
بجميع أنواعه.. الخ.

 التجربة األميركية

التجربة األميركية تعتبر 
أقدم التجارب، حيث إن مفهوم 
حاضنات األعمال مت استحداثه 
وتطويره بش����كل أساسي في 
املتح����دة األميركية،  الواليات 
من خ����الل التجربة األولى في 
مركز أعمال Batavia العام 1959، 
لكن البداية احلقيقية النتشار 
مفه����وم احلاضن����ات متت في 
الثمانيني����ات وحتديدا  بداية 
في ع����ام 1984 حينم����ا قامت 
الهيئة األميركية للمشروعات 
الصغيرة باالهتمام ببرامج إقامة 
احلاضنات وتنمي����ة أعدادها، 
حيث لم يكن يعمل في الواليات 

ماهي حاضنات املشاريع؟
هي املكان الذي يقوم بتقدمي 
خدمات وخبرات وجتهيزات 
وتسهيالت للراغبني في تأسيس 
منشآت صغيرة حتت إشراف 
فني وإداري من قبل أصحاب 

خبرة واختصاص.

 الهدف من حاضنات المشاريع

املباشر مع سوق  التعامل  ٭ 
العمل.

٭ تطبي���ق فعل���ي من خالل 
بجدي���ة  العم���ل  ممارس���ة 

وحماس.
٭ معرفة كيفية تأسيس إدارة 

املشاريع الصغيرة.
٭ اكتساب القدرات واملهارات 
التي يتطلبها  والس���لوكيات 

سوق العمل.
بالتط���ورات  التعري���ف  ٭ 
املستجدة ورفع أساليب كفاءة 

العمل.
٭ كس���ر حاجز الرهبة وبث 
روح املغامرة باقتحام سوق 

العمل.

أنواع الحاضنات

ليس للحاضنات نوع معني 
فإنه باإلمكان أن تكون هناك 
حاضنات مش���اريع تختص 
بتقدمي خدم���ات متنوعة مثل 
حاضنات بيع م���واد غذائية، 
حاضن���ات صيان���ة أجه���زة 
الكترونية، حاضنات صيانة 
س���يارات، حاضن���ات تقدمي 

اتفاقية بني »محمد بن راشد لتنمية املشاريع« و»إيبوك ميسي« 
لتوفير منصة في معرض إنترسك 2015

»يس����عد مؤسس����ة محمد 
بن راش����د لتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة تقدمي 
عرض استراتيجي للشركات 
احمللية الناشئة الستعراض 
قدراتها باالشتراك مع إيبوك 
ميسي فرانكفورت. وتؤكد 
برامجنا لتطوير املش����اريع 
الصغيرة واملتوسطة على 
متكني الش����ركة الناشئة من 
التقدم من خالل اكتس����اب 
الدولية  املمارس����ات  أفضل 
وحتقيق القدرات التنافسية 
العاملية. وسيكون إنترسك 
2015 فرصة مهمة ملشاريعنا 
الصغيرة واملتوس����طة في 

قطاع األمن«.
من جانبه، أوضح باولس 
قائال: »تعد املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة عصب أي اقتصاد 
وهذا ما يفسر أهمية استضافة 
جناح مؤسسة محمد بن راشد 
لتنمية املشاريع الصغيرة 
واملتوس����طة في معارضنا، 
حيث ان أي مشروع صغير 
أو متوسط اليوم من املمكن 
أن يكون العبا عامليا في الغد. 
وبفضل صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم مت 
إنشاء مؤسسة محمد بن راشد 
لتنمية املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة لتقدمي وحتديد 
كل األمور األكثر حتفيزا في 
االقتصاد احمللي، وتشجيع 
رواد األعمال اإلماراتيني على 
تدشني أعمالهم في أي قطاع 
ممكن. وتاب����ع: »ومن خالل 
اس����تضافة جناح مؤسسة 

الصغيرة واملتوسطة بانتقاء 
أكثر املشاريع  مجموعة من 
الصغيرة واملتوسطة الواعدة 
للمشاركة في معرض إنترسك 
ال����ذي يقام خالل الفترة من 
18 الى 20 يناي����ر في مركز 
الدول����ي للمؤمترات  دب����ي 

واملعارض.
الش����راكة  ويأتي جتديد 
عقب املشاركة األولى الناجحة 
جلناح مؤسسة محمد بن راشد 
لتنمية املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في دورة إنترسك 
2014 الذي وفر لرواد األعمال 
اإلماراتيني املتخصصني في 
األمن والسالمة منصة مهمة 
لتوس����يع أعمالهم ونطاق 

تواصلهم.
وعلق اجلناح����ي قائال: 

إيبوك ميس����ي  أبرم����ت 
اتفاقي����ة مع  فرانكف����ورت 
مؤسس����ة محمد بن راش����د 
لتنمية املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة إحدى مؤسسات 
دائرة التنمي����ة االقتصادية 
في دبي، وللعام الثاني على 
التوال����ي لتمنح املش����اريع 
الناش����ئة فرصة  اإلماراتية 
للتألق على الساحة العاملية 
م����ن خ����الل أكب����ر معرض 
عاملي ملعدات وحلول األمن 

والسالمة.
تعد مذكرة التفاهم مبادرة 
مهم����ة لتش����جيع ولتنمية 
وتطوير املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في قطاع األمن 
حيث وق����ع االتفاقية املدير 
التنفيذي ملؤسس����ة محمد 
بن راش����د لتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوس����طة عبد 
الباسط اجلناحي والرئيس 
إيبوك ميسي  التنفيذي في 
فرانكف����ورت ج����ي. إم. بي. 
اتش أحمد باولس، ومبوجب 
مذكرة التفاهم هذه يستضيف 
معرض إنترسك 2015 جناحا 
خاصا ملؤسس����ة محمد بن 
راش����د لتنمي����ة املش����اريع 
إلى  الصغيرة واملتوس����طة 
جانب أكثر من 1300 عارض 
دولي في املعرض. ومن خالل 
هذا اجلناح تقدم عشرة من 
املشاريع اإلماراتية الصغيرة 
منتجاته����ا  واملتوس����طة 
وخدماته����ا اخلاصة بقطاع 
األم����ن ألكثر م����ن 26 ألف 

زائر.
وتقوم مؤسس����ة محمد 
بن راش����د لتنمية املشاريع 

أفضل                       واليات أميركية 
لنمو املشروعات الصغيرة

أظهر استطالع حديث للرأي أن أسعد أصحاب املشروعات 
التجارية الصغيرة في الواليات املتحدة يسكنون في وسط 

الغرب واجلنوب من البالد.
وأجرى االستطالع مؤسسة »ثامبتاك« ومؤسسة »إيوجن 
ماريون كاوفمان« األميركيت���ني على 12000 من أصحاب 
املشروعات الصغيرة في 38 والية أميركية حول قضايا 
تتعلق بسهولة إنشاء ومنو املشاريع التجارية الصغيرة 

في والياتهم.
وقال جون اليبر، كبير اخلبراء االقتصاديني في مؤسسة 
ثامبتاك: »أخبرنا اآلالف من أصحاب املشاريع الصغيرة في 
جميع أنحاء البالد ان أسس خلق بيئة مواتية للنمو تتمثل 
في سهولة االمتثال الضريبي واألنظمة البيروقراطية وبرامج 
التدريب املفيدة«. وذكر موقع »بيزنس إنسايدر« األميركي، 
أن نتيجة االستطالع خلصت إلى أن 10 واليات تالئم منو 

املشاريع التجارية الصغيرة بسهولة، أال وهي:

ب����ن راش����د لتنمية  محمد 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
في إنترسك ننوي دعم فرص 
األعمال للمش����اريع احمللية 
الناشئة احلالية واستقطاب 
املزيد إلى السوق ومساعدتهم 
على حتقيق أحالمهم. كما أن 
تعاونهم مع مؤسسة محمد 
بن راش����د لتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة فضال 
عن الدعم احلكومي املذهل من 
شأنه دفع تطوير وإبداعات 
الدولة لتحافظ على قدراتها 
التنافس����ية في أي س����وق 

عاملي«.
واستطرد باولس قائال: 
»حقق جناح مؤسسة محمد 
بن راش����د لتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوس����طة في 
إنترسك 2014 جناحا كبيرا 
ويسعدنا جدا تكرار ذلك في 
2015 ولسنوات عديدة قادمة، 
إمكانية متديد  كما نبح����ث 
هذه االتفاقية على مستوى 
جميع معارضنا التسعة لدعم 
فرص األعمال لقطاع األعمال 
الصغيرة واملتوسطة على 
مس����توى قطاع عريض من 

الصناعات«.
كما حقق العارضون الذين 
شاركوا في جناح مؤسسة 
ب����ن راش����د لتنمية  محمد 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ف����ي إنترس����ك 2015 فوائد 
مهمة مثل املش����اركة مجانا، 
االستشارات االستراتيجية 
من خبراء السوق الدوليني إلى 
جانب فرص منقطعة النظير 
للتعلم من أبرز خبراء األمن 

والسالمة في العالم.
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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة 

االبراهيم من فريق بريلنت الب وذلك بهدف 

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

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

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

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 
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Reuters -- Last week 
British Foreign Secretary 
Phillip Hammond said the 
struggle against Islamic 
State was “effectively 
Iraq’s last chance as na-
tion state.”

That somber assess-
ment followed his visit 
to Iraq a few days earlier, 
where he had used the ex-
pression “last chance sa-
loon” to describe Iraq’s 
dire predicament.

Iraq, like Syria, was a 
consequence of World War 
One and of the infamous, 
in Arab eyes, agreement 
between Sir Mark Sykes 
and Francois-Georges Pi-
cot which led to the divi-
sion of the former Ottoman 
Turkish domains by the two 
leading European powers, 
Britain and France. That 
agreement, now almost 
a century old, appears in 
tatters, as both countries 
are broken, exhausted by 
years of war and sectarian 
division for which there 
is no easy repair.

In that regard, we might 
look to Eastern Europe after 
1989 for precedents.

Following the collapse 
of the Berlin Wall, all the 
countries of Eastern Europe, 
except two, have moved 
gradually toward joining 
the European Union and 
the North Atlantic Treaty 
Organization without prob-
lems. The former Czecho-
slovakia broke into two 
states, the Czech Repub-
lic and Slovakia, in what 
was known as the ‘vel-
vet divorce.’ The fate of 
Yugoslavia offers a more 
tragic example. That coun-
try broke up in a series of 
successive wars in Croatia, 
Bosnia and finally Koso-
vo, which lasted through-
out the 1990s.

Like Syria and Iraq, 
Czechoslovakia and Yu-
goslavia, were fashioned 
into states at the peace con-
ference following World 
War One at Versailles in 
1919. Perhaps Yugoslavia 
— with its mix of Catholic 
Slovenes and Croats, Or-
thodox Serbs and Muslims 
— resembles most the eth-
nic and religious diversity 
of Syria and Iraq.

The two Middle East-
ern nations are the most 
diverse countries in the 

AFP -- Last month was 
the hottest September for 
globally averaged tem-
perature over land and 
ocean surfaces since re-
cord-keeping began in 
1880, according to the 
US government. 

Not only did the month 
continue an ongoing trend 
of warming that has con-
cerned scientists and en-
vironmentalists, it also 
marked the 38th consec-
utive September with a 
global temperature above 
the 20th century average, 
said the National Oce-
anic and Atmospheric 
Administration.

September’s record 
high was computed by 
combining average tem-
perature over land and 
ocean surfaces, which 
came to 15.72 Celsius, 
or 0.72 C above the 20th 
century average.

“With the exception of 
February, every month 
to date in 2014 has been 
among its four warmest 
on record, with May, June, 

region, barring tiny Leba-
non. Both countries have 
substantial Sunni, Shi’ite 
and Christian (of all de-
nominations) communi-
ties, as well as smaller 
numbers of Druze, Yaz-
idis and Alawites. There 
are also an estimated 30 
million Kurds, cited by 
many as the largest ethnic 
group in the world with-
out its own state, living in 
the two countries.

Since independence 
from Britain and France, 
Syria and Iraq have been 
governed with an iron rod. 
The political narratives of 
the two key Arab coun-
tries have never conceded 
much of democratic sub-
stance in their decades of 
highly centralized author-
itarian rule.

That has now broken 
down and, most probably, 
irrevocably. That does not 
mean that Syria and Iraq 
will disappear. At the least 
they are likely to stumble 
on for some years, but the 
substance and strength of 
the two states has drained 
away. 

In neither country is 
there one coherent group 
that is likely to emerge 
victorious after the years 
of bloodletting.

All of this would not 
matter were it not for the 
fact that Islamic State 
has set as its goal the de-

August and September 
all record warm,” said 
the NOAA report.

Most of the land on 
Earth was warmer than 
normal last month, except 
for central Russia, some 
areas in eastern and north-
ern Canada, and a small 
region in Namibia.

“Record warmth was 
notable in much of north-

struction of the century-
old Sykes-Picot imperial 
diktat and its replacement 
by a Sunni caliphate stretch-
ing from the Persian Gulf 
to the Mediterranean.

Such a state would of 
course have no place for 
Shi’ites, Kurds, Christians 
and all the other minori-
ties of the region.

In this regard it is worth 
noting that the Sykes-Picot 
agreement itself paid little 
regard to ethnic or religious 
communities and was any-
way changed within years 
by the British and French. 
Under the original maps 
drawn up by the two dip-
lomats, France was allo-
cated not only Syria and 
Lebanon but also north-
ern Iraq with the present 
Islamic State capital of 
Mosul. The French sec-
tor also included most of 
Kurdistan. Britain was to 
take southern Iraq and what 
is now Jordan.

Later discussions be-
tween French Premier 
Georges Clemenceau 
and British Prime Min-
ister David Lloyd George 
amended this, ceding all of 
Iraq to Britain. This was 
confirmed at the interna-
tional conference in San 
Remo in 1920, which en-
dowed the two countries 
with mandates from the 
recently created League 
of Nations.

western Africa, coastal 
regions of southeastern 
South America, south-
western Australia, parts 
of the Middle East, and 
regions of southeastern 
Asia.”

Much of Europe was 
also warmer than usual 
last month, including Nor-
way, Germany, Finland, 
Austria, and France.

The changes in the 
Sykes-Picot agreement 
underline the artificiality 
of what was an inherently 
imperial project, which paid 
scant regard to geography, 
terrain or ethnicity.

Contemporary Syria 
and Iraq are not alone in 
this regard.

For most of the peri-
od since World War Two, 
regime and country have 
been identical in the Arab 
world. The overthrow of 
Saddam Hussein’s brutal 
dictatorship by the Unit-
ed States’ 2003 invasion 
broke that connection and 
in so doing has led to the 
steady erosion of Iraq as 
a nation state.

War is often the midwife 
of new states. In modern 
Europe Croatia, Bosnia-
Herzegovina and Koso-
vo only became states be-
cause of the wars of the 
1990s.

More recently, East 
Timor and South Sudan 
are also new states that 
have arisen from conflict-
ing former colonial terri-
tories. The danger is real 
that Syria and Iraq may 
yet give way to new states. 
What is certainly sure is that 
a return to strong Syrian 
and Iraqi states as imag-
ined by Sykes and Picot 
is highly unlikely.

By Michael Williams

When it came to the 
world’s oceans, the Sep-
tember global sea surface 
temperature was 0.66 C 
above the 20th century 
average, the highest on 
record for September.

“This also marked the 
highest departure from 
average for any month 
since records began in 
1880, breaking the previ-
ous record of 0.65 C set 
just one month earlier in 
August,” said NOAA.

It said record warmth 
was observed in parts of 
every major ocean basin, 
particularly in the north-
eastern and equatorial 
Pacific Ocean.

In the Arctic, sea ice 
cover reached its annual 
minimum in the middle of 
the month, with five mil-
lion square kilometers.

“This was 1.2 million 
sq km below the 1981-
2010 average, but 1.6 mil-
lion sq km larger than the 
record small minimum 
that occurred in 2012,” 
said NOAA.

Sykes-Picot drew lines that 
blood is washing away

Planet marks hottest 
September since 1880

Analysis

Environment

Personalities

Health

Kerry’s love affair with France

Antibiotics may help 
animals spread salmonella

AFP - On a sunny au-
tumn day, the tall, grey-
haired man drew curi-
ous looks as he strode 
through a central Paris 
park surrounded by a 
posse of sharp-suited 
security guards and har-
ried-looking staff.

Stopping on the his-
toric Pont des Arts bridge, 
he waved to bemused 
tourists passing below on 
one of the city’s beloved 
tour boats, or bateaux-
mouches.

Then John Kerry 
whipped out a camera 
to snap a few pictures 
of the scene across the 
Seine under glorious 
blue skies in the city 
he clearly loves.

He was crossing the 
Tuileries park last week 
on his way to see French 
Foreign Minister Lau-
rent Fabius on his 14th 
visit to Paris in the 20 
months since taking the 
helm of US diplomacy 
as secretary of state.

After flying in from 
long talks in Cairo in 
a stuffy, smoky hotel, 
Kerry had decided on 
a whim to forego his 
usual screeching mo-
torcade to stretch his 
legs and walk the few 
blocks to the French for-
eign ministry.

The casual stroll is 
revealing of the man, 
who may be the cham-
pion-in-chief of Amer-
ican values abroad and 
who once ran to be US 
president, but who in his 
heart of hearts is con-
stantly called back to 
Paris.

Kerry’s French roots 
run deep.

His mother Rose-

mary Forbes was born 
in Paris in the 1920s and 
served as a nurse in the 
French capital during 
World War II.

And in June, on the 
sidelines of the 70th an-
niversary of D-Day, he 
reveled in being able 
to revisit the family es-
tate in Brittany built by 
his grandfather, James 
Forbes, and where he 
spent many childhood 
vacations.

Once sneered at in 
America for being a flu-
ent French speaker dur-
ing his failed 2004 bid 
for the White House, 
the top US diplomat has 
been liberated in his new 
job, frequently chatting 
in French, even once 
using it to try to calm 
a rowdy press confer-
ence in Tunisia.

His appointment was 
welcomed by nations, 
still smarting after being 
sniffingly dismissed by 
then US defense chief 
Donald Rumsfeld as “old 
Europe,” as a sign that 
the US wanted to re-
kindle close ties.

Paris was on the itin-
erary of Kerry’s very 

first trip as secretary of 
state, along with London, 
Berlin and Rome.

But since then he 
has returned again and 
again to the French cap-
ital, seeing it as a con-
venient crossroads for 
closed-door meetings 
to hammer out diplo-
matic challenges.

Kerry makes no se-
cret of the fact that he 
loves French cuisine. 
He usually manages to 
squeeze in a dinner in 
one of Paris’s top dis-
creet but pricey restau-
rants, heading out away 
from the glare of the 
cameras.

France however bears 
the distinction of be-
ing America’s oldest 
ally. Diplomatic rela-
tions were formally es-
tablished in 1776 when 
Benjamin Franklin be-
came the first US am-
bassador to Paris

AFP -- Giving animals antibi-
otics may make them sicker and 
could lead some to spread even 
more salmonella than they would 
have otherwise, US researchers ex-
perimenting on mice said.

The findings in the Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
could point to a new concern over 
feeding healthy livestock low dos-
es of antibiotics to help them grow 
and stave off common illnesses, a 
practice that critics say may fuel 
drug-resistant superbugs.

Researchers at Stanford Univer-
sity School of Medicine gave oral 
antibiotics to mice infected with 
Salmonella typhimurium, a bacteria 
which can cause food poisoning.

A small minority, known as “su-
perspreaders” because they had been 
shedding high amounts of salmo-
nella in their feces for weeks, re-
mained healthy. It appears neither 
the antibiotic or the illness had much 
effect on them.

“The rest of the mice got sicker 
instead of better and, oddly, start-
ed shedding like superspreaders,” 
the university said in a statement 
describing the research.

A previous Stanford study found 
that giving non-superspreader mice 
an oral antibiotic led to a rapid in-

crease in salmonella shed in their 
feces.

This study showed that giving 
streptomycin, an antibiotic, to sal-
monella-infected mice, led most of 
them to begin shedding high lev-
els of the pathogen in both their gut 
and their feces.

Most of the treated mice also ap-
peared sicker after the antibiotics.

“They lost weight, had ruffled 
fur and hunched up the in corners 
of their cages,” said Denise Mo-
nack, associate professor of mi-
crobiology and immunology and 
the study’s senior author.

“They also began to shed much 
larger quantities of bacteria.”

The same thing happened when 
the mice were given another anti-
biotic, neomycin, suggesting that 
the medicine had the opposite of 
its intended effect.

“If this holds true for livestock 
as well -- and I think it will -- it 
would have obvious public health 
implications,” Monack said.

“We need to think about the pos-
sibility that we’re not only select-
ing for antibiotic-resistant microbes, 
but also impairing the health of our 
livestock and increasing the spread 
of contagious pathogens among 
them and us.”

The first Sykes-Picot map
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

38
2547

6598
763

28956
879

952
541

1298

52674
315

658
364
9534
12965

368
768124

4765

179
6917

8
8

85
76321

17
913
35867

أفقياً:

عمودياً:

األوملبياد
املنافسة
الشريفة

سباق
األلف
ميل
يبدأ

بخطوة
قارب

النجاة
دروبي

املعروفون
كرة

القدم
البطولة

احلكم
سلة

روابي
وديع
فارس
واسع

عجيب

٭ سنة االكتشاف: 1902.
للغالف اجلوي لألرض 
طبقات منفصلة من الهواء 
ول��كل منها درجات حرارة 
وكثافة ورطوبة وخصائص 

أخرى متيزها عن غيرها.
٭ اكتش��فه لي��ون فيليب 

تيسيران دو بور.

ملاذا يعتبر من أعظم مائة 
اكتشاف؟

٭ ما ال��ذي قد يكون اكثر 
أساسية لفهم كوكب األرض 
اكث��ر من معرف��ة ما الذي 
يتوضع بني سطح األرض 
ومركزه��ا او بني الس��طح 
والفضاء اخلارجي؟ ومع ذلك 
العشرين  القرن  بزغ فجر 
مع علم ال ميلك اي مفهوم 
عن ماهي��ة الغالف اجلوي 
املوجود على بعد ميلني عن 

سطح األرض.
كان تيس��ران دو ب��ور 
اول من وسع معرفة العلم 
الغالف اجلوي  الى  ليصل 
العلوي ل��ألرض، وقد أمن 
اكتشافه اول صورة دقيقة 
عن غالفنا اجلوي وش��كل 
القاعدة لفهمنا عن الظواهر 
اجلوية »العواصف والرياح 
والغيوم.. الخ« كان تيسران 
دو بور ايضا اول من اوصل 
ادوات علمي��ة الى الغالف 

اجلوي العلوي.
٭ حقائق طريفة: اآلن يعرف 
العلم��اء ان للغالف اجلوي 
طبقات كثي��رة لكن طبقة 
التروبوس��فير هي الطبقة 
التي حت��دث فيه��ا جميع 

أحداث الطقس.

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 ابـــن املقفع، 2 ـ بلـــودان ـ بن، 
3ـ  وبـــاءـ  الـــردى، 4ـ  احلمام، 5 
ـ هجيـــر، 6ـ  علـــي املفيـــدي، 7ـ  
األخوال )معكوسة(ـ  نا، 8ـ  موهوا 
)معكوسة(ـ  حوصر )معكوسة(، 9 

ـ أمينة رزق، 10 ـ ا ا ا ـ ران.

عموديًا:
1ـ  أبوالعالء، 2ـ  بلبلـ  أموال )معكوسة(، 
3 ـ نواح ـ يهوي )معكوســـة(، 4 ـ مؤدى 
)معكوسة(ـ  اخونا، 5ـ  الـ  أعالمها، 6ـ  منام 
ـ ملـ  آر )معكوسة(، 7ـ  زرافة )معكوسة(، 
8ـ  يجبـــر )معكوســـة(ـ  صقر، 9ـ  عبدـ  

يدنو، 10 ـ ان )معكوسة( ـ رياحني.

حل عينك .. عينك

1ـ  أديب عباسي، 2ـ  منطقة سياحية في سورية 
ـ قهوة، 3 ـ آفة ـ املوت، 4 ـ من الطيور، 5 ـ شدة 
احلـــر، 6ـ  ممثل كويتي راحـــل، 7ـ  من األقارب 
)معكوســـة( ـ ضمير متصل، 8 ـ أخفوا املعالم 
)معكوسة(ـ  أحيط به من كل جانب )معكوسة(، 
9 ـ ممثلة مصرية راحلة، 10 ـ متشابهة ـ غطى.

1ـ  شاعر عباسي، 2ـ  من الطيورـ  أمالك )معكوسة(، 
3 ـ بـــكاء ـ يقع من مكان عال )معكوســـة(، 4 ـ 
نتيجة )معكوسة(ـ  شقيقنا، 5ـ  للنفيـ  راياتها، 
6 ـ رؤيا ـ ضجر ـ للمساحة )معكوسة(، 7 ـ من 
احليوانات )معكوســـة(، 8ـ  يرغم )معكوسة(ـ  
من الطيور، 9 ـ عكس حر ـ يقترب، 10 ـ للنصب 

)معكوسة( ـ نباتات عطرية.

احلل  أسفل الصفحة

طبقات الغالف اجلوي

حل اعرف الشخصية:
نادية بركات

حل كلمة السر:
العربي

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: ناد رياضي
من 6 أحرف

يةسفانملاا
يبدأبراقاا

عالنجاةالل
ةالقدمالاا
والحكململو
طةةلسلبعفل
خرفارسطريم

بكعجيبووبب
لقعساولفوي
ياعيدوةورا

مبيباورندد
بسةفيرشلار

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 اإلنس��ان دائم��ا يحب 
الترفيه، ولهذا السبب ظهرت 
منذ بدايات احلضارة وسائل 
مختلف��ة لذلك، فكان هناك 
املش��عوذون واملهرج��ون 
والبهلوانيون واحليوانات 
املدربة به��دف الترفيه عن 

الناس وتسليتهم.
ه��م  الروم��ان  وكان 
أول م��ن فك��ر ف��ي مزج 
ه��ذه احل��ركات واألعمال 
الترفيهية وادخلوها في ما 
يشبه السيرك، والواقع ان 
كلمة سيرك جاءت من كلمة 
التينية عائدة الى السابقات 
وبعيدة عن انواع العرض، 
وهكذا نرى ان السيرك بدأ 
اوال للتعبير عن السباقات، 
فكانت جترى هذه السابقات 
داخل مبان اطلق عليها اسم 
زس��يركس واول مبان��ي 
الس��يرك »ماكس��يموس« 
كان اوله��ا واكبرها بحيث 
بدأ العمل به في القرن الثالث 
قبل امليالد ومن ثم توسع 
الستيعاب اكثر من 150.000 
مش��اهد، وفي هذه األثناء 
كان ف��ي روم��ا العديد من 
انواع الترفيه التي اصبحت 
تدريجيا جزءا مما نسميه 
الس��يرك، فكان��ت بعض 
املس��ارح تعرض السحرة 
واأللعاب البهلوانية والسير 
على احلب��ال واحليوانات 
املدربة والقفز فوق اخليول 
العجالت، كل ذلك  وركوب 
الس��يرك  اليوم في  يوجد 

احلديث.
العص��ور  ام��ا خ��الل 
الوس��طى، فلم يكن هناك 
سيرك منظم بهذه الطريقة 
ب��ل كانت هن��اك فرق من 
الذي��ن يتحركون  املؤدين 

للقيام باعمال مختلفة.
اما اول س��يرك حديث 
كما نعرفه اليوم فقد نظمه 
الرج��ل االجنليزي فيليب 
استلي عام 1768 حيث قام 
بانشاء مبنى بعدد من املقاعد 
وحلبة في الوسط، ثم قام 
من خالله بع��رض ركوب 
البهلوانية  اخليل واأللعاب 
واملهرج��ني والس��ير على 

احلبال.
وبع��د ان تاله العدد في 
تنفيذ الفكرة نفسها، اصبح 
السيرك عمال ترفيهيا معروفا 

في مختلف انحاء العالم.

كيف بدأ السيرك؟

سالم ابراهيم:

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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اخلالد بحث مع وزير داخلية البحرين 

مواضيع أمنية وتعزيز التعاون

وصل إلى البالد أمس وزير داخلية مملكة البحرين 
الشقيقة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
يرافقه وفد أمني، وذلك للمشاركة في واجب عزاء الشيخ 

سالم صباح سالم احلمود، بديوان األسرة.
وكان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
األوقاف والشؤون اإلس���المية بالوكالة الشيخ محمد 
اخلالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، 
وعدد من القيادات األمنية، وقد دارت على هامش الزيارة 
مناقش���ة عدد من املواضيع األمنية املشتركة وسبل 
تعزيز التعاون املشترك مبا يخدم البلدين الشقيقني.

الشيخ محمد اخلالد مستقبال ضيفه في مطار الكويت

alsraeaa1@gmail.com سوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

تعاطي املخدرات 
واملشاجرات

كلما شاهدت مقطع ڤيديو عبر وسائل 
التواصل االجتماعي يعرض فيلما عن شاب 
متعاط ملادة الشبو املخدر وهو يترنح وغير 

متمالك ومسيطر على حركاته شعرت باألسف 
واحلسرة عليه وعلى مستقبله.

البعض من شبابنا باتوا أسرى للمادة املخدرة، 
ففي حديث مع أحد مديري املباحث عن 

املشاجرات واجلرائم التي تقع غالبيتها، أكد ان 
أغلبها حتدث نتيجة تعاطي أحد األطراف أو 
كليهما للمواد املخدرة وخاصة مادة )الشبو( 

ذات التأثير النشط السريع للجسم.
مدير اإلدارة اقترح ان يتم اتخاذ مجموعة 

من اخلطوات وعندها أبلغته بأن جهود وزارة 
الداخلية واضحة بهذا الشأن، وما يعلن 

بالصحف من ضبطيات خلير دليل على ذلك، 
فأشار الى ان املشكلة تتطلب تكاتف األجهزة 

احلكومية التخاذ مجموعة من القرارات 
للسيطرة عليها أولها وأهمها هو إغالق معبر 

العبدلي ـ صفوان الذي أصبح حاليا اخلطر 
األول واملعبر الرئيسي للمخدرات رغم انه ال 

يتم استيراد أي مواد من العراق.
الشاحنات الكويتية تقف طوابير أمام منفذ 

العبدلي إلنهاء إجراءات مغادرتها من الكويت الى 
العراق وحتمل معها كل أنواع البضائع، وتبدأ 

املشكلة حني عودة الشاحنات فارغة من العراق 
فيستخدمها املهربون لتهريب املخدرات املصنعة 

)الشبو(، والضبطيات الكبيرة خير شاهد على 
ذلك.

وأشار زميلنا مدير املباحث الى ان إنشاء مخازن 
على احلدود وتخزين البضائع بها وبعد ذلك 
السماح للشاحنات العراقية بنقلها الى داخل 
العراق سيوقف عمليات التهريب وال حاجة 

لدخول شاحناتنا للعراق والعودة باملخدرات الى 
الكويت.

ما يراه مدير املباحث ان تخفيض كمية املخدرات 
املعروضة بالسوق سيرفع سعرها ويقلل الطلب 
عليها، وبالتالي يتوقف العديد من املتعاطني عنها 

مما يؤدي الى خفض جرائم العنف املنتشرة 
بالشارع.

اجلابر: حتديث أمن املعلومات 
والفضاء اإللكتروني بتقنيات 
متطورة مع مسؤول بريطاني

اس���تقبل وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الش���يخ مش���عل 
اجلابر اخلميس املاضي رئيس منظمة األمن والدفاع 
التابعة لهيئة التجارة واالستثمار البريطانية ريتشارد 
بانيغويان، والسكرتير األول لشئون األمن والدفاع في 

السفارة البريطانية بالكويت ريتشارد ميدوز.
وقد رحب الش���يخ مشعل بالضيف والوفد املرافق 
مؤكدا ضرورة االس���تفادة من اخلب���رات واملعلومات 
املتعلق���ة بالتكنولوجيا وتطويرها مبا يخدم اجلهود 
األمنية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق املشترك بني 
البلدين، مؤكدا على ضرورة حماية األنظمة االلكترونية 
املعمول بها في األجهزة األمنية وخاصة أمن املعلومات 
والفضاء االلكتروني وأمن املطارات واملوانئ واحلدود، 
وتب���ادل اخلبرات في هذا املج���ال، كما بحث عددا من 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك. وأكد اجلابر حرص 
القيادة العليا لوزارة الداخلية واهتمامها املتزايد بدعم 
أجهزة قطاعات الوزارة بكل قوة والعمل على تطويرها 
بشكل مستمر لتحقيق األهداف املوضوعة واملنشودة 
وأن التحديث املس���تمر هو أس���اس رفع قدرة العمل 

األمني وكفاءته.
حض���ر اللقاء مدير عام اإلدارة العامة ألمن املوانئ 
اللواء فيصل السنني، ومساعد مدير عام اإلدارة العامة 
ألمن املطار العميد إياد احلداد، ومدير عام اإلدارة العامة 
لنظ���م املعلومات العميد م.عل���ي املعيلي، ومدير عام 
اإلدارة العامة خلفر السواحل بالوكالة العميد مبارك 
العميري، ومدير إدارة العمليات باإلدارة العامة ألمن 
احلدود العقيد صالح البدر، واملستشار فريد عبدالرحمن 

عبدالسالم، وعدد من القيادات األمنية بالقطاع.

الشيخ مشعل اجلابر خالل لقائه املسؤول البريطاني

»االستئناف« تلغي منع السفر
على مواطن مدين

مببلغ 40 ألف دينار
مؤمن المصري

قضت محكمة االستئناف املدنية بإلغاء منع السفر 
على مواطن مدين مببلغ 40 ألف دينار بسبب نفقات 
زوجية. تتخلص الوقائع في انه صدر حكم نفقات 

لزوج���ة مواطن ولم 
يقم املواطن بسدادها 
وأصبح املبلغ متجمدا 
ل���دى إدارة التنفي���ذ 
فقامت بعم���ل إجراء 

منع سفر املدين.
وقام املدين بتظلم 
من هذا اإلجراء ورفض 
التظلم، وأمام محكمة 
االس���تئناف حض���ر 
احملام���ي خالد جمال 
السويفان من مجموعة 
اخلش���اب القانونية، 
مبين���ا ان املش���رع 

اشترط إلصدار أمر املنع من السفر ان يثبت الدائن 
وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار املدين من 
الدين وأن يقدم الدليل على ان مدينه قادر على الوفاء، 
ولهذه األسباب قضت محكمة االستئناف املدنية بإلغاء 
منع السفر على مواطن، مبينة ان األوراق خلت من 

أي سبب من التي اشترطها املشرع.

احملامي خالد جمال السويفان

هاني الظفيري

أسفرت حملة ألمن اجلهراء يوم امس األول عن ضبط 
6 مركبات مبلغ عن س���رقتها وعثر رجال األمن على 
املركبات تلك ملقاة في منطقة برية والبعض منها كانت 

محترق���ة او هياكل، 
كما اس���فرت احلملة 
التي امتدت لساعات 
وسجلت عدة مناطق 
في محافظة اجلهراء 
عن ضب���ط متغيبني 
لإلقامة  ومخالف���ني 
ومطلوب���ني إلدارتي 
التنفي���ذ املدن���ي او 
اجلنائي. وقال مصدر 
امني: ان املركبات التي 
مت ضبطها وتبني انها 
مبل���غ عن س���رقتها 
ج���ار التحفظ عليها 

واستدعاء األدلة اجلنائية لرفع بصمات ميكن للصوص 
ان يكونوا قد خلفوه���ا وراءهم. هذا، وجاءت احلملة 
بإشراف ميداني من قبل مدير امن اجلهراء اللواء ابراهيم 

الطراح وعدد من ضباط امن اجلهراء.

اللواء ابراهيم الطراح

6 مركبات مطلوبة وملقاة
في أماكن صحراوية ومخالفون 
لإلقامة ومتغيبون في اجلهراء

مركبة مسروقة جردت من كافة محتوياتها

.. واخرى محروقة

حريق طراد في األندلس
محمد الجالهمة

هرع���ت آليات مركز إطفاء الصليبيخات نحو بالغ 
يفيد باندالع النيران بطراد.

ونقل مصدر أن مواطن أبلغ عمليات وزارة الداخلية 
مس���اء أمس األول بأن نيرانا اندلعت بطراده املتوقف 

بجانب فرع جمعية األندلس في قطعة 7.
وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز الصليبخات 
وقام���وا بإخم���اد الني���ران، ويج���ري التحقيق في 

الواقعة.

حادث جسر اجلهراء خلف 3 مصابني 

مصرع مواطن في تصادم وهروب على الساملي
ووفاة مواطنة ارتطمت مركبتها بنخلة بني املقبرتني

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

يبح���ث رج���ال مباحث 
اجلهراء عن شخص كان على 
منت مركبة نوع وانيت يرجح 
أن يك���ون واقعا حتت تأثير 
مواد مسكرة أو مخدرة وقد 
هرب من موقع حادث س���ير 
أدى إلى مصرع مواطن، كما 
فتح رج���ال مباحث اجلهراء 
حتقيق���ا آخر للتأكد من عدم 
وجود ط���رف ثان في حادث 
س���ير أودى بحياة مواطنة 
ش���ابة بني املقبرتني. وحول 
احل���ادث األول والذي أودى 
بحياة مواط���ن، قال مصدر 
امني إن بالغا ورد إلى عمليات 
الداخلي���ة عن حادث تصادم 
على طريق الساملي حيث توجه 
رجال أمن اجلهراء الى موقع 
البالغ وتبني ان احلادث بني 
مركبة بقيادة سوري »مصاب« 
ومركبة يابانية رباعية الدفع 
بقيادة مواطن »توفي« واملركبة 
الثالثة وانيت تبني انها تعود 
ملواطن ولكن كان على متنها 
ش���خص مجهول ه���رب من 

موق���ع البالغ، أم���ا احلادث 
االخ���ر فتمثل في بالغ تلقته 
عمليات الداخلية عن تصادم 
مركبة بنخلة وبانتقال رجال 
األمن تبني وفاة مواطنة من 
مواليد 1989 حيث كانت على 
منت مركب���ة صالون يابانية 

الصنع.

من جه���ة أخرى، ش���هد 
تقاطع جس���ر اجله���راء في 
مع الدائري الس���ادس حادثا 
مروريا متث���ل في تصادم 4 
مركبات ف���ي انحراف مركبة 
الى جانب الطريق واصابة 3 
أشخاص اسعفوا الى مستشفى 

الفروانية.

السالح واملخدرات التي ضبطت في منطقة القصر  احلبوب املخدرة التي قدم بها الوافد من موطنه

سالح ناري أحال سوابق في القصر إلى املكافحة
و6 حبات قدم بها مصري من موطنه جواً

هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة

أحال مدير مديرية أمن 
محافظ���ة اجله���راء اللواء 
إبراهيم الطراح إلى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات يوم 
أمس مواطنا من مواليد 1984 
بع���د أن عثر بحوزته على 
مواد  مخدرة وسالح ناري، 
وقال مصدر أمني إن املواطن 

مت ضبط���ه خ���الل حملة 
تفتيشية أقامها أمن اجلهراء 
القصر، وأشار  في منطقة 
املصدر إلى أنه باالستعالم 
عن حائز السالح واملخدرات 
تبني أنه من أرباب السوابق، 
إل���ى أن املواطن  مش���يرا 
ضبط عق���ب مطاردة على 

األقدام.
من جهة أخ���رى، أحال 

مراقب ع���ام مطار الكويت 
الدولي وافدا مصريا يعمل 
مندوبا إل���ى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات بعد أن 
ضبط بحوزت���ه 6 حبات 
مخدرة قدم بها من موطنه 
جوا، وجاء ضبط الوافد إثر 
ارتباك ظه���ر عليه، ما دعا 
رجال اجلمارك إلى تفتيشه 

بشكل دقيق.

 املضبوطات تتجاوز قيمتها املليون حال بيعها باعتبارها اصلية الضبطية في ميناء الشويخ 

جمارك الشويخ حتبط تهريب 16 ألف ساعة مقلدة

أمير زكي

أحبط رج���ال جمرك ميناء 
الش���ويخ يوم ام���س محاولة 
تهريب 16 ألف ساعة اغلبها تبدو 
في ظاهرها ماركات عاملية، وقال 

مصدر جمركي ان الساعات التي 
مت ضبطها بعد وصول شحنة من 
احدى الدول اآلسيوية مت التحفظ 
عليها، واخطار وزارة التجارة 
باسم الشركة التي جلبت هذه 
الساعات املقلدة. وأضاف املصدر 

اجلمركي ان املضبوطات تقدر 
قيمتها السوقية من بلد املبيع 
ببضعة آالف من الدنانير ولكن 
حال بيعها باعتبارها حقيقية 
ميكن ان تتجاوز قيمتها املليون 

دينار.

احملامية زينب الرامزي

إلزام مواطن بـ 6645 دينارًا قيمة سيارة
وأجرة مسكن وخادمة ألبنائه بعد زيادة راتبه

مؤمن المصري

أك����دت دائ����رة األح����وال 
اجلعفرية مبحكمة االستئناف 
عل����ى مبدأ مهم ان زيادة راتب 
األب تترتب عليها زيادة قيمة 
نفقات احملضونني وأجرة املسكن 
واخلادم����ة ما دام����ت مرتبطة 
بزيادة األسعار وغالء املعيشة 

بشكل عام.
وقض����ت دائ����رة األحوال 
الفروانية  اجلعفرية مبحكمة 
القاضي علي معتوق  برئاسة 
بزيادة نفق����ة محضونني من 
300 دين����ار إل����ى 340 دينارا، 
وبزيادة أجرة اخلادمة من 65 
دين����ارا إلى 80 دينارا، وزيادة 

أجرة مسكن احلضانة من 170 
دينارا إلى 225 دينارا، كما قضت 
بإلزام املدعى عليه بأن يؤدي 
للمدعية مبلغ 6000 دينار ثمن 
سيارة للمحضونني باإلضافة 
إلى مصاريف الدعاوى ومقابل 

أتعاب احملاماة الفعلية.
وترافع����ت ع����ن املدعي����ة 
احملامية زينب الرامزي والتي 
طالبت بتطبيق نص املادة 77 
من قانون األحوال الشخصية 
رقم 51 لسنة 1984 والذي ينص 
على أن: »ج����واز زيادة النفقة 
ونقصها بتغير حال الزوج أو 
أسعار البلد وال تسمع دعوى 
الزي����ادة أو النقص قبل مضي 
سنة على فرض النفقة إال في 

احلاالت االس����تثنائية وتكون 
الزي����ادة أو النقص من تاريخ 

احلكم«.
وزادت احملامي����ة زين����ب 
الرام����زي: انه ق����د مضى على 
صدور حكم أول درجة أكثر من 
عام وخاللهما كبر األبناء وزادت 
احتياجاته����م، وزادت خاللها 
األسعار، ونظرا الرتفاع أجرة 
اخلدم، وزيادة أجرة املساكن، 
وحاجة األبناء لسيارة لتنقالتهم 
لقضاء احتياجاتهم باإلضافة 
إلى ان رات����ب املدعى عليه قد 
ارتفع وحتسن لألفضل لذلك 
يجوز رفع دعوى زيادة النفقة 
سنويا. ومن ثم أجابت احملكمة 

طلباتها.
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مصرع طالب ثانوي دهساً على اخلليج وهروب اجلاني بعد سحل املجني عليه
أمير زكي

لقي طالب ف���ي املرحلة 

الثانوية )17 عاما( مصرعه 
على شارع اخلليج العربي 
وجار البح���ث عن اجلاني، 

وقال مصدر امني ان بالغا 
ورد ال���ى عمليات الداخلية 
عن وجود حالة دهس على 

ش���ارع اخلليج، وبانتقال 
رجال األمن تبني ان املتوفى 
طالب في املرحلة الثانوية، 

وذلك خ���الل جتاوز طريق 
العربي سيرا على  اخلليج 
االقدام، وتبني ان الداهس فر 

الى جهة غير معلومة تاركا 
احلدث ينازع انفاسه االخيرة، 
فيما كشف شاهد عيان عن 

تعمد الداه���س الهارب الى 
سحل احلدث للتخلص من 
جثت���ه العالقة في مركبته، 

الداهس للرجوع  ما اضطر 
الى اخللف كي يتخلص من 

اجلثة العالقة باملركبة.
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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

بأبراج االتصاالت على هواتف 
املتهم وضاب���ط الواقعة ليبني 
التقاء بني  للمحكمة ان هن���اك 
الواقعة  املتهم وضابط  هواتف 
في م���كان القب���ض قبل وقت 
النيابة بحيث  إذن  اس���تصدار 
يثبت ان الضابط كان متواجدا 
مع املتهم في مكان القبض قبل 
النيابة بساعات  إذن  استصدار 
وبهذا يتأكد ان الضابط قد قبض 
على املتهم قبل حترير إذن النيابة 
العامة وقد وافقت احملكمة على 
هذا الطلب وتبني من خالله انه 
بالفعل كان الضابط واملتهم وفق 
تقرير كشف األبراج على هواتفهم 
انهم في مكان القبض )املطالع( 
قبل اس���تصدار إذن النيابة مما 
يعن���ي ان القبض ق���د مت قبل 
العامة  النيابة  إذن  اس���تصدار 
وبالتال���ي يضحى دفع احملامي 

بشار النصار صحيحا، كما دفع 
النص���ار ببطالن كل اإلجراءات 
الباطل  القبض  الس���ابقة على 
تأسياس���ا على املبدأ األصولي 
»ما بني على باطل فهو باطل«، 
بحي���ث يكون محض���ر ضبط 
املواد املخ���درة وأقوال ضابط 
الواقعة وإحالة املتهم الى األدلة 
اجلنائية والتقرير الناجت عن هذه 
احلال���ة باطال. كما دفع النصار 
بعدم جدية التحريات والكيدية 
والتلفيق وأنهى الى طلب البراءة. 
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت 
على لس���ان ضابطها انه وردت 
إليه معلوم���ات ان املتهم األول 
يجلب مواد مخدرة من العراق من 
خالل دالل القهوة ويقوم بحشوها 
بطريقة سرية مبادة الشبو فقام 
على أثر ذلك باستصدار إذن من 
النيابة العامة بضبطه وتفتيشه 

وانتقل على رأس قوة من رجال 
املباحث الى منطقة املطالع بعد 
ان تأكد من ان سائق الشاحنة 
دخل الى الكويت وهرب البضاعة 
فقام بإلقاء القبض عليه وفتش 
الشاحنة فوجد املضبوطات مخبأة 
القهوة بطريقة سرية  في دالل 
وتبني له ان سائق الشاحنة ال 
يعلم عن املضبوطات شيئا وأنها 
تخ���ص املتهم األول الذي طلب 
الضابط من السائق االتصال به 
وفعال مت ذلك وتواعدا في جمعية 
الصليبخات وانتقل معه الضابط 
وألقى القبض على املتهم األول 
الثاني والثاني  الذي أرشد عن 
أرشد عن الثالث والثالث أرشد 
ع���ن األول ومت عرض املتهمني 
إلى النيابة العامة وقاموا بإنكار 
التهم ومن بعد إحالتهم النيابة 

للمحكمة.

القانون���ي »ال يضي���ر العدالة 
إف���الت 100 مجرم م���ن العقاب 
بقدر ما يضيرها االفتئات على 
حريات الناس والقبض عليهم 
بدون وجه ح���ق«، حيث طلب 
املرافعة  النصار في جلس���ات 
التصريح له باستخراج كشف 

مؤمن المصري

قض���ت محكم���ة اجلنايات 
الدائرة برئاسة املستشار فيصل 
القضاة  العس���كري وعضوية 
ابو الضراير ومحمد  ش���ريف 
الصانع وأمانة سر سيد مهدي 
بب���راءة متهم من غير محددي 
اجلنسية و3 وافدين آخرين من 
تهم جلب املواد املخدرة بقصد 
االجت���ار والتهريب اجلمركي، 
وكذل���ك حيازة وح���راز مواد 

مخدرة بقصد التعاطي.
كان دفاع املتهم األول احملامي 
النصار م���ن مجموعة  بش���ار 
اخلشاب القانونية الذي ترافع 
شفاهة شارحا ظروف الدعوى 
دافعا ببطالن القبض على املتهم 
إذن  حلصوله قبل اس���تصدار 
النيابة العامة متمس���كا باملبدأ 

املخدرات املضبوطة كانت في العام 2012

تبرئة 4 وافدين من تهريب املخدرات في دالل القهوة
الستصدار اإلذن النيابي بعد ضبط املخدرات

الياسني إلى أملانيا لفحوصات طبية

صوت مزعج انتهى بإهانة شرطي
محمد الجالهمة

اتهم رجل امن يعمل شرطيا شابا كويتيا بإهانته 
واالعتداء عليه بالضرب وقال مصدر امني ان الشرطي 
قال انه شاهد مركبة اميركية يصدر عنها اصوات مزعجة 
وحينما طلب من قائد السيارة رخصة السوق لتحرير 
مخالفة مرورية قام باالعتداء عليه بالضرب وإهانته، 
وقام الشرطي حسب تأكيد املصدر األمني بطلب اسناد 

وضبط الشاب وإحالته الى مخفر ابوحليفة.

غادر البالد صباح 
امس مدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء السابق 
الل���واء متقاعد خالد 
الياس���ني في  محمد 
اج���ازة خاص���ة الى 
أملانيا � برلني تستغرق 
ثالثة أسابيع يجري 
فحوصات  خالله���ا 

شاملة طبية.

اللواء متقاعد خالد محمد الياسني
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»اإلفتاء«: االعتداء على أفراد اجليش تهديد لكيان مصر
القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية د.شوقي عالم أن 
مؤسسات الدولة املختلفة من أزهر وجيش وشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة 
هي احلامية والضامنة ألمن هذا املجتمع وسالمته وحتقيق رغباته وتطلعاته، وأن 
أي محاولة لالعتداء على تلك املؤسسات أو أفرادها هي تهديد للدولة املصرية. 
وطالب شوقي في بيان امس بتكاتف جميع القوى السياسية والشعبية ومنظمات 
املجتمع املدني واإلعالم مع اجليش واحلكومة والسلطة التنفيذية في مواجهة 
اإلرهاب األسود وصد أي عدوان أو اعتداء يهدد كيان الدولة واملواطنني األبرياء. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
إعالن »الطوارئ« وحظر التجول بشمال سيناء ملدة 3 أشهر وإغالق معبر رفح

السيسي: دعم خارجي لإلرهاب إلسقاط الدولة ومعركتنا في سيناء ممتدة

عقد جلسة مشتركة مع قيادات 
هيئة الشرطة املدنية لتنسيق 
اجلهود واملهام. وصدق املجلس 
في خت����ام اجتماعه على خطة 
القوات املسلحة ملجابهة اإلرهاب 
في س����يناء وعلى االجتاهات 
اإلس����تراتيجية األخ����رى في 
البالد.  وميدانيا، بدأ منذ فجر 
امس تطبي����ق حالة الطوارئ 
في شمال ووسط شبه جزيرة 
سيناء، وملدة ثالثة اشهر على 
ان يرافقه حظر للتجول، وذلك 
تنفيذا للقرار اجلمهوري الذي 
اصدره الرئيس السيسي مساء 
أم����س االول، عقب ترؤس����ه 
الدفاع  اجتماعا طارئا ملجلس 
الوطني، بعد ساعات من وقوع 
هجمات شمال سيناء. كما اعلن 
السيس����ي احلداد الرسمي في 
مختلف ارجاء مصر ملدة ثالثة 
ايام على ضحايا هذه الهجمات. 
وشمل اعالن حالة الطوارئ في 
املنطقة احملددة: شرقا من تل 
رفح مارا بخط احلدود الدولية 
وحتى العوجة، وغربا من غرب 
العريش وحتى جبل احلالل، 
وشماال من غرب العريش مارا 

بس����احل البح����ر وحتى خط 
احلدود الدولية في رفح، وجنوبا 
من جبل احلالل وحتى العوجة 
على خط احلدود الدولية، كما 
قررت السلطات املصرية اغالق 
معبر رفح احلدودي اعتبارا من 

امس وحتى اشعار آخر.
وفي اإلط���ار ذاته، ذكرت 
مصادر امنية ل�»فرانس برس« 
ان طائرات االباتشي املصرية 
قصفت امس مواقع يش���تبه 
في ان يكون متش���ددون من 
جماعة انص���ار بيت املقدس 
يختبئون فيها. وكان مجلس 
الوزراء املصري قد عقد اجتماعا 
طارئا برئاسة م.إبراهيم محلب 
لبحث األوضاع األمنية وحتديد 
التي  التنفيذي���ة  اإلج���راءات 
س���تتخذ خالل الفترة املقبلة 
الى ذلك،  ملواجهة اإلره���اب، 
أم���ن في مدينة  أصيب رجل 
أم���س، بإطالق نار  العريش 
من قبل مس���لحني مجهولني، 
. وقالت ش���بكة »سي إن إن« 
اإلخباري���ة،  ان أمني ش���رطة 
أصيب بطلقات نارية في ساقه 

وقدمه اليسرى.

العسكرية التي أقيمت للجنود 
الذين سقطوا في الهجوم وأدى 
صالة اجلنازة وقرأ الفاحتة على 
العزاء  أرواحهم، وقام بتقدمي 
ألس����رهم، مؤكدا أن مثل هذه 
العمليات اإلرهابية الغادرة لن 
تنال من عزمية وإصرار الشعب 
املصري وقواته املسلحة على 
اقتالع جذور التطرف واإلرهاب. 
وكان الرئيس السيسي قد ترأس 
صباح أم����س، اجتماعا طارئا 
للمجلس األعلى للقوات املسلحة 
بكامل هيئته حيث استعرض 
تداعيات االح����داث اإلرهابية 
األخي����رة بس����يناء، وتدارس 
اإلجراءات املطل����وب اتخاذها 
ملواجه����ة اإلرهاب، وفقا لبيان 
صدر عن املجلس األعلى للقوات 

املسلحة عقب االجتماع.
واوضح البيان انه مت تكليف 
جلن����ة من كبار ق����ادة القوات 
املس����لحة لدراس����ة مالبسات 
األح����داث اإلرهابي����ة األخيرة 
الدروس  بسيناء واستخالص 
املستفادة لتعزيز جهود مكافحة 
اإلرهاب بكل صوره في سائر 
أنحاء اجلمهورية، حيث تقرر 

أن كل التحديات املوجودة تهون 
طاملا أن الشعب املصري منتبه 

وصامد مع جيشه وشرطته.
ودعا السيس����ي املصريني 
الى» أن ينتبهوا ملا يحاك لنا، 
وكل ما يحدث نحن على علم 
به ومتوقعينه«، مشددا على أن 
الشعب املصري وجيشه عازم 
على املضي في طريقه ولن يهتز. 
وأضاف أن »محصلة العمل خالل 
الشهور املاضية كانت ضخمة 
جدا في مكافحة اإلرهاب«، مشيرا 
الى أن مئ����ات االرهابيني متت 
تصفيتهم، مبينا أن سيناء كانت 
ستصبح »كتلة إرهاب وتطرف« 
لوال تلك اجلهود، مشددا على 
انه »لن يستطيع احد أن يكسر 
إرادة املصريني أو اجليش،  ال 
ولن يس����تطيع أحد أن يدخل 
بني الشعب املصري وقيادته، 
الن ذلك هو اخلطر احلقيقي«. 
وطمأن املصريني بأنه س����يتم 
اتخاذ اج����راءات كثيرة خالل 
الفت����رة املقبلة لتأمني احلدود 

في سيناء مع قطاع غزة.
وفي وق����ت الح����ق، تقدم 
الرئي����س املص����ري، اجلنازة 

اته����م  � وكاالت:  القاه����رة 
الرئيس املص����ري عبدالفتاح 
السيسي جهات خارجية بتقدمي 
الدعم لتنفيذ هجمات ارهابية 
ضد اجليش املصري، من أجل 
كسر املصريني وجيشهم الذي 
يعتبر عمود مصر، معلنا حالة 
الطوارئ وحظ����ر التجول في 
أجزاء من سيناء ملدة 3 أشهر، 
وإعالق معبر رفح احلدودي مع 

قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال الرئيس السيسي - في 
كلمة متلفزة وجهها الى الشعب 
املص����ري أمس غ����داة الهجوم 
االرهابي الذي اوقع عش����رات 
اجلنود بني قتيل وجريح- إن 
املعركة في سيناء ممتدة ولن 
تنتهي قريبا، مش����يرا إلى أن 
هناك من ال يريد النجاح ملصر 
وشعبها، قائال» ليس مطلوبا 

أن تنجح مصر«.
وح����ذر م����ن أن الهدف من 
العمليات اإلرهابية هو إسقاط 
الدول����ة املصرية، الفتا الى أن 
مصر »تخوض حرب وجود«، 
ومحذرا من أن »املؤامرة كبيرة« 
ضدها، لكنه أكد في الوقت ذاته 

) ا.پ(  الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير الدفاع صدقي صبحي  يتقدمون جنازة ضحايا  تفجير سيناء امس   

الكويت تدين تفجيري سيناء: نثق بقدرة 
الشقيقة مصر على مواجهة اإلرهاب
عواصم وكاالت: تواصلت امس اإلدانات العربية والدولية، 

للهجوم الذي استهدف جنودا مصريني في سيناء أمس األول، 
وأوقع عشرات القتلى واجلرحى.

فقد أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية عن إدانة 
واستنكار الكويت الشديدين للحادثني »اإلرهابيني« اللذين 

وقعا في سيناء وراح ضحيتهما عشرات القتلى واجلرحى في 
صفوف اجليش املصري. وقال املصدر إن »هذين الهجومني 

اإلرهابيني اللذين هدفا إلى زعزعة األمن واالستقرار في الشقيقة 
مصر وترويع اآلمنني فيها يتنافيان وكافة الشرائع الدينية 

والقيم اإلنسانية«.
وأكد أهمية تضامن املجتمع الدولي ومضاعفة جهوده ملواجهة 

اإلرهاب واجتثاثه ملا ميثله من تهديد لألمن واالستقرار 
وتخليص العالم من شروره. وأشار إلى وقوف الكويت إلى 
جانب مصر، معربا عن قناعته بقدرة »األشقاء على مواجهة 

اإلرهاب مبا يحفظ أمنهم واستقرارهم«. واختتم املصدر 
تصريحه بالتضرع إلى اهلل عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها 

الشقيق من كل سوء وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء 

وأن مين على اجلرحى بالشفاء العاجل.
كذلك، أعربت قطر عن ادانتها واستنكارها للتفجيرين. وأكدت 

وزارة اخلارجية القطرية في بيان ان »الهجومني اللذين هدفا الى 
زعزعة األمن واالستقرار في مصر يتنافيان مع املبادئ والقيم 

االنسانية كافة«. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت ازاء 
نبذ العنف بجميع صوره وأشكاله معربا عن تعازي دولة قطر 

ومواساتها ألسر الضحايا الذين سقطوا جراء »هذه اجلرمية 
اآلثمة« ومتنياتها بالشفاء العاجل للمصابني.

من جهته، عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته 
للحادث وتعازيه، في برقية بعث بها أمس، للرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي. وقال عباس في البرقية، »ندين بشدة هذا 
العمل اإلجرامي اإلرهابي الوضيع، ومن هم وراءه، وكلنا ثقة 

بأنكم ومصر الكنانة ومبا نعرفه عنكم من حكمة وشجاعة 
وإقدام، سوف تستأصلون جذور اإلرهاب والتخريب، وكل من 
تسول له نفسه املساس بأمن وأمان واستقرار مصر وشعبها 
الغالي«، فيما أعرب املغرب عن »استنكاره الشديد« للتفجير، 

حسب بيان لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون املغربية.
واعتبرت الوزارة في بيانها احلادث، أنه »يتنافى مع تعاليم 

الدين اإلسالمي السمحة، ويعد انتهاكا سافرا للقيم اإلنسانية 
واألخالقية الكونية املدافعة عن حق اإلنسان في احلياة«. وفي 

األردن، أدان املتحدث باسم احلكومة، محمد املومني، »التفجيرات 
اإلرهابية التي استهدفت مجموعة من اجليش املصري في شمال 

سيناء«.
وأكد املومني في بيان، وقوف بالده إلى »جانب مصر في 

كل الظروف واألحوال، وال سيما في مواجهة اإلرهاب الذي 
يستهدف املساس بأمنها واستقرارها وسالمة جيشها 

ومواطنيها«. وخرجت إدانات مماثلة من اجلزائر واإلمارات. 
غربيا، أدان وزير اخلارجية البريطاني، فيليب هاموند، التفجير، 

مؤكدا في بيان، وقوف حكومة بالده »إلى جانب احلكومة 
املصرية في تصديها لإلرهاب، وليس هناك أي مبرر ملثل هذه 

األفعال«. وفي وقت متأخر من مساء اجلمعة، أعرب األمني العام 
لألمم املتحدة، بان كي مون، عن »تعازيه العميقة ألسر الضحايا 
وللحكومة املصرية، ومتنياته بالشفاء العاجل والكامل للجرحى«.

املجلس األعلى 
للقوات املسلحة 
يصادق على خطة 

مجابهة اإلرهاب 
في سيناء

إصابة شرطي 
برصاص مجهولني 

في العريش

حماس: املفاوضات غير املباشرة مع إسرائيل 
لن تتأثر بأحداث سيناء 

تونس: أول انتخابات تشريعية منذ ثورة الياسمني اليوم 
و»النهضة« و»نداء تونس« األوفر حظاً للفوز

عواص���م � وكاالت: قال 
القيادي في حركة حماس، 
إنه لم  إس���ماعيل رضوان 
يطرأ أي تغيير على موعد 
اس���تئناف املفاوضات غير 

املباشرة مع إسرائيل، واملقرر 
غدا في القاهرة.

وق���ال رض���وان ف���ي 
تصريح لوكالة األناضول 
إن الس���لطات املصرية لم 

تبلغه���م بتأجي���ل املوعد 
على خلفية أحداث سيناء، 
مضيفا ان املفاوضات غير 
املباشرة سيتم استئنافها في 
موعدها، وستطرح خاللها 

بقية شروط ومطالب فصائل 
املقاومة.

وعن كيفية خروج الوفد 
الفلسطيني من قطاع غزة، 
للمشاركة في املفاوضات في 

ظل إغالق معبر رفح البري، 
على خلفية أحداث سيناء، 
قال رضوان: »هذه تفاصيل، 
وإشكاليات بسيطة، ليس 

من الصعب حلها«.

تونس � أ.ف.پ وكونا: 
تش���هد تونس اليوم اول 
انتخابات تش���ريعية منذ 
الياس���مني في عام  ثورة 
2011، وذل���ك ف���ي اقتراع 
حاس���م س���يجرى وسط 
أمني���ة كبيرة،  تعزيزات 
يبلغ قوامها نحو 80 الف 

شرطي وجندي. 
 وق���د دع���ي نحو 5.3 
ماليني ناخب الى صناديق 
ف���ي 33 دائرة  االقت���راع 
انتخابي���ة الختي���ار 217 
نائبا من بني 1300 الئحة 
النظام  مرشحني حس���ب 
النسبي، بينما بدأت اجلالية 
التونسية في اخلارج عملية 

االقتراع امس االول.
ومتثل هذه االنتخابات 
الفت���رة االنتقالية  نهاية 
في تونس التي بدأت بعد 

سقوط نظام بن علي في 14 
يناير 2011 وأول انتخابات 
تشريعية بعد اقرار دستور 
عام 2014 اجلديد من قبل 
املجلس الوطني التأسيسي 
الذي انتخب في 23 اكتوبر 

 .2011
الس���لطات  وكان���ت 
ق���د وضعت  التونس���ية 
اللمس���ات االخي���رة على 
التحضيرات اخلاصة بهذه 
االنتخابات التي س���تليها 
انتخابات رئاسية في 23 

نوفمبر املقبل.
 وقد اختتمت االحزاب 
حملته���ا  السياس���ية 
االنتخابي���ة، حيث س���اد 
الصمت االنتخابي أمس. 

 وق���ال رئيس الوزراء 
اثناء عملية  مهدي جمعة 
تفقد قوات االمن ومراكز 

اقتراع ومراكز شرطة في 
منطقة نابل ش���مال شرق 
تون���س »نعل���م ان هذه 
التجربة مس���تهدفة ألنها 
فريدة من نوعها في املنطقة، 

انها حتمل آماال«.
 واض���اف في تصريح 
لوكال���ة فران���س ب���رس 
ان املرحل���ة االنتقالي���ة 
الدميوقراطية في تونس 
منذ ثورة 2011 »مش���روع 
مضاد لبعض املجموعات، 
التي تعل���م ان جناح هذه 
التجربة يشكل خطرا عليها 
ليس فقط في تونس بل في 

املنطقة«.
ومن جهته، قال رئيس 
الهيئ���ة العليا املس���تقلة 
لالنتخابات شفيق صرصار 
ان »االهم ه���و تفقد آخر 
االجراءات املتخذة في مجال 

االمن واالستعدادات لليوم 
الكبير، ساعة احلقيقة«.

الهيئة  امام   وسيكون 
مهل���ة حت���ى الثالثني من 
أكتوب���ر اجل���اري إلعالن 
البرملان اجلديد،  تشكيلة 
غير ان االحزاب املشاركة 
في االنتخابات تس���تطيع 
نشر نتائج تعداد اصواتها 
في اقرب وقت، وان عملية 
فرز االصوات مفتوحة امام 

اجلمهور.
ويرى املراقبون ان هناك 
حزبني يعتبران االوفر حظا 
للفوز وهما: حركة النهضة 
االسالمية التي حكمت البالد 
من بداية 2002 الى بداية 
2014، واكبر خصومها حزب 
»نداء تونس« الذي يضم 
معارضني سابقني للرئيس 
املطاح ب���ه زين العابدين 

بن عل���ي وبعض قياديي 
نظامه

 ويس���تفيد من النظام 
النسبي االحزاب الصغيرة، 
في حني اعلنت كبرى القوى 
السياسية انها لن تستطيع 
ان حتكم مبفردها، مما يرجح 
عقدها حتالفات مع بعض 
األحزاب الصغيرة الفائزة 

في البرملان املقبل.
 وقال محسن مرزوق 
احد قياديي »نداء تونس«: 
»اظن ان البرملان سيكون 
مقسما«، وتوقع ان يتقاسم 
حزب���ه وحرك���ة النهضة 
حوال���ى 150 مقعدا، بينما 
تعود البقية الى عدد كبير 
من االحزاب الصغيرة التي 
سيتعني التفاوض معها من 

اجل تشكيل احلكومة.

اجلالية املصرية تطالب بتقدمي مرتكبي 
اعتداء سيناء إلى احملكمة العسكرية

تضارب حول سيطرة اجليش الليبي 
على معسكر لـ »ثوار بنغازي«

أعرب رجل األعمال املصري بالكويت وحيد 
فرج عن خالص تعازيه ومواساته ألهالي ضحايا 
احلادث األليم الذي تعرض له جنود مصر أمس 
األول مبحافظة شمال سيناء، وراح ضحيته 
30 شهيدا وأصيب 28 آخرون من  »خير أجناد 
األرض«. ووجه فرج تعازيه لعموم الشعب 
املصري بهذا احلادث األليم، واصفا مرتكبيه 
بأنهم مجموع���ة من »اجلبناء« داعيا »الدولة 
املصرية الى سرعة القبض عليهم وأال تأخذهم 
بهم شفقة أو رحمة أو تهاون، وتقدميهم فورا 

حملاكمة عس���كرية لتقتص ممن قتلوا أبناء 
مصر األبرار بدم ب���ارد«. ودعا فرج »جموع 
أبناء الشعب املصري الى الوقوف صفا واحدا 
خلف القيادة احلكيمة من أجل القضاء على تلك 
البؤر اإلجرامية واإلرهابية، مشددا على أن هذه 
األعمال اإلرهابية اخلسيسة لن تثني الشعب 
املصري العظيم عن املضي قدما في استكمال 
خارطة الطريق، وحتقيق اخلير ملصرنا احلبيبة 
بعد ثورتني عظيمتني قدم فيهما شباب مصر 

أرواحهم لتنهض بلدنا احلبيب«.

بنغازي � رويترز: تضاربت األنباء بش����أن 
س����يطرة اجليش الليبي على مقر كتيبة لثوار 
بنغازي، فيما قال مسؤولون عسكريون ليبيون: 
إن اجلي����ش وحلفاءه س����يطروا على واحد من 
أكبر معسكرات امليليشيات اإلسالمية في مدينة 

بنغازي شرقي ليبيا.
ومتثل الس����يطرة على املعس����كر، وهو أول 
معسكر تقيمه املعارضة املسلحة التي ساعدت 
على اإلطاحة بنظام القذافي في عام 2011، تقدما 
كبي����را آخر للجيش بعد الس����يطرة على املطار 
بنغ����ازي. ونقلت وكالة »رويترز« عن املتحدث 
باسم األركان العامة للجيش الليبي أحمد املسماري 
قوله »إن اجليش قام بتأمني املعسكر الذي كان 
اإلسالميون يسيطرون عليه«، وهو االمر ذاته الذي 
اكده محمد احلجازي املتحدث باسم قوات اللواء 
املتقاعد خليفة حفتر املتحالف مع اجليش. وزعم 
مسؤول عسكري بالكتيبة 204 التابعة للجيش 
الليبي أنهم سيطروا على ثكنة عسكرية تابعة 
لكتيبة 17 فبراير، فيما نفى متحدث باسم األخيرة 
ذلك. وقال املهدي البرغث����ي، قائد الكتيبة 204 

دبابات، في تصريحات صحافية أمس األول: إنهم 
»سيطروا بدعم من الكتيبة 21 صاعقة املوالية للواء 
حفتر، على مقر معسكر كتيبة 17 فبراير التابع 
ملجلس شورى ثوار بنغازي مبنطقة قاريونس 
غرب بنغازي«. وفي املقابل، نفى محمد عيسى، 
املتحدث باسم كتيبة 17 فبراير، لألناضول »سيطرة 
الكتيبة 204 دبابات ومس����لحني موالني لها على 
مقر الكتيبة«، واصفا إياه����ا بأنها أخبار »غير 
صحيحة«. الى ذلك، اتهم رئيس مجلس النواب 
الليب����ي املنتخب، عقيلة صالح، تركيا ودولتني 
عربيتني بدعم جماع����ات معينة في بالده، فيما 

قدم الشكر ملصر لدعمها ليبيا.
وقال صالح في تصريحات لصحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية امس »ما هو معروف لدى غالبية 
الشعب الليبي أن هناك دعما من تركيا جلماعة 
معينة«. وأضاف »أوجه له التحية الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي الذي أبدى استعداد مصر، 
حكومة وش����عبا، لدعم الشعب الليبي بتدريب 
قواته املس����لحة وأجهزة األمن وضبط احلدود 

ودعمنا في املجتمع الدولي«.

أكثر من 5 ماليني ناخب يدلون بأصواتهم فيها
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التنظيم يشن 
هجومًا باألسلحة 

الثقيلة على 
منطقة املعبر

التنظيم يشجع الزبائن »حمل ما تريد... مع تأجيل الدفع«

داعش يفتتح آبار نفط جديدة ويقدم »تخفيضات وعروضًا«
وواشنطن تنشر صوراً لغاراتها على مواقع التنظيم في كوباني

لتوسيع قاعدة التأييد له بني 
العشائر.

من جانبه، نشر اجليش 
األميركي صورا جديدة تظهر 
استهداف مقاتالته لستة مواقع 
للمتطرفني ف����ي محيط بلدة 
الع����رب »كوباني«، في  عني 

ريف حلب.
كما أعلن أن����ه نفذ خالل 
اليومني املاضيني 12 غارة على 
مواقع ملسلحني متطرفني قرب 
املوص����ل والفلوجة ومواقع 

نفطية عراقية.
وكان مسؤولون أميركيون 
أعلنوا ام����س االول أن خطر 
س����قوط كوباني الس����ورية 
احلدودية تراجع فيما يبدو 
لك����ن التهديد م����ازال قائما. 
وحذر املسؤولون في القيادة 
املركزية للجيش األميركي من 
أن البلدة قد تسقط في نهاية 
األمر في يد تنظيم داعش حتى 
بع����د أن س����اعدت الضربات 
اجلوية للتحالف وإس����قاط 
األسلحة واملعدات الطبية جوا 
للمقاتلني األكراد الس����وريني 
في التصدي للمتشددين في 
معارك الش����وارع. لكنهم في 
املقابل أكدوا أن املقاتلني األكراد 
ما زالوا صامدين، ويقاتلون 

بشدة.

احتدم����ت  ذل����ك،  ال����ى 
االش����تباكات ب����ني تنظي����م 
»داعش«، ومجموعات كردية، 
في القس����م الشرقي من عني 
الع����رب »كوباني«، ش����مال 
سورية، ومحيط معبر »مرشد 
بينار«، احلدودي مع تركيا.

الذي  التنظيم،  ومع شن 
يسعى للسيطرة على املعبر 
احلدودي، هجوما بأس����لحة 
ثقيلة على منطق����ة املعبر، 
تقاوم املجموعات الكردية من 
أجل احملافظة عليه، في وقت 
تشهد فيه املنطقة قتال شوارع 

بني الفينة واألخرى.
وأجرت املقاتالت التابعة 
لقوات التحالف الدولي، بقيادة 
الواليات املتحدة األميركية، 
طلعات استطالعية في سماء 
املنطقة، فيما تس����تمر قوات 
األمن التركية باتخاذ التدابير 
الالزمة على ط����ول احلدود 

التركية � السورية.
ومنذ أكثر من شهر تستمر 
االش����تباكات بني مس����لحي 
»داعش«، واملجموعات الكردية 
ف����ي »عني العرب«، ويش����ن 
التحالف، غارات جوية على 
املدينة،  التنظيم، في  مواقع 
ومحيطها، لوقف تقدمه، ومنع 

إحكام سيطرته عليها.

حيث يبلغ السعر حوالي 35 
دوالرا للبرمي����ل، ما أدى إلى 
انتعاش جتارة مربحة عبر 

احلدود.
إل����ى ذلك، واص����ل رجال 
أعم����ال س����وريون محليون 
إرسال قوافل تضم ما يصل 
إلى ثالثني شاحنة حتمل النفط 
من اآلبار التي يسيطر عليها 
داعش عبر مناطق يس����يطر 
املتش����ددون بسورية  عليها 
في وض����ح النه����ار دون أن 
تستهدفهم الضربات اجلوية. 
التنظي����م للقوافل  وس����مح 
بالعبور بوتيرة أسرع عبر 
نقاط تفتيشية. وقال سائق 
شاحنات نفط ومتعامل محلي 
إن التنظيم شجع الزبائن على 
زيادة التحميل، وعرض عليهم 

تخفيضات وتأجيل الدفع.
كما أبلغت »إدارة النفط« 
التجار في  التابعة للتنظيم 
األس����بوعني األخيري����ن بأن 
بإمكانهم حتميل ما يريدون، 
ودعتهم لتخزين النفط، وهو 
أمر يقول جتار إنه مؤشر على 
أن التنظيم اليزال يعتقد أنه 
باإلمكان ضرب اآلبار. ويقول 
آخرون إن خطر الهجمات دفع 
الثروة  التنظيم الس����تخدام 
أكثر فاعلية  النفطية بشكل 

عواص����م - وكاالت: رغم 
الضرب����ات اجلوي����ة لقوات 
التحال����ف الدول����ي والت����ي 
تستهدف بعض مصافي النفط 
املؤقتة، فإن داعش التزال قادرة 
على التربح من مبيعات النفط 
اخلام، مبا يصل إلى مليوني 
دوالر يوميا، حس����بما يفيد 
عاملون في مجال النفط في 
سورية ومسؤولون سابقون 
في قطاع النفط وخبراء في 

مجال الطاقة.
وبحس����ب ما تسرب من 
معلومات، فإن التنظيم اليزال 
يفتتح آبارا جديدة. وهذا ما 
أكده ش����يخ عش����يرة يدعى 
عبداهلل اجلدعان، في الشحيل 
وهي بلدة س����ورية منتجة 
للنفط في محافظة دير الزور، 
قائال إن التنظيم يبيع النفط 
»ويزيد عمليات التنقيب في 
آبار جديدة بفضل حلفاء من 
العشائر، ويستغل عدم القدرة 
على ض����رب حقول النفط«، 
ويشتري معظم النفط جتار 
محليون، ويلبي االحتياجات 
احمللية للمناطق التي يسيطر 
عليها داعش في شمال سورية، 
النفط املنخفض  لكن بعض 
اجلودة بعد تكريره بش����كل 
بدائي يتم تهريبه إلى تركيا، 

مت حترير قرى كاني شيرين وتل موس واجلزيرة ومعسكر عني زالة

البيشمركة و»التحالف« يحرران مناطق غربي املوصل 
وداعش تتكبد 200 قتيل وجريح في »جرف الصخر«

عواصم � وكاالت: ش���نت 
قوات البيشمركة، حتت غطاء 
جوي من طي���ران التحالف، 
هجوما عل���ى مواقع لتنظيم 
»داع���ش« غرب���ي املوصل، 
ش���مالي العراق، أس���فر عن 
حترير ع���دد من املناطق من 
سيطرة التنظيم، ومقتل 17 من 
»داعش« و2 من البيشمركة، 

بحسب ضابط في األخيرة.
وقال الضابط ش���يرزاد 
زاخولي، ف���ي تصريحات ل� 
»األناضول«، أمس، إن »قوات 
البيشمركة املدعومة بغطاء 
ج���وي مكثف م���ن التحالف 
الدولي شنت هجوما على مواقع 
تنظيم داع���ش اإلرهابي في 
محور زمار، شمالي العراق«. 

وأضاف: »مت حترير قرى كاني 
شيرين، تل موس، اجلزيرة، 
فضال عن سيطرة قواتنا على 
معسكر عني زالة )5 كلم شمال 
ش���رق زمار( بعد انسحاب 
عناصر داعش جراء القصف 
اجلوي املكثف وضربات قوات 
البيشمركة«. وبحسب زاخولي 
فإنه »خالل الهجوم مت تفجير 
شاحنة مفخخة كان يقودها 
انتح���اري بواس���طة ضربة 
جوية من الطي���ران الدولي، 
ومت رصد 17 قتيال بصفوف 
داعش ف���ي مناطق متفرقة«. 
وحول خسائر البيشمركة، قال: 
»انفجرت عبوة ناسفة على 
قوات البيشمركة في منطقة تل 
موس، أسفرت عن مقتل اثنني 

وإصابة آخر بجراح متوسطة«. 
وكان تنظي���م »داعش«، قد 
اجتاح مناطق غربي املوصل 
في محافظة نينوى، ومن بينها 
قضاء زمار في الثالث من شهر 

أغسطس املاضي.
الى ذلك، أفاد مصدر أمني 
في محافظ���ة بابل أمس بأن 
عصابات داع���ش اإلرهابية 
تكبدت خالل معارك حترير 
ناحية ج���رف الصخر أمس 
األول، أكث���ر م���ن 200 قتيل 

وجريح.
وأكد املصدر حسبما ذكرت 
وكالة أنب���اء اإلعالم العراقي 
»واع« أن »قوات اجليش بجميع 
صفوفها وقياداتها ومبساندة 
احلشد الشعبي، خاضت معارك 

شرس���ة مع عصابات داعش 
ومتكنت من دحرها وإجبار 
أفرادها عل���ى الفرار، بعد أن 
قتلت 140 عنصرا منهم وإصابة 
60 آخرين، بعضهم كان يحمل 

جنسيات عربية.
وأضاف املصدر أن حوالي 
40 داعش���يا قتلوا حرقا بعد 
التي  النار بالبساتني  إضرام 
كانوا بداخله���ا بعد هروبهم 
أمام تقدم الق���وات األمنية«. 
وأشار إلى أن »قوات اجليش 
تواصل معاركها في ش���مال 
الفاضلي���ة التابعة للناحية، 
وجتري املعركة بتكتيك عال 
من قبل القوات األمنية، خاصة 
ان الع���دو يح���اول الصمود 
مدة أكثر، ألن هزميته تعني 

فقدانه مدنا يعتبرها عاصمته 
الثانية«.

إل���ى ذلك أعلن���ت عائلة 
الفلسطينية، في  »حجازي« 
أبنائها  أن أح���د  قطاع غزة، 
ويدعى »موسى«، قتل أمس 
األول، خالل قتاله في صفوف 
تنظيم »داعش«، في العراق.

وقال حسن حجازي، والد 
ابنه »موسى«،  الش���اب، إن 
البالغ من العمر 23 عاما، قتل 
في عملي���ة نفذها في منطقة 

»الفلوجة« العراقية.
ورفض حجازي، احلديث 
ابنه  انتم���اء  حول ظ���روف 
التنظي���م، وكيفيه  لصفوف 
خروجه من غ���زة، ليلتحق 

بصفوفه.

أوكرانيا تنتخب برملانها اجلديد اليوم

كييڤ � أ.ف.پ وكونا: حتبس اوكرانيا انفاسها 
قبل االنتخابات التشريعية املبكرة املقررة اليوم 
والتي يسعى عبرها املوالون للغرب الى تعزيز 
س����لطتهم في اوج ازمة مع روس����يا في الشرق 

االنفصالي.
 وجتري انتخابات الي����وم في فترة صعبة 
لهذه اجلمهورية السوفياتية السابقة الطامحة 
لالنضمام الى االحتاد االوروبي والتي خس����رت 
القرم في مارس املاضي بعدما انضمت الى روسيا، 
كما تواجه حركة مترد مسلحة موالية للروس، 
في نزاع اوقع اكثر من 3700 قتيل منذ منتصف 

ابريل املاضي.
 حيث يتوجه ماليني الناخبني األوكرانيني الى 
صناديق االقتراع لالدالء باصواتهم في االنتخابات 

في ظل ظروف اقتصادية وامنية معقدة.
واعلنت جلنة االنتخابات املركزية االوكرانية 
انشاء 12 دائرة انتخابية تضم 32 الف مركز اقتراع 
في عموم اوكرانيا باستثناء شبه جزيرة القرم 
وميناء سيفاس����توبل التي انضمت الى روسيا 

رسميا في مارس 2014.
ويتنافس 29 حزبا وحتالفا سياس����يا على 
ش����غل مقاعد البرملان البالغ عددها 450 مقعدا 
والتي سيتم انتخابها مناصفة عن طريق القوائم 

احلزبية والدوائر ذات املقعد الواحد.
وتشارك عدة احزاب قوية في العراك االنتخابي 
ابرزها: حتالف »بوروش����نكو« املدعوم من قبل 
حزب »اودار« بقيادة عمدة مدينة كييڤ فيتالي 
كليتشكو واحلزب الدميوقراطي الراديكالي بزعامة 
اوليغ لياشكو وحزب »اوكرانيا القوية« بقيادة 

سيرغي تيغيبكو.
كما تشارك »اجلبهة الشعبية« بزعامة رئيس 
الوزراء ارسيني ياتسينيوك وحزب »باتكيفشينا« 
بزعامة يوليا تيموش����ينكو وحزب »التحالف 
املعارض« بزعامة يوري بويكو اضافة الى احلزب 

»الشيوعي االوكراني«.
وامتنع حزب االقاليم الذي اسس����ه الرئيس 

االوكراني الس����ابق فيكت����ور يانوكوفيتش عن 
املش����اركة في االنتخابات والذي حصد اغلبية 

املقاعد في االنتخابات السابقة.
ويعتبر حتالف »بوروش����نكو« الذي يدعمه 
الرئيس احلالي بيترو بوروشينكو االوفر حظا 
للحصول على نسبة ملحوظة من املقاعد حيث 
اشارت استطالعات للرأي جرت مؤخرا في اوكرانيا 

الى استعداد 16% من الناخبني للتصويت له.
ويسود اعتقاد بان امليول الغربية ستسود في 
البرملان اجلديد نتيجة للظروف التي جترى فيها 
االنتخابات والتي تترافق مع حملة اعالمية غير 
مسبوقة معادية لروسيا واستمرار احلرب في شرق 
اوكرانيا بني االقلية الروسية والقوات االوكرانية 
واعالن كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
االنفصاليتني عدم املشاركة في االنتخابات املبكرة. 
وفي الوقت الذي اعرب الرئيس بوروشنكو عن 
اعتقاده بان الشعب االوكراني سينتخب برملانا 
له ميول اوروبية غربية، اعلنت موس����كو على 
لس����ان الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية 
الكسندر لوكاشيفيتش ارسال مراقبني لالشراف 
على االنتخاب����ات االوكرانية في اطار مجموعة 

منظمة االمن والتعاون في اوروبا. 
من جانبه، اعرب الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني ال����ذي تتهم كييڤ والغ����رب بالده بدعم 
االنفصاليني في شرق اوكرنيا عن خيبة امله، امس 
االول، بسبب عدم رغبة السلطات االوكرانية في 

»حل النزاع بواسطة الوسائل السلمية«.
 وفي هذا السياق، اعلن بوتني للمرة االولى 
ان روسيا س����اعدت في فبراير املاضي الرئيس 
االس����بق يانوكوفيتش في اللجوء الى القرم ثم 

الى روسيا.
وكان الرئيس االوكراني بترو بوروشنكو قد 
قال في ختام حملته االنتخابية »سنتمكن اخيرا 
من انتخاب برملان موال الوكرانيا، وليس مواليا 
لروسيا، مصمما على مكافحة الفساد، بدال من ان 

تنخره الرشاوى، ومؤيدا الوروبا«.

وسط توقعات بسيطرة امليول الغربية عليه

عشرات القتلى في معارك عنيفة
بني احلوثيني وقبائل »رداع«

صنع����اء � وكاالت: ذكرت مص����ادر قبلية ان 
معارك عنيفة جرت ليل امس االول بني املتمردين 
احلوثيني وقبائل في اجلبال املطلة على رداع في 
محافظة البيضاء مما اسفر عن سقوط عشرات 
القتلى. وفي املنطقة نفسها قتل عشرة من مسلحي 
القاعدة في غارة لطائرة من دون طيار اميركية 

على االرجح، كما قالت املصادر نفسها.
وقالت هذه املص����ادر ان عناصر انصار اهلل 
حاول����وا ثالث مرات مهاجم����ة مواقع قبلية في 

رداع.
وأكد احد هذه املصادر القبلية في اتصال هاتفي 
»تصدينا لهم في كل مرة وبخس����ائر جسيمة«، 
مشيرا الى ان »املعارك زدت الى سقوط عشرات 
القتلى خصوصا ف����ي صفوف احلوثيني«. ولم 
يذكر املصدر اي رقم محدد حلصيلة القتلى في 

هذه املعارك التي وصفها »بالعنيفة جدا«.
وقال مصدر قبلي آخر ان احلوثيني يواصلون 
عملية توسعهم ويسعون الى تعزيز وجودهم في 
هذه املنطقة حيث لم ينجحوا في بسط سلطتهم 

على كل مدينة رداع.
وكان املتمردون احلوثيون قدموا من معقلهم 
صعدة )ش����مال( وسيطروا في 21 سبتمبر على 
صنعاء. وقد واصلوا عمليتهم جنوبا وسيطروا 
على مرفأ احلديدة على البحر االحمر وعلى ارض 

في محافظات ذمار واب والبيضاء.
وقال املصدر نفسه انهم استفادوا ليل امس 

األول من دعم وحدات للمدفعية شريكة لهم، في 
معلومات لم يؤكدها مصدر مستقل.

م����ن جهة أخرى، ذكرت مص����ادر قبلية عدة 
ان طائرة من دون طيار استهدفت آليتني تقالن 
عناصر من تنظيم القاعدة مما اسفر عن سقوط 

عشرة قتلى.
في س����ياق آخ����ر، تظاهر آالف م����ن انصار 
احلراك اجلنوبي في عدن امس االول للمطالبة 

باالستقالل 
وجتمع احملتجون من انصار احلراك في ساحة 
العروض بحي خور مكسر رافعني اعالم دولتهم 

السابقة حتى العام 1990.
ورفعوا الفتات كتب عليها »التحرير واالستقالل 
مطلبن����ا«، و»ل����ن نتراجع لن نه����دأ حتى طرد 
احملتلني« و»يا جنوبي علي الصوت اس����تقالل 

وإال املوت«.
وش����ارك في التجمع الزعيم اجلنوبي حسن 
باعوم رئيس املجل����س األعلى للحراك الثوري 

السلمي لتحرير واستقالل اجلنوب.
وجابت املسيرة شوارع عدة مجاورة للساحة 
ملوحني باالعالم االنفصالية واملناوئة للوحدة 

اليمنية.
ولم تسجل التظاهرة أي صدامات مع عناصر 
الشرطة واجليش املتواجدين في محيط الساحة 
وامام مقرات أمنية وحكومية تقع قرب مخيمات 

االعتصام.

الڤروڤ: لم نوافق على تدريب القوات العراقية
لندن � موسكو � أ.ش.أ: نفى وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ امس املزاعم التي ترددت 
ع����ن أنه توصل مع وزي����ر اخلارجية األميركي 
جون كيري إلى اتفاق بش����أن إرس����ال مدربني 
عسكريني روس إلى العراق وعن عزم موسكو 
تبادل املعلومات املخابراتية التي تتعلق بتنظيم 

داعش مع واشنطن.
وقال الڤروڤ في برنامج إذاعي بحس���ب 
وكالة أنباء »انترفاكس« الروس���ية، إنه »لم 
يكن هناك اتفاق بش���أن تبادل املعلومات في 
إطار أنشطة ما يس���مى االئتالف التي شكله 
األميركيون حملاربة تنظيم داعش، ولم يكن 
هناك أيضا اتفاق حول إرسال مدربينا لتدريب 
اجليش العراقي«. وفي الوقت ذاته، أكد الڤروڤ 
أنه ناقش مع كيري خطوات ملكافحة االرهاب 
في الشرق األوسط والوضع في املنطقة ككل 
في آخر محادثات بينه���م في باريس يوم 14 
أكتوبر اجلاري، قائال »اقترح كيري أن نتعاون 
في مكافحة تنظيم داعش وأجبته بأن روسيا 
منذ فترة طويلة على اس���تعداد للتعاون في 

مكافحة اإلرهاب: ونحن نساعد بنشاط دول 
املنطقة، من خالل حتسني قدراتها القتالية، حتى 
تتمكن من مواجهة اإلرهابيني واملتطرفني«. الى 
ذلك، قتل بريطاني من مدينة بورتسموث في 
القتال اجلاري في مدينة عني العرب »كوباني« 
السورية، وذكرت شبكة »آي تي ڤي« البريطانية 
أن عائلة مهدي حسن »19 عاما« أكدت مقتله 
بعد التثبت من صور جثته التي وضعت على 

شبكات التواصل االجتماعي 
وأوضحت الشبكة ان حسن، الذي حمل اسم 
أبو دجانة في س����ورية، كان يدرس في مدرسة 
كاثوليكي����ة في هامبش����اير، حي����ث كان ينوي 
دراس����ة السياس����ة الدولية في جامعة سوري 

البريطانية.
وبدال من التوجه الى اجلامعة في شهر سبتمبر 
العام املاضي، سافر حسن إلى سورية للقتال مع 

أربعة شباب آخرين من بورتسموث.
وأشارت عائلته إلى أنه كان ينتوي العودة 
من سورية، إال أنه كان خائفا من محاكمته بتهمة  

ارتكاب جرائم إرهابية.

أستاذ في كلية احلرب األميركية: هجوم عسكري سيفرض على داعش هزمية محققة
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال األستاذ في كلية احلرب األميركية الكولونيل 
املتقاعد ديڤيد ديروش ان مسلسال من األخطاء 
الفادحة الت����ي ارتكبت منذ ان غ����ادرت القوات 
األميركية العراق ساهم بصورة مباشرة في إيجاد 
منظمة داعش ضمن عوامل أخرى ال ميكن التقليل 
من أهميته����ا. وقال ديروش ف����ي مداخلة قدمها 
في كلمة ألقاها في مجل����س العالقات األميركية 
بواشنطن انه على الرغم من ذلك يتوقع هزمية 

محققة لداعش ألسباب عسكرية وسياسية.
وأوضح ديروش وجهة نظره قائال: »كان سحب 
قواتنا من العراق على نحو ما حدث امرا متعجال. 
وما لبثت ممارسات رئيس الوزراء السابق نوري 
املالكي ان أضعفت من القوات املسلحة العراقية 
وقللت من مناعة قوات األمن في العراق بصفة عامة 

وضاعفت من استياء سكان وسط وغرب العراق 
ومن ش����عورهم باإلقصاء، ومن ثم وفرت مناخا 
مالئما لصعود داعش، غير انني أعتقد ان األزمة 
في سورية لعبت الدور األهم في متكني املنظمة 
من التحول الى قوة عسكرية وسياسية مؤثرة 
على نحو ما نرى اآلن«. وقال ديروش ان هزمية 

داعش تبدو من الوجهة العسكرية حتمية.
وشرح ذلك بقوله »تسيطر املنظمة على مساحة 
شاس����عة من األرض ويعني ذلك ضرورة توفير 
قدرات إدارة املناطق التي تس����يطر عليها مدنيا 
واقتصاديا باإلضافة الى الدفاع عنها عس����كريا. 
وحتى اآلن فإننا نرى ان داعش كما قالت وزارة 
اخلزانة مؤخرا جتني مليون دوالر يوميا إال ان 
املش����كلة ان األنشطة االقتصادية التي تولد هذا 
الدخل هي أنشطة ميكن ان تتوقف في أي وقت. انها 
ليست أنشطة بنيوية كما نقول. وحني تتعرض 

داعش لهجوم منسق من عدة اجتاهات فإن ذلك 
سيضعها في موقف ميكن تلخيصه في التراجع. 
ان لديها املناطق التي ميكن ان تتراجع منها وليس 

لديها القدرة على غزو مناطق جديدة.
ومن ثم فإن هناك طريق واحد أمام حركتها«. 
وقال ديروش ان موقف تركيا لم يكتمل تشكله 
بعد. وأضاف »رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان 
سيواجه انتخابات برملانية في يونيو املقبل. وهو 
يدير حساباته دوما من منظور سياسي. وطبقا 
ملعلوماتي فقد سمحت تركيا لقوات من اجليش 
السوري احلر بالتقدم الى كوباني. وأعتقد ان هذه 
خطوة إيجابية السيما انها سمحت من قبل لقوات 
البيشمركة التركية بالوصول الى املدينة. أعتقد 
ان تركيا ستصبح فور حسم اجلانب السياسي 
من النقاش الدائر بينها وبني حلف ناتو اآلن الى 

شريك قوي في احلرب ضد داعش«.



عربية وعالمية
االحد 26 اكتوبر 2014

34
اجتماعان في منزلي املفتي الشعار والوزير ريفي وإجماع على دعم الشرعية

طرابلس الداخلية جبهات قتال متنقلة .. ومعلومات لـ»األنباء«: 
اجليش يحاصر املسلحني دون اقتحام والرهان على نفاد ذخيرتهم

املتعلقة باالستحقاق الرئاسي 
النائ����م ف����ي أدراج مجل����س 

النواب.
وكان رئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع أمضى بضعة أيام 
التقى خاللها  الس����عودية  في 
مط����وال بالرئي����س احلريري 
ومبسؤولني سعوديني، أكدوا 
له على الدور الكبير الذي ميكن 
ان يلعب����ه املس����يحيون، أقله 
على صعيد التوافق على اسم 
رئيس اجلمهورية، حيث كان 
جواب جعج����ع: العني بصيرة 
واليد قصيرة، لقد حاولت مرارا 
وتكرارا إقناع العماد ميشال عون 
مبرش����ح توافقي جنمع عليه 

ولألسف لم أوفق.
عن لقاء احلريري � جعجع 
جدة، تقول املعلومات ان اللقاء 
كان طويال وتناول كل امللفات 
اللبناني����ة، ب����دءا مبوض����وع 
احلكومة وما يجري في داخلها 
وأداء وزراء قوى 14 آذار فيها، 
مرورا مبلف عرسال والعسكريني 
املخطوفني، والتمديد للمجلس 
النيابي واالنتخابات الرئاسية 
العمل داخل قوى  الى  وصوال 
14 آذار. تطابقت وجهات النظر 
في أكثرية امللفات وساد تفاهم 
التمديد للمجلس  على مقاربة 
النيابي وتفهم كل من احلليفني 
ملوقف اآلخر، واعتبر ان الوضع 
اللبنان����ي برمت����ه يحتاج الى 
معاجلة جذري����ة وعملية تبدأ 
في حدها األدنى بانتخاب رئيس 
للجمهورية ومن ثم انسحاب 

»حزب اهلل« من سورية.
وفي هذا اإلطار نقلت إذاعة 
لبنان احلر، ان مسؤوال بارزا 
في حزب اهلل ق����ال ان العماد 
عون مرش����ح احلزب لرئاسة 
اجلمهورية، لكن اليزال مبكرا 
الرئاسي،  إجناز االس����تحقاق 
ما يعني ان الفراغ هو مرشح 

احلزب احلقيقي.

معينة بالدأب على توريطه مبثل 
هذه األعمال.

وفي السياق عينه وصف 
مصدر امني ف����ي طرابلس ان 
التلمي����ح الى عالق����ة امليقاتي 
بأحد نواب الشمال مجرد »ضخ 

إعالمي«.
ال����ى ذلك، نق����ل زوار قائد 
اجليش العم����اد جان قهوجي 
اش����ادته باإلجن����از النوع����ي 
الذي حققه اجليش باصطياد 
مجموعة »عاصون«، مؤكدا ان 
األيام املقبلة قد تشهد املزيد من 
اإلجنازات على صعيد تفتيت 
املجموعات اإلرهابية. وطمأن 
الى ان املب����ادرة بني اجليش، 
وان الوضع في منطقة عرسال 
دقيق جدا ومفتوح على شتى 
االحتماالت وان اجليش يقاربه 
مبا يس����تحق من عم����ل امني 

دؤوب.
ملوض����وع  وبالنس����بة 
العسكريني اللبنانيني املخطوفني، 
اللبناني اليزال  فإن اجلان����ب 
ينتظر عودة الوسيط القطري 
احمد اخلطيب مبطالب اخلاطفني، 
وان قناة التفاوض الوحيدة التي 
تعترف بها احلكومة اللبنانية 

هي القناة القطرية.
وباملقاب����ل أعلن����ت جبهة 
النصرة عبر تويتر ان قضية 
اجلهود احملتجزين، أصبحت 
لعبة سياس����ية بيد احلكومة 
اللبنانية التي تزج بالش����ارع 

اللبناني الى الهاوية.
الرياض  سياسيا ش����هدت 
حركة ناشطة مع انتقال الرئيس 
الس����نيورة رئيس كتلة  فؤاد 
املس����تقبل اليها للقاء الرئيس 
سعد احلريري، وفي وقت عاد 
منها الوزير أشرف ريفي بعد 

لقائه رئيس تيار املستقبل.
وس����يكون التمديد ملجلس 
النواب عنوان لقاء احلريري � 
السنيورة، إضافة الى التطورات 

احلريري وفؤاد السنيورة ومتام 
س����الم، واضاف: لست خائفا 
على طرابلس، اننا نعمل على 
تفكيك اللغم اجلديد بالتعاون 
مع اجلي����ش واالمن وردا على 
سؤال قال: ال ارى داعيا لتحويل 
الى منطقة عسكرية  طرابلس 

واجليش يدرك ذلك.
عل����ى الصعي����د القضائي 
يب����دو ان أوضاعا صحية مير 
بها »أبو بكر امليقاتي« حتمت 
تأخير التحقيق معه. ويراهن 
احملققون على ما لدى ميقاتي 
من معلومات حول األس����رى 

العسكريني.
ويذك����ر ان توقي����ف هذه 
املجموعة ج����اء بنتيجة رصد 
الذي وزع  الهاتف اخللي����وي 
صورة اجلندي الفار عبدالقادر 
األكوم����ي، الذي تب����ني نتيجة 
الفحوص النووية انه صاحب 
اجلثة املتفحمة التي وجدت في 

منزل ميقاتي.
وقبل ظهور نتائج الفحوص، 
قال والد االكومي عندما بلغنا 
انه اصب����ح في قبضة اجليش 
اطمأننا، وشكرنا اهلل وحمدناه، 
ألنه مع اجليش حتقيقات جتري، 
الزمن،  ويبدو لنا مهما ط����ال 
نفسيا ارحتنا، اما اذا كان هو 
صاحب اجلثة، فنقول: إنا هلل 
وإنا إليه راجعون، نسلم أمرنا 

الى اهلل وهذا قضاؤه وقدره.
وكانت صحيفة الس����فير 
نقلت عن »مص����در أمني«، ان 
املوقوف احمد ميقاتي كان على 
تواصل هاتفي مع نائب شمالي 
من خ����الل هاتفه اخلاص عبر 

»العرب سات«.
وعلمت »األنباء« ان املقصود 
هو النائب خالد الضاهر عضو 
كتلة املس����تقبل، الذي عاد من 
قطر يوم امس االول اجلمعة، 
وقد نفى ل� »األنباء« اي عالقة 
له بهذه املجموعة، واتهم جهات 

احد السياس����يني يغطي هذه 
االعمال.

وقال املفتي الشعار: الوضع 
ال يحتمل، احلرائق في كل مكان 
واخلوف يسيطر على الناس في 
املدينة وعلى الدولة واجليش 
حس����م امرهما والتوكل على 

اهلل.
وزير الداخلية نهاد املشنوق 
قال من جهته: املسكنات لم تعد 

تنفع.
وحضر االجتماع الرئيس 
جنيب ميقاتي والنائب سمير 
جس����ر ونواب وعلم����اء دين 
وحتدث الرئيس ميقاتي مؤيدا 
تأجيل املفتي للمؤمتر االسالمي 
املس����يحي وق����ال ان طرابلس 
تدعم اجلي����ش وال تتقبل اي 
جماعة ارهابية وق����د اطلعنا 
رئي����س احلكومة متام س����الم 
على االوضاع وعلى ما يجب، 
ونفى ميقاتي التدخل بالطريقة 
التي يعتمدها اجليش الجالء 

االرهابيني عن املدينة.
اما املفتي الش����عار فقد اكد 
بلسان املجتمعني دعمهم للجيش 
وللقوى االمنية باخلطط التي 
يراها، للحفاظ على امن البلد 
الى العميد  وترابه، وحملوها 
عامر احلسن مسؤول املخابرات 
الذي انضم الى اجتماعنا وقال 

ان همنا االول طرابلس.
وامل املفتي أال يضطر الى 
االتصال بقائ����د اجليش ودعا 
هيئ����ة االغاثة ال����ى اغاثة من 

خسروا بيوتهم.
في ه����ذه االثناء كان نواب 
املستقبل يجتمعون في منزل 
الذي  الوزير اش����رف ريف����ي 
حتدث بع����د االجتماع، محييا 
اهالي طرابلس الداخلية معلنا 
رفض تغطية اي حترك مسلح 
خارج الشرعية املمثلة باجليش 
وقوى االمن وقال ان التشاور 
الرؤس����اء سعد  متواصل مع 

بيروت ـ عمر حبنجر

حتول����ت ش����وارع مدينة 
طرابلس الداخلية منذ منتصف 
ليل اجلمعة جبهات قتال متنقلة 
ب����ني اجلي����ش اللبناني وبني 
مجموعات مسلحة يقودها عمر 
امليقاتي »أبوهريرة« ابن احمد 
الذي  سليم امليقاتي »ابوبكر« 
اعتقله اجليش في بلدة عاصون 

بعد مقتل ثالثة من رجاله.
وبدأت املواجهات الس����اعة 
الثامنة والنصف مس����اء امس 
االول اثر تعرض دورية للجيش 
الى الهجوم من جانب مسلحني 
ملثم����ني في محل����ة التربيعة 
وخان العس����كر، م����ا لبثت ان 
امتدت لتشمل السوق العريض 
وسوق الصاغة والسراي القدمية 
وغيرها م����ن االحياء الداخلية 
حيث تعرضت دوريات اجليش 
ومركزه لرش����قات صاروخية 
ورشاشة اس����تقدم على اثرها 
تعزيزات كثيفة وفرض طوقا 
على اماكن وجود املس����لحني 
واغلق كل الطرق املؤدية اليهم 

مانعا بذلك االمدادات عنهم.
واس����تعمل اجليش خالل 
املعارك الرشاش����ات الصغيرة 
واملتوسطة واملضادات ونشر 
عددا من القناصني على سطوح 

املباني.
واس����فرت املواجهات حتى 
الصب����اح عن جرح خمس����ة 
جنود واملواطنني محمد عزالدين 
وصالح رجب مقابل قتيل وعدد 
من اجلرحى في صفوف املسلحني 

ومت القبض على بعضهم.
وبع����د ه����دوء صباح����ي 
اس����تؤنفت االشتباكات وسط 
اجواء توحي بعزم اجليش على 
حسم االمر مع هذه اجلماعات 
املتمترسة في اسواق طرابلس 

الداخلية.
غير ان املعلومات اخلاصة 
ب�»األنباء« تس����تبعد اقتحام 
اجلي����ش الس����واق طرابلس 
الداخلية املتواصلة والضيقة 
حيث يعيش نحو 500 عائلة من 
فقراء املدينة، وترجح املعلومات 
االكتف����اء مبحاص����رة االحياء 
الداخلية ومنع امدادات السالح 
عنها مع مشاغلة املسلحني الذين 
يربو عددهم عن املئتني تقريبا 
ريثما تنفد ذخيرتهم ويضطرون 

الى االستسالم.
ويقول املطلع����ون ان هذه 
اخلطة توفر الكثير من الدماء 
وهي مضمونة النجاح بيومني 
او ثالثة ايام اللهم اال اذا تلقى 
املسلحون دعماً من خارج بقعتهم 
احملاصرة وهذا مستبعد قياسا 
على الطوق احملكم املضروب 

حولهم.
هذا الوضع حتم على مفتي 
طرابلس والشمال الشيخ مالك 
الشعار ارجاء املؤمتر اإلسالمي 
املسيحي الذي كان مقررا عقده 
في طرابلس امس واستعيض 
عنه بلقاء سياسي مبنزل املفتي 
الذي نف����ى علمه ب����ان يكون 

ريفي: نعمل على 
تفكيك اللغم 

وال داعي جلعل 
طرابلس منطقة 

عسكرية

السنيورة في 
السعودية للقاء 

احلريري بعد 
جعجع وريفي

املطلوب دعم 
اجليش دون 

احتياالت وعلى 
حكومة ربط النزاع 

القيام بدورها
ال االكتفاء بتقطيع 

الوقت

الوزير السابق  يعتبر أن جزءاً  من الدولة شريك في األزمة

فيصل كرامي لـ »األنباء«: طرابلس أمام مفترق واألخطار  تواجه كل لبنان
مواربة ودون احتياالت ودون 
التفافات، ان دعم اجليش والدولة 
ال يك����ون بالكالم وإمنا بالفعل 
واملمارسة، كما ان وضع الشروط 
على اجليش والتشكيك فيه هو 
بحد ذاته مشروع تدميري للمدينة 

وللجيش ولكل الوطن.

هل تقوم احلكومة بواجبها؟ أم 
هل جتدون انها عاجزة عن فعل 

شيء لكنها حتاول؟
٭ قد تستغربون إذا قلت لكم 
ان احلكومة تقوم بواجبها على 
أمت وجه جتاه من أوجدوها، إنها 
حكومة ربط نزاع بني املتصارعني 
في لبنان واملنطقة، وهي متفوقة 

في مهمة ربط النزاع.
ال أس����تطيع أن أحاس����ب 
احلكومة احلالية على انها حكومة 
لبنان الت����ي أفرزتها املصلحة 
اللبنانية والواقع اللبناني وآمال 
الشعب اللبناني، إنها لألسف 

ليست كذلك.
إن عجز هذه احلكومة عن 
القيام بأدوار تاريخية تناسب 
املرحلة هو عجز عضو نشأ معها 
وفيها وبسببها، وبالتالي انها 
حكومة تقطيع الوقت بانتظار 
مس����تجدات الصراع الدائر في 

املنطقة.
وبصراحة، احلكومة حتاول، 
لكن م����اذا حتاول؟ انها حتاول 
إرضاء من جاء بها، ال أكثر وال 
أقل، الش����باب يؤدون املطلوب 
منهم بش����طارة ولن أزيد أكثر 

من ذلك.

إلغاء عملي لدور الدولة ولدور 
املؤسس����ات، ال قيمة وال صفة 
الجتماعات جتري في بيت فالن 
وعالن او في الفنادق وعلى مآدب 
الغداء، س����وى التأكيد على ان 
طرابل����س هي خ����ارج الدولة 

اللبنانية.
املضح����ك ان بعض هؤالء 
الذي����ن يجتمعون هم جزء من 
الس����لطة في لبنان، واملضحك 
أكثر ان معظمهم انتقدوا دعوتي 
القدمية واملكررة والدائمة إلعالن 
حالة الطوارئ في طرابلس بحجة 
انهم حريص����ون على حريات 
الرأي والتعبي����ر، في حني ان 
اجتماعاتهم هي أشبه مبجالس 
حكم محلية تخرق كل القوانني 
ومتارس ما هو أدهى من حالة 
الطوارئ التي تبقى في النهاية 
خط����وة حتت س����قف القانون 
وينص عليها الدستور في حاالت 
محددة، دعني أقل لك ان طرابلس 
وحدها التي نسمع فيها اليوم عن 
وجود »فعاليات«! ملاذا ال توجد 

»فعاليات« في بيروت مثال؟
وفي النهاية، املطلوب واحد، 
الدولة بكل أجهزتها السياسية 
والعسكرية، وأن يقوم اآلخرون 
سواء كانوا سياسيني او حزبيني 
او رجال دين او فعاليات بوضع 

أنفسهم حتت تصرف الدولة.

بناء على ما ذكرمت من ينقذ 
العاصمة الثانية للبنان؟

٭ اجليش مدعوما بقرار سياسي 
من الس����لطة التنفيذية، دون 

حاضنة او متعاطفة مع التطرف 
حتى بظواهره اإلرهابية. وطبعا 
لم يكن ليحصل ذلك لوال وجود 
قوى سياس����ية محلية لعبت 
أدوارا خطيرة في هذا املس����ار 
املغاير لوجه املدينة ولتطلعاتها 
ولطبيع����ة اجتاهاتها الفكرية 

واالجتماعية.

ملاذا لم تتم مواجهة هذه الهجمة 
على طرابلس، كما تصفها، 

خصوصا انها ال تتالقى مع 
وجدان ومصالح أهلها؟!

٭ ومن سيواجه؟ الدولة التي 
لم تأبه وجزء منها شريك فيما 
جرى ويجري، أم القوى احمللية 
السياسية الناشئة التي ركبت 
املوج����ة ورأت فيه����ا الطريق 
السهل لتحقيق مصالح سياسية 

وانتخابية؟
والناس يرزحون حتت ضغط 
التراجع االقتصادي الهائل الذي 
يجعلهم ش����به يائسني وغير 
قادرين عل����ى مقاومة األموال 
الت����ي تتدف����ق عل����ى املدينة، 
ليس لتنميتها وإنقاذها، وإمنا 
لتسليحها ودفعها الى خوض 

حروب مفتعلة ومشبوهة.

حصلت اجتماعات كثيرة انتهت 
الى بيانات عديدة وساء احلال، 

من الذي مبقدوره فعل املطلوب 
لتستقر املدينة ومحافظة 

الشمال؟
٭ هذه االجتماعات التي تذكرها 
هي جزء من املشكلة أصال، وهي 

طرق فإن كل لبنان س����يواجه 
هذا املفترق.

نحن بلد قائم على توازنات 
دميوغرافية بالغة احلساسية، 
بل على معطيات جيو � سياسية 
يش����كل اي إخالل بها تعريض 
الكيان اللبنان����ي الهش ألزمة 
وجودية. وطرابل����س في هذا 
اإلطار هي ف����ي صلب معادلة 
نش����وء لبنان الدولة والكيان 
وتاليا الوطن بش����كله الراهن 
بالشكل الذي نحلم به أيضا دون 
ان ننجح في حتقيقه، واألخطار 
التي تواجهها طرابلس هي أخطار 

على لبنان، كل لبنان.

ما طبيعة هذه األخطار التي 
تشير إليها؟ وهل طرابلس 
متروكة ملواجهة مصيرها 

وحدها؟
٭ ب����كل وضوح أق����ول لك ان 
طرابل����س مطروح����ة الي����وم 
عل����ى خريطة األزم����ة الكبرى 
التي يشهدها الشرق األوسط 
بوصفها »منطقة توتر« وبابا 
الى متغيرات في طبيعة الصراع 
وفي موازين القوى، والسبب هو 
املوقع اجلغرافي للمدينة أوال، 
والثقل السني الذي متتاز به في 

التركيبة املكونة للبنان.
وما حصل بكل بساطة هو ان 
جهات دولية وإقليمية استثمرت 
خصوصيات هذه املدينة وحملتها 
ما ليس فيها ومنها، وما ال طاقة 
لها عليه، حتى صّدق كثيرون 
ممن ال يعرفون ان طرابلس بيئة 

بيروتـ  منصور شعبان

قال الوزير السابق فيصل 
عمر كرام����ي ان االخطار التي 
تواجهها طرابلس اآلن، اخطار 
على لبنان كله.وأضاف في حديث 
ل� »األنباء« ان طرابلس مطروحة 
اليوم على خارطة األزمة الكبرى 
التي يشهدها الشرق األوسط، 
بسبب موقعها اجلغرافي وثقلها 

السني في التركيبة اللبنانية.
والحظ كرامي ان جهات دولية 
وإقليمية استثمرت خصوصيات 
هذه املدينة وحملتها ما ليس فيها 
ومنها، مبساعدة قوى سياسية 
محلية ووسط جتاهل الدولة التي 
»جزء منها شريك فيما جرى، ما 

أفضى إلى إلغاء دور الدولة«.
وانتق����د وزي����ر الش����باب 
والرياض����ة في حكومة جنيب 
ميقات����ي، م����ن اعترضوا على 
دعوته إلع����الن حالة الطوارئ 
في طرابلس، بحجة احلرص على 
احلري����ات، وإذا بهم يتحولون 
الى ما يش����به مجالس احلكم 
احمللية في املدينة، حتت اسم 

فعاليات.
وما يل����ي وقائع احلوار مع 

فيصل كرامي:

طرابلس اآلن محط األنظار، فهل 
هي أمام مفترق طرق؟

٭ رمبا يراهن كثيرون على أن 
طرابلس أمام مفترق طرق، وأنا 
أقول انهم ال يرون املشهد كامال، 
فإذا كانت طرابلس امام مفترق 

فيصل كرامي

)محمود الطويل(  اجليش اللبناني خالل مواجهاته مع املسلحني في طرابلس أمس 

٭ جعجع كاهن ورئيس فرقة موسيقية:
 اظهر كتاب للمحامية ندى عنيد جوانب غير 

معروفة من حياة رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع، منذ كان صبيا في بشري الى 

مرحلة دراسته الطب في اجلامعة االميركية في 
بيروت، حيث حتدث ألول مرة عن البعد االنساني 

والروحي في حياته.
وتقول النائبة ستريدا جعجع في حفل توقيع 
الكتائب ان الكثير من اللبنانيني ال يعلمون ان 

»احلكيم« في فترة من الفترات فكر في ان 
يترهنب اي ان يصبح كاهنا، وانه كان يقود فرقة 
موسيقية ثم ملاذا حتول الى مهنة الطب ثم تركها.

٭ هجوم على جنبالط لموقفه من النصرة: 
 قال سياسي في فريق 8 آذار: وليد جنبالط 

بقوله عن »النصرة« إنها ليست إرهابية ارتكب 
خطأ، وهذا التوجه يتناقض مع ما دعا إليه من 

»صحوات فكرية«.
وأبدى رئيس تيار »املردة« النائب سليمان 

فرجنية استغرابه ملوقف جنبالط من »النصرة«، 
متسائال عن األسباب التي دفعت الزعيم الدرزي 

الى نزع صفة اإلرهاب عن مسلحي »النصرة« 
رغم االعتداءات التي ارتكبوها في حق اجليش 
في عرسال وخطف العسكريني وقتل بعضهم. 
ونقل عن فرجنية قوله إنه »متفاجئ« مبواقف 

جنبالط رغم أن التوافق كان واضحا بينهما خالل 
الزيارة التي قام بها جنبالط الى بنشعي قبل 

أسابيع في التحذير من خطر اإلرهاب ومتدده 
بواسطة »داعش« و»النصرة« الى لبنان، رغم عدم 
االلتقاء على موقف واحد حيال احلرب في سورية 

ومستقبل نظام الرئيس السوري بشار األسد.
٭ خاليا نائمة في عين الحلوة: أشار مصدر أمني 
الى وجود بيئة حاضنة لـ »داعش« في املخيمات 

الفلسطينية في لبنان، مبديا قلقا شديدا من خاليا 
كبيرة في مخيم عني احللوة.

٭ الجيش يفتح باب التطوع قريبا: علم أن قيادة 
اجليش تتجه الى فتح باب التطوع قريبا، إذ 

سيتطوع نحو ألف عسكري اعتبارا من األسبوع 
املقبل وألف آخر في يناير 2015.

٭ سالم البيض يحضر الجتماع للمعارضة اليمنية 
في بيروت: علي سالم البيض، املقيم في منطقة 

اجلناح في بيروت، يحضر للقاء موسع مع 
عدد من املعارضني اليمنيني. وتفيد معلومات 

بأن البيض يواصل اتصاالته بعدد من اجلهات 
السياسية والتقى منذ أشهر في لبنان بالرئيس 

اليمني السابق علي ناصر محمد املقيم في 
القاهرة بحضور القيادي حسن باعوم ولم 

يتوصال الى أي اتفاق حول اليمن. ويعقد لقاءات 
مع جهات سياسية أوروبية وعربية. البيض 

يتحرك في لبنان بطريقة غير معلنة وعمل على 
تخفيف نشاطه اإلعالمي بعد توتر عالقته مع 
إيران وحزب اهلل، وتردد أن محطته الفضائية 

)عدن اليف ومقرها في الضاحية( قد توقفت عن 
البث منذ أسابيع.

وكانت مصادر إعالمية كشفت مؤخرا أن البيض 
قرر إغالق مكتبه في بيروت والعودة الى اعتزال 

العمل السياسي، واالستقرار في سلطنة عمان من 
جديد.

٭ التمديد الميثاقي: نقل عن النائب وليد جنبالط 
قوله: »الرئيس نبيه بري مصر على مشاركة 

القوى املسيحية في قرار التمديد. ورمبا سمير 
جعجع وسامي اجلميل ذهبا الى السعودية للقاء 

املسؤولني هناك وسعد احلريري من أجل أن 
يكون التمديد للمجلس ميثاقيا«.

٭ حكومة إدارة الخالفات: يقول مصدر وزاري 
»ليست مشكلة إذا كانت احلكومة غير قادرة على 
االتفاق املهم أن تكون قادرة على إدارة اخلالفات«.

٭ لبنان سيبقى في غرفة العناية الفائقة: قال 
الرئيس ميشال سليمان في مجلس خاص 

إن لبنان سيكون محظوظا إذا انتخب رئيس 
جمهورية عام 2015، وإن بلدنا سيظل في غرفة 

العناية الفائقة في انتظار تفاهم سياسي في 
العمق، وهذا ليس في املدى املنظور.

أخبار وأسرار لبنانية

خريطة الكتل النيابية اللبنانية
حيال مسألة التمديد

بيروت ـ محمد حرفوش

بات التمديد ملجلس النواب أمرا واقعا لتعذر إجراء 
االنتخابات النيابية في 16 نوفمبر املقبل، في وقت بدأت 
االستعدادات السياسية واللوجستية الالزمة إلقراره 

مطلع الشهر املقبل على األرجح.
وف���ي هذا الس���ياق، فإن معظم الكت���ل والتيارات 
السياس���ية ستمشي بالتمديد باس���تثناء ثالث قوى 
مس���يحية هي التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية 
والكتائب، لكن من دون أن تغير هذه املعارضة النتيجة 

النهائية.
ويبدو أن علة انتخابات الرئاسة الكامنة في تأمني 
النصاب، تطرح نفس���ها في جلسة التمديد للمجلس 
النيابي، فالنصاب لهذه اجللس���ة 65 نائبا واملطلوب 
األكثرية إلمرار التمديد، أي نصف النصاب زائدا واحدا، 
ولكن بحسب املعلومات، ليس املهم نصاب ال� 65 الذي 
من السهل تأمينه في مسألة التمديد، وإمنا املهم بالنسبة 
الى الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط والرئيس 
س���عد احلريري تأمني النصاب امليثاقي، أي حضور 
املسيحيني اجللسة، وهذا ما ُيعمل عليه وإمكانية احللحلة 
كبيرة، حلحلة تكمن في حضور املس���يحيني اجللسة 

حتى ولو صوتت الكتل األكبر مسيحيا ضد.
في التوزيع: كتلة املستقبل ستحضر وتصوت مع 
التمديد، وكذلك كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، 
واللقاء الدميوقراطي س���يحضر اجللسة وسيصوت 

نوابه مع التمديد إضافة الى البعث والقومي.
أما التي���ار الوطني احلر فهو ض���د التمديد، لكن 
حضور اجللسة أو عدمه يقرره التيار حني ُيحدد موعد 
اجللسة وجدول األعمال، أما تيار املردة فسيشارك نوابه 
ويصوتون مع التمديد وكذلك الطاشناق، في حني ان 

القوات ستحضر وتصوت ضد التمديد.
أما بالنسبة الى الكتائب، فالقرار النهائي باحلضور 
أو عدمه، يتوقف على النصاب، فإذا كان حضور احلزب 
لتأم���ني النصاب فلن يش���اركوا، وإذا كان للتصويت 

يصوتون ضد.
إضافة الى ذلك، هناك العديد من املستقلني أعلنوا 
أنهم سيصوتون لصالح التمديد، وعدد آخر لم يفصح 

عن موقفه.
يبقى أن هناك من يخش���ى أن يص���ل عدد النواب 
داخل القاعة الى ثلثي األعضاء، ويطرح انتخاب رئيس 
اجلمهورية من خارج جدول األعمال، من هنا من املرجح 
أن حتسب األعداد جيدا كي ال تتخطى احملظور ويؤمن 

النصاب النتخاب رئيس.
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ً النفط الكويتي يرتفع 1.22 دوالر إلى 81.33 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداوالت أمس 1.22 دوالر ليستقر عند 
مستوى 81.33 دوالرا للبرميل مقارنة بـ 80.11 دوالرا للبرميل في تداوالت 
أول من أمس وفقا للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي املقابل، تراجعت أسعار النفط في األسواق العاملية أمس األول في ظل 
قلق املتعاملني من دالئل جديدة على استمرار وفرة اإلمدادات بالسوق على 
املدى القريب وإثر أنباء عن زيادة العراق إمداداته في أكتوبر اجلاري في حني 
التزال اإلمدادات الليبية مرتفعة على الرغم من االضطرابات في البلدين.

صفحة أسبوعية متخصصةالنفط والغاز
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

h.mahtat@yahoo.comمقال نفطي
@ALTerkait _hamad

حمد التركيت

نفط اخلفجي 
مشروع مشاركة

لقد حصل ما حصل وتوقف إنتاج النفط في حقل 
اخلفجي، وضاع الوقت في بحث املسببات، ولعل من 
االفضل ان يكون هذا النفط )مشروع مشاركة( ال أن 

يكون »مشروع ازمة«.
ماذا لو نظرنا الى امكانية االستفادة من النفط والغاز 
املصاحب املستخرج من حقول اخلفجي واالتفاق بني 
الطرفني على تكرير النفط اما في مصافي الكويت أو 

السعودية، وشراء تلك املنتجات مقدما على اساس 
معادلة جتارية تأخذ اسعار النفط كمرجع الحتساب 

اسعار املشتقات النفطية. اما بالنسبة للغاز فإن 
الفرصة كبيرة ومواتية الستخدام الغاز في مشروع 

البتروكيماويات املزمعة اقامته في جنوب الكويت 
من ضمن املصفاة الرابعة وميكن معه ادخال شركة 

ارامكو كطرف شريك في مجمع البتروكيماويات 
خاصة ان »ارامكو« اصبح لديها اآلن اكثر من ثالثة 

مشاريع كبرى في البتروكيماويات في اململكة 
نتيجة لالستثمار والتوسع في هذه الصناعة، واحلل 

االمثل لتحويل اخلالف السياسي - النفطي غير 
املجدي بني الشقيقتني الى مشروع مشاركة نفطي 

بتروكيماوي يخدم البلدين وابناءهما ويسدل الستار 
امام املتربصني الذين يرغبون في خلق مشكلة ازمة 
بني اجلارتني كما كانت في حقل »الدرة« سابقا ومت 

طمسها في حينه.
مجرد اقتراح فني اليجاد حل سلمي.

تقييم سنوي جديد 

حالة من االستياء واجهت العاملني في شركة 
نفط الكويت من تطبيق نظام جديد للتقييم 

السنوي، وبناء على الضغط النقابي مت تأجيل 
تطبيق النظام واالستمرار بتطبيق النظام 
املعمول به في التقييم، وقالت مصادر لـ 

»األنباء« ان الشؤون اإلدارية في الشركة كلفت 
جلنة بدراسة النظام اجلديد ومدى إمكانية 

تطبيقه في السنة املالية املقبلة.
> > >

رواتب القطاع الخاص

عقب انتهاء شركة البترول الوطنية من تطبيق 
الالئحة اجلديدة لزيادة رواتب العمالة الوطنية 

في عقود املقاولني في القطاع النفطي، بات 
تأخير التطبيق في عقود شركة نفط الكويت 

كابوسا مزعجا للعديد من العاملني فيها والبالغ 
عددهم ألف موظف، وعلمت »األنباء« من 

مصادرها ان جلنة امليزانيات في الشركة قامت 
مؤخرا بتغيير العديد من العقود على أن يتم 

توقيع األوامر التغيرية قريبا.
> > >

تقاعد 700 موظف

شهدت شركة البترول الوطنية خالل الشهور 
املاضية أكبر حالة تقاعد ملوظفيها بلغت 

أكثر من 700 موظف وعامل في مختلف 
التخصصات الوظيفية، وبحسب مصدر 

مسؤول فإن حاالت الهروب اجلماعية ملوظفي 
الشركة جاء كنتيجة مباشرة من التخوفات 

املستمرة للموظفني من تطبيق البديل 
اإلستراتيجي وتخفيض املزايا واملكافآت 

ملوظفي القطاع النفطي.
> > >

ناقوس خطر

قام عدد من الرؤساء التنفيذيني في الشركات 
النفطية مؤخرا بدق ناقوس اخلطر الذي 

يتعرض له القطاع النفطي من حاالت هجرة 
جماعية للموظفني، وبحسب مصادر لـ 

»األنباء« فإن الرؤساء التنفيذيني للشركات 
قاموا مبراسلة الرئيس التنفيذي للمؤسسة 

والعضو املنتدب للتخطيط، وذلك للتحذير من 
إجراءات خطأ تتخذ أثرت على املوظفني ومن 

أهمها تطبيق البديل االستراتيجي ومكافأة 
نهاية اخلدمة والتهديد بإلغاء املنحة اإلضافية.

> > >

اختصاصات الرئيس التنفيذي

يقولون ان وزير النفط بدأ يسحب بعض 
االختصاصات الوظيفية الشكلية التي يتمتع 

بها الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية، وتلك االختصاصات يراها البعض 

أنها استمرار ملسلسل الضغوط التي متارس 
على القياديني من قبل الوزير.

> > >

حسد القطاع النفطي

»حسد كبير يتعرض له موظفو القطاع النفطي 
وعلى أثره نفقد مزايانا«.. بهذه الكلمات وصف 

عدد من موظفي القطاع النفطي ما يتعرضون 
له من سحب مزايا وظيفية ومساواة العاملني 
في النفط برواتب الوزارات والهيئات األخرى.

> > >

هل يرفض رئيس الفريق ترقيته؟

نعم، سيرفض رئيس الفريق ترقيته إلى مدير 
عند تطبيق قانون البديل االستراتيجي، حيث 

ان ترقيته لن تضيف له أي جديد من حيث 
املردود املادي وفي املقابل ستزداد مهامه 

الوظيفية في مكان عمله.

حتسن درجات احلرارة ينهي موسم االستيراد من »شل« و»بي بي« و»قطر غاز« مع نهاية نوفمبر

الكويت استقبلت 34 شحنة غاز مسال

علمت »األنب���اء« من مصادرها ان الكويت 
استقبلت 34 شحنة غاز، وذلك من بداية موسم 
االستيراد الذي بدأ في شهر أبريل املاضي حتى 
يوم األربعاء املاضي، متوقعة ان تستقبل الكويت 
4 ش���حنات إضافية حتى نهاية املوسم الذي 
سينتهي مع نهاية شهر نوفمبر املقبل ليصل 
إجمالي شحنات الغاز خالل املوسم بأكمله الى 

38 شحنة غاز.
وقامت الكويت بتوقيع 3 عقود الستيراد 
الغاز مع شركة شل العاملية و»بي.بي« ملدة 5 
سنوات باإلضافة إلى عقد مع شركة قطر للغاز 
لتوريد احتياجات الكويت من الغاز خالل فترة 
الذروة بالصيف والتي تبدأ من شهر أبريل إلى 
أكتوبر من كل عام، حيث بدأت الكويت استيراد 
الغاز الطبيعي املسال في 2009 ووقعت صفقات 
مع شركة شل وش���ركة التجارة السويسرية 

فيتول لتوريده.

وقالت املصادر ان موس���م استيراد الغاز 
املس���ال من اخلارج س���ينتهي مع نهاية شهر 
نوفمبر املقبل عل���ى أن يغادر املصنع العائم 
العائد ل� »غوالر« في مصفاة ميناء األحمدي مع 
بداية شهر ديسمبر املقبل بالتزامن مع انتهاء 

التعاقد مع الشركة للسنة األولى.
وكشفت املصادر ان الكويت استقبلت 4.9 
ماليني متر مربع من الغاز املس���ال منذ بداية 
املوس���م، مبينة ان األسعار ش���هدت ارتفاعا 

مؤخرا.
وذكرت املصادر ان قطاع التسويق العاملي 
قام خالل املوسم احلالي الستيراد الغاز بالتعاقد 
في الس���وق الفوري على أكثر من 5 شحنات 
نظرا ألسعارها املشجعة والتي شهدت أسعارها 
تراجعا عن أسعار عقود توريد الغاز طويلة 
األمد، مش���يرة إلى أن أسعار الغاز في السوق 
الفوري كانت مشجعة جدا ولذلك قررنا شراء 

شحنات إضافية. وذكرت املصادر ان الكويت 
مرتبطة باستيراد عدد من الشحنات من الشركات 
ال� 3 بناء على العقود املوقعة بني الطرفني بواقع 
32 شحنة في املوسم، ولكن مع ازدياد درجات 
احلرارة وانخفاض إنتاج شركة نفط الكويت 
من الغاز املصاحب يلجأ قطاع التسويق إلى 
التعاقد لشراء ش���حنات إضافية من السوق 

الفوري.
وأشارت املصادر إلى ان شراء الكميات جاء 
لتزويد السوق بكميات إضافية في ظل زيادة 
االستهالك من قبل محطات الكهرباء خالل فصل 
الصيف باإلضافة الى تعزيز اقتصادات الغاز 
في ظل هبوط أسعار الشراء مع بداية موسم 

استيراد الغاز الطبيعي.
هذا، وكانت الكوي���ت قد توقعت في وقت 
سابق استيراد نحو 2.5 مليون طن من الغاز 
الطبيعي املس���ال س���نويا من شركات »شل« 

و»قطر غاز« و»بي.بي«، حمولة الشحنة الواحدة 
منها تبلغ 80 ألف طن، نصيب ش���ركة »شل« 
منها 18 شحنة و»قطر غاز« 8 شحنات و»بي.

بي« 6 شحنات.
ولفتت املصادر إلى أن عمليات الضخ للغاز 
الطبيعي املس���يل في املصنع العائم العائد ل� 
»غوالر« في مصف���اة ميناء األحمدي ارتفعت 
خالل شهور الصيف لتصل إلى 500 مليون قدم 
مكعبة يوميا في أوقات الذروة، مشيرة إلى ان 
الباخرة مصممة على التعامل مع 750 مليون 
قدم مكعبة من الغاز يوميا خالل موسم إعادة 
الغاز املسيل إلى حالته الغازية بدال من الطاقة 
التصميمية السابقة للباخرة »اكسليريت« والتي 

كانت تقدر ب� 550 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقالت ان معدل الضخ س���ينخفض خالل 
األيام املقبلة إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا 

نظرا لتحسن درجات احلرارة.

التعيني بالتسوية يضع أهم شريان اقتصادي كويتي في مهب الريح

تعيينات قياديي »النفط« تخضع للترضيات السياسية واملصالح
ذلك األمر احدث فوضى في 
القطاع النفطي وأصبح القرار 
النهائي لالختي����ار يعتريه 
بعض املجامالت السياسية 

والنقابية.
اللجنة  وأكدت عل����ى أن 
لم تتعرض لضغوط إلعالن 
املرشحني، وذلك كون اللجنة 
متمرسة في عملها وقادرة على 
امتصاص الضغوط التي قد 

تتعرض لها في عملها.
التدخل  وشددت على أن 
السياسي في تعيينات قيادي 
القطاع النفطي ستؤثر كثيرا 
على مش����اريعه املستقبلية 
مثل مشروعي الوقود البيئي 
ال����زور، وبالتالي  ومصفاة 
س����ينعكس ذلك األمر سلبا 
على اخلطط اإلستراتيجية 
الت����ي وضعتها  الطموح����ة 
مؤسس����ة البترول الكويتية 
في تطوير الصناعة النفطية 
في الكويت في إستراتيجية 

.2020

الوطنية  تغليب املصلح����ة 
ف����ي اختيار قي����ادي ميكنه 
إصالح »التلك����ؤ والتباطؤ« 
الذي حال دون تعيني قيادي 
ملصفاة األحمدي منذ أكثر من 

4 أشهر.
وقالت: »اللجنة املشكلة 
الختيار منصب نائب الرئيس 
التنفي����ذي ملصف����اة ميناء 
األحمدي والتي مت تشكيلها 
من قبل وزير النفط وحتتوي 
على 3 من الرؤساء التنفيذيني 
النفطي����ة قامت  للش����ركات 
مبقابلة املرشحني على مدى 
عدة أسابيع متتالية وقامت 
برفع أسماء مرشحة بدون أي 
توجه أو مصلحة سياسية، 
ومت رفع القرار إلى وزير النفط 
قبل عطلة عيد األضحى أي 

قبل 3 أسابيع من اآلن«.
تس����ريب  أن  وذك����رت 
أس����ماء املرش����حني لش����غل 
املنصب ليست من أساليب 
العم����ل االحترافي، حيث ان 

للهيمنة واالحتكار السياسي 
على النفط وموارد البلد وهو 
النهاية والفوضى،  مؤش����ر 
إلخضاع منصب حساس في 
السياسي دون  البلد للهوى 

يتبع شركة البترول الوطنية 
الكويتية«.

وتص����ف ه����ذه املصادر 
تل����ك التدخالت السياس����ية 
والنقابي����ة بأنها اس����تمرار 

في ضوء األهمية القصوى 
النفطي  القطاع  التي ميثلها 
الوطني كمساهم  لالقتصاد 
رئيس����ي في دفع مس����يرة 
التنمية وتدعيم مصادر الدخل 
التحديات  القومي، وفي ظل 
القطاع  التي تواجه  الكبيرة 
عل����ى الصعيدي����ن احملل����ي 
الترضيات  والعاملي، تب����دو 
السياسية لتعيينات القياديني 
النفطي����ني »آفة« بدأت تظهر 
جلي����ا في اختي����ارات نائب 
التنفي����ذي ملصفاة  الرئيس 

ميناء األحمدي.
وتقول مص����ادر نفطية 
مطلعة ل� »األنباء« إن »ضغوطا 
سياسية تارة.. وتدخال نقابيا 
تارة أخرى، تلك هي طبيعة 
احلال ف����ي تعيينات القطاع 
النفطي مؤخرا، والتي تعتبر 
تاريخية ولم نشاهدها منذ 
عشرات السنني في أهم شريان 
اقتصادي للكويت، وبالتبعية 
في أهم وأضخم مرفق نفطي 

ضغوط سياسية.. ومصالح نقابية الختيار نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة األحمدي

لتنفيذ صيانة شاملة لوحدات تكرير اخلام تستمر حتى 15 يناير

مصفاة األحمدي تفقد نصف طاقتها التكريرية أول ديسمبر املقبل
قال مصدر نفطي مسؤول في مصفاة ميناء األحمدي 

التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية أن املصفاة 
ستجري صيانة شاملة لعدد من وحدات تكرير النفط 
اخلام الرئيسية والتي ستبدأ مع شهر ديسمبر املقبل 

وتستمر إلى 15 يناير 2015، مشيرا إلى أن الطاقة 
التكريرية للمصفاة ستنخفض إلى النصف تقريبا 

لتبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا خالل فترة الصيانة 
واإلغالق.

وتعتبر مصفاة ميناء األحمدي من أكبر مصافي الكويت 
الـ 3، حيث تبلغ الطاقة التكريرية اليومية للمصفاة حوالي 
411 ألف برميل يوميا انخفاضا من 466 ألف برميل يوميا 

خالل السنوات املاضية وفيها 3 وحدات تقطير.
وذكر املصدر لـ »األنباء« ان الصيانة الشاملة مت اإلعداد 

والتجهيز لها منذ فترة كبيرة، حيث انه يتم الترتيب 
حاليا مع املقاولني وتدريب العمالة على اشتراطات الصحة 
والسالمة والبيئة لتنفيذ عمليات الصيانة على أكمل وجه 

ممكن.
هذا وحتتوي املصفاة على 29 وحدة جديدة من أهمها 
وحدات تقطير النفط اخلام ووحدات التكسير بالعامل 
املساعد املائع ووحدات إزالة الكبريت من مخلفات برج 

التقطير اجلوي ووحدة التقطير الفراغي ووحدات 
مصفاة األحمدي تدخل صيانة شاملة مع بداية ديسمبر املقبل.. واستعدادات كبرى للتنفيذاسترجاع الكبريت وغيرها.

انخفاض معدالت الضخ 
اليومي إلى 350 مليون 

قدم مكعبة 
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»املركزي« يطلب مخصصات حسب حجم قروض البنوكاالقتصادية
قالت مصادر مصرفية لـ »األنباء« إن بنك الكويت املركزي طلب من البنوك مخصصات في الربع الثالث حسب حجم 
محفظة القروض لكل بنك. وأضافت املصادر بأن بعض البنوك اضطرت الى أخذ مخصصات إضافية في هذا الربع لكي 
تتناسب مع متطلبات »املركزي« اجلديدة التي يريد أن يوازي بني املخصصات العامة ونسبتها الى حجم محفظة كل بنك. 
وقالت املصادر إن هذه املخصصات عادت للضغط من جديد على ربحية البنوك ورمبا تؤثر عليها في الربع الرابع والربع 
االول من 2015. وكانت مصادر مصرفية قالت لـ »األنباء« سابقا أن »املركزي« تدخل من جديد في طلب مخصصات 
إضافية من بعض البنوك على عكس ما كانت البنوك تعتقد أن األمر متروك لها لتحدد املخصصات في كل ربع.
محمود فاروق

تركز عالٍ للتسهيالت الشخصية االستهالكية تبينّ ضعف القطاعات اإلنتاجية باملنطقة

تشابه خليجي مبحفظة التمويل.. األفراد ملوك القروض

 

 

38%

6%

2%

)(
5%

14%

)(
15%

10%

1%

9%

)312014(

 

 

 

0%

1%5%

2%16%
11%

4%

10%

12%
20% 9%

10%

)302014(

 

 

 

41,393

27,358

9,711 8,2836,8096,2885,025

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000
)312014 (

 

12%

13%
8%

19%

5% 28%

8%

7%

 

 

 

9%

6%7%5%

39%

26%

8%

)312014(

 

1%

14%

3%
7%

20%

4%

3%
5%

)(
29%

4%

10%

)312014(

 

 

 

 

256,262

172,040

119,531112,902

73,39172,92262,411 
44,017

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000
-

محفظة 
التسهيالت 

االئتمانية للبنوك 
اخلليجية اقتربت 

من التريليون 
دوالر.. 56% من 

الناجت

القطاع اخلاص 
محرك القروض 

اخلليجية.. بـ%88 
من اإلجمالي

قطر تتميز 
بتمويالت 

حكومية ضخمة 
تصل إلى %38 
من التسهيالت 

االئتمانية

القطاع العام أقل 
املقترضي من 

البنوك اخلليجية

65 % من قروض 
البنوك الكويتية 

تتجه للتسهيالت 
الشخصية والعقار

التمويل للزراعة 
ال يذكر في دول 

اخلليج.. 
رغم محاوالت 

االهتمام بالقطاع 
احليوي

البنوك اإلماراتية 
األكثر تنوعًا واألقل 

تركزاً خليجياً

المحرر المالي

بلغت محفظة التسهيالت 
االئتمانية املجمع���ة لقطاع 
البنوك اخلليجي���ة املوجهة 
للقطاع���ن اخل���اص والعام 
)بناء عل���ى آخر اإلحصاءات 
الصادرة عن البنوك املركزية 
اخلليجية( 963 مليار دوالر اي 
ما يعادل 56% من الناجت احمللي 
اإلجمالي لدول مجلس التعاون 
املتوقع لعام 2014  اخلليجي 
واملقدر بنح���و 1.71 تريليون 
دوالر وهذه النس���بة متدنية 
باملقاييس العاملية، حيث يشكل 
الناجت النفطي نحو 47% من 
حجم الناجت احمللي اإلجمالي 
اخلليجي والذي يعتمد على 
التموي���ل احلكومي. وترتفع 
التسهيالت االئتمانية   نسبة 
الى الناجت غير النفطي لتسجل 
التس���هيالت  106%. بلغ���ت 
االئتمانية املقدمة من البنوك 
اخلليجية الى القطاع اخلاص 
في دول اخلليج نحو 850 مليار 
دوالر اي م���ا يعادل 88% من 
اجمالي احملفظ���ة االئتمانية 
بينما بلغت القروض املقدمة 
للقطاع احلكوم���ي نحو 113 
مليار دوالر وبنسبة مساهمة 
بلغت 22% من اجمالي احملفظة 

االئتمانية.

ترتيب البنوك

تصدرت البنوك السعودية 
مبحفظته���ا االئتمانية قطاع 
البن���وك ف���ي دول اخللي���ج 
حيث تخطت محفظة البنوك 
اإلماراتية التي احتلت املراكز 
األولى لسنوات عديدة. بلغت 
احملفظ���ة االئتمانية للقطاع 
املصرف���ي الس���عودي نهاية 
ش���هر مايو 2014 نحو 317.5 
مليار دوالر وشكلت نحو %33 
من إجمال���ي محفظة البنوك 
اخلليجية من القروض. وتعادل 
قروض البنوك السعودية نحو 
41% من الناجت احمللي اإلجمالي 
املتوقع لعام 2014 املقدر بنحو 
778 ملي���ار دوالر و78% من 
النفطي  الناجت احمللي غي���ر 
املقدر بنحو 406 مليار دوالر. 
وبناء على ذل���ك، فإن فرص 
النمو القوي في سوق االئتمان 
متوافرة لتمويل نشاط القطاع 
اخلاص وزيادة مساهمته من 
النشاط االقتصادي للمملكة.

تال البنوك اإلماراتية قطاع 
البنوك الس���عودي بإجمالي 
محفظة ائتمانية بلغت 312.4 
مليار دوالر كما في نهاية شهر 
يونيو 2014 وبلغت حصتها 
من اجمال���ي محفظة البنوك 
اخلليجية من القروض نحو 
32% وبالتالي استحوذت مع 
البنوك الس���عودية 65% من 
احملفظ���ة االئتمانية للقطاع 
املصرف���ي اخلليجي. وبلغت 
الناجت  الى  القروض  نس���بة 
احمللي اإلجمالي اإلماراتي لعام 
2014 واملقدر بحوالي 413 مليار 
دوالر نحو 76%، بينما ترتفع 
الناجت  الى  القروض  نس���بة 
غير النفطي املقدر بنحو 253 
مليار دوالر الى 123% ما يدل 
على اعتم���اد القطاع اخلاص 
 على س���وق االئتمان لتمويل 
النمو  مش���اريعه وحتفي���ز 

االقتصادي.
الف���ارق كبي���ر بن حجم 
ق���روض قطاع���ي املصارف 
الس���عودي واإلمارات���ي من 
جهة ودول اخلليج األخرى، 
حيث تعتبر احملافظ االئتمانية 
لقطاع البنوك العاملة في تلك 
الدول صغيرة جدا باملقارنة 
مع اكبر اقتصادين في منطقة 
اخلليج العرب���ي. فقد بلغت 
التسهيالت االئتمانية املقدمة 
القطرية نهاية  البن���وك  من 
ش���هر أغس���طس 2014 نحو 
167 ملي���ار دوالر وبنس���بة 
مساهمة من اجمالي محفظة 
 البنوك اخلليجية من القروض 
بلغت 17% وهي تش���هد منوا 
قويا منذ عام 2007. وتعادل 
املقدمة من  القروض  محفظة 
املصارف القطرية نحو 80% من 
 الناجت احمللي اإلجمالي لدولة 
قطر لعام 2014 واملقدر بنحو 
210 ملي���ارات دوالر وترتفع 
هذه النسبة لتعادل  159% من 

الناجت غير النفطي.
اما في الكويت، فقد بلغت 
احملفظ���ة االئتمانية للبنوك 
الكويتية نهاية شهر اغسطس 
نح���و 105 ملي���ارات دوالر 
وش���كلت نحو 11% من سوق 

االئتمان اخلليجي وتعادل فقط 
56% من الناجت احمللي اإلجمالي 
لع���ام 2014 املقدر بنحو 189 
مليار دوالر وترتفع الى %143 
من الناجت غير النفطي املقدر 

بنحو 73.5 مليار دوالر. 

توزيع المحفظة االئتمانية

يالحظ من توزيع االئتمان 
على القطاعات ان القطاع األكثر 
استدانة من البنوك اخلليجية 
هو القطاع االستهالكي املتمثل 
الش���خصية  بالتس���هيالت 
)االس���تهالكية(، حيث بلغت 

القروض الشخصية  محفظة 
نحو 256 مليار دوالر )باستثناء 
ارقام البن���وك العمانية غير 
املتوافرة( وبالتالي ش���كلت 
نحو 28% من محفظة ائتمان 
البنوك اخلليجية حيث التزال 
التسهيالت الشخصية احملرك 
األساسي للنمو في السعودية 
والكويت واإلمارات وهي توفر 
للبنوك فرصة لتوزيع املخاطر 
وتنويع احملفظة االئتمانية. 
اما قطاع العقار والتشييد فقد 
بلغت القروض املقدمة له من 
القطاع املصرفي اخلليجي نحو 

172 مليار دوالر وشكلت %19 
من اجمالي احملفظة االئتمانية 
املقدمة من املصارف اخلليجية. 
بينما بلغت القروض لتمويل 
التجارة العامة نحو 119.5 مليار 
دوال بحصة من اجمالي احملفظة 
االئتمانية بلغت 13%. اما القطاع 
احلكوم���ي، فبلغت القروض 
املقدمة له من البنوك اخلليجية 
نحو 113 مليار دوالر نتيجة 
البنوك  ائتمان  تركز محفظة 
القطري���ة في القط���اع العام 
لتمويل املشاريع االقتصادية 
التي  والش���ركات احلكومية 

بلغ���ت 63.4 ملي���ار دوالر، 
بينما بلغت القروض املقدمة 
الى القطاع العام في اإلمارات 
نحو 37 مليار دوالر، اما في 
الس���عودية والكويت فتكاد 
النسبة ضئيلة وغير  تكون 

مؤثرة.
 بعيدا عن االستهالك والعقار 
والقطاع العام، حتظى قروض 
متويل التجارة بنس���بة %13 
من اجمالي محفظة املصارف 
اخلليجية م���ن القروض، اما 
قطاعي اخلدمات والصناعة 
يس���تحوذ كل منه���ا فق���ط 

على 8% من إجمالي محفظة 
االئتمان نتيجة ارتكاز النشاط 
االقتصادي على االس���تهالك 
باإلضافة الى القطاع النفطي 
العقاري.  احلكومي والقطاع 
اما قط���اع اخلدم���ات املالية 
فيشكل فقط 5% من التسهيالت 
االئتمانية بقيمة قروض بلغت 

44 مليار دوالر.

توزيع التسهيالت االئتمانية 

في الس���عودية تستحوذ 
الش���خصية  التس���هيالت 
)القروض االستهالكية( على 

29% م���ن احملفظة االئتمانية 
للقطاع املصرفي حيث بلغت 
القروض االس���تهالكية 91.3 
ملي���ار دوالر وه���ي احملرك 
القروض  األساس���ي لنم���و 
نتيجة حتسن القدرة الشرائية 
للمستهلك والنمو االقتصادي 
القوي. ام���ا القروض املقدمة 
لتمويل التج���ارة فقد بلغت 
62 ملي���ار دوالر وش���كلت 
20% م���ن احملفظة االئتمانية 
وبالتال���ي ش���كلت القروض 
التجارة  الشخصية ومتويل 
مجتمعة نحو 49% من محفظة 
القطاع املصرفي الس���عودي 
الق���روض. ونالح���ظ  م���ن 
توجه اإلق���راض الى القطاع 
الصناع���ي والتعدين حيث 
التسهيالت االئتمانية  بلغت 
املوجه���ة له نح���و 44 مليار 
دوالر بحصة بلغت 14% من 
اجمالي القروض، بينما القطاع 
احلكومي يستحوذ فقط على 12 
مليار دوالر اي ما يعادل 4% من 
احملفظة االئتمانية اإلجمالية. 
كذلك يستحوذ  قطاعا العقار 
والتشييد على حصة مؤثرة 
ائتمان املصارف  من محفظة 
السعودية بنسبة 17% اي ما 
يعادل قروض بقيمة 52 مليار 
دوالر. وبالتالي تكون محفظة 
قروض املصارف السعودية 
من األفض���ل توزيع���ا على 
القطاعات االقتصادية املنتجة 
في دول اخلليج وهناك فرصة 
كبي���رة للتركيز على متويل 
العقارية  اإلسكان واملشاريع 
واالس���تهالك. كذل���ك يتمتع 
القطاع املصرف���ي اإلماراتي 
بتوزي���ع متواز نس���بيا في 
محفظت���ه االئتماني���ة حيث 
تستحوذ التسهيالت الشخصية 
على 29% من االجمالي بقروض 
قيمته���ا 91 مليار دوالر منها 
62 ملي���ار دوالر موجهة الى 
قطاع األعمال وفقط 29 مليار 
دوالر لالستهالك. اما القروض 
املقدمة الى قطاع العقار والبناء 
والتش���ييد فقد بلغت 50.6 
مليار دوالر اي ما يعادل %16 
من اجمالي القروض. القطاع 
العام حصته كبيرة من سوق 
االئتم���ان اإلماراتي بقروض 
قيمتها 37 مليار دوالر ما يعادل 
12% من اجمالي التس���هيالت 
االئتمانية للمصارف االماراتية. 
اما القروض املقدمة الى قطاعي 
التجارة العامة واخلدمات املالية 
فقد بلغت 34.7 مليارا و29.7 

مليار دوالر على التوالي.
في قط���ر تتصدر قروض 
الى  املقدمة  القطاع املصرفي 
القط���اع الع���ام )احلكومي( 
ق���روض بلغ���ت  بإجمال���ي 
63.4 مليار دوالر وش���كلت 
التسهيالت  38% من محفظة 
االئتمانية وذلك نتيجة سيطرة 
الدولة على معظم القطاعات 
)البنوك والصناعة والعقار( 
بشركات متتلك فيها حصصا 
الى اإلنفاق  مؤثرة باإلضافة 
املالي الضخم على املشاريع 
االقتصادية ومتويل جزء منه 
من املصارف. اما التسهيالت 
الشخصية فقد شكلت نحو %15 
من احملفظة االئتمانية حيث 
بلغ���ت 25 مليار دوالر بينما 
استحوذ قطاعا العقار واإلنشاء 
على 31 مليار دوالر من قروض 

املصارف القطرية.
ف���ي الكوي���ت وباملقارنة 
مبحفظ���ة املص���ارف ف���ي 
السعودية واإلمارات، نالحظ 
عدم التوازن في توزيع احملفظة 
االئتماني���ة عل���ى القطاعات 
االقتصادية حيث استحوذت 
الش���خصية  التس���هيالت 
)االس���تهالك واالستثمار في 
األوراق املالية( على 39% من 
التسهيالت املقدمة من القطاع 
املصرفي الكويتي وبقيمة 41.4 
مليار دوالر مقاب���ل اجمالي 
ق���روض جلمي���ع القطاعات 
االقتصادية بلغت 105 مليارات 
دوالر. اما قط���اع العقار فقد 
بلغت القروض املقدمة له 27.4 
مليار دوالر مبساهمة نسبتها 
26% بينما شكل قطاع اإلنشاء 
7% بقروض بلغت 7 مليارات 
دوالر. ام���ا قطاع���ا التجارة 
والصناعة فاستحوذا فقط على 
9% و 6% من اجمالي القروض 
على التوالي ونالحظ تراجع 
حصة قروض قطاع الشركات 
االستثمارية )اخلدمات املالية( 
لتس���جل 5% م���ن احملفظة 
االئتماني���ة للقطاع املصرفي 

الكويتي.
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خالل اجتماع وزراء املالية ومحافظي البنوك اخلليجيني وصندوق النقد الدولي 

وزير املالية: هبوط أسعار النفط يهدد النمو االقتصادي لدول اخلليج
يقوم مبراجعة توقعاته لنمو 
االقتصادات اخلليجية في ضوء 

تراجع أسعار النفط.
وذكرت أن التحديات التي 
يواجهها االقتصاد العاملي تشكل 
أرضية مناسبة لتكاتف الدول 
من خالل هذا النوع من املؤمترات 
التي تلعب دورا أساس���يا في 
مش���اركة اجلهود وتشجيع 
الدول لبعضها البعض من أجل 
مواجهة املشاكل التي يتعرض 

لها االقتصاد العاملي.
وأضافت ان مشاركة دول 
مجلس التعاون في االقتصاد 
العامل���ي واإلقليم���ي لها دور 
أساسي في ضمان االستقرار 
النفطية فضال عن  باألسواق 
دوره ف���ي مواجهة التحديات 
املش���تركة على غرار التعافي 
االقتص���ادي الضعيف وغير 
املت���وازن، ف���ي ظ���ل هبوط 
أس���عار النفط بنس���به %25 
واالقتصاد الهش لبعض الدول 

املجاورة.
ولفتت الغارد الى انه ميكن 
التطرق لهذه التحديات خالل 
مش���اركة األف���كار وحتضير 
التوصيات من اجل  ومقارنة 
حتقيق هدف مش���ترك يكمن 
في ضمان االس���تقرار والنمو 
املس���تدام، فضال ع���ن تأمني 

الوظائف السيما للشباب.
وأكدت الغارد انه منذ آخر 
اجتماع في السعودية حصل 
تطور كبير في معاجلة املشاكل 
املش���تركة وابت���كار احللول 
املناسبة لها. وسلطت الضوء 
على أهمية التنويع االقتصادي 
لضمان االستقرار املالي والنمو 
للدول، فضال عن أهمية حتسني 
التعليم جليل الشباب  جودة 
لتمكينه���م من املش���اركة في 
االقتص���اد في القطاعني العام 
واخل���اص، وذل���ك م���ن اجل 
استخدام املواهب احمللية بأفضل 
الطرق املتاحة، وضمان استمرار 
النم���و االقتص���ادي في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

واحملاذي���ر الس���يما في ظل 
التطورات اإلقليمية والدولية 
املتسارعة خاصة فيما يتعلق 
التي  النفط  بتطورات أسعار 
بدأت تلقي بظاللها على أوضاع 
املالية العامة في دول املجلس 
بشكل عام وعلى برامج اإلصالح 
االقتص���ادي واإلنف���اق العام 

االستثماري بصفه خاصة.
ولف���ت إلى ان ه���ذا األمر 
يدفع في اجتاه تكثيف اجلهود 
ملواصل���ة عملي���ة اإلصالح 
االقتصادي الشامل، )في أشارة 
الكفيلة  إلى اتخاذ اإلجراءات 
للتص���دي لبعض االختالالت 
أث���رت على  التي  الهيكلي���ة 

اقتصادات دول املجلس(.
من ناحيتها، أشارت مديرة 
صندوق النقد الدولي كريستني 
الغارد أن صن���دوق النقد لن 

وب���ني أن ه���ذه االجنازات 
تأتي لتزيد القناعة واإلصرار 
على أهمية تعزيز استقاللية 
البنوك املركزية مبا ميكنها من 
القيام بدورها بأعلى درجات 
املصداقية، ومبا يس���اهم في 
الداعمة جلهود  خلق األجواء 
اإلصالح االقتصادي والتنمية 

املستدامة.
وقال الوزي���ر الصالح ان 
التوقعات تشير إلى استمرار 
االجتاهات اإليجابية ملعدالت 
النم���و االقتص���ادي في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية بوجه عام، متوقعا ان 
يتراوح متوسط معدل النمو 
ل���دول املجلس  االقتص���ادي 
عند مس���توى 4.5% في عامي 
2015/2014 وم���ع ذلك يكتنف 
هذه التوقعات بعض املخاطر 

العربي���ة في اتخ���اذ التدابير 
الكفيل���ة بالتصدي لتداعيات 
تلك األزمة بأعلى مستوى من 
الكف���اءة واملهنية، إلى جانب 
الدور األساسي الذي تضطلع 
به البنوك املركزية في احلفاظ 

على االستقرار النقدي.
وأكد أن مؤسس���ات النقد 
والبنوك املركزية بدول املجلس 
أثبتت ج���دارة عالية في دعم 
ركائز االستقرار املالي، وذلك 
من خالل انتهاجها لسياسات 
التحوط الكلي، التي شكلت أحد 
احملاور املهمة لألطر التنظيمية 
والرقابية واإلش���رافية، األمر 
الذي ساهم بفاعلية في احلد 
النظامية وزيادة  من املخاطر 
حتص���ني قطاعاتنا املصرفية 
واملالية وتوفير األجواء الداعمة 

للنمو االقتصادي املستدام.

املنطقة وزيادة احلرص على 
تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات 
الكفيلة مبواجه���ة التحديات 
الداخلية واس���تكمال مسيرة 
اإلصالح والتنمي���ة في دول 

املجلس.
وأشار إلى أن متانة األوضاع 
املالية في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية أسهمت 
بفعالي���ة في تعزي���ز قدرات 
اقتصادات دول املجلس على 
امتصاص العديد من الصدمات 
اخلارجية ولعل أقربها وأكثرها 
عمقا ما يتعلق بتداعيات األزمة 
املالي���ة واالقتصادية العاملية 

األخيرة.
وأش���اد الصال���ح بالدور 
احملوري الذي لعبته مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

صن���دوق النق���د الدولي إلى 
تخفي���ض تقديراته ملعدالت 
النمو االقتصادي العاملي خالل 

.2015/2014
وأضاف أن هذه التطورات 
ذات أهمية بالغة سواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة على 
اجتاه���ات األداء االقتصادي 
التعاون  ف���ي دول مجل���س 
ل���دول اخللي���ج، والتي هي 
جزء ال يتجزأ م���ن املنظومة 
االقتصادية العاملية، مبينا انه 
اتساقا مع ذلك فإن هذا الزخم 
التطورات واملس���تجدات  من 
اإلقليمية والدولية من شأنه أن 
يفرض علينا محددات مستجدة 
آللي���ات مواجه���ة التداعيات 
واملخاط���ر الناجم���ة عنه���ا، 
الواقع  وذلك مبا يتماشى مع 
االقتصادي واالجتماعي لدول 

 محمود فاروق - منى الدغيمي 

املالي���ة أنس  قال وزي���ر 
الصالح إن االجتماع املشترك 
ب���ني جلن���ة التع���اون املالي 
واالقتصادي وجلنة محافظي 
النق���د والبنوك  مؤسس���ات 
املركزية لدول مجلس التعاون 
والذي تستضيفه الكويت، يأتي 
في ظل ظروف إقليمية دولية 
بالغة الصعوبة واحلساسية، 
نظرا لتسارع وتيرة املتغيرات 
العديد من  واملستجدات على 
األصعدة، لتفرض علينا جميعا 
مزيدا من التحديات التي تتطلب 
مواجهة ذات طبيعة خاصة تنبع 
من رؤية شاملة لتلك املتغيرات 

وأبعادها وانعكاساتها.
وأضاف الصالح خالل كلمته 
في االجتماع، أن حكومات دول 
العال���م واملؤسس���ات املالية 
الدولية ما ان تلمس���ت بعض 
املؤشرات الباعثة على التفاؤل 
بش���أن أداء االقتصاد العاملي، 
حتى تزاي���دت حدة النزاعات 
واالضطرابات السياسية في 
العدي���د من مناط���ق العالم، 
وترافق ذلك مع تراجع أسعار 
النفط في أسواق النفط العاملية 
مبا يؤثر بطبيعة احلال على 
التوقعات بشأن آفاق اجتاهات 

النمو االقتصادي العاملي.
وبني أن إلقاء نظرة متأنية 
على االضطرابات السياسية في 
مناطق العالم املختلفة من شأنه 
أن يوضح لنا مدى املسؤولية 
اجلسيمة امللقاة على عاتق من 
يتحملون عبء رسم السياسات 
وصناع���ة القرار االقتصادي، 
سواء كان ذلك على املستوى 
الوطني أو التكتالت اإلقليمية 
أو من جانب املؤسسات املالية 

والدولية.
وأوض���ح أن تكال���ب تلك 
املتغي���رات واملس���تجدات قد 
ألقى بظالله على تطورات أداء 
العاملي والتوقعات  االقتصاد 
املستقبلية بشأنه، حيث اجته 

وزير املالية أنس الصالح ومحافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل ومديرة صندوق النقد الدولي كريستني الغارد يتوسطون وزراء املالية اخلليجيني ومحافظي البنوك املركزية اخلليجية في صورة جماعية في االجتماع أمس   )أسامة أبوعطية(

اآللية لم حتدد.. والبيع ضمن االكتتاب العام يحقق عدالة أكثر من املزاد

الصالح: ال يوجد قرار ببيع أسهم هيئة االستثمار بأقل من السوق
محمود فاروق - منى الدغيمي 

قال وزي���ر المالية أنس 
ف���ي تصريحات  الصال���ح 
صحافية أمس ان ما اعلنته 
العامة لالس���تثمار  الهيئة 
عن استراتيجيتها للتخارج 
من حصصها في الشركات 
المدرجة غرضه تحول الهيئة 
من مالك مباشر الى مالك غير 
مباشر لألسهم في الكويت، 
وان هذه االس���تراتيجية ال 
تن���درج في اط���ار برنامج 
ال���ذي تنفذه  الخصخصة 
الحكومة. واضاف أن الهيئة 
ستقوم بإعادة ضخ األموال 
التي س���تجنيها م���ن هذه 
االستراتيجيات في البورصة 
المحلية عن طريق محافظ 
وصنادي���ق اس���تثمارية. 
ونفى الصالح، وهو رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة 
لالستثمار، ما يتردد أن آلية 
بيع هذه األسهم ستتم بأقل 
من سعر الس���وق، معتبرا 
أنه ال يوجد ق���رار في هذا 
الصدد. واض���اف أن اآللية 
ل���م تحدد بعد لك���ن القرار 
اتخذ بخصوص بيع اولى 
الش���ركات التي تملك فيها 
الهيئة حصة مسيطرة وهي 
شركة الكويتية لالستثمار. 
وف���ي رأي���ه عن الس���بب 
ف���ي طرح ه���ذه الحصص 
لالكتتاب للمواطنين وليس 
عن طريق مزاد كما يجري 
في بيع الحصص الضخمة 
البورص���ة، فأجاب أن  في 
هذا األمر قد يحقق العدالة 
بحيث يتمكن المواطنون من 
االكتتاب في االسهم وتملكها 
بدال من بيعها لمجموعة او 

شركة واحدة.
من ناحي���ة أخرى،  قال 
المالية أنس الصالح  وزير 
ان تراج���ع أس���عار النفط 
بنسبة تزيد على 25% خالل 
شهرين له اثر بال شك على 
المالية العامة للدولة ونحن 
نراقب عن كث���ب تطورات 
أس���عار النفط، مؤكدا عدم 
تأثر المشاريع المدرجة في 
الميزانية، مضيفا: »نعمل 
حاليا عل���ى وضع وتنفيذ 
المدى  استراتيجية بعيدة 
لتصحيح المسار االقتصادي، 
مبينا انه في حالة استمرار 
النفط فإن  تراجع أس���عار 
هناك إصالحات اقتصادية 

وليست إجراءات«.
وحول تأثير تراجع النفط 

على الفوائض المالية للدولة، 
قال وزير المالية خالل مؤتمر 
صحافي عقد عقب االجتماع 
المشترك بين لجنة التعاون 
المالي واالقتصادي ولجنة 
المركزية  البنوك  محافظي 
النقد  مع مديرة صن���دوق 
الدولي كريستين الغارد ان 
الكويت تعتمد في إيراداتها 
ب� 95% على النفط وتراجع 
األسعار سيؤثر بشكل كبير 
على الفوائض المالية للدولة. 
وأض���اف ان تراجع النفط 
بنسبة 25% س���يؤثر على 
مسار هذا الفائض إذا استمر 

التراجع بنفس الوتيرة.
وفيما يتعلق بترش���يد 
الدع���م، ق���ال الصال���ح ان 
الحكومة بدأت بترشيد الدعم 
على الديزل والكيروس���ين 
باإلضافة إلى ترشيد الدعم 
لشركات الطيران التي تزيد 

رحالتها على 5000 رحلة.
وحول الرفض النيابي من 
بعض أعضاء مجلس األمة 
الدعم  حول مواجه���ة رفع 
عن الكهرب���اء، قال ان لديه 
قناعة بأن هناك مسؤولية 
على السلطتين التشريعية 
والتنفيذي���ة للحفاظ على 
الرف���اه لألجيال  ديموم���ة 
الحالية والقادمة، موضحا 
عندما تعرض الدراسة على 
مجلس األمة سنصل إلى اتفاق 
الهدف  موضوعي لتحقيق 
من ذلك اإلجراء وسيكوون 
النقاش والبحث في ضوء 
الدراس���ة التي س���ينجزها 
المجلس األعلى للتخطيط 
التي سيتم  الكهرباء  بشأن 
عرضها على نواب مجلس 

األمة. واستبعد الصالح أي 
صدام مع نواب مجلس األمة 

فيما يتعلق بذلك الشأن.
ولفت الصالح الى ان الهدف 
من ترشيد دعم الكهرباء هو 
كبح جماح االس���تهالك في 
إطار س���عي الحكومة لحل 
المشكلة اإلسكانية، حيث 
ان توفير وحدات س���كنية 
تستلزم توفير الكهرباء التي 
تعد معضلة حقيقية لحل 

األزمة اإلسكانية.

صندوق النقد الدولي

م���ن ناحيته���ا، قال���ت 
النق���د  مدي���رة صن���دوق 
الدولي كريستين الغارد ان 
صندوق النقد طالب بضرورة 
تبني مجموع���ة من األطر 
والسياس���ات المالية تركز 
على اإلي���رادات والنفقات 
الميزانية  العام���ة ضم���ن 
الس���نوات خاصة  متعددة 
فيما يتعلق بجانب اإلنفاق 
الرأسمالي وأال يؤثر ذلك على 
المشاريع المدرجة في تلك 
النظر عن  الميزانية بغض 

تذبذب أسعار النفط.
المؤتمر  وأشارت خالل 
انعقد على  الذي  الصحافي 
هامش االجتماع المشترك 
بين لجن���ة التعاون المالي 
واالقتصادي والمحافظين 
النقد  مع مديرة صن���دوق 
الدولي إلى ضرورة تشجيع 
القطاع الخاص على زيادة 
قدرت���ه التنافس���ية خارج 
ح���دود الدول���ة، وان تقوم 
الدولة بتمويل أنشطة غير 
تقليدية مثل التصدير، وان 
يكون هناك اهتمام بالشباب 

من حيث تبني نظام تعليمي 
حقيقي وجي���د وان يكون 
متفقا مع احتياجات أسواق 
العمل، فهناك أعداد كبيرة من 
الخريجين يريدون االلتحاق 
بالقطاع العام إال ان التوجه 
لتبني نظ���ام تعليمي جيد 
يدفع هؤالء الشباب للدخول 

بقوة إلى القطاع الخاص.
النمو  وحول توقع���ات 
ل���دول مجل���س التع���اون 
الخليجي، قال���ت ان النمو 
التعاون  في دول مجل���س 
يتراوح بي���ن 4 و5% خالل 
2015 على مستوى االقتصاد 
ككل، ويصل معدالت النمو 
للقطاعات غير النفطية %6 
سنويا مدفوعا بمشروعات 
البنية التحتية التي سيتم 

تدشينها في تلك الدول.
وعن توقعاتها لمعدالت 
المحلي  النات���ج  النمو في 
اإلجمال���ي م���ع اس���تمرار 
تراجعات أسعار النفط، لفتت 
الغارد الى ان تلك التراجعات 
وضع لها نماذج رياضية في 
حال استمرار انخفاض أسعار 
النفط، الفتة إلى انه في حال 
انخف���اض الس���عر إلى 25 
دوالرا فسيؤدي الى تراجع 
الناتج اإلجمالي حوالي %8 
األمر الذي يؤدي إلى حدوث 
عجز مال���ي في بعض دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأش���ارت الغارد الى ان 
هناك تحديات تواجه دول 
أبرزها:  التع���اون،  مجلس 
المس���لحة في  النزاع���ات 
بعض بلدان الشرق األوسط، 
وتراج���ع أس���عار النف���ط 
بنسبة 25% خالل الشهرين 

الماضيين بم���ا يؤثر على 
العامة والحساب  الماليات 

الخارجي لدول الخليج.
وبين���ت الغارد ان هناك 
هوامش مالية وقائية ساعدت 
دول المجلس على مواجهة 
تلك التحدي���ات، الفتة إلى 
ان تلك الدول مطلوب منها 
تعزيز إج���راءات اإلصالح 
االقتصادي للتحوط تجاه 

تلك المخاطر.
وبخص���وص طبيع���ة 
تل���ك اإلجراءات، أش���ارت 
إلى انه���ا تتمثل في ضبط 
الميزانية وترشيد  أوضاع 
وحوكمة السياسات المالية 
المتمثلة في تنويع مصادر 
الدخل، واالبتعاد عن النفط 
كمصدر وحي���د مع تنويع 
سوق العمل، والتحول إلى 

القطاع الخاص.
وأكدت الغ���ارد ضرورة 
تضييق الهوة بين القطاعين 
الخاص والعام وتش���جيع 
القطاع الخاص على الدخول 

في قطاعات غير تقليدية.
وعن تأثي���ر تراجعات 
أس���عار النفط على أسواق 
الخليجية والقطاع  األسهم 
العقاري قالت: »انه ال يتم 
وضع توقعاتنا بشكل لحظي 
أو ش���هري ولكننا سنقوم 
بنش���ر رؤيتنا للمستقبل 
للوض���ع االقتصادي خالل 

الفترة المقبلة«.
وفيما يتعلق باإلجراءات 
التنظيمي���ة التي يقوم بها 
صندوق النقد الدولي لمكافحة 
اإلرهاب وغس���يل األموال، 
قالت الغ���ارد ان الصندوق 
يقدم منذ 50 عاما دعما فنيا 

لكثير من ال���دول لمكافحة 
غسيل األموال، مشيرة إلى ان 
مركز الصندوق في الكويت 
يوفر ه���ذا النوع من الدعم 

والتدريب عليه.

افتتاح مركز صندوق النقد

افتت���اح مركز  وخ���الل 
صن���دوق النق���د الدول���ي 
لالقتصاد والتمويل في الشرق 
األوسط )CEF(، أعربت الغارد 
عن خالص امتنانها لما قدمته 
الكويت من دعم لتأس���يس 
المركز وقالت: »نحن ممتنون 
للوزي���ر الصال���ح لدعمكم 
المالي والقوي الحد أنشطتنا 
الرئيس���ية، كم���ا تقدم���ت 
المنتدب  بالش���كر للعضو 
للهيئة العامة لالستثمار بدر 
السعد على دعمه للمركز منذ 
إنشائه«. مشيرة إلى استمرار 
التحديات ف���ي االقتصادات 
العالمية وخاصة في مجال 
الوظيفية  الف���رص  خل���ق 

الجديدة. 
وتحدثت الغارد عن أهداف 
المرك���ز في بن���اء القدرات 
والتدريب وتقديم المساعدة 
الفنية وقالت: »نحن نقدم 
األقراص في أوقات الحاجة 
ونمارس ق���درا من الرقابة 
الجماعي���ة عل���ى أوضاع 
البلدان  ف���ي  االقتص���ادات 
األعضاء. وفي حال وجود 
انش���طه تدريبيه اكثر كنا 
سنتمكن من تفادي االضطرار 

إلى إقراض الدول«.
وأضافت الغارد: »انطلق 
نشاط المركز في مايو 2011 
واطلع بدور مهم ضمن أطار 
دور الصن���دوق ف���ي بناء 
المنطقة وقدم  القدرات في 
120 دورة تدريبية، ودرب 
أكثر من 3600 مسؤول في 
البلدان األعضاء في جامعه 
الدول العربية منهم اكثر من 
1100 مسؤول في دول مجلس 

التعاون الخليجي«.
وتابع���ت: »نه���دف الى 
العرب  المسؤولين  تمكين 
التي  التحديات  في مجابهه 
تواجهها بلدانهم ونحن نركز 
عل���ى تعزيز المؤسس���ات 
العامة في المنطقة من أجل 
دع���م النم���و وخلق فرص 
العمل. مش���يرة الى ارتفاع 
الكويتيين  الموظفين  عدد 
في صندوق النقد من %20 
إلى ثلث عدد الموظفين وهذا 
التزاماتها تجاه  جزء م���ن 

الحكومة الكويتية«.

وزير املالية أنس الصالح ومديرة صندوق النقد الدولي كريستني الغارد اثناء مؤمترهما الصحافي عقب االجتماع أمس
وزير املالية أنس الصالح ومديرة صندوق النقد الدولي كريستني الغارد يقصان شريط االفتتاح الرسمي ملركز صندوق 
النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط                               )أسامة أبوعطية(

الغارد: صندوق 
النقد لن يراجع 

توقعات النمو 
لالقتصادات 

اخلليجية.. رغم 
انخفاض أسعار 

النفط

إستراتيجية هيئة 
االستثمار بالتحول من 
مالك مباشر إلى آخر 
غير مباشر لألسهم 

الكويتية

أموال االكتتابات 
سيعاد ضخها في 

البورصة الكويتية في 
محافظ وصناديق 

استثمارية

تراجع أسعار النفط 
25% لم يؤثر على 
املشاريع املدرجة 

بامليزانية

على السلطتني 
التشريعية 

والتنفيذية احلفاظ 
على 

رفاه األجيال
املقبلة والسعي 
لدعم سياسات 

الترشيد 

صندوق النقد: 
نطالب دول 

مجلس التعاون 
بضمان استقرار 

أسعار النفط 
العاملية
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يسر مجلس إدارة شركة مجموعة املستثمرون القابضة )ش.م.ك.ع( تذكير السادة املساهمني الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 
وغير العادية والذي تقرر عقدهما يوم االثنني املوافق 2٠14/11/3 في تمام الساعة 11:٠٠ صباحًا بقاعة الشامية بفندق هوليداي ان داون 

تاون )الشرق - دسمان - شارع عبدالله االحمد - بجوار دوار دسمان(، وذلك ملناقشة البنود املدرجة في  جدولي االعمال على النحو التالي

أوال : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  للسنة املالية املنتهية في 2013/12/31م
البند األول : سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2013/12/31 واملصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن اعمال السنة املالية املنتهية في 2013/12/31 واملصادقة عليه.
البند الثالث : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في 2013/12/31 واملصادقة عليه.

البند الرابع : مناقشة امليزانية العمومية املجمعة والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية في 2013/12/31 واعتمادها واملصادقة عليهما.
البند الخامس : تالوة تقرير بأية مخالفات فرضتها الجهات الرقابية واوقعت بشأنها جزاءات علي الشركة عن السنة املالية املنتهية في 2013/12/31م.

البند السادس : املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح على املساهمني عن السنة املالية املنتهية في 2013/12/31م.
البند السابع : املوافقة على التعامل مع الشركات التابعة والزميلة واألطراف األخرى ذات الصلة.

البند الثامن : املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2013/12/31.
البند التاسع : تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما اليتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقًا ملا تنص عليه املادة رقم 
)175( من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته، وتعليمات هيئة أسواق املال بشأن تنظيم شراء الشركات املساهمة ألسهمها )أسهم الخزينة( 

وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم )هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش.6/2013(.
البند العاشر : إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم اإلدارية واملالية والقانونية عن السنة املنتهية في 2013/12/31.

البند الحادي عشر : تعيني أو إعادة تعيني مراقبي حسابات الشركة لعام 2014 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما. 

البند الثاني عشر : تعيني أو إعادة تعيني هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2014 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

ثانيا : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة املالية املنتهية في 2013/12/31م
البند األول: املوافقة على إطفاء الخسائر املتراكمة في ميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2٠13م، والبالغة قيمتها 79,131,681 
د.ك )فقط تسعة وسبعون مليونا ومائة وواحد وثالثون ألفا وستمائة وواحد وثمانون دينارا كويتيا ال غير( وذلك على النحو 

التالي:
1{ إطفاء جزء من الخسائر املتراكمة بمبلغ 852 ,417 ,4 د.ك عن طريق: 

االحتياطي القانونـي: 3,008,652 د.ك 
عــــــــــالوة اإلصـــــــــــدار: 1,409,200 د.ك

ليصبح املتبقي من الخسائر املتراكمة مبلغ 74,713,829 د.ك. 
2{ إطفاء املتبقي من الخسائر املتراكمة والبالغة قيمتها 829 ,713 ,74 د.ك عن طريق تخفيض رأس املال كالتالي: 

تخفيض رأس مال الشركة من 107,000,000 د.ك )مائة وسبعة ماليني دينار كويتي( مقسمة على 1,070,000,000 سهم )مليار وسبعون مليون 
سهم( إلـــــــى 32,286,171 د.ك )اثنان وثالثون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألفا ومائة وواحد وسبعون دينارا كويتيا( مقسمة على 322,861,710 

أسهم )ثالثمائة واثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وعشرة أسهم(.
البند الثاني: املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من 32,286,171 د.ك إلي 64,286,171 د.ك ، بزيادة نقدية بمقدار 
32,000,000 د.ك )فقط اثنان وثالثون مليون دينار كويتي ال غير( أي بنسبة 99.11%، موزعة على 320,000,000 سهم )ثالثمائة وعشرين مليون 
سهم( عادي جديد غير قابلة للتحويل ألي صورة أخرى ولكل سهم الحق في التصويت بصوت واحد، بسعر )100( فلس كويتي للسهم الواحد، وبدون 
 على دفعات، وتخصص للمساهمني الحاليني املقيدين في سجالت الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ بداية استدعاء زيادة 

َ
عالوة إصدار، تسدد نقدا

راس املال كل بنسبة ما يملكه في رأس املال، وال تقل مدة االكتتاب للمساهمني الحاليني عن املدة القانونية. وبعد انتهاء فترة االكتتاب يحق ملجلس اإلدارة 
عرض األسهم غير املكتتب فيها من قبل املساهمني الحاليني على املساهمني الحاليني الراغبني في زيادة حصتهم بسعر )100( فلس كويتي للسهم 
الواحد وبدون عالوة إصدار، تسدد نقدا على دفعات، وتفويض مجلس االدارة بتحديد كافة ضوابط وشروط و قواعد االكتتاب والتصرف في كسور 
االسهم. تمثل نسبة زيادة رأس املال 99.11% من رأسمال الشركة بعد التخفيض، حيث سيكون كل مساهم مقيد في سجالت الشركة في نهاية اليوم 

السابق لتاريخ بدء االكتتاب له حق االكتتاب كحد أقصى في 99.11% من األسهم التي كان يملكها وقت استدعاء رأس املال.
البند الثالث: تعديل املادة رقم )6( من عقد التأسيس، واملادة رقم )5( من النظام األساسي واملتعلق برأس املال:

النص الحالي:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 107,000,000 د.ك )مائة وسبعة ماليني دينار كويتي( موزع على 1,070,000,000 سهم )مليار وسبعني مليون سهم( 

قيمة كل سهم مائة فلس وجميع األسهم نقدية.
النص املقترح:

على  مــوزعــة  كويتيا(  ديــنــارا  وسبعني  وواحـــد  ومــائــة  ألفا  وثمانني  وستة  ومائتني  مليونا  وستني  )أربــعــة  د.ك   64,286,171 بمبلغ  الشركة  مــال  رأس  حــدد 
642,861,710 أسهم )ستمائة واثنني وأربعني مليونا وثمانمائة وواحد وستني ألفا وسبعمائة وعشرة أسهم( قيمة كل سهم مائة فلس وجميع األسهم نقدية.

البند الرابع: تعديل بعض مواد النظام االساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات رقم )25( لسنة 2٠12 واملعدل بقانون رقم 97 
لسنة 2٠13 والالئحة التنفيذية وذلك على النحو التالي:

: تعديل املادة )15( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.
ً
أوال

النص الحالي:
يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو يكون الشخص املعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من األسهم التقل قيمتها عن 7500 د.ك. 
)سبعة آالف وخمسمائة دينار كويتي( أو 1% من رأس املال اي القيمتني أقل، فإذا كان العضو وقت انتخابه ال يملك أو يمثل هذا العدد من األسهم، وجب عليه خالل 

شهر من انتخابه أن يكون مالكا له، وإال سقطت عضويته ويكون الشخص املعنوي مسئوال عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
النص املقترح:

يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية: 
1- أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف. 

2- أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفالس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة 
مقيدة للحرية بسبب مخالفته ألحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

الشرط األعضاء املستقلون. وإذا فقد عضو  الشركة، ويستثنى من هذا  لعدد من أسهم  الــذي يمثله  أو الشخص  أن يكون مالكًا بصفة شخصية   -3
مجلس اإلدارة أيا من الشروط املتقدمة زالت عنه صفة العضوية. ويكون الشخص املعنوي مسئوال عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

ثانيًا: تعديل املادة )16( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.
النص الحالي:

ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء هذا املجلس أن يكون تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة، أو أن تكون له مصلحة مباشرة 
أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ما لم يكن شيء من ذلك 
بترخيص خاص من الجمعية العامة، وال يجوز ألي من هؤالء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة 
 لشخص اعتباري – أن يستغل املعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو 

ً
أو ألي عضو من أعضائه – ولو كان ممثال

لغيرة كما ال يجوز البيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس اإلدارة.
النص املقترح:

ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء املجلس، أن يجمع بني عضوية مجلس إدارة شركتني متنافستني، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه 
منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإال كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات 
 
ً
التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. ال يجوز لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة، ولو كان ممثال
لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل املعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما ال يجوز له التصرف بأي 
نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إال بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق املال. ال يجوز 
أن يكون ملن له ممثل في مجلس اإلدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

ثالثًا: تعديل املادة )19( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.
النص الحالي:

يجوز ملجلس اإلدارة أن يعني من بني أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد املجلس صالحياتهم ومكافآتهم ويجوز ملجلس اإلدارة أن يعني مديرًا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته.
النص املقترح:

يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس اإلدارة من بني أعضاء املجلس أو من غيرهم، تناط به إدارة الشركة ويحدد املجلس مخصصاته 
وصالحياته في التوقيع عن الشركة وال يجوز الجمع بني منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

رابعًا: تعديل املادة )20( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.
النص الحالي:

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه وأعضاء مجلس اإلدارة املنتدبني بحسب الصالحيات املحددة لهم من 
مجلس اإلدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض.

النص املقترح:
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي املختص بحسب الصالحيات املحددة له من مجلس 

اإلدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس اإلدارة لهذا الغرض.
خامسًا: تعديل املادة )21( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة املالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على 

األقل، ويكون اجتماع املجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه وال يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات املجلس.
النص املقترح:

يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة املالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على 

األقل ، ويكون اجتماع املجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن أال عدد األعضاء الحاضرين عن ثالثة ، ويجوز االجتماع باستخدام وسائل 
االتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء املجلس، وال يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات املجلس.

سادسًا: تعديل املادة )22( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.
النص الحالي:

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين فإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر 
جلسات املجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو املعارض أن يطلب تسجيل رأيه.

النص املقترح:
يكون ملجلس االدارة أمينا للسر من بني موظفي الشركة يتولى تنفيذ املهام املنصوص عليها في قانون الشركات والئحته التنفيذية والتي تحددها الجهات 
الرقابية، وتصدر قــرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين فإذا تساوت األصــوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتــدون محاضر اجتماعات 
مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضرين وأمني سر املجلس وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه املجلس أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع.

سابعًا: تعديل املادة )24( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.
النص الحالي:

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.
النص املقترح:

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشركات تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويحدد املجلس مخصصات الرؤساء التنفيذيني.
ثامنًا: تعديل املادة )28( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
توجه الدعوة إلى املساهمني لحضور اجتماعات الجمعية العامة، أيا كانت صفتها بكتب مسجلة بالتوقيع الشخصي من املساهم على ورقة 
الدعوة على ان تكون الدعوة قبل املوعد املحدد بانعقاد الجمعية باسبوع على األقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول االعمال ، ويضع املؤسسون 

جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية، ويضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادية.
النص املقترح:

توجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة أيًا كانت صفتها متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بإحدى الطرق التالية: 
1. خطابات مسجلة ترسل الى جميع املساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد االجتماع بأسبوعني على األقل . 

2. اإلعالن، مرتني في صفحتني يوميتني محليتني تصدران باللغة العربية على أن يتم االعالن في املرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أيام من 
تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل . 

3. تسلم الدعوة باليد الى املساهمني أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد االجتماع بيوم على األقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم . 
4. أي وسيلة من وسائل االعالن املنصوص عليها بالالئحة التنفيذية لقانون الشركات ووفقًا للضوابط املبينة بالالئحة التنفيذية . وللوزارة أن تدعو 
الجمعية العامة لالجتماع خالل خمسة عشر يومًا إذا لم توجه الدعوة الجتماع الجمعية من قبل مجلس اإلدارة ألي سبب من األسباب في الحاالت التي 
يتعني فيها على املجلس دعوة الجمعية لالجتماع. وتحل الوزارة محل مجلس اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد االجتماع ، ولها أن تترأس االجتماع 

ما لم تنتخب الجمعية أحد املساهمني لهذا الغرض.
تاسعًا: تعديل املادة )29( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
في األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناًء على طلب املساهمني أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول األعمال من طلب 

انعقاد الجمعية وال يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول األعمال.
النص املقترح:

ال يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول األعمال اال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد اعداد الجدول أو تكشف في 
أثناء االجتماع أو اذا طلبت ذلك احدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من املساهمني يملكون خمسة باملائة من رأس مال الشركة أو إذا تبني 
أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل املعروضة ، تعني تأجيل االجتماع ملدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من 

املساهمني يمثلون ربع أسهم رأس املال املصدر وينعقد االجتماع املؤجل دون حاجة الى اجراءات جديدة للدعوة .
عاشرًا: تعديل املادة )31( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
يسجل املساهمون أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على األقل، 
ويتضمن السجل اسم املساهم وعدد األسهم التي يمتلكها وعدد األسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة، ويعطى املساهم بطاقة 

لحضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.
النص املقترح:

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء املساهمني وجنسياتهم ومواطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم ونوعها والقيمة 
املدفوعة عن كل سهم. ويتم التأشير في سجل املساهمني بأي تغيرات تطرأ على البيانات املسجلة فيه وفقًا ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من بيانات، 

ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
حادي عشر: تعديل املادة )35( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على األقل في السنة بناء على دعوة مجلس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية للشركة، وملجلس 
اإلدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعني عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك عدد من املساهمني يملكون ما ال يقل عن عشر رأس املال ، كما تنعقد 

الجمعية العامة ايضًا إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة.
النص املقترح:

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية، وذلك في الزمان واملكان اللذين 
يعينهما مجلس اإلدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة لالجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس اإلدارة أن يوجه دعوة الجمعية لالجتماع 
بناء على طلب مسبب من عدد من املساهمني يملكون عشرة باملائة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع.
ثاني عشر: تعديل املادة )39( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة، أو بناء على طلب من مساهمني يملكون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة وفي 

هذه الحالة يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
النص املقترح:

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمني يمثلون خمسة عشر باملائة من رأسمال 
الشركة املصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، ويجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل ثالثني يومًا من تاريخ 
بالدعوة  التجارة والصناعة  السابقة تقوم وزارة  بالفقرة  املنصوص عليها  املــدة  العامة خالل  الجمعية  اإلدارة بدعوة  يقم مجلس  لم  وإذا  الطلب،  تقديم 

لالجتماع خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء املدة املشار إليها في الفقرة السابقة.
ثالث عشر: تعديل املادة )40( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
املسائل االتية ال تنظرها إال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 

1- تعديل عقد التأسيس أو النظام االساسي للشركة. 
2- بيع كل املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. 
4- تخفيض رأس مال الشركة. وكل تعديل لنظام الشركة ال يكون نافذا إال بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.

النص املقترح:
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية باملسائل التالية: 

1- تعديل عقد الشركة. 
2- بيع كل املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 

3- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 
كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافذًا إال بعد اتخاذ إجراءات الشهر، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقًا 
باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها فيما عدا زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها 

الجائز استعمالها إلى رأس املال.
رابع عشر: تعديل املادة )53( من النظام االساسي للشركة ليصبح على النحو املبني أدناه.

النص الحالي:
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديالته في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام.

النص املقترح:
تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته والئحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

لالستفسار يرجى االتصال : 22492319  / 22492318 / 98831854  / 98831942 
والله ولي التوفيق

مجلس اإلدارة

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
شركة مجموعة املستثمرون القابضة

Investors Holding Group
إعالن تذكيري

 فعلى السادة املساهمني مراجعة مقر الشركة الكائن في الكويت – القبلة – قطعة )14( – شــارع فهد السالم – مبنى 29  )بــرج حمود( 

– دور )8( وذلك خالل ايام وساعات العمل الرسمية الستالم بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجدولي االعمال ، وذلك قبل اربع 

وعشرين ساعة على األقل من موعد انعقاد االجتماعني  املشار إليهما أعاله. 

»التجارة«: وقف العمليات 
التجارية مع »الوطنية العقارية« 

باملنطقة احلرة

»التجارة«: بصمة حضور 
ملفتشي الرقابة اجلدد

»التجارة« تدمغ 4.5 أطنان معادن 
ثمينة خالل سبتمبر و11.4 ألف دينار 

إجمالي الرسوم احملصلة

»الشال«: ما أجنز من خطط 
التنمية حتى اآلن دون الصفر

ذكر تقرير الشال االقتصادي األسبوعي حول 
خطة التنمية واإلجناز ان املقياس الصحيح 
للتنمية ليس بنسبة اإلنفاق من ذلك املبلغ 

املخصص ملشروعات اخلطة، وليس بالتأكيد 
عدد املشروعات املنفذة من تلك املقدرة، وال هي 

عدد التشريعات نسبة إلى تلك املقرر إقرارها، 
فتلك كلها وسائل وليست أهدافا. معايير القياس 

الصحيحة هي عدد فرص العمل املواطنة 
احملققة من تلك املقدرة، ونسبة ما حتقق من 

خفض ملساهمة القطاع العام في صناعة السلع 
واخلدمات والتحسن في نوعيتها بسبب تسارع 
منو نصيب ما عداه، ونسبة اخلفض في اعتماد 

املالية العامة على النفط، واملكاسب التي حققها 
االقتصاد في تنافسيته كمركز مالي ومركز 

جتاري.
وأضاف التقرير انه وبدون أدنى شك بحدوث 

خطأ، وباستخدام املعايير الصحيحة، جنزم بأن 
ما أجنز من خطط التنمية حتى اآلن كان دون 
الصفر، أو سالبا، ألن وضع االقتصاد احمللي 
مع نهاية كل خطة، كان أسوأ منه في بدايتها 

من زاوية اتساع الفجوات الهيكلية، أو من 
زاوية تدهور تنافسية االقتصاد احمللي مقارنة 

مبنافسيه.
وذكر التقرير ان تلك اخلالصة مبناسبة قرب 
نفاذ اخلطة اجلديدة، ليس رغبة في إحباطها، 

وإمنا دعوة لالتفاق مسبقا على وسائل 
القياس الصحيحة، حتى نتفق في احلكم 

على نتائجها. ولعلها فرصة إن صدق ما هو 
منشور حول االستعانة باليابان التي بدأت 

منذ عام تقريبا بتغيير جوهري في منهجيتها 
ملواجهة أزمة ركود لديها دامت أكثر من 20 

عاما -آبي نومكس- وهي حاليا في طور تقييم 
انتقادي حقيقي لتلك السياسات، لذلك هم 
حتما لن يخطئوا تعليمنا وسائل القياس.

أمر نوعي آخر هو دائما صلب خطط التنمية 
الناجحة، فكل جتارب العالم املعاصرة بدءا 

باليابان وأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية ثم 
منور آسيا، وليس انتهاءا بالتجربة التركية 

في بداية األلفية احلالية، تبنت قيم إنتاج 
عالية ومناهج تعليم متفوقة ومحاصرة 

فاعلة للفساد. واألسبوع الفائت، استقالت 
وزيرتان يابانيتان التهامهما بتبديد أموال 

بعشرات اآلالف من الدوالرات في حملتيهما 
االنتخابية، وكانت إحداهما مرشحة خلالفة 
رئيس الوزراء احلالي، وحلقهم باالستقالة 

وزير ثالث الستخدامه أموال مكتبه الرسمي 
بشكل خاطئ، ونحن هنا ال نتكلم عن إيداعات 

لنواب باملاليني ال يطالها القانون كما حال 
الكويت. فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، 
وأملانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، بدأتا في 
عام 1946 من حطام متزامنا مع بداية تصدير 

النفط في الكويت، واالثنتان بال موارد أو 
ثروات طبيعية، ولكنهما تفوقتا باإلنسان 

ومنظومة قيم إنتاج صارمة. لذلك، قد تكون 
االستعانة باليابانيني خطوة صحيحة، ولكنها 
يجب أن تبدأ بدورات تدريبية ملجلس الوزراء 

الكويتي لشرح املخاطر احملتملة من غياب 
التخطيط أو من استمرار السياسات احلالية، 

واألهم، شرح أهمية االنضباط وااللتزام 
كشروط أساس لنجاح أي خطة.

باقي تفاصيل التقرير على موقع »األنباء« اإللكتروني ٭

عاطف رمضان

علمت »األنباء« ان العمليات التجارية  في املنطقة 
احلرة »منطقة املس���تقبل« بالش���ويخ قد توقفت مع 
الشركة الوطنية العقارية  حلني حسم النزاع بني وزارة 
التجارة والصناعة والشركة الوطنية العقارية بشأن 

إدارة املنطقة احلرة. 
وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح 
ل� »األنباء« إن اإلدارة العامة للجمارك أوقفت عمليات 
االستيراد والتصدير اخلاصة بالشركات املتعاملة مع 
»الوطنية العقارية« باملنطقة بس���بب اإلجراء اخلطأ � 
على حد تعبيره � للشركة الوطنية العقارية في تنفيذها 
للحكم االستئنافي رقم 2309، ورقم 2336، ورقم 3013 
لسنة 2004 الصادر لصاحلها واالدعاء أن املنطقة احلرة 

أصبحت في حيازتها وإدارتها.
وأضاف ان الشركة أرس���لت كتابا الى »اجلمارك« 
بوقف التعامل مع أي جهة أخرى، بشكل فردي من دون 

التنسيق مع الوزارة في آلية تنفيذ احلكم.
وأوض���ح ان ال���وزارة عندما تس���لمت املنطقة من 
»الوطنية العقارية« عام 2007 قامت بتش���كيل جلنة 
ومت تسلم املنطقة احلرة من الشركة وتسليمها للهيئة 
العامة للصناعة كجهة مديرة للمنطقة من خالل محاضر 
تسليم. وق�ال: »الوزارة أبلغ�ت اجلمارك بالقضية وان 
األوراق واملس����تندات ال�تي تخ�����ص هيئ�ة الصناعة 
الت���زال موجودة في مبن���ى إدارة املنطقة«. وزاد: كان 
يف�ترض تس���ليم األوراق واملقتنيات ل� »الهيئة« على 
أن يت�م إخالء مبنى اإلدارة بش���كل صحيح من خالل 

تنسيق الشركة مع الوزارة.
 ولفت الى ان وزارة الداخلية حتفظت على املنطقة 
احلرة وسحبت إدارتها من الطرفني حلني حسم اخلالف 

القانوني بني »التجارة« والشركة.
وأش�ار مسؤول ال�وزارة ال�ى أن »ال�داخلية« أغلقت 
مبن�ى اإلدارة، لك��ن املس���تثم�رين ميارسون أعمالهم 

بشكل ط�بيعي.

عاطف رمضان

أصدرت وزارة التج���ارة والصناعة تعميما إداريا 
العتماد دوام املفتشني حديثي التعيني في قطاع الرقابة 
التجارية ببصمة حضور وانصراف مدتها س���نة من 

تاريخ التعيني.
والقى التعميم استياء من قبل هؤالء املفتشني، حيث 
وصفوه بأنه نوع من التفرقة بني مفتشي الوزارة وانه 
سيرهقهم خاصة أن عملهم ميداني وفي األسواق، لكن 
مسؤول في الوزارة قال ل� »األنباء« إن تلك فترة جتربة 
والتعميم حدد فترة البصمة بسنة من بداية تعيينهم 

حلني جتاوزهم فترة التجربة.

عاطف رمضان

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة 
حصلت »األنباء« على نسخة منها أن ادارة املعادن الثمينة 
بالوزارة دمغت 4.529 أطنان من املعادن الثمينة خالل شهر 
سبتمبر املاضي. وكانت »االنباء« نشرت خالل عيد االضحى 
املبارك احصائية للوزارة تفيد بأنها حققت رقما قياسيا عبر 
دمغها 4.2 اطنان من املعادن الثمينة خالل شهر اغسطس 
املاضي، لتتعدى هذا الرقم بفارق زيادة 300 كيلو. ودمغت 
الوزارة 1.4 طن من املعادن الثمينة خالل شهر يوليو املاضي. 
وقدر مسؤول في الوزارة هذه الكمية بأنها تفوق ما تدمغه 
بريطاني���ا خالل عام كامل، مرجعا ذلك إلى االقبال املتزايد 
الذي شهدته ورش الذهب من قبل املواطنني واملقيمني خالل 
الفترة األخيرة نتيجة انخفاض االسعار العاملية للذهب مما 
جعل هذه الورش تزود من إنتاجها من املشغوالت الثمينة 
لتلبية احتياجات السوق احمللي. وتتمثل هذه املعادن في 
مش���غوالت ذهبية وهي النس���بة الكبرى وأحجار كرمية 
وفضة وسبائك وبالتني.  وبلغ اجمالي الرسوم احملصلة 
للمعادن الثمينة التي دمغتها الوزارة خالل سبتمبر 11.4 
ألف دينار. وبلغ وزن الذهب احمللي واخلارجي من إجمالي 
املعادن نحو 2.3 طن منها 983 كيلوغرام ذهب محلي و1.3 
طن ذهب خارجي. وبلغ اجمالي الس���بائك الذهبية 2 طن، 

وبلغ وزن الفضة 187 كيلو غراما خالل هذه الفترة. 
وش���هد السوق احمللي حس���ب ما ذكره جتار ذهب في 
تصريحات ل� »األنباء« طلبا متزايدا على املشغوالت الذهبية 
خالل الفت���رة األخيرة خاصة قبل عي���د األضحى املبارك 
وتزامن تلك الفترة مع موسم األعراس، واعتدال الطقس، 
حيث يتزايد اإلقبال على ش���راء الذهب في فصل الش���تاء 

مقارنة بالصيف.

عادل املاجد

منو محفظة االئتمان إلى 21%  مقارنة بنمو 9% للبنوك مجتمعة

املاجد: انخفاض ديون »بوبيان« املتعثرة
إلى 1.3% خالل الربع الثالث

أك�د نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب 
املاجد ان املخصصات التي 
يجنبه����ا البن����ك حاليا هي 
مخصص�����ات احترازي����ة، 
مش������يرا ال��ى ان��ا بل��غت 
خالل العام احلالي حوالي 11 
مليون دينار مقارنة بالفترة 
نفس����ها من الع����ام املاضي 

والبالغة 16 مليون دينار.
وأض�����اف ف����ي لقاء مع 
محط�ة »س����ي ان بي سي 
ع�ربي����ة« CNBC ان حجم 
ال�ديون امل�تعثرة خالل الربع 
ال�ثالث م�ن الع�ام احلالي بلغ 
1.3% مق��ارنة مع 2.1% للفترة 
نفس����ها من العام املاضي، 
مشيرا الى أهمية التسويات 
التي قام به�ا البنك مؤخرا 
وم����ن بينها تس�����ويته مع 
شركة املدينة في خفض هذه 
النسبة متوقعا ان تنخفض 
بنه�اية ال�عام احلالي نتيجة 
إح�دى التس�ويات التي ميكن 

ان تتم قريبا.
وح�ول نس���بة تغطية 
ال�دي����ون املتعث���رة ق���ال 
انه����ا بل�غت %171،  املاجد 
وذلك نتيجة لل��مخصصات 
التي اح��تاط بها البنك في 

السنوات األخيرة.

وح���ول من���و محفظة 
االئتمان اخلاصة بالبنك قال 
املاجد انه يتوقع ان حتافظ 
على نسب منوها وهو حوالي 
21% مقارنة بنسبة منو %9 

للبنوك مجتمعة.
وردا على س���ؤال حول 
توزيعات املس���اهمني قال 
املاجد انه يتوقع ان يستمر 
البنك في توزيعاته اسهم 
منحة وه���و التوجه الذي 
يراه مجلس اإلدارة أفضل، 
موضحا انه من غير املقبول 
ان يتم توزيع أرباح نقدية 
وبعدها يتم زي���ادة رأس 

املال.
وباإلشارة إلى التعليمات 
الت���ي أصدرها  اجلدي���دة 
مؤخرا بنك الكويت املركزي 
واخلاصة مبعي���ار كفاية 
رأس املال � بازل 3، أوضح 
امل�اج�د ان البنك قد استوفى 
املتطلبات اجلديدة، حيث 
بلغت نسبه كفاية رأس املال 
الرغم من  17.1% على  لديه 
متطلبات رأس املال اإلضافية 

وفقا لهذه التعليمات.
يذكر ان بنك بوبيان قد 
أعل�ن مؤخ���را عن حتقيق 
ص�افي رب�ح بنه�اية سبتمبر 
2014 بلغ 20.3 مليون دينار 
بزيادة 117% عن الفترة نفسها 

من العام املاضي وبربحية 
س���هم بلغ���ت 10.3 فلوس 

مقارنة مع4.75 فلوس.
البنك  وكان���ت حص���ة 
الس���وقية من التمويل قد 
ارتفع�ت م�ن 2.3% في 2009 
ال�ى 5.6% حاليا كما ارتفع 
مت�وي�ل األف�راد من 1.2% الى 
7.9% خ�الل الفترة نفسها.

إل�ى ذلك فقد  باإلض�افة 
بل�غ���ت إجم�ال���ي أص�ول 
البن���ك 2.5 ملي����ار دين�ار 
الثال�ث من  الرب���ع  بنهاية 
2014 بنسبة منو قدرها %19 
وكذلك زادت ودائع العمالء 
إلى 1.9 مليار دينار بنسبة 

منو قدرها %15.
أخ���رى  جه���ة  وم���ن 
فق���د ارتفع����ت اإلي�رادات 
إلى 58 مليون  التشغيلية 
دين�ار بنس���بة منو قدرها 
20%. وارتفع إجمالي قيمة 
البنك  ف���ي  امللكية  حقوق 
ليص����ل إل����ى 287 مليون 
دين���ار مق�ارن����ة م�ع 258 
مليون دين�ار الع�ام املاضي 
وزادت محفظة التم�ويل إل�ى 
1.7 مليار دين���ار مق�ارن�ة 
م�ع 1.4 مليار دينار الع��ام 
امل��اضي بنمو 21% إلى ج�انب 
االرتفاع املتواصل لقاعدة 

عمالء البنك.
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هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وإيفا العاملية 
للسياحة والسفر تروجان إلمارة أبوظبي

)قاسم باشا( أمين ساويرس املدير العام لـ »إيفا« متوسطا فريق العمل خالل الفعالية  

عبدالرحمن خالد

قامت هيئة أبوظبي للس����ياحة والثقافة 
بالتعاون مع ش����ركة إيفا العاملية للسياحة 
والس����فر بتنظيم حملة فعاليات ترويجية 
بالكويت بهدف استقطاب املزيد من الزوار 

الكويتيني واملقيمني.
أقيمت الفعاليات في الفترة من 23 إلى 25 
أكتوبر في مركز تسوق األڤنيوز. وشارك في 
الفعاليات وفد من »هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة« و»عال����م فيراري أبوظبي«، أكبر 
مدينة ألعاب مغطاة في العالم والتي تضم 
»فورموال1 روس����ا« أس����رع لعبة مركبات 
أفعوانية في العالم، ومدينة األلعاب املائية 
»ياس ووتروورلد أبوظبي« و»روتانا للفنادق 
واملنتجعات« و»االحتاد للطيران« التي تسير 
4 رحالت يوميا من الكويت إلى مطار أبوظبي 

الدولي. 
وصرح املدير العام لشركة إيفا العاملية 
للسياحة والسفر، أمين ساويرس »يسعدنا 
أن يتم اختيار شركة إيفا العاملية للسياحة 
والس����فر من قبل هيئة أبوظبي للس����ياحة 
والثقافة كشريك في تنظيم هذه الفعاليات 
الترويجية إلمارة أبوظبي، مما يعكس مدى ثقة 
الهيئة بدور شركتنا في تقدمي أفضل خدمات 
السفر والسياحة مبختلف أنواعها. ونتطلع 
للمزيد من التعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة 
في املستقبل للنهوض بالسياحة في إمارة 
أبوظبي«. وسلطت احلملة الترويجية الضوء 
على عرض ديزني »احلسناء والوحش« املقرر 
إقامته في جزيرة ياس للمرة األولى مبنطقة 
اخلليج اعتبارا من نهاية الش����هر اجلاري، 
و»س����باق جائزة االحتاد للطيران الكبرى 
للفورموال1 في أبوظبي« في ش����هر نوفمبر 

وبرنامج حفالت ما بعد الس����باق »ياسالم« 
والتي سيتألق خاللها النجم البريطاني »ذا 
هو« واملطرب واملؤلف واملنتج األميركي فاريل 
وليامز واملنسق املوسيقي الهولندي آرمني فان 
بورين إلى جانب التعريف ببرنامج احتفاالت 
اليوم الوطني والتي تشمل العرض اإلقليمي 
األول لسيرك نيترو، وخطط اإلمارة الستضافة 
»سباق فولفو للمحيطات« وأسطول يخوته 
على مدى ثالثة أسابيع من 12 ديسمبر 2014 
إل����ى 3 يناير 2015 في قرية للس����باق على 
كورني����ش أبوظبي، والتي تب����دأ فعالياتها 
بالعرض املوس����يقي »الكوكب األزرق« من 
إنتاج »هيئة اإلذاع����ة البريطانية يومي 12 
و13 ديسمبر. وستضم قرية السباق، وهي 
أكبر من خمسة مالعب لكرة القدم، مجموعة 
واسعة من األنش����طة الترفيهية والعائلية 
ألعاب األطفال ومعارض تفاعلية  ومناطق 
عن التراث البحري العريق إلمارة أبوظبي 
وسباقات لليخوت الشراعية وعروضا لصيد 
اللؤلؤ والغطس وأناشيد البحارة التقليدية 
وأنش����طة عن حماية احمليطات والسالحف 
وتنظيف الشواطئ. ويتوقع استقبال القرية 
نحو 200 ألف زائر خالل احتضان العاصمة 
اإلماراتية ألس����طول قمة حتديات اليخوت 
الش����راعية في العالم. وتستقبل العاصمة 
اإلماراتية مرحلة التوقف الثانية ل� »سباق 
فولفو للمحيطات 2014-2015«، في منتصف 
ديسمبر املقبل، مع ترحيبها بأسطول يخوته 
قادمة من كيب تاون، جنوب أفريقيا، على 
أن يق����ام يوم 2 يناير 2015 س����باق امليناء 
املستضيف في أبوظبي، الذي أحرز »فريق 
أبوظبي للمحيطات« لقبه في الدورة املاضية، 
قبل معاودة اليخوت إبحارها باجتاه ميناء 

سانيا الصيني في اليوم التالي.

»بيتك«: تدريب 2700 موظف 
من خالل 9500 مقعد تدريبي

وخدمة العم���الء، والعمل 
بروح الفريق الواحد، وإدارة 
الوقت، ونحو 5800 مقعد 
للتعلي���م التقليدي، الذي 
يكون ضمن فصول، حيث 
غطت برام���ج، من أبرزها 
ورش عمل إدارة املخاطر، 
ومكافحة غسيل األموال، 
وبرامج شرعية، وبرامج 
االئتمان، وإدارة استمرارية 
العمل، واملهارات اإلشرافية 
وبرامج مصرفية متنوعة، 
مشيرا إلى ان »بيتك« ماض 
في استكمال خطته وبرامجه 

التدريبية لهذا العام.
ال���ى  العم���ر  وأش���ار 
ان »بيت���ك« يعتم���د عدة 
معايي���ر مهنية في تقدير 
االحتياجات التدريبية بدقة، 
أهمها التواصل املباشر بني 
املديرين واملوظفني في إطار 

من الشفافية.

إلى تدريب وتطوير موارده 
البشرية واالرتقاء بأدائهم، 
حيث أجنز الى اآلن تدريب 
2700 من موظفيه من خالل 
9500 مقعد تدريبي غطت 
مختلف اجلوانب واملهارات 
املصرفية والتقنية، انطالقا 
من اإلميان بأهمية املوارد 
البش���رية كطاقة حقيقية 
للنجاح ومحور رئيسي في 
التكيف مع التطورات على 
صعيد الصناعة املصرفية، 
وكذلك لرفع مؤشرات األداء 

العام وحتسني الكفاءة.
العم���ر في  وأض���اف 
تصري���ح صحافي، ان من 
ه���ذه الف���رص التدريبية 
نحو 3650 مقعدا تدريبيا 
للتعليم اإللكتروني شملت 
أكثر من 700 موظف، حيث 
غطت برامج مختلفة، من 
أبرزها حملة امن املعلومات، 

قال مدير ع���ام املوارد 
البشرية واخلدمات العامة 
في بيت التمويل الكويتي 
)بيت���ك( زي���اد العمر، ان 
»بيت���ك« واصل على مدار 
العام احلالي برامجه الهادفة 

زياد العمر 

القياسية أو االختيارية في إطار 
 BMW ConnectedDrive نظام
ال���ذي يواصل وضع معايير 
الس���المة والراحة والترفيه 

واملعلومات.
 BMW في الوقت ذاته تعد
الفئة اخلامسة أكثر من مجرد 
مركب���ة تنفيذي���ة، ومتزج 
السيارة بني قوة الشخصية 
وأناقة املظهر بفضل التصميم 
اجلذاب والراحة التي تزخر بها 
املقصورة الداخلية، إضافة إلى 
متعة القيادة واألداء الفعال، ما 
يجعلها اخليار املثالي لكل من 
يتوقع أكثر من مجرد مظهر 
أنيق للسيارة التي يقتنيها.

متثل BMW الفئة السادسة 
»غران كوبيه« عنوانا للتطلع 
نحو الكمال، وذلك مبا حتمله 
من قوى القيادة التي تشمل 
الس���عي الستكشاف اجلديد 
واإلقدام نحو التفكير مجددا 
بطرق غير تقليدية، وهو ما ال 
يتوافر في أي سيارة أخرى.

وبفضل م����ا متتاز به من 
مزيج فري����د يضم التصميم 
الرائ����د والطاب����ع الرياضي 
االستثنائي واألناقة احلصرية، 
تخلق ه����ذه الس����يارة ذات 
األبواب ال� 4 مستوى ال مثيل 
له م����ن الديناميكية وجمال 
املظهر يوقظ من جديد متعة 
القيادة في كل يوم. وأخيرا 
الس����ابعة  الفئة   BMW تعد
سيارة فريدة تترك انطباعا 
يدوم في أي مكان تتواجد به. 
وتنعكس قوتها الداخلية في 
تصميمها الراقي وما تزخر به 
من إبداع وقوة مذهلة. ومتتاز 
مبس����تويات ال تضاهى من 
الراحة والسالمة، وتتطابق 
 BMW مع ما توفره سيارات
م����ن طابع رياض����ي وكفاءة 
استثنائية. وبفضل كل هذه 
املزايا وغيره����ا تنفرد هذه 
الس����يارة مبوقع الريادة في 

فئتها«.

س���يارة BMW الفئة الرابعة 
»غ���ران كوبيه« اجلديدة بني 
الطابع االستثنائي واألناقة 
مع مالءمتها التامة لالستخدام 
اليوم���ي. وبفضل تصميمها 
األخاذ الذي يأس���ر العيون، 
تق���ف الس���يارة متفردة عن 

غيرها.
كما متتاز مبزيج فريد من 
األنظمة الذكية ملساعدة السائق 
واملتوافرة ضمن املواصفات 

بقوتها وإطاللتها املذهلة كل 
ما تتميز به سيارات BMW من 
قدرة رياضية وأناقة ومظهر 

جمالي وتقنية رائدة.
وينعك���س ذل���ك في كل 
تفاصي���ل تصميمها اجلذاب 
املمي���ز، ومتتاز  ومظهره���ا 
السيارة بأعلى معايير األداء 
الديناميك���ي واالقتصاد في 

استهالك الوقود.
م���ن جانب آخ���ر، جتمع 

تقدم ش���ركة علي الغامن 
وأوالده للس���يارات، املوزع 
 BMW احلص���ري ملجموعة
الكويت، لعمالئها قائمة  في 
مذهلة من املزايا تتوافق متاما 
م���ع االبت���كارات والتقنيات 
املتميزة ملجموعة  الهندسية 
الفاخرة  س���يارات الصالون 

.BMW من
املزايا على  وتتوافر هذه 
سيارات BMW الصالون ذات 
األبواب ال� 4 من الفئات الثالثة 
والرابعة واخلامسة والسادسة 
والس���ابعة، وتشمل ضمانا 
ملدة خمس سنوات، وخدمة 
مجانية ل� 4 سنوات، إضافة 
إلى تغطية تأمينية مجانية، 
وتس���جيل مجاني للسيارة، 

وهاتف »آيفون 6«.
القطامي،  وقال يوس���ف 
الغامن  مدير عام شركة علي 
وأوالده للس���يارات: »ه���ذه 
فرصة غير مسبوقة لعشاق 
س���يارات BMW في الكويت 
القتناء أي طراز صالون من 
سيارات BMW املفضلة لديهم. 
وميكننا القول ان هذه املزايا 
توفر للعمالء جتربة مجزية 
حقا من شأنها إثراء حياتهم 

اليومية بطرق متعددة«.
وأض���اف: »وإل���ى جانب 
تقدمي مزايا استثنائية تتعلق 
بالضمان والصيانة والتغطية 
التأمينية والتي تضيف املزيد 
إلى الثق���ة وراحة البال التي 
 ،BMW يوفرها امتالك سيارة
فإنن���ا نقدم أيضا مس���توى 
متمي���زا م���ن التواصل عبر 
التقني���ات واالبتكارات التي 
تزخر بها س���ياراتنا والتي 
تستحوذ على موقع الريادة في 
السوق. لذلك قد حان الوقت 
ليتفض���ل العمالء دون تردد 
بزيارة معرضنا واالستمتاع 
بتجربة ممتعة في القيادة ال 
 .»BMW توفرها إال سيارات
جتس���د BMW الفئة الثالثة 

سيارات BMW الصالون: إثراء ال حدود له

علي الغامن وأوالده 
للسيارات تضيف 

مجموعة من 
املزايا ملتعة قيادة 

BMW
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محرك البنزين 
احلديث التيربو 

تشارج يقدم بأربع 
أسطوانات قوة 

208 أحصنة وعزم 
دوران 350 نيوتن 

متر مع ناقل حركة 
أوتوماتيكي بسبع 

سرعات

احملرك اجلديد 
ميثل جزءاً من 
توسع الشركة 

املتواصل في إنتاج 
احملركات ملجموعة 

سيارات إنفينيتي

الدولة وجتذب الس���ياح إلى 
الكويت وفي الوقت ذاته توفر 
اخلدمات الترفيهية والعالجية 
التي  والرياضية والسياحية 
تغني املواطن���ن عن الهجرة 
سنويا للبحث عن هذه األمور 

في اخلارج.
ولفتت العنجري إلى أنها منذ 
أن كانت في موقع املسؤولية 
كوكيلة لقطاع السياحة، ومنذ 
أن ترك���ت ذلك املنصب نادت 
مرارا وتكرارا بضرورة منح هذا 
القطاع االهتمام الكافي من قبل 
احلكومة ليكون نافذة واسعة 
لدعم االقتصاد الوطني ال تقل 
شأنا عن الثروة النفطية، إال أنه 
لألسف يوضع هذا القطاع في 
آخر األولويات، ولم يضع أي 
وزير خطة تطويره على أجندة 
اهتماماته، وما يدعو لألسى 
أن البعض يستبعدون متاما 
أن يكون هناك مجال لتطوير 

السياحة في الكويت.
وشددت العنجري على أن 
تطوير السياحة يعزز من توجه 
الدولة نحو زيادة االستفادة من 
املش���اريع الصغيرة، والعمل 
على إيقاف الهدر، والس���عي 
إلى تقليل املبالغ الباهظة التي 
ينفقها املواطنون في اإلجازات 

والسفرات اخلارجية.
 وأشارت إلى أن انخفاض 
أسعار النفط يدق ناقوس اخلطر 
ويحتم علينا أن نتخذ خطوات 

لفتت إلى عدم تنفيذ خطة تطويرها املقدمة في 2005

العنجري: السياحة بديل إستراتيجي تتغافل 
عنه احلكومة في تنويع مصادر الدخل

جادة نحو تقليل االعتماد عليه 
واالنفتاح نحو مجاالت رحبة 
ومتنوعة وفي مقدمتها التنمية 
السياحية مبختلف مجاالتها 
مؤكدة أن هذا األمر ال يحتاج 
سوى قيادات طموحة، قادرة 
على اتخاذ القرارات السديدة 
املدروس���ة  لتنفي���ذ اخلطط 
التي ظلت حبيس���ة األدراج 
لس���نوات طويل���ة، رغم أنها 
تكفل االس���تفادة م���ن موارد 
الكويت لتحقيق تنمية سياحية 
حقيقية وتنويع مصادر الدخل 

ودعم االقتصاد الوطني.

وصفت مدير عام ش���ركة 
ليدرز جروب نبيلة العنجري 
إجراءات احلكومة للبحث عن 
القومي  الدخل  بدائل لتنويع 
بأنها ليست سوى تخبط، إذا 
انها ال تعكس رؤية متكاملة 
عن استحداث مصادر جديدة 
للدخ���ل القومي ت���در عوائد 
الدولة،  حقيقية على خزينة 
ويكون لها مردود إيجابي على 

املجتمع. 
وقالت العنجري في تصريح 
صحافي إن بحث زيادة أسعار 
الطاقة، وإقرارها فعليا ألسعار 
الديزل والكيروسن وتأجيل 
رفعها للكهرباء ال ميثل إضافة 
حقيقية للدخ���ل القومي، في 
حن أن احلل الذي تتغافل عنه 
احلكومة رغم أهميته وضمان 
نتائج���ه يكمن ف���ي التنمية 

السياحية.
وأضاف���ت أنه���ا منذ أكثر 
من 10 س���نوات ومع تأسيس 
قطاع الس���ياحة كانت هناك 
رؤية متكامل���ة لتطوير هذا 
القطاع بهدف جعله واحدا من 
أهم روافد االقتصاد الوطني، 
وبالفعل مت تقدمي هذه الرؤية 
ضمن اخلطة اإلس���تراتيجية 
للدولة في العام 2005، وهي 
خطة متكاملة وشاملة إليجاد 
بدائل للدخل القومي تنمو مع 
الوقت وتسهم في توفير فرص 
نبيلة العنجريعمل وتراعي استغالل موارد 

 Youth وقد مت تصميم حساب
من بنك برقان خصوصا للشباب 
الذين تتراوح أعمارهم ما بن ال� 
15 و25 عاما، والذين يسعون 

لتحقيق مستقبل ناجح.

»برقان«: 10% خصم لعمالء Youth بـ »ألتا الصحي«
أعلن بنك برقان اليوم عن 
تقدميه عرضا مميزا حلامالت 
بطاقة السحب اآللي من حساب 
Youth عند االشتراك مبركز ألتا 
الصحي، حيث يقدم مركز ألتا 
خصما خاصا بقيمة 10% على 
رسوم االش����تراك مع أولوية 
التس����جيل، هذا باإلضافة الى 
باقة مميزة تضم إمكانية جتميد 
العضوي����ة ملدة ش����هر، تقييم 
مجان����ي، 4 متاري����ن تدريبية 
مع مدربة ش����خصية، و4 أيام 

مجانية.
ألت����ا الصحي  ويقع نادي 
للسيدات في برج التجارية في 
الطاب����ق 26 املطل على مدينة 
الكويت، وهو مصمم بطريقة 
عصري����ة مس����تقبلية ليوفر 
ألعضائه مناخا مناس����با ألداء 

أفضل أنواع التمارين.

مبحرك سعة 2.0 ليتر »التيربو تشارج« اجلديد كلياً في املنطقة

 »Q50« إنفينيتي الشرق األوسط« تطرح«

.)ASC( احلركة
٭ مفتاح حتديد منط القيادة 
)رياضي، قياسي، بيئي، خاص 

»إعدادات مخصصة«(. 
٭ نظ����ام تعليق مس����تقل 
ومتعدد الوصالت للعجالت 
األربع )تصميم محور منفرد 
أمامي بأسلوب عظم الترقوة 
املزدوج/ تصمي����م اخللفية 
املعدلة( مع االستخدام املكثف 
ملكونات األملنيوم خفيفة الوزن 
وقضب����ان التثبيت األمامية 

واخللفية.
التوجيه  ٭ تقني����ة نظ����ام 
مبساندة كهربائية - جريدة 
مس����ننة وترس واملتحسس 

لسرعة املركبة.
٭ مكابح ذات أقراص مهواة 
على العجالت األربع، ونظام 
 ABS املكابح املانعة لالنغالق
والتوزي����ع االلكتروني لقوة 
الفرمل����ة، وتقني����ة تعزيز 

املكابح.
الديناميكي في  التحك����م  ٭ 
املركب����ة مع نظ����ام التحكم 
النشط بالثبات لتوفير القدرة 

على االنعطاف الديناميكي.
٭ نظام مراقبة ضغط الهواء 
في اإلط����ارات )TPMS( لكل 

إطار.

المزايا الترحيبية في السيارة:

٭ مجهزة لالهتمام بالسائق، 
التجهيزات املركزية  ولوحة 

بتصميم مرحب ال متماثل.

٭ حي����ز واس����ع للركبتن 
والرأس واألكتاف.

٭ دخول وخروج سهل إلى 
املقاعد اخللفية بفضل الفتحات 

الواسعة للبابن اخللفين.
٭ تصمي����م بخطوط جميلة 
وطبيعي����ة للمقاعد األمامية 

لتعزيز الراحة.
٭ تطعيم����ات داخلي����ة من 
أملنيوم الكاتش����و في لوحة 
التجهيزات املركزية، ولوحة 

األدوات واألبواب.
٭ فتحة السقف املتوافرة.

٭ اجليل اجلديد من النظام 
 Infiniti Studio on( الصوتي
Wheels( م����ن بوز مع لوحة 
التجهي����زات املؤلف����ة من 3 
مستويات ملكبرات للصوت 
)حتى 14 مكب����را للصوت(، 
 Advanced Staging( وتقنية

.)Technology

نظام InTouch من إنفينيتي

٭ الواجهة البش����رية اآللية 
 Infiniti InTouch لنظام )HMI(
للجيل القادم مع أول شاشة 
عرض ثنائية تعمل باللمس 
 LCD/( )من نوعها في العالم
VGA 8 بوصة للشاشة العلوية 
امللونة و7 بوصات للشاشة 

السفلية امللونة(.
٭ نظ����ام الهات����ف بلوتوث 
اليدين،  من دون اس����تخدام 
وتش����غيل املوس����يقى عبر 

.)Bluetooth( البلوتوث

تقنيات درع السالمة

٭ نظام الوس����ائد الهوائية 
 )AABS( املتطور من إنفينيتي
مع وس����ائد هوائية جانبية 
التشغيل،  منس����دلة ثنائية 
وحساس����ات ح����زام األمان 

وحساس تصنيف الركاب.
٭ الوسائد الهوائية اإلضافية 
للحماية م����ن االصطدامات 
اجلانبية واملركبة على املقعد 

األمامي.
الهوائي���ة  الوس���ائد  ٭ 
الستارية اإلضافية للحماية 
من االصطدامات اجلانبية 
واملركبة في سقف املركب، 
وذلك حلماية منطقة الرأس 
للركاب عل���ى اجلانبن في 

املقعد اخللفي

واملظهر القوي الرياضي.
٭ الش����بك األمام����ي بعالمة 
إنفينيتي »القوس املزدوج«، 
ومظه����ر قوس����ي ديناميكي 

ودعائم هاللية الشكل.
 LED ٭ مصابيح وإض����اءة
املمي����زة )مصابيح  األمامية 
أمامي����ة، كش����اف الضباب، 
ومصابيح التحديد(، ومجموعة 

مصابيح LED اخللفية.
٭ تصميم إنس����يابي متقدم 
مع معامل مقاومة الهواء 0.26 
يبلغ الصفر من حيث عامل 
الرف����ع في مقدمة الس����يارة 

ومؤخرتها.

األداء:

٭ تقنية التيربو تشارج من 
خالل مح����رك البنزين بأربع 
أسطوانات سعة 2.0 ليتر يقدم 
تسارعا مستداما واستجابة 
اس����تثنائية، وأمناط قيادة 
مختلفة مع قوة 208 أحصنة 
وع����زم دوران 350 نيوت����ن 
متر، ما يضمن حتكما مثاليا 

وجتربة قيادة مثيرة.
٭ ناقل حركة بسبع سرعات 
مبحرك أمام����ي ودفع خلفي 
للعجالت مع ضبط الكتروني 
والتقنية التي تالئم بن عملية 
النق����ل إل����ى س����رعات أدنى 
وبن س����رعة دوران احملرك 
 )Downshift Rev Matching(
ومنط النقل اليدوي للسرعة 
وتقنية التحكم املتكيف بنقل 

إنفينيتي الشرق  طرحت 
األوسط محرك التيربو تشارج 
س����عة 2.0 ليتر اجلديد كليا 
مبزاي����اه الرياضي����ة، حيث 
سيتوافر محرك البنزين اآلن 
 Q50 جلميع سائقي إنفينيتي

في املنطقة.
البنزين  ويولد مح����رك 
بأربع أس����طوانات احلديث 
الوزن قوة  والقوي وخفيف 
208 أحصنة وعزم دوران 350 
نيوتن متر، ويرس����ل قوته 
الرائعة إلى العجلتن عبر ناقل 
احلركة األوتوماتيكي بسبع 
سرعات. وتتم مساندة القيادة 
املرنة والفعالة من قبل آلية 
توصيل عزم الدوران مبكرة 
التشغيل والتي تبدأ من 1250 

دورة في الدقيقة.
وق����د مت تصنيع احملرك 
بأحدث كفاءة في اس����تهالك 
الدقيق  الوق����ود والضب����ط 
من قبل مهندس����ي إنفينيتي 
لتحقي����ق اس����تجابة مثالية 
لدواسة الوقود، لينضم محرك 
احلقن املباشر للبنزين سعة 
2.0 ليتر إلى احملرك الهجن 
ذي األداء العالي والذي اكتسب 
سمعة مميزة واحملرك سعة 
3.7 ليت����ر ضم����ن مجموعة 

احملركات.
وقال يورغن شميتز، املدير 
التنفيذي لش����ركة إنفينيتي 
الشرق األوسط: »ميثل تدشن 
محرك إنفينيتي سعة 2.0 ليتر 
مع التيربو تشارج اخلطوة 
املتقدم����ة في خط����ة تعزيز 
منتجات الش����ركة. س����تزيد 
إنفينيتي مجموعة طرازاتها 
بنسبة 60% وسترفع إلى أكثر 
من الضع����ف عدد محركاتها 
خالل السنوات اخلمس املقبلة، 
ما يؤكد التزام إنفينيتي بتلبية 
متطلبات جمهور أوسع من 

عمالئها املميزين«.
العامة  اللمحات  تش����مل 
 2014 Q50 لسيارة إنفينيتي
مبحرك 2.0 ليتر مع التيربو 

تشارج ما يلي:

التصميم:

٭ تصميم حسي ديناميكي 
مع رحابة استثنائية.

٭ البنية العريضة واملنخفضة 

ً زيادة في مبيعات »بنتلي« يجعلها حتقق رقماً قياسياً جديدا

»جاكوار« تطلق برنامج خدمات مالية في الشرق األوسط

 وذلك بفضل خطوط اإلنتاج
ال� 3 لدينا التي تقدم مزيجا 
مثاليا من الفخامة واألداء فضال 
عما نتميز به في شركة بنتلي 
من عامل جذب له محبون من 
جميع أنحاء العالم«. كما ظلت 
األميركتان في الصدارة بن 
أسواق بنتلي حيث وصل عدد 
السيارات املبيعة 2107 سيارة 
بزيادة 4% عن أول 9 أشهر من 
عام 2013 حيث بيعت 2022 

سيارة.
هذا واس����تمرت املبيعات 
الكبيرة في الصن على عهدها 
على الرغم م����ن عدم ازدهار 

الس����وق بها وذلك حيث كان 
للسيارة فالينغ سبور القدرة 
على وصول عدد الس����يارات 

املسلمة إلى 695 سيارة.
 وق����د ش����هدت األش����هر

ال� 9 األولى من عام 2014 تسليم 
1959 سيارة مقارنة بتسليم 

1264 سيارة في عام 2013.
أما في أملانيا، فاستمر األداء 
القوي بها في مساهمته في رفع 
نسبة املبيعات في أوروبا إلى 
7%. حيث بيعت 1.155 سيارة 
في الع����ام 2014 مقابل 1.081 

سيارة في العام 2013.
كما شهدت نسبة السيارات 
املباعة في اململكة املتحدة هي 
األخرى زيادة بنس����بة %5. 
فقد ارتفعت املبيعات بعد أن 
كانت 1055 س����يارة في عام 
2013 لتصب����ح 1113 س����يارة 

حتى اآلن.
الش����رق  وعل����ى صعيد 
النمو  األوس����ط، لم ينقطع 
الهائ����ل في املبيع����ات الذي 
تشهده املنطقة، حيث مت بيع 
720 س����يارة بتحسن بلغت 
نس����بته 21% عن العام 2013 
)596 سيارة(. فها هو حجم 
السيارات املباعة في الشرق 
األوسط وقد زاد اآلن إلى أكثر 
من الضعف على مدار السنوات 

ال� 3 املاضية.

شركة بنتلي لقطاع املبيعات 
والتسويق وخدمات ما بعد 
التالي:  البي����ع بالتصري����ح 
»ذكرنا في بداي����ة هذا العام 
أن عام 2014 سيس����جل رقما 
قياسيا جديدا لصالح بنتلي 
ونحن ال نزال نس����ير نحو 
الوفاء بهذا الوعد بثقة وثبات. 
هناك أسواق صعبة املراس لنا 
ولغيرنا من األسماء التجارية 
في عالم صناعة الس����يارات 
الفاخرة، ولكنن����ا متأكدون 
من أن عام 2014 سيس����جل 
في تاريخنا عل����ى أنه العام 
األفضل للشركة على اإلطالق، 

ها نحن أمام 9 أشهر مضت 
من عام 2014 وبنتلي ماضية 
بثبات ورسوخ نحو الوصول 
إلى هدفها م����ن حتقيق رقم 

قياسي لهذا العام.
وها نحن منر مبنتصف 
الع����ام، حيث يش����هد معدل 
املبيعات العاملية زيادة بنسبة 
19% ليصل إلى 7786 سيارة 
بعد أن كان 6516 سيارة في 
النصف األول من عام 2013.

املناطق  وق���د ش���هدت 
الرئيسية لبنتلي،  األربعة 
أال وهي األميركتان والصن 
وأوروبا، مبا في ذلك اململكة 
املتحدة، والش���رق الوسط 
أداء قوي���ا، حيث احتفظت 
األميركت���ان مبكانتهما في 
الصدارة بن أسواق بنتلي، 
غي���ر أن النم���و القوي في 
مبيعات الصن قلص الفجوة 

بينهما.
للط����رازات  كان  وق����د 
الفض����ل في جناح  اجلديدة 
املبيعات العاملية وذلك بطرح 
السيارات كونتيننتال جي تي 
الكوبيه ومكشوفة  في8 إس 
 الس����قف وفالينغ س����بر في

8 في السوق.
وفي تعليق ل����ه على ما 
حتقق من نتائج، أدلى كيفن 
روز، عض����و مجل����س إدارة 

تأجيل األقس����اط الشهرية، 
وع����روض مضمونة إلعادة 
الشراء من خالل طرح عروض 
حصرية مبودي����الت معينة 
في ص����االت العرض التابعة 

للوكالء.
وف����ي س����ياق تعليق����ه 
على البرنام����ج، قال بروس 
روبرتس����ون، مدي����ر ع����ام 

جاكوار في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا: »يأتي إطالق 
برنام����ج اخلدمات املالية في 
التوسعية في  إطار خططنا 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، كما أنه يعزز اهتمامنا 
برعاي����ة مصال����ح عمالئنا، 
ويتميز هذا املشروع مبعاييره 
وحجمه عن أي برنامج خدمات 
مالية آخر في املنطقة، ونحن 
أنه سيسهم في  واثقون من 
دفع عجلة من����و أعمالنا من 
خالل توفير جتربة عمالء من 
الدرجة األولى واعتماد معايير 
موثوقة في متيز املنتجات«.
ق����ال نايجل  من جانبه، 
س����تانيالند، مدير اخلدمات 
املالية لدى جاكوار في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: »يقدم 
هذا البرنامج لعمالء العالمة 
الفرصة  التجارية جاك����وار 
لالستفادة من أفضل الصفقات 

على منتجاتنا.

للحصول على باقات متويل 
تنافس����ية واالس����تفادة من 
أفضل خيارات القيمة مقابل 

ما يدفعونه من أموال.
وم����ع باق����ات مصمم����ة 
خصوص����ا لتلبية متطلبات 
مح����ددة في الس����وق، ميكن 
للعمالء االستفادة من أسعار 
التنافس����ية، وخيار  الفائدة 

في إطار توسيع محفظة 
خدماته����ا، أطلقت الش����ركة 
الفاخرة  املصنعة للمركبات 
»جاكوار« برنامج خدمات مالية 
لشبكة وكالئها الرئيسين في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
وم����ن خ����الل ش����راكتها 
البن����وك واملؤسس����ات  مع 
املالي����ة، س����تقدم جاك����وار 
تشكيلة من خدمات التمويل 
ملس����اعدة العمالء على شراء 
مركب����ات جاك����وار اجلديدة 
واملستعملة على حد سواء، 
م����ن خالل تس����هيالت مالية 
متاحة من البنوك التقليدية 

واإلسالمية.
وسيتيح برنامج اخلدمات 
املالية من جاكوار للعمالء بيع 
مركباتهم احلالية، واختيار 
مركبة جديدة وترتيب اتفاقية 
التمويل األنسب لهم، ما يقدم 
للعمالء قناة مريحة ومباشرة 

»زين« تنظم ورشة عمل لقياداتها التنفيذية 
بعنوان »الرؤية واإللهام«

نظمت »زين«، الش����ركة الرائ����دة في تقدمي 
خدمات االتصاالت املتنقلة في الكويت، ورش����ة 
عمل ملجموعة من قياداتها التنفيذية حتت عنوان 

»Visioning and Inspiring الرؤية واإللهام«.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها نظمت 
هذه الورشة التعريفية في إطار مبادرتها »أكادميية 
زين للقيادة«، مبينة أن هذه البرامج التدريبية 
ستحتضن موظفيها من أصحاب املهارات القيادية 
إلى جانب تطوير مه����ارات قياداتها التنفيذية 

احلالية.
وأوضحت الش����ركة أن تنظيم هذه الورشة 
قد جاء في إطار تفعيل اس����تراتيجيتها الرامية 
لالستثمار اجليد والصحيح في ثروتها البشرية 
الوطنية، حيث حترص الشركة على تبني الطاقات 
الواعدة لتأهيلها إلى تسلم مناصب قيادية وحيوية 

مستقبال. 
وأك����دت »زين« حرصها عل����ى توفير أفضل 
البرامج التدريبية ذات املستوى العاملي ملوظفيها 
من خالل استقطاب اخلبراء واملستشارين العاملين 
ملش����اركة خبراتهم من جه����ة، وعن طريق عقد 
الشراكات االس����تراتيجية مع أرقى املؤسسات 

التعليمية والتدريبية العاملية من جهة أخرى.
وبينت الشركة أن ورشة »الرؤية واإللهام« 
التي نظمتها مؤخرا قد أتت بالتعاون مع جامعة 
Ashridge Business School من اململكة املتحدة، 
والتي تعتبر إحدى أكبر اجلامعات املتخصصة 
بتقدمي البرامج التدريبية في مجاالت إدارة األعمال 
حول العالم، حيث تعتبر هذه املرة األولى التي 
تق����وم بها جامع����ة Ashridge بتنظيم محاضرة 

حصرية لشركة خاصة في الكويت.

وأشارت الش����ركة إلى أنها قامت بالتخطيط 
األولي متهيدا النطالق »أكادميية زين للقيادة«، 
والتي بدأت أولى خطواتها العام املاضي، حيث 
تعتبر الورشة التي ش����ارك فيها 12 قياديا من 
قياديي الشركة استمرارا لفعاليات األكادميية، 
حيث تهدف الى تطوير املهارات الضرورية وإمناء 

الروح القيادية في موظفي الشركة. 
وأوضحت املدير التنفيذي للموارد البشرية 
في »زين« نوال بورس����لي بقولها »انطالقا من 
الثوابت التي تعتنقها الشركة، قمنا بتبني مبادرة 
»أكادميية زين للقيادة« لتكون مبادرة ش����املة 
حتتوي طاقات ومه����ارات موظفينا والقيادات 

التنفيذية على السواء«.
وأضافت بقولها: »الهدف من تأس����يس هذه 
االكادميية هو تطوير املهارات القيادية والتركيز 
على صقل املواهب بالشكل الذي يؤهل العناصر 
البشرية الطموحة إلى تسلم املناصب القيادية 

واحليوية مستقبال«.
وأشارت بورسلي إلى أن شركة »زين« تؤمن 
بأن النجاح يعتمد على عاملن مهمن هما القدرة 
على اإلدارة والكوادر البشرية، فالقيادي بشكل 
عام وظيفته تكمن في مساعدة موظفيه على أن 

يصلوا الى أهدافهم.
وأضافت بورسلي: »كون زين شركة وطنية 
رائدة في إسهاماتها في املجتمع، فقد حتتم عليها 
االستثمار في طاقاتها الوطنية وتوفير الفرص 
واملوارد العديدة لهم التي تسمح بتطوير مهاراتهم 
وتوسيع مداركهم واالستفادة من طاقاتهم احلالية 
بأقصى شكل من جهة، وإعدادهم لتحمل مسؤولية 

املناصب األعلى في املستقبل«.

مجموعة من القياديني التنفيذيني في »زين« أثناء الورشة 

الشركة تنظمها في إطار مبادرتها »أكادميية زين للقيادة«
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في إطار إستراتيجيته لتأهيل الكوادر الوطنية

»الوطني« يستقبل الدفعة السادسة من متدربي برنامج الشباب
الكويت  اس����تقبل بن����ك 
الوطن����ي الدفعة السادس����ة 
من متدربي برنامج الشباب 
الدبلوم  املخصص حلمل����ة 
الكوادر  التخرج من  حديثي 

الكويتية الشابة.
وميت����د ه����ذا البرنام����ج 
لفترة شهرين ونصف الشهر 
ويهدف ال����ى تعزيز مهارات 
وقدرات املوظفني اجلدد في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 

الشخصية.
الش����باب  ويقدم برنامج 
فرصا تدريبي����ة للخريجني 
اجلدد تش����مل تعلم املهارات 
األساسية في العمل املصرفي 
وبناء األداء املتميز والتغيير 
واالبتكار إلى جانب علم اإلدارة 
الفعال مما يؤهل  واالتصال 
املتدربني الحقا الى االلتحاق 

مباشرة بالعمل امليداني.
ويأتي هذا البرنامج ضمن 
البرامج التدريبية التي يطلقها 
البنك الوطني سنويا بهدف 
استقطاب الكفاءات الوطنية 

الشابة.
البن����ك الوطني  ويلتزم 
بتوفي����ر برام����ج التدري����ب 
للخريج����ني والطلبة ملدهم 
باخلبرات واملعلومات املهنية 
والتدريبات العملية وإعدادهم 

للعمل املصرفي.
إع����داد برنامج  وق����د مت 
الشباب ليتناسب مع حاجة 
س����وق العمل وهو يأتي في 
إطار ح����رص البنك الوطني 
عل����ى دع����م اخلريجني من 
الكوادر الوطنية وكجزء من 
مسؤوليته االجتماعية جتاه 

عماد العبالني وقيادات من »الوطني« يتوسطون الدفعة السادسة من املتدربني اجلدد في برنامج الشبابالشباب.

»املال للصيرفة« تفتتح فرعها
السادس في حولي والـ 56 بالكويت

خزائن PAX من »إيكيا«
حلول رائعة للتخزين

افتتحت شركة املال العاملية للصيرفة، فرعها السادس 
في منطقة حولي وال� 56 في الكويت وتعتبر حولي من 
املناطق احليوية في الكوي����ت، حيث يقع الفرع مبجمع 

أبراج في شارع العثمان بالقرب من دوار الكرد.
وفي هذا السياق، قال املدير العام عن فرع الشركة اجلديد 
راكيش جوش����ي: »حرصت شركة املال العاملية للصيرفة 
نحو افتتاح فرعها السادس في حولي لتعزيز تواجدها 
اجلغرافي والنوعي على اخلارطة احمللية، باالستناد إلى 
أعلى معايير الكفاءة في حتقيق متطلبات قطاع الصيرفة 
ضمن رؤية عصرية تتفق في مضامينها مع إستراتيجية 
الشركة، وبالتالي نكون قد أصبحنا أقرب الى عمالئنا في 
حولي بش����كل عام«. وتابع: »منطقة حولي تعتبر مركزا 
حيويا يضم شريحة واسعة من السكان، وبالتجهيزات 
الكاملة التي يضمها الفرع، نحن على اس����تعداد لتقدمي 
كل خدماتنا ومنتجاتنا لهم، وسط ارتباط اسمنا بأفضل 
املؤسس����ات املالية العاملية«، وتسعى الشركة من خالل 
فرعها الس����ادس في حولي إلى توفي����ر اخلدمة املريحة 
لعمالئه����ا أينما كانوا باعتبارهم دائما الهدف األول الذي 

تبني الشركة إستراجتيتها على أساسهم.

توفر خزائن PAX، من ايكي����ا، أروع حلول التخزين 
التي تناسب مختلف احتياجاتك الشخصية. ومن منطلق 
التس����ليم بأن الترتيب مينع اإلحباط الذي يسببه عناء 
البحث عن األشياء املفقودة، حرص مصممو ايكيا على أن 
تشمل خزائن PAX خيارات وحلول ال حصر لها للتخزين، 
مثل األرفف، واألبواب بأش����كال مختلف����ة وغيرها، ملنح 
حرية االختيار املطلق ألس����لوب التخزين الذي ينسجم 
وش����خصية كل فرد. فالبعض يرغب في ترتيب أشيائه 
بحس����ب احلجم، وآخرون بحسب اللون.. وهكذا. كما ان 
النظام املثالي للتخزين، الذي توفره خزائن PAX، يسمح 
لك بتصميم خزانتك اخلاصة بنفس����ك. وفي هذا اإلطار، 
تقدم ايكيا-الكويت لزبائنها احملبني فرصة رائعة لربح 
خزانة PAX ذات تصميم مميز. فقط أجب على الس����ؤال 
التالي: »أي أسلوب تخزين يناسب شخصيتك؟«، وادخل 
السحب، وقد تكون من الفائزين ال� 4 الذين سيحصلون 
على خزانة PAX اخلاصة به. ويرغب زبائننا في احلصول 
على أشياء متنوعة، مثل األبواب االنزالقية، أو تركيبات 
IKEA KOMPLEMENT داخ����ل اخلزانة، لوضع كل قطعة 
مالبس في مكانها املناسب. ومع كل هذه احلرية في ترتيب 
اخلزائن وإمكانية وضع مختلف املقتنيات فيها، يتمتع 

كل فرد بأسلوب تخزين متميز.
فعلى سبيل املثال، بعض الناس يفضلونها »منظمة«، 
بينما البعض اآلخر يحبونها »بأسلوبهم اخلاص«. كما 
توفر خزائن IKEA PAX املرونة العالية لتكون اخلزانة التي 
تناسب مختلف األساليب، والتي تتيح للجميع احلصول 

على بداية ونهاية جميلة لكل يوم.

فرع جديد لـ »املال للصيرفة« في حولي

»النظاراتي حسن« راعيًا
ملعرض اخلريف للعطور

صرح مدير العمليات بشركة »النظاراتي حسن« وهبة 
أحمد بأن شركة النظاراتي حسن والتي تأسست منذ 1951 
تعد من أقدم ش����ركات النظارات بالكويت، وتقف بنجاح 
في مقدمة الشركات الراعية لهذا احلدث، حرصا منها على 
أهميته كمعرض مميز يتيح لنا الفرصة لعرض اجلديد 
م����ن منتجاتن����ا وتقدمي 
عروضنا لعمالئنا خالل 
فترة ه����ذا املعرض. وأكد 
وهب����ة أحمد أن هدفه من 
الس����نوية بهذا  املشاركة 
املعرض هو إطالع عمالئنا 
ف����ي عالم  عل����ى اجلديد 
النظارات واكسسواراتها 
بأسعار تنافسية. وأشار 
وهبة أحمد إلى أن معرض 
العطور يتمتع بس����معة 
ممتازة من حيث اإلقبال 
اجلماهيري وقوة الشركات 
احمللية والعاملية املش����اركة فيه، حيث كشفت الدورات 
السابقة للمعرض عن قدرته على استقطاب أعداد كبيرة 
من املش����اركني من داخل الكويت وخارجها، حيث يشهد 
إقبال آالف الزوار من املواطنني واملقيمني طوال فترة إقامته 
وخاصة فئة النس����اء. وعن جديده قال أحمد: »باإلضافة 
إلى مش����اركتنا في العديد من املاركات العاملية الشهيرة 
مت مؤخرا طرح العدسات اإليطالية امللونة ماركة ديزيو 
»Desio« ذات اجل����ودة العالية واأللوان اجلذابة املختلفة 
عن العدسات األخرى، الى جانب طرح العدسات الطبية 
الش����فافة ماركة بيوترو املكونة من املاء من املاء بنسبة 
78% وهي نفس نس����بة املاء ف����ي مكونات القرنية، وهي 
تؤمن مستويات األكس����جني املطلوبة للعني العادية من 
اجل احملافظة على صحة وحيوية العني، وهي العدس����ة 

الطبية الوحيدة املصنوعة من الهايبرجيل.   

وهبة أحمد
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»دايود« LED مخصصة للقيادة 
نهارا. كما حظ����ي املصباحان 
اخللفيان بتصميم مميز يضفي 
عليهما تأثيرا ثالثي األبعاد مع 
اضاءة مكابح رباعية النقاط. أما 
التسجيل  الى لوحة  بالنسبة 
ومقب����ض صن����دوق األمتعة 
واالض����اءة اخللفية، فقد باتت 
مندمج����ة في غط����اء صندوق 
األمتع����ة بأناق����ة أكبر. ومتتد 
التعديالت اخلارجية لتش����مل 
نواحي أخرى، نذكر منها أنابيب 
العادم التي اكتسبت تصميما 
جديدا باتت مبوجبه مندمجة 
الس����يارة السفلي  في قس����م 
واخللف����ي، بينما حصل غطاء 
صن����دوق األمتعة عل����ى آلية 
تشغيل أوتوماتيكية كتجهيز 

قياسي.
ال����ى مقصورة  وباالنتقال 
الركاب، فه����ي متتاز بتصميم 
وترتيب يتمحوران حول السائق 
الى حد كبير. كما تتضمن مقودا 
رياضيا جديدا متعدد الوظائف 
مستمدا من ذلك املعتمد في »918 
سبايدر« Spyder 918 مع مقبضي 
تعشيق كتجهيز قياسي. وقد 
بات صف املقاعد اخللفي أكثر 
الس����ابق، باألخص  راحة من 
لتوفره بنظام تهوئة اختياري 

للمرة األولى.

قوة وعزم أعلى

أما من الناحية امليكانيكية، 
فقد ارتفعت القوة وعزم الدوران 
في نسخات كاين اجلديدة كافة 
بالتزامن مع انخفاض استهالك 
الوقود، وذلك انسجاما مع مقاربة 

بورش����ه الرياضي����ة الفاخرة 
متعددة االستعماالت«.

جديد »كاين«

وباحلدي����ث ع����ن جدي����د 
السيارة، أضفى مهندسو بورشه 
على اجلي����ل األحدث من كاين 
تصميما أكثر حدة من السابق مع 
خطوط دقيقة وحافات عاكسة 
للضوء في أماكن محددة. كما 
ازدانت مقدمة اجلسم بتصميم 
جديد، امتد ليش����مل األجنحة 
األمامية وغطاء احملرك وشفرات 

الهواء. 
وتبدو كاين اجلديدة للوهلة 
األولى سيارة بورشه أصيلة قلبا 
أماميني  وقالبا، مع مصباحني 
بتقني����ة »الزين����ون املزدوج« 
Bi-xenon وأربع نقاط اضاءة 

قوة أكبر من دون املساومة على 
الفاعلية. وعند اقتران هذه املزايا 
بخصائص قيادة أكثر دقة، ال 
عجب أن ترتقي كاين اجلديدة 
الى مكانة رياضية سامية ضمن 

فئتها. 
وقال مايك الينثورب، املدير 
العام لدى مركز بورشه الكويت، 
ش����ركة بهبهاني للس����يارات: 
»جتسد كاين اجلديدة خصال 
بورش����ه الرئيس����ية، من أداء 
رائد ضم����ن فئتها وخصائص 
محرك مذهلة. وبغض النظر عن 
طبيعة الطريق التي تواجهها، 
توف����ر كاين اجلدي����دة جتربة 
قيادة فريدة بحق، ما سيرفع 
من مس����توى التش����ويق لدى 
عمالئنا احملليني للتعرف على 
هذه النسخة املطورة من سيارة 

بورشه القاضية باستخراج أقصى 
أداء من أقل مقدار من الطاقة. وقد 
جنح صانع السيارات الرياضية 
في خفض مصروف الوقود بشكل 
كبير بفضل اعتماد ادارة حرارية 
معززة ووظيفة »متابعة السير 
من دون استخدام قوة احملرك«، 
هذا باالضافة الى »وظيفة ايقاف/
تش����غيل أوتوماتيكية بالس« 
 Auto stop-start function plus
للمحرك أكثر تطورا من السابق. 
كما باتت كاين تتضمن للمرة 
األولى قالب����ات تبريد هوائية 
نشطة تقع وراء مدخل الهواء 
الوس����طي. وهي تفتح وتغلق 
وفقا لظروف القيادة واحتياجات 

التبريد.

»كاين اس اي-هايبريد« الرائد

كما تخطو بورش����ه نحو 
املستقبل بثقة عارمة مع طراز 
»كاين اس اي-هايبريد« الرائد، 
الذي اعترت����ه تطورات تقنية 
عديدة مقارنة بطراز »كاين اس 
 Cayenne S Hybrid »هايبري����د
السابق. وحتظى هذه السيارة 
اجلديدة ببطارية دفع »ليثيوم-

أيون« Lithium-ion تبلغ طاقتها 
10.8 كيلوواط-ساعة – ميكن 
شحنها من الشبكة الكهربائية 
أو أثناء القيادة – تتيح اجتياز 
مسافة تتراوح بني 18 و36 كلم 
على الطاقة الكهربائية فحسب. 
كما ازدادت قوة محرك »كاين اس 
اي-هايبريد« الكهربائي بنسبة 
تزيد على الضعف )من 47 الى 
95 حصانا(. وبفضل تكنولوجيا 
بورش����ه املتط����ورة للدف����ع 

املختلط م����ع قابس، انخفض 
الى  السيارة للوقود  استهالك 
3.4 ليترات/100 كلم فحس����ب 
وانحصرت انبعاثاتها من ثاني 
أكسيد الكربون مبقدار 79 غراما/

كلم، وهما رقمان مذهالن لسيارة 
دف����ع رباعي. ويول����د محرك 
االحت����راق الداخلي في »كاين 
اس اي-هايبريد«، الذي يتألف 
من ست أسطوانات على شكل 
»V« س����عة ثالث����ة ليترات مع 
شاحن فائق )333 حصانا(، مع 
احملرك الكهربائي )95 حصانا( 
طاقة اجمالية تبلغ 416 حصانا 
عن����د 5.500 د/د وعزم دوران 
اجمالي يبلغ 590 نيوتن-متر 
بني 1.250 و4.000 د/د. وتتيح 
هذه القوة للسيارة التسارع من 
صفر الى 100 كلم/س في غضون 
5.9 ثوان، وصوال الى س����رعة 
قصوى تبلغ 243 كلم/س )125 
كلم/س على الطاقة الكهربائية 

فحسب(. 

»كاين اس«

باالنتق����ال الى طراز »كاين 
اس« Cayenne S، فقد حصل على 
محرك V6 جديد بالكامل سعة 
3.6 ليترات مع شاحني توربو 
من تطوير بورش����ه بالكامل – 
يوفر قوة وأداء قريبان من ذلكما 
لطراز »كاين اس اي-هايبريد« 
– يتراوح استهالكه للوقود بني 
9.5 و9.8 ليترات/100 كلم )أقل 
مبقدار 1 ليتر/100 كلم من محرك 
V8 الس����ابق( عل����ى الرغم من 
ارتفاع قوته القصوى الى 420 
حصانا عند 6، 000 د/د )+20 

حصانا( وعزم دورانه الى 
550 نيوتن-متر بني 1.350 
و4.500 د/د )+50 نيوتن-

متر(. كما ارتفعت نسبة قوة 
احملرك لسعته بحوالي 40 
%، لتبلغ 117 حصانا/ليتر 
بالتمام والكمال. وتستطيع 
»كاين اس« مع علبة تروسها 
 Tiptronic »تيبترونيك اس«
القياس����ية م����ن ثماني   S
سرعات، التسارع من صفر 
الى 100 كلم/س في غضون 
5.5 ثوان فحسب )5.4 ثوان 
مع رزمة »سبورت كرونو« 
Sport Chrono االختيارية( 
– أس����رع مبقدار 0.4 ثوان 
من اجليل السابق – وصوال 
الى سرعة قصوى تبلغ 259 

كلم/س. 

القمة »كاين توربو« 

أما بالنسبة الى نسخة 
 Cayenne »القمة »كاين توربو
 V8 فتندفع مبحرك ،Turbo
سعة 4.8 ليترات مع شاحني 
توربو بق����وة 520 حصانا 
عند 6.000 د/د وعزم دوران 
يبلغ 750 نيوتن-متر بني 
2.250 و4.000 د/د. وتتيح 
هذه القوة الهائلة للسيارة 
التسارع من صفر الى 100 
كل����م/س في غض����ون 4.5 
ثوان فحس����ب )4.4 ثوان 
مع رزمة »سبورت كرونو« 
الى  االختيارية( – وصوال 
س����رعة قصوى تبلغ 279 
كلم/س. ويترافق هذا األداء 
الصارخ مع استهالك للوقود 
يبلغ 11.5 ليتر/100 كلم وفقا 
القيادة األوروبية  ل�»دورة 

اجلديدة«. 

أسعار »كاين« في الكويت 

تتوفر طرازات كاين 
اجلديدة اآلن في مركز 
بورشه الكويت، شركة 

بهبهاني للسيارات، متألقة 
بأداء ديناميكي متقدم 

وتوليفة بورشه املعهودة 
من الفعالية والراحة 

والتجهيزات احلصرية 
القياسية، ويبدأ ثمن 

التجزئة لطرازات كاين في 
الكويت على الشكل التالي:

 كاين اس 26.100٭ دينار 
كاين توربو 41.700٭ 

دينار.  
٭كاين اس اي-هايبريد 

25.500 دينار.

عبدالرحمن خالد

اس����تقبل مركز بورشه 
الكويت »ش����ركة بهبهاني 
للسيارات« كاين اجلديدة 
بالكام����ل، التي تزخر بقوة 
أكبر مع أداء وفاعلية أفضل، 
الى تصميم حاد  باالضافة 
وتش����كيلة أوس����ع م����ن 
التجهيزات القياسية املثيرة، 
وتكمل كاين اجلديدة قصة 
التي تعيشها هذه  النجاح 
السيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت منذ 12 عاما، 
والتي أكسبتها مكانة رياضية 

رائدة ضمن فئتها. 
وس����يتم ط����رح اجليل 
اجلدي����د من كاي����ن بثالث 
نس����خات، هي »كاين اس« 
Cayenne S و»كاين توربو« 
Cayenne Turbo، هذا باالضافة 
الى »كاين اس اي-هايبريد« 
Cayenne S E-Hybrid للمرة 
األولى، التي تتألق بكونها 
أول سيارة مزودة بنظام دفع 
مختلط مع قابس ضمن فئة 
السيارات الرياضية الفاخرة 
متعددة االستعماالت. بفضل 
ه����ذا الطراز األخي����ر، الى 
جانب كل من »باناميرا اس 
 Panamera S »اي-هايبريد
E-Hybrid و»918 سبايدر«918 
Spyder، باتت بورشه أول 
صانع للسيارات في العالم 
يطرح ثالثة طرازات مزودة 
بنظام دفع مختلط مع قابس، 
ما يفتتح فصال جديدا في 
سجل الشركة احلافل بارساء 
معايي����ر رائدة ف����ي قطاع 

السيارات. 
كما حقق����ت كاين منذ 
تقدميه����ا حلما طموحا في 
الس����يارات، جتسد  قطاع 
بس����يارة رياضية فاخرة 
متعددة االستعماالت ذات 
طابع رياضي أصيل. ومبا أن 
كاين اجلديدة تزخر بخصال 
بورشه املعهودة، فهي توفر 
معايي����ر قي����ادة رائدة، ان 
كان في املدينة أو الطرقات 
الوع����رة أو ف����ي االختبار 
األقصى على حلبات السباق، 
وتزخر نسخات كاين الثالث 
اجلديدة مبحركات مطورة 
تولد عزم دوران أعلى من 
السابق بالتناغم مع استهالك 
أقل للوق����ود، وهي مقاربة 
تنسجم مع اس����تراتيجية 
مقصورة فائقة التكنولوجيابورشه القاضية باستخراج 

محمد رضا بهبهاني علي مراد بهبهاني والسفير األملاني اويجن فولفارت خالل جتربة السيارة

جانب من العروض 

روجر كرياكو وهاني مرعي خالل احلدث

)قاسم باشا( من اليمني مايك الينثورب وكريستر اكبيرج وعلي مراد بهبهاني واويجن فولفارت ومحمد رضا بهبهاني وعبداحملسن بهبهاني 

فقرة الرسم حضور ضخم الستقبال بورشه كاين 2015

»بهبهاني«
 تطلق»البرنسيسة«.. بورشه »كاين« 2015

بورشه »كاين« 2015 متميزة في التصميم اخلالب 

مركز بورشه 
الكويت يرحب 

بوصولها.. ويطلق 
3 نسخ منها 
باستخدامات 

متعددة
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»اليوڤي« ميدد عقد بوغباالرياضية
مدد النجم الفرنسي الصاعد بول بوغبا عقده مع يوڤنتوس حتى 2019 بحسب ما ذكر النادي اإليطالي. 
وكان بوغبا )21 عاما(، العب مان ينايتد السابق، مطاردا من عدة أندية طليعية في أوروبا بينها ريال 
مدريد، بايرن ميونيخ، باريس سان جرمان ويونايتد بالذات. وقال جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي 
للنادي قبل اجتماع اجلمعية العمومية في تورينو: »قبل قدومي لرؤيتكم، قمنا بتجديد عقد بوغبا حتى 
2019«. واستمرت املفاوضات ألكثر من سنة بعدما كان بوغبا مرتبطا بالنادي حتى 2016. ويعتبر بوغبا 
من أبرز النجوم الصاعدين ونال جائزة أفضل العب واعد في مونديال 2014.

»الباڤاري« الصطياد مونشنغالدباخ
حتفل املرحلة التاسعة من الدوري االملاني 
مبنازلة ساخنة بني بوروسيا مونشنغالدباخ 
الثاني وبايرن ميونيخ املتصدر وحامل اللقب. 
ويدخل رجال املدرب االسباني بيب غوارديوال 
املباراة مبعنويات عالية بعد الفوز الس���احق 
على مضيفهم روما االيطالي )7-1( الثالثاء في 
اجلولة الثالثة من دور املجموعات في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، وهو أكبر فوز في تاريخ 
النادي خارج قواعده. ويرصد الفريق الباڤاري 
الفوز اخلامس على التوالي محليا والس���ابع 
على التوالي في مختلف املس���ابقات، بيد ان 

مهاجمه الدولي الهولندي اريني روبن صاحب 
الثنائي���ة في مرمى روما، حذر زمالءه من 

االفراط في الثقة.
ويدرك بايرن ميونيخ جيدا ان املهمة لن 
تكون سهلة أمام بوروسيا مونشنغالدباخ 
الذي يعتبر احد 4 أندية لم تخسر حتى 
اآلن ف����ي الدوري الى جان����ب الفريق 

الباڤاري وماينتس وهوفنهامي.

اسبانيا

يترقب اشبيلية وصيف متصدر 
»الليغا« نتيجة الكالس����يكو قبل ان 
يستقبل ڤياريال السادس في مباراة 
قوية اليوم ضمن املرحلة التاس����عة 
م����ن املس����ابقة، حيث يس����عى للفوز 
من أجل تس����جيل إجناز الفت للفريق 

االندلسي.
أما اتلتيكو مدريد حامل اللقب، فيحل 

ضيفا على خيتافي العاشر، باحثا عن قضم 
الفارق مع ثالثي املقدمة، إذ يبتعد في املركز 

اخلامس بفارق 5 نقاط عن برشلونة.
وف����ي باق����ي املباري����ات، يلتق����ي ملقة مع 

راي����و فايكانو، واس����بانيول م����ع ديبورتيڤو 
الكورونيا.

وكانت املرحلة قد انطلقت يوم أمس األول، 
حيث أح����رز األرجنتيني خواكني الريفي هدفني 

ليقود فريقه سيلتا فيغو لتحقيق فوز ثمني 0-3 
على ضيفه ليفانتي على ملعب بااليدوس، فارتفع 
رصيد سيلتا فيغو بهذا الفوز إلى 16 نقطة ليرتقي 
إلى املركز السادس، فيما توقف رصيد ليفانتي 

عند خمس نقاط.

إشبيلية إلغراق »الغواصات«
مرسيليا للتمسك بالصدارة أمام ليون

عمالقة 
»الكالتشيو« 
في مواجهات سهلة

يعود يوڤنتوس متصدر الترتيب الى املنافسة 
احمللية في الدوري اإليطالي لكرة القدم بعد خيبته 
األوروبي����ة منتصف األس����بوع ف����ي دوري أبطال 

أوروبا.
ويستقبل »اليوڤي« الذي لم يخسر حتى اآلن )19 
نقطة( باليرمو السادس عشر في املرحلة الثامنة، 
وذلك بعد سقوطه أمام اوملبياكوس اليوناني 0-1 

في دوري األبطال.
وصحيح ان يوڤنتوس حام����ل اللقب في آخر 
3 مواس����م يس����يطر على »س����يري أ« في املواسم 
األخيرة، لكنه يعجز عن سحب تألقه الى الساحة 

األوروبية.
وقال مس����ؤول بايرن ميونيخ االملاني كارل-

هاينتس رومينيغه بعد الفوز على روما: »أعتقد ان 
الطليان يعانون من األسلوب السريع أمام األندية 
الكب����رى في أوروبا«. ورأى امل����درب القدمي اريغو 
س����اكي ان »البيانكونيري« فشل في التسجيل في 
مرمى أوملبياكوس ألن »كرتنا ترتكز على الفرديات 
ومتارس بشكل بطيء وأوملبياكوس حاول التسجيل، 

في إيطاليا الفرق ال حتاول حتى )التسجيل(«.
وفي مباراة قوية، يس����تقبل مي����الن اخلامس 
وصاحب أقوى هج����وم )16 هدفا( فيورنتينا بعد 

فوزين متتاليني.
ويدخل الروزونيري اللقاء بعد الفوز في اجلولة 
املاضية بتغلبه خارج الديار على فيرونا ب� 3 أهداف 
مقابل هدف بفضل ثنائية املتألق هذا املوسم الياباني 
هوندا وفي اجلولة قبل املاضية انتصر ايضا على 

فريق من نفس املدينة نادي كييفو.

وفي الطرف اآلخر يدخل النادي القادم من فلورنسا 
اللقاء وهم في املركز ال� 11 برصيد 9 نقاط ويأتي بعد 
الهزمية التي تلقاها في اجلولة املاضية على أرضه 
أمام نادي التس����يو بهدفني مقابل الشيء، كما تأتي 
كتيبة املدرب الرائع مونتيال بعد املسيرة الرائعة 
التي يقدمها الفريق في املسابقة األوروبية الثانية 
الدوري األوروبي بانتصاره في املباريات ال� 3 التي 

خاضها وتصدره املجموعة برصيد 9 نقاط.
ويستقبل نابولي السابع فيرونا باحثا عن العودة 
الى طريق الفوز بع����د تعادله مع انتر ميالن 2-2 
في مباراة شهدت تسجيل 4 أهداف في الدقائق ال� 

10 األخيرة.
بدوره، يس����عى انت����ر ميالن الى الع����ودة الى 
االنتصارات عندما يس����افر ملقابلة تش����يزينا على 

ملعب دينو مانوتزي.
ويخوض اإلنتر اللقاء وهو في املركز التاس����ع 

برصيد 9 نقاط ويأمل امل����درب والتر ماتزاري في 
حتقيق النق����اط ال� 3 التي غابت عن الفريق منذ 3 
مباريات بعد خس����ارته أمام كالي����اري ب� 4 أهداف 
مقابل ه����دف وامام فيورنتينا ب� 3 أهداف مقابل ال 
شيء قبل ان يتعادل في األخيرة أمام نادي نابولي 

على أرضه بهدفني مقابل هدفني.
وفي املقاب����ل يدخل أصحاب األرض اللقاء وهم 
في املركز اخلامس عش����ر برصي����د 6 نقاط ويأتي 
بعد الهزمية التي تلقاها أمام باليرمو بهدفني مقابل 

ال شيء.
تنتظر مرس����يليا املتصدر رحلة صعبة اليوم 
ملواجهة ليون الرابع في املرحلة احلادية عش����رة 
من الدوري الفرنسي. ويتصدر مرسيليا الترتيب 

برصيد 25 نقطة بفارق 8 نقاط أمام ليون.
ويخوض مرس����يليا أول اختبار حقيقي له هذا 
املوس����م عندما يحل ضيفا على ليون، حيث حقق 
بقيادة مدربه اجلديد األرجنتيني مارسيلو بييلسا 
بداية متعثرة هذا املوسم بتعادله مع مضيفه باستيا 
3-3 وخس����ارته أمام ضيفه مونبلييه 0-2، لكنه 
ضرب بقوة بعدها وحق����ق 8 انتصارات متتالية 
جعلته يتربع على الص����دارة بفارق 7 نقاط أمام 
اقرب مطارديه، ولكن مهمة رجال بييلسا لن تكون 
س����هلة أمام ليون الذي استعاد توازنه في اآلونة 
األخيرة وحتديدا منذ تغلبه على موناكو وصيف 
بطل املوسم املاضي 2-1، حيث انتزع بعدها تعادال 
ثمينا من مضيفه باريس سان جرمان 1-1، وحقق 
انتص����ارات كبيرة على لوري����ان 4-0 وليل 0-3 

ومونبلييه 1-5.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا »املرحلة 9«

2beIN SPORTS 2HDملقة � رايوڤايكانو
7إسبانيول � ديبورتيڤو

9beIN SPORTS 2HDاشبيلية � ڤياريال
11beIN SPORTS 2HDخيتافي � أتلتيكو مدريد

أملانيا »املرحلة 9«
7:30ڤولفسبورغ � ماينز 05

7:30beIN SPORTS 4HDمونشنغالدباخ � بايرن ميونيخ

يخوض تشلسي املتصدر قمة املرحلة التاسعة من الدوري 
االجنلي����زي لكرة القدم مع غرميه مان يونايتد اليوم في ظل 

تفاقم اإلصابات في خط هجوم الفريق اللندني.
متصدر ترتيب هدافي البرميييرليغ االسباني 
دييغو كوستا )9 اهداف( تعرض إلصابة عضلية 
في فخذه، والفرنسي لويك رميي عرج خالل 
س����حق البلوز ملاريبور الس����لوڤيني 0-6 
الثالث����اء في دوري أبط����ال أوروبا بعد ان 
افتتح التس����جيل في الدقيقة 14، فيما أقر 
املدرب البرتغال����ي جوزيه مورينيو ان 
العاج����ي املخضرم ديدييه دروغبا )36 

عاما( ال يتمتع بلياقة بدنية كاملة.
وقال مورينيو بعد الفوز االخير على 
ملعب »س����تامفورد بريدج«: »لويك 
يعاني من إصابة عضلية، ال اعرف 
حجمها ولست قلقا«، وعن جهوزية 
كوستا، أجاب: »رمبا يشارك ورمبا 

ال«.
وحقق تشلسي بداية صارخة 
في الدوري ففاز 7 مرات وتعادل 
مرة في ثماني مباريات مسجال 
23 هدفا، فيما استعاد يوناتيد 
توازن����ه بعد بداي����ة بطيئة 

فتسلق الترتيب ليصبح سادسا برغم انه دعس دعسة 
ناقصة في مباراته االخيرة عندم����ا عادل له الهولندي 
دالي بليند في الدقيقة 87 أمام مضيفه وست بروميتش 

البيون )2-2(.
وعلق مورينيو على حال فريقه: »نلعب جيدا، ونحقق 
نتائج إيجابية. ال نبكي بسبب االصابات. إصابة احد 
الالعبني نرى فيها فرصة دخول احد الالعبني االخرين«. 
والالفت في مباراة »اولد ترافورد« ان مورينيو سيواجه 
املدرب الهولندي لويس فان غال بعد س����نوات طويلة 
من عمله ضمن جهازه الفني في برش����لونة االسباني، 
وذلك بعدما جلب����ه اوال الى الفريق الكاتالوني املدرب 

االجنليزي الراحل بوبي روبسون.
وعلق فان غال على املواجهة: »االن يتعني علينا مواجهة 
تشلس����ي، وفي وهولندا نقول انه )كوتشي( إضافي أي 

بس����كويت آخر، ولكن اعني هنا ان املنافس في مستوى 
مختلف عن الباقني«.

ويعود الفوز االخير ليونايتد على تشلسي في الدوري الى 
اكتوبر 2012، عندما طرد لفريق العاصمة الصربي برانيسالف 
ايفانوڤيتش واالسباني فرناندو توريس، فيما تعادال ذهابا 
املوس����م املاضي على ارض يونايتد وفاز تشلسي ايابا 1-3 

بثالثية لالعبه السابق الكاميروني صامويل ايتو.
وفي باقي املباريات، يلعب بيرنلي مع ايڤرتون، وتوتنهام 

مع نيوكاسل.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا »املرحلة 8«

5beIN SPORTS 3HDيوڤنتوس � باليرمو
5beIN SPORTS 2HDأودينيزي � أتالنتا
8beIN SPORTS 8HDالتسيو � تورينو

8beIN SPORTS 3HDتشيزينا � انتر ميالن
8beIN SPORTS 10HDنابولي � ڤيرونا

9:45beIN SPORTS 3HDميالن � فيورنتينا
فرنسا »املرحلة 11«

4beIN SPORTS 5HDرين � ليل
7سانت اتيان � مينز
11beIN SPORTS 5HDليون � مرسيليا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا »املرحلة 9«

4:30beIN SPORTS 1HDتوتنهام � نيوكاسل
4:30beIN SPORTS 8HDبيرنلي � ايڤرتون

7beIN SPORTS 1HDمان يونايتد � تشلسي

تفوق واضح »للبلوز«

إحصائية آخر 22 مواجهة بني اليونايتد وتشلسي

ينتظر عشاق كرة القدم عبر العالم مباراة قمة من 
العيار الثقيل س���تجمع بني فريقي تشلسي ومضيفه 
م���ان يونايتد في إطار اجلولة التاس���عة من الدوري 
االجنلي���زي، حيث يطمح كال الفريقني لتحقيق الفوز 

والظفر بالنقاط الثالث.
ورغم قوة اليونايتد في الس���نوات األخيرة، إال أن 
إحصائيات آخر 22 مواجهة بينه وبني »البلوز« تصب 
ف���ي خانة الفريق اللندني، حيث فاز تشلس���ي في 10 
مباريات وفاز اليونايتد في 6 وتعادال في 6، وس���جل 

»األزرق اللندني« 29 هدفا و»املان« 25 هدفا.

التلميذ Vs املعلم 
في »أولد ترافورد«



رياضة
االحد 26 اكتوبر 2014

44
افتتاح بطولة اخلليج الثانية 

للمالكمة اليوم

الديحاني: عانينا 
من اإلرهاق واإلصابات

 واحلشان يعالج في برشلونة

األنصار أحلق خسارة أولى بالعهد 
والنجمة غلب شباب الساحل

تش���هد صالة نادي النصر في الساعة السادسة 
والنصف من مساء اليوم )األحد( الحفل االفتتاحي 
لبطولة الخليج الثانية للمالكمة برعاية كريمة من 
رئيس مجلس اإلدارة � المدير العام للهيئة العامة 

للشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور.
ويس���بق الحفل االفتتاحي إجراء عملية الوزن 
وكذلك قرعة البطولة التي تشارك بها 4 دول خليجية 
هي: السعودية، قطر، اإلمارات باإلضافة الى الدولة 
المستضيفة الكويت والتي ستشارك استثناء بفريقين، 
كما تشارك كل دولة ب� 10 أوزان وهي: 49 � 52 � 56 

.91+ � 91 � 81 � 75 � 69 � 64 � 60 �
وسيشتمل الحفل االفتتاحي على فقرات مشوقة 
ومتنوعة أعدت بش���كل جميل ومناسب، وستكون 
هناك كلمات لراعي البطولة الشيخ احمد المنصور، 
ورئي���س اللجنة التنظيمية للمالكمة بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية الشيخ حامد بن بطي 
آل حاكم، وكلمة لرئيس االتحاد الكويتي للمالكمة 
الشيخ فهد جابر العلي، وكذلك مدير البطولة مسيلم 
العدواني، بعد ذلك ستبدأ جذوة المنافسات للبطولة 

التي تستمر حتى الثالثاء المقبل.

أعرب مدير عام الكرة بنادي القادسية رفاعي الديحاني 
عن ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على اليرموك امس 

االول وأبقاه قريبا من صدارة دوري فيفا لكرة القدم.
وأكد الديحاني عل����ى ان الفريق خرج بالخالصة من 
المباراة وهي النقاط الثالث، خاصة انه خاضها وس����ط 
ظروف صعبة تمثلت في اإلصابات التي أبعدت اكثر من 
نجم وحالة اإلرهاق التي يمر بها الالعبون جراء ضغط 

جدول مبارياته.
وش����دد الديحاني على ان النادي لن يتخلى عن نجم 
الفريق س����يف الحش����ان الذي تعرض لقطع في الرباط 
الصليبي للركبة، مشيرا الى ان الترتيبات جارية إلرساله 
الى عيادة نادي برشلونة االسباني مطلع الشهر المقبل 
إلجراء العملية وبدء رحلة العودة للمالعب، الفتا الى ان 
إدارة النادي ستقوم بتوفير كل احتياجات الالعب هناك 

ومن بينها التكفل بإيفاد شخصين معه من المرافقين.
وأشاد الديحاني بالدور الكبير الذي يلعبه نجم األصفر 
والمنتخب الوطني بدر المط����وع داخل وخارج الملعب 
معبرا عن ذلك بقوله: »الجميع يلمس الدور الذي يلعبه 
المط����وع في الملعب وتأثيره الفن����ي الواضح على أداء 
الفري����ق، إال أن لهذا النجم الكبير دورا آخر ال يقل أهمية 
خارج الملعب من خالل مساندته لزمالئه الالعبين ووقوفه 
ال����ى جانبهم في اكثر من موق����ف حتى في األوقات التي 
كان يعاني فيها م����ن اإلصابة، مما يدل عل��ى ما يتمت��ع 
به م����ن حس قيادي وحرص على مصلحة الفريق وهذه 

من صفات النجوم الكبار«.

بيروت ـ ناجي شربل

عانى العهد خس����ارة أولى هذا املوس����م أمام األنصار 
0 – 2، في افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري العام ال�55 
لكرة القدم للدرجة االولى، بينما فاز النجمة على شباب 
الساحل 3 – 1، وطرابلس الرياضي على التضامن صور 

.0 – 2
عل����ى ملعب صيدا البلدي وأم����ام 300 متفرج، أحلق 
األنصار اخلس����ارة األولى بضيفه العهد 2 – 0 )الشوط 
األول 0 – 0(، في مباراة ضعيفة املس����توى كان الفريق 

املضيف طرفها االفضل.
في الدقيقة 55، افتتح املدافع أنس ابو صالح التسجيل 
برأس����ه الى ميني احلارس محمد حمود من ضربة ركنية 
رفعها أمير احلاف. وفي الدقيق����ة 66 أضاف النيجيري 
أبيدي برنس أدولفوس االصابة الثانية في املرمى اخلالي 
اثر متريرة عرضية من حمزة عبود ومجهود فردي حملمد 
عطوي، علما ان الالعب النيجي����ري القادم من الكويت، 
لعب على رغم وفاة والده قبل يوم من املباراة. واختارت 
ادارة الن����ادي االخضر إراحت����ه، إال انه أصر على اللعب 

حتية لوالده.
على ملع����ب بلدية برج حمود وأمام مدرجات خالية، 
حقق النجمة فوزه الثاني تواليا على ضيفه شباب الساحل 

3 – 1 )الشوط األول 1 – 1(.
وكان شباب الساحل الطرف األفضل في الشوط األول 
وافتتح له التسجيل في الدقيقة 41 السوري علي غليوم 
من ضربة حرة مباشرة في املقص األمين ملرمى احلارس 
نزيه أسعد. وفي الدقيقة 43 أدرك العاجي السينا سورو 
التعادل للنجمة في قلب مرمى احلارس عباس شيت اثر 

متريرة من السنغالي سي شيخ.
وفي الشوط الثاني ساد النجمة املجريات مستفيدا من 
عودة كابتنه عباس عطوي اثر ابالله من اإلصابة، وتقدم 
في الدقيقة 84 بإصابة حملمود سبليني الذي أنهى »دربكة« 
في الزاوية اليسرى للمرمى من ضربة ركنية رفعها عباس 
عطوي. وفي الدقيقة 88 عزز سورو هذا التقدم عندما تلقى 
الكرة أمامية من عطوي فانفرد وسجل من زاوية ضيقة 

حلظة خروج احلارس عباس شيت ملالقاته.
على ملعب الرئيس رشيد كرامي البلدي في طرابلس 
وأم����ام 400 متفرج، فاز طرابل����س الرياضي على ضيفه 

التضامن صور 2 – 0 )الشوط األول 1 – 0(.
في الدقيقة الثالثة سجل الغاني مايكل كافوي هيليغبي 
االصابة االولى من ضربة حرة مباشرة الى ميني احلارس 

فضل مسلماني.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت احملتسب بدل الوقت 
الضائع، أضاف االحتياطي عامر محفوض اإلصابة الثانية 
بكرة ساقطة »لوب« من فوق احلارس فضل مسلماني اثر 

هجمة مرتدة قادها محفوض نفسه.

فهد األنصاري حتت العالج  )األزرق.كوم(

ارتفاع حرارة األنصاري وغياب املطوع والسليمي 
عن تدريبات األزرق في أبوظبي

وصل األزرق إلى العاصمة 
أبوظبى، برئاس����ة  االماراتية 
اإلدارة نواف  عضو مجل����س 
جديد، وكان في استقبال الوفد 
الكويتية  طاقم من الس����فارة 
يتقدمهم فيصل احلبشي، حيث 
حرصوا على تس����هيل دخول 
الوفد واحلصول على التأشيرات 
الرسمية للبعض من أعضاء 
الوف����د، ولم يغ����ادروا إال بعد 
االطمئنان على سالمة وصول 
الوفد وصعودهم للحافلة التي 
أقلتهم إلى فندق ونادي ضباط 
القوات املسلحة في أبوظبي مقر 

إقامة الوفد.
ارتف����اع درجة  وتس����بب 
الالعب فهد األنصاري  حرارة 
ف����ي ربك����ة الدارة الوفد التي 
س����ارعت إلى مغادرته املطار 
بصحبة د.علي الشمالي الذي 
مكث معه حتى الساعة السابعة 
بعد أن انخفضت حرارته التي 

وصلت إلى 41 درجة.
الى ذل����ك، يخوض األزرق 
أولى حصصه التدريبية على 
امللع����ب املخصص له في مقر 
البرتغالي  االقام����ة، بقي����ادة 
جورف����ان ڤييرا، وس����يكون 
التدريب خفيفا ولفك العضالت 
واالسترخاء بعد مشقة السفر، 
حيث خلد الالعبون للنوم في 
اخلامسة بعد وصولهم للفندق، 
كما قرر اجلهازان الفني واالداري 
اعط����اء الالعبني راحة وتقدمي 

توقيت احلصة التدريبية حتى 
يتس����نى له����م متابعة بعض 
املنافسات املقررة سواء خليجيا 

أو أوروبيا.
التدري����ب  ويغي����ب ع����ن 
الوعكة  االنص����اري بس����بب 

الصحية، باالضافة إلى الالعبني 
بدر املطوع وعبدالعزيز السليمي 
الرتباطاتهما الوظيفية، ومساعد 
ندا وحس����ني فاضل وفيصل 
زايد ملش����اركتهم مع أنديتهم 

في النشاط احمللي.

)محمد هاشم( علي العيدان يتسلم شهادته  

العيدان يصعد قمة برج احلمرا
 خالل 29 دقيقة برعاية البنك األهلي

أحمد السالمي

جنح اخلبير الرياضي علي 
العيدان في صعود أعلى قمة 
برج احلمرا مبنطقة العاصمة 
والبالغ ارتفاعه 414 مترا خالل 
زم���ن بلغ 29 دقيق���ة، وذلك 
مبناس���بة حص���ول صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على لقب قائد إنساني، 
وأقيم احلدث الرياضي حتت 
رعاية البنك األهلي وبالتعاون 
م���ع إدارة برج احلمرا والتي 
مثلها الشيخ عبداهلل املبارك 

الصباح.
وعبر علي العيدان البالغ 
من العمر 60 عاما عن سعادته 
بصعود أعلى قمة برج احلمرا 
قائال: لقد س���عيت جاهدا في 
معظم املناسبات إلى املشاركة 
بطريقتي اخلاصة في التكرمي 
ال���ذي جاء ه���ذه املرة حتت 
رعاية البنك األهلي بالتعاون 
التي  ب���رج احلمرا  إدارة  مع 
وافقت مش���كورة على إتاحة 
الفرصة لي لصعود الدرج الذي 
يبلغ عدد درجاته 1920 درجة 
والتي تقوم على برج يبلغ من 
الطول 414 مترا ومتكنت من 
صعود قم���ة البرج وحتديدا 
ف���ي الدور 80 منه خالل زمن 

بلغ 29 دقيقة.
وأثنى العيدان على موافقة 
البنك األهلي على رعاية احلدث 
وقب���ول إدارة ب���رج احلمرا 
التعاون معهم للمساهمة في 
هذا احلدث الرياضي الذي من 
خالله أسعى إلى نشر الثقافة 
الرياضية بضرورة ممارسة 
الرياضة بصفة يومية ومحاربة 
السمنة نظرا خلطورة األمراض 

الناجتة عنها.
وختم العيدان حديثه مؤكدا 
أنه سيواصل حتديه، إذ يعتزم 
صع���ود األب���راج وناطحات 
السحاب وفي مقدمتها صعود 
برج بتروناس في كواالملبور 
حتت رعاية رئيس مجلس األمة 
م.مرزوق الغامن، وصعود برج 
ميالد ف���ي إيران حتت رعاية 

النائب عبداهلل التميمي.
يذكر أن العيدان سبق له 
أن صعد برج س���ي ان تاور 

في كندا حام���ال صورة أمير 
القلوب الشيخ جابر األحمد 
طيب اهلل ثراه، وبرج التحرير 
وهو يحمل صورة األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل رحمه 
اهلل إضافة إلى أبراج الكويت 
وه���و يحمل صورة ش���هيد 
الش���يخ فهد األحمد  دسمان 

رحمه اهلل.
من جهته، أش���اد الشيخ 
عبداهلل املبارك الصباح بإصرار 
اخلبير الرياضي علي العيدان 
على صع���ود قم���م األبراج 
وناطحات السحاب قائال: لقد 
تابعنا باهتمام شديد التحدي 
الكبير الذي عاش���ه العيدان 
خالل 29 دقيقة مضت والتي 
متكن خاللها من صعود أعلى 
قمة برج احلمرا التجاري الذي 

ارتفاعه 414 مترا وهو  يبلغ 
أول ناطحة سحاب سطحية 
في العالم وثاني أكبر ناطحة 
سحاب مبنية من الكونكريت، 
التحدي  له���ذا  وقد كان أهال 
الكبير ال���ذي جنح في بلوغ 
قمته بعد أن صعد 1920 درجة 
من درجات السلم التي أقلته 

إلى قمة البرج.
وأضاف: عند طرح الفكرة 
إلى قبولها  بادرنا مباش���رة 
وذل���ك تأكيدا منا على أهمية 
املشاركة في مثل هذه املبادرات 
الوطنية وهي مساهمة بسيطة 
من إدارة البرج في املشاركة 
في تكرمي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
حصوله على لقب قائد إنساني 
وهي مشاركة بسيطة أردنا من 
خاللها توضيح الوجه املشرق 

واإلنساني للبالد.
وختم املبارك حديثه قائال: 
إن مثل هذه املبادرة سيكون 
لها األثر الكبي���ر في نفوس 
املواطن���ني واملقيمني وحثهم 
على ممارسة الرياضة ومحاربة 
السمنة، وهو ما كان موجودا 
ضمن برنامج اخلبير الرياضي 
علي العيدان الذي يعمل على 
نشر الثقافة الصحية والتوعية 
بأهمي���ة ممارس���ة الرياضة 

ملختلف األعمار.

العيدان يرفع قبضته بعد وصوله إلى النهاية

النصر والعربي يواجهان السكندري وبتروشيمي
في بطولة القادسية الدولية الثانية للسلة

األول  الفري����ق  يخ����وض 
بالنادي العربي لكرة السلة اولى 
مبارياته في بطولة القادسية 
الدولي����ة الثانية عندما يلتقي 
فري����ق بتروش����يمي االيراني 
عن����د الس����اعة السادس����ة من 
مس����اء اليوم األحد على صالة 
املرح����وم عبدالعزيز اخلطيب 
ضمن منافسات املجموعة االولى 
ويسبقها عند الرابعة عصرا لقاء 
النصر في اطاللته االولى أمام 
االحتاد السكندري املصري ضمن 

منافسات املجموعة الثانية.
ويدرك العنابي صعوبة اللقاء 
امام فري����ق متمرس يضم في 

صفوفه العديد من جنوم املنتخب 
املصري اضافة الى متيز الفريق 
بطول قامة العبيه الذين يجيدون 
التحرك بشكل جيد اسفل السلة 
في الشق الهجومي إضافة الى 
متيزه بالشق الدفاعي مع اللجوء 
للتصويب من خارج القوس عبر 
اكثر من العب. وسيحاول مدرب 
النصر اغالق منطقته احملرمة 
أمام خصمه للتغلب على مشكلة 
الطول ورمبا يلجأ املدرب الى 
اتباع أسلوب دفاع املنطقة مع 
االعتماد على املرتدات السريعة.

أما مهمة األخضر العرباوي فلن 
تكون سهلة أمام خصمه االيراني 

املجهول الهوية فنيا وان كانت 
معظم الف����رق االيرانية تعتمد 
أسلوب الس����رعة في التمرير 
والتدوير وإج����ادة التصويب 
من خارج القوس، ورمبا تشهد 
املباراة ف����ي ربعها االول حذرا 
من اجلانبني وعلى األخضر ان 
يكتشف نقاط الضعف والقوة 
لدى خصمه مبكرا التباع اخلطة 
املناس����بة للحد من خطورته 
وإيقاف صانع االلعاب عن طريق 

الالعب املخضرم فهد الرباح.
وبشكل عام فإن اغلب الفرق 
لن تكشف أوراقها كاملة في الدور 
التمهيدي، السيما ان جميعها 

ستتأهل للدور ربع النهائي لذلك 
رمبا تكون النتائج مفاجئة في 
بعض املباريات وسيحاول كل 
مدرب كش����ف أوراق خصومه 
دون ان يس����تخدم كل ما ميلك 

من إمكانياته ومقوماته.
من املقرر ان يكون قد وصل 
فريق����ا بتروش����يمي اإليراني 
واالحتاد الس����كندري املصري 
صباح امس وكان تأخر وصول 
الفريقني قد دفع اللجنة العليا 
املنظمة الى تعديل جدول البطولة 
إلتاح����ة الفرصة أمام الفريقني 
ألخذ الراحة الكافية قبل خوض 

منافسات البطولة.

n.alenzi@alanba.com.kwفي املرمى
ناصرالعنزي

إصابة لم تكن في احلسبان
إصابة جنم القادسية سيف احلشان هي نفسها إصابة 

النجم األسبق عبدالعزيز حسن وتشابهت ظروف الالعبني 
في مشوارهما مع الكرة، فكالهما من أصحاب البنية 

القصيرة الضعيفة مما يسهل وقوعهما بإصابة الرباط 
الصليبي املزعجة، وابتعاد احلشان في هذه الفترة عن 

املشاركة مع االزرق في خليجي »22« في الرياض لم تكن 
في احلسبان، حيث كنا نتوقع له ظهورا الفتا في البطولة 
بعد ان وصل الى مرحلة متقدمة من املهارة والوعي داخل 

امللعب، وال ميكن ان نلقي باللوم على أي طرف في إصابته 
ألنها مكتوبة ومقدرة حتى مدافع خيطان احملترف لم يكن 

متسببا بدرجة كبيرة في إصابته، وذلك بسبب ارتكاز 
احلشان على قدمه بعد قفزه متفاديا االحتكاك، لكننا في 

احلقيقة كنا نتوجس خيفة من وقوعه في شر إصابة الرباط 
بسبب ضعف بنيته وطبيعة مهامه داخل امللعب التي حتتم 

عليه املواجهة املباشرة مع اخلصوم، األمر الذي يجعله 
عرضة لإلصابة، وهذا ما حصل في وقت غير مناسب.
نحن على أعتاب املشاركة في خليجي »22« ومدربنا 

جورفان ڤييرا كان يتطلع الى مشاركة فعالة بوجود العب 
مهاري مثل سيف احلشان، حيث ان بطوالت اخلليج تعتمد 

غالبا لطبيعة املنتخبات املتشابهة على الالعبني أصحاب 
املهارة في حسم األمور لصاحلها بنسبة كبيرة كما تابعنا 

في اغلب البطوالت السابقة وآخرها جنم اإلمارات عمر 
عبدالرحمن الذي كان سببا مباشرا في حتقيق اللقب في 

خليجي »21« في املنامة. نعم، فقدنا العبا مهما سواء احتاجه 
املدرب أساسيا أو أبقاه ورقة بديلة في الشوط الثاني، لكن 
ثقتنا كبيرة أيضا في العبي االزرق الذين يحسنون عادة 

التعامل مع دورات اخلليج بإتقان، ومنتخبنا ميكنه ان 
يتأقلم مع أوضاع مجموعته التي تضمه والعراق واالمارات 
وعمان فليس من الصعب علينا التأهل الى نصف النهائي، 

فال يوجد منتخب يتميز عن اآلخر فرديا وجماعيا.

بيان ملجلس إدارة اجلهراء السابق
أرسل املجلس السابق لنادي اجلهراء بيانا معمما حمل 
توقيعات عبداحلميد الس����عيدي وخلف السهو وجاسم 
الفريح وسعود احلجرف واحمد الظفيري وخالد اجلاراهلل 
جاء فيه:يؤكد مجلس اإلدارة السابق برئاسة احملامي خالد 
اجلاراهلل احلسيني على عدم مصداقية بيان املجلس احلالي 
لنادي اجله����راء، حيث أوضح انه باالط����الع على البيان 
الذي نشره مجلس اإلدارة احلالي لنادي اجلهراء باجلرائد 
اليومية واملواقع اإللكترونية تبني وجود عدد من املغالطات 
التي تصور ان الزمن كفيل بعدم تذكرها من اجل تضليل 

الرأي العام.
المغالطة األولى: ذكر البيان ان محضر التسليم والتسلم 
من مجلس اإلدارة السابق ومجلسهم احلالي وجود عدة 
التزامات ولم يوضح البيان هذه االلتزامات بل ترك األمر 
نوعية هذه  يتخيل كل شخص  من دون توضيح حتى 
االلتزامات حتى يظن الرأي العام ان املجلس السابق ترك 

النادي يغرق في مستنقع الديون واملستحقات.
وذكر البيان ان املجلس احلالي قد ورث بعض املخالفات 
عن املجلس السابق وهذه محض افتراء، ولم يوضح البيان 
تلك املخالفات التي ذكرها م����ن دون توضيح حتى يظن 
البعض ان هذه املخالفات بالفعل مرتكبة من املجلس السابق 
ونتحدى املجلس احلالي نشر تلك املخالفات، ان وجدت، 

في الصحف الرسمية.
المغالطة الثانية: ادعاء النادي انه ورث قيمة املتبقي من عقود 
مدرب ومحترفي كرة القدم البالغة قيمتها 62040 دينارا، 
فإن توضيح هذه النقطة ان هذه تكلفة 4 العبني محترفني 
ومدرب بالنظر الى تاريخ محضر التسليم والتسلم الذي 
انتخابات  إجراء  تاريخ  الى  وبالرجوع   2012/11/11 في  مت 
بتاريخ  أجريت  التي   2016/2012 للدورة  اإلدارة  مجلس 
االحتراف  بصرف  تقم  لم  الهيئة  كانت  وملا   2012/10/22
اجلزئي عن أشهر 8 و9 و10 لسنة 2012 حتى يتسنى لنا 
دفع مقدم عقود الالعبني احملترفني وبالرجوع الى العقود 
التي تنتهي في 2013/6/30 وبحسبة صغيرة يتضح ان 
ملدة  واملدرب  الالعبني  تكلفة  أعاله يغطي  املذكور  املبلغ 
تسعة أشهر وهذه العقود هي شاملة الرواتب واإليجار.. 
يدل على  مالية تخصهم وهذا مؤشر  التزامات  إلخ، من 
عدم مصداقية املجلس احلالي، وتلك العقود املذكورة قد 
وفق  باعتمادها  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  قامت 

الهيكل التنظيمي املعتمد.
المغالطة الثالثة: ان النادي يتحمل مبلغ 60 ألف دينار قيمة 
استرجاع رسوم عضوية مشطوبة ألعضاء لم يتم قبول 
زيادة  الى  أدى  هذا  وان  سابقة  سنوات  عن  عضويتهم 
األعباء املالية على النادي.وبالرجوع الى محضر التسليم 
والتسلم الذي استند اليه املجلس احلالي واتخذه دليال 
يوجه به االتهامات يتضح انه ذكر في احملضر التسليم 
للغير(  )أمانات  متنوعون«  »دائنون  قيمة  ان  والتسلم 
بلغت مبلغا قدره 11588 دينارا و700 فلس، ومت ذكرها في 
احملضر انها عبارة عن قيمة اشتراكات العضوية التي لم 
يتم سدادها حتى تاريخ احملضر وما مت دفعه غير املبلغ 
املذكور يتحمله املجلس احلالي نتيجة قراراته وال دخل 
للمجلس السابق بها وان دل فإنه يدل على عدم صحة 

ادعاء املجلس احلالي.
قدره  مبلغ  بسداد  مجبرا  النادي  قيام  الرابعة:  المغالطة 
في  النفاذ  واجب  قضائي  حلكم  تنفيذا  دينارا   45498
لعدم  بالنادي  التايكوندو  العب  من  املرفوعة  القضية 
صرف رواتب االحتراف اجلزئي اخلاص بهم واملتسبب 
فيها احد اعضاء مجلس اإلدارة السابق، ولعل أبسط رد 
في  كانت  القضية  هذه  ان  الباطلة  االدع��اءات  هذه  على 
رئاسة  إبان   2008/2006 فترة  عن  النادي  إدارة  مجلس 
نواف جديد العنزي ملجلس إدارة النادي ولم تكن في عهد 

مجلسنا السابق 2012/2008.
النادي  املجلس احلالي قد تولى  ان  الخامسة:   المغالطة 
دائنة(  )ذمم  السابق  املجلس  من  مالية  التزامات  ولديه 
الى  وبالنظر  فلس،  و400  دينارا   26922 قيمتها  بلغت 
أغفل  وال��ذي  ملكوناته  الدقيق  وبالتحليل  الرقم  ه��ذا 
املجلس احلالي ذكر تفصيله متعمدا فإن هذا املبلغ كان 
ناجتا عن  نشاط النادي وان كل األندية في بداية فترة 
نشاطها تكون مدينة مبثل هذه املبالغ بل أكثر من هذه 
عدم  عن  ناجتا  كان  املبلغ  هذا  وان  مبالغة  دون  املبالغ 
قيام الهيئة بسداد الدفعة املالية عن شهر اكتوبر لسنة 
رشيد  العام  السر  امني  من  مقدمة  شكوى  نتيجة   2012
العنزي وحسن اجلنيدي للنادي في ذلك الوقت وقامت 
الهيئة بوقف اإلعانة الشهرية ولعل ما يدل على هذا ان 
اليه أعاله مبلغ  املبلغ املشار  املدرجة ضمن  املبالغ  احد 
400 دينار مستحقة لشركة الشامية للتجهيزات الغذائية 
ناجتة عن ضيافة وفد الهيئة العامة للشباب والرياضة 
للمجلس  السابق  املجلس  ترك  وان��ه  االنتخابات  يوم 
و555  دينارا   3635 ق��دره  بالصندوق  رصيدا  احلالي 
فلسا، ورصيدا بالبنوك قيمته 19315 دينارا و738 فلسا، 
النادي  ميزانية  لدى  إجماليا  مبلغا  ترك  املجلس  ان  أي 
ال  فلسا  و293  دينارا   22951 قيمته  بلغت  التسليم  يوم 
سداد  في  استخدامها  احلالي  املجلس  بإمكان  كان  غير، 
االلتزامات املالية )الذمم الدائنة( لو خلصت النوايا لديه 
جتاه املجلس السابق ولم يكن متربصا به، ومن ذلك كله 

يتضح عدم مصداقية هذا االدعاء.

املبارك: ندعم 
املبادرات الوطنية 

ونحث على 
ممارسة الرياضة

يعتزم صعود برج 
بتروناس في 

كواالملبور حتت 
رعاية الغامن
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الداخلية في مواجهة احلرس وإنبي في ضيافة الدراويش
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قررت جلنة املس����ابقات 
باالحتاد املصري لكرة القدم 
برئاسة عامر حسني تأجيل 
مباراة األهلي مع األسيوطي 
س����بورت ملدة 24 ساعة في 
السادس����ة للدوري  اجلولة 

ي����وم غد بدال  احمللي لتقام 
من الي����وم األحد. وفي إطار 
نفس اجلولة السادسة، تقام 
اليوم ثالث مباريات، فيلعب 
الداخلية )11 نقطة( مع حرس 
احلدود )11 نقطة(، في الرابعة 
عص����را بتوقي����ت الكويت، 
ويستضيف االحتاد السكندري 

)5نقاط( نظيره وادي دجلة 
)5 نقاط(، باستاد االسكندرية 
في السادس����ة والربع، وفى 
الثامنة والنصف مساء، يلعب 
اإلس����ماعيلي )9 نقاط( مع 
انبي )9 نقاط(. واس����تجاب 
احتاد الك����رة لطلب محمود 
طاهر، رئيس النادي األهلي، 

بتأجيل مباراة األسيوطي ملدة 
24 ساعة إلتاحة الفرصة أمام 
التي  الرحلة  الالعبني بع����د 
خاضها الفريق خلوض لقاء 
اإلسماعيلي في اجلونة وفقا 
لقرار اجلبالية بإقامة لقاءات 
األهلي واإلسماعيلي في ملعب 

محايد.

عاد الهالل الس����عودي من سيدني 
بخسارة 0-1 أمام مضيفه وسترن سيدني 
وندررز األسترالي أمس في ذهاب نهائي 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل تومي يوريتش هدف الفوز 

في الدقيقة 64.
ويلتقي الفريقان إيابا السبت املقبل 

في الرياض.

وسيمثل البطل القارة اآلسيوية في 
كأس العالم لألندية املقررة باملغرب في 

ديسمبر املقبل.
وحق����ق الهالل آخ����ر ألقابه القارية 
عام 2000 في بطولة األندية اآلسيوية 
أبطال الدوري بفوزه في املباراة النهائية 
على جوبيلو ايواتا الياباني، لكنها املرة 
األولى التي يخوض فيها نهائي املسابقة 

مبسماها اجلديد.
أما وسترن سيدني، الذي حقق الفوز 
في آخر س����ت مباريات على أرضه من 
دون أن تهتز شباكه، فلم يحرز أي لقب 
له على الصعيد القاري، وهو ثاني فريق 
استرالي يخوض النهائي بعد اديالييد 
يونايتد الذي خسر أمام غامبا اوساكا 

الياباني عام 2008.

في ذهاب نهائي »أبطال آسيا«

الهالل يعود من سيدني بخسارة

أرسنال يرتقي 
للمركز اخلامس

استمرار محنة 
دورمتوند في 

الـ»بوندسليغا«

الثاني بف����وزه على ضيفه 
بادرب����ورن 1-0 على ملعب 
»راين نيكار ارينا« امام 25712 
متفرجا. وسجل كيفن فوالند 
هدف الفوز في الدقيقة 73. 
وسجل هرتا برلني ثالثية في 
الشوط الثاني منحته الفوز 
على ضيف����ه هامبورغ على 
امللعب االوملبي في العاصمة 

امام 58768 متفرجا.
وفاز اغسبورغ على ضيفه 
فرايبورغ وصيف القاع 2-0 
على ملعب »اس جي ال ارينا« 

امام 29 الفا.

التاسعة من الدوري االملاني 
لكرة القدم.

وهذه اخلسارة السادسة 
في 9 مباريات لفريق املدرب 
يورغن كل����وب ليغرق اكثر 
في ترتيب الدوري ويصبح 
في املركز اخلامس عشر من 

اصل 18 فريقا.
على ملعب »سيغنال ايدونا 
براك« وامام 80664 متفرجا، 
جن����ح الياباني هيروش����ي 
كيوتاكي في تسجيل هدف 
املباراة الوحيد )61(.  وقفز 
هوفنه����امي موقتا الى املركز 

مع ضيفه هال س����يتي على 
ملعب »انفيلد رود« امام 44591 
متفرجا. واهدر كريس����تال 
ب����االس تقدمه على مضيفه 
وس����ت بروميت����ش البيون 
بهدفني قبل ان يتعادل معه 
2-2 على ملعب »هاوثورنز« 

امام 24738 متفرجا.

ألمانيا

تواصلت محنة بوروسيا 
دورمتوند ومني بخس����ارة 
رابعة على التوالي امام ضيفه 
هانوڤر 0-1 امس في املرحلة 

بهدفني لنجمه اجلديد التشيلي 
اليكسيس سانشيس ليرتقي 
الى املركز اخلامس. وارتكب 
مدافع سندرالند احلالي ومان 
يونايتد الس����ابق املخضرم 
وي����س براون خط����أ فادحا 
بارج����اع الكرة لسانش����يز 
فلعبها ساقطة فوق احلارس 

املتقدم من مرماه )30(.
وفي اللحظ����ات االخيرة 

ضاعف سانشيز )2+90(.
واه����در ليڤربول فرصة 
االنضمام الى فرق الصدارة 
وسقط في فخ التعادل السلبي 

االسباني دافيد دسيلفا.
وفي املباراة الثانية، تابع 
س����اوثمبتون مفاجآته رغم 
فقدانه عددا كبيرا من النجوم 
قبل انطالق املوسم، فتغلب 
على ضيفه ستوك سيتي 0-1 
على ملعب »س����انت ماري« 
بهدف الس����نغالي س����اديو 
ماني بعد ضربة حرة )33(. 
واستعاد ارسنال ثقته بنفسه 
بعدما تع����ادل خمس مرات 
من 8 مباريات، وتغلب على 
مضيفه س����ندرالند اجلريح 
من خسارة سيتي الساحقة 

اما وست هام الذي تألق 
في صفوفه العب وس����طه 
الكاميروني الكسندر سونغ، 
فرفع رصيده الى 16 نقطة في 

املركز الرابع.
على ملعب »ابتون بارك« 
وامام 34877 متفرجا، افتتح 
وست هام التسجيل عن طريق 
الفرنسي مورغان امالفيتانو 
هارت )21(.وضاعف املضيف 
السنغالي  االرقام برأس����ية 

ديافرا ساخو )75(.
سيتي رد في الدقيقة 77 
بعد فاصل مهاري مميز من 

حقق وس����ت ه����ام فوزا 
مثي����را عل����ى ضيف����ه مان 
سيتي حامل اللقب 2-1 في 
افتتاح املرحلة التاسعة من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم 

أمس.
وهذه اخلس����ارة الثانية 
امام  لس����يتي بعد االول����ى 
ف����ي املرحلة  س����توك 0-1 
الثالثة، فخسر مركزه الثاني 
الفائز  ام����ام س����اوثمبتون 
على ستوك 1-0، وعجز عن 
تقليص الفارق مع تشلسي 

املتصدر الى نقطتني.

وست هام يتعملق على حامل اللقب و»يطرحه أرضاً«

هدف وست هام األول من الالعب الفرنسي مورغان امالفيتانو  )أ.ف.پ(

فيدرر وغوفان في نهائي »بازل«
توقف مشوار الكرواتي 
بورنا تش�������وريتش في 
النهائي م��ن  الدور نصف 
دورة بازل السويس����رية 
للتن����س جوائ�زه����ا 1.45 
مليون يورو، بخس����ارته 
امام البلجيكي دافيد غوفان 
املصنف سابعا 6-4 و6-3 

و6-3 امس.
وكان تش����وريتش )17 

عام����ا( املش����ارك ببطاقة 
دعوة أقصى اإلس������باني 
رافايل نادال املص���نف ثانيا 
في رب����ع النهائي اجلمعة 

املاضي.
وضرب غوف���ان موعدا 
في الن���هائي مع السويسري 
روج���ي����ه في������درر األول 
الفائز على الك���رواتي ايفو 
كارلوڤيت����ش الثامن 6-7 

)10-8( و3-6 و3-6.
وسيخوض فيدرر )33 
عاما( املصنف ثانيا عامليا 
النهائي ال�123 له في دورات 
احملترف����ني، مقابل 3 مرات 
لغوفان )23 عاما( املصنف 

28 عامليا.

سيرينا تواصل النجاح

وباتت االميركية سيرينا 

وليام����س املصنف����ة أولى 
على بعد خ���طوة واحدة 
من اح����راز لقبه����ا الثالث 
ف����ي بطولة  التوالي  على 
املاس����ترز للتنس بتغلبها 
عل����ى الدمناركية كارولني 
فوزنياك����ي الثامن����ة 6-2 
و6-3 و7-6 )8-6( ف����ي 
النهائ����ي امس في  نصف 

سنغافورة.
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لعنة براڤو وفشل ميسي
و»القديس« املنقذ أهم محطات »الكالسيكو«

انتهى »كالسيكو األرض« كما يحب عشاق كرة القدم أن يطلقوا 
عليه بخسارة ثقيلة لبرشلونة على يد خصمه وغرميه اللدود 

ريال مدريد 3-1.
وكعادة احملللني بعد انتهاء كل مباراة كالسيكو، فإنهم 
يخرجون بأهم احملطات التي برزت بعد نهاية املباراة، 

وإليكم بعض هذه احملطات:

براڤو ولعنة تشيلي

سلطت صحيفة »آس« اإلسبانية واسعة االنتشار، الضوء 
على مشاركة التشيلي الدولي كالوديو براڤو، حارس مرمى 

برشلونة في اول كالسيكو إسباني له امام ريال مدريد.
وقبل املباراة لم يدخل مرمى براڤو أي اهداف في الليغا، اال ان 

كريستيانو رونالدو وضع اول بصمة داخل شباك حارس البارسا 
اجلديد.

وأشارت »آس« الى ان لعنة تشيلي اصابت براڤو، حيث لم 
يسبق ألي العب تشيلي حتقيق الفوز في اول مشاركة له 

بالكالسيكو.
وسبق براڤو مواطنه ايفان زامورانو الذي خسر مع الريال 
2-1 في اول كالسيكو له، وكان الثاني اليكسيس سانشيز 

العب البارسا السابق ولم ينجح ايضا في الفوز مع البارسا 
في اول لقاء »انتهى بالتعادل 2-2 «.

ميسي فشل في معادلة رقم زارا في »البرنابيو«

أخفق األرجنتيني ليونيل ميسي، افضل العب في العالم بني 
2009 و2012، في تسجيل هدفه الرقم 251 في الليغا ومعادلة 
الرقم القياسي ألفضل هداف في تاريخ الليغا مهاجم اتلتيك 

بلباو تيلمو زارا )251( الذي اليزال صامدا منذ 59 عاما.
ليونيل ميسي ظهر بشكل غير متوقع وكان خارج التغطية في 
أوقات عديدة من املباراة وخاصة بعد هدف ريال مدريد الثالث، 

ألن دفاع ريال مدريد جنح في احتواء ليونيل ميسي طوال 
الدقائق، بل أكثر من ذلك انتقدت الصحافة العاملية أداء ميسي 

خالل الكالسيكو. 

عودة موفقة لكاسياس

بال أدنى شك كان احلارس إيكر كاسياس عميد فريق ريال 
مدريد على موعد مع تصحيح مساره السيئ هذا املوسم 

والرد بقوة على كل االنتقادات التي تعرض لها والتي كانت 
بسبب أخطاء ارتكبها سواء مع الفريق أو املنتخب.

واستغل القديس الكالسيكو ليسكت اجلميع، ويؤكد أنه احلارس 
األول بإسبانيا ويكسب من جديد دعم كل جماهير البرنابيو حيث 

صفقت له كلها ودون أن تسمع صافرات كما في السابق.

القادم من ڤالنس���يا والذي 
س���جل املوس���م املاضي في 
مرمى ريال على ملعب برنابيو، 
كاسياس بتس���ديدة يسارية 
أبعدها احلارس  صاروخي���ة 

املخضرم الى ركنية )56(.
وسجل ريال مدريد هدفا 
يدرس في املدارس الكروية بعد 
جملة ألهبت ملعب العاصمة، 
فبعد كرة خسرها انييستا على 
حدود امللعب، انطلق ايسكو 
احد جنوم املباراة ولعبها الى 
رونالدو الذي مررها بدوره 

الى خاميس فلعبها األخير 
بينية جميلة في ظهر 
سيرجيو بوسكيتس 
الى بنزمية فأطلقها 
األخير ارضية قوية 
املرمى  في زاوية 

هدفا ثالثا )61(.
اتلتيك  وحقق 

بلباو ف����وزه األول 
في 7 مباريات على 
حس����اب مضيف����ه 
امليري����ا 1-0. ورفع 

الى  بلباو رصي����ده 
8 نقاط ف����ي املركز 
الرابع عشر وجتمد 
رصيد امليريا عند 

9 نقاط.

ومن كرة عرضية للظهير 
البرازيل مارسيلو، أبعد مدافع 
برشلونة جيرار بيكيه املتراجع 
مستواه مؤخرا، الكرة بيده من 
دون اي مبرر على مقربة من 
املرمى فاحتسب احلكم ركلة 
الى  جزاء ترجمه���ا رونالدو 
يسار التشيلي كالوديو برافو 
السادس  )35(، مسجال هدفه 
عشر هذا املوس���م على رأس 
ترتيب الهدافني وهو االول في 
مرمى برشلونة في 9 مباريات. 
وهذا الهدف السادس لرونالدو 
في آخر 8 مباريات في مرمى 
برش���لونة 3 منه���ا من نقطة 
اجلزاء والرابع عشر في مرمى 

بلوغرانا.
اللعب س���جاال بني  وبقي 
الطرفني الى ان حول مارسيلو 
عرضية الى رأس الكولومبي 
خامي���س رودريغي���ز هداف 
مونديال 2014، لكن رأس���يته 
مرت بجانب القائم األيسر ملرمى 

براڤو )44(.
وعب���ر ريال ع���ن نواياه 
مبكرا مطلع الش���وط الثاني، 
فمن ضربة ركنية وصلت الى 
رأس بيبي لعبها قوية ال ترد في 
مرمى براڤو هدفا ثانيا )50(.

وباغت ماتي���و )31 عاما(، 

التسجيل عندما سار البرازيلي 
نيمار عرضي���ا فانزلق امامه 
البرازيلي بيبي لينكشف مرمى 
امللكي ويسدد كرة جميلة الى 
يسار احلارس ايكر كاسياس 
)4(، وهو الهدف األس���رع في 
الكالس���يكو منذ 1999 عندما 
سجل مدرب برشلونة احلالي 
لويس انريكي في مرمى فريق 

العاصمة.
ومير نيمار بأحلى فتراته 
مع برشلونة بعد انتقاله قبل 
موسمني من سانتوس البرازيلي 
اذ سجل 11 هدفا حتى اآلن في 12 
مباراة في مختلف املسابقات.

وحاول ريال ان يرد بسرعة، 
فحصل على فرصة ذهبية من 
رأسية الفرنسي كرمي بنزمية 
العارضة تابعها  ارتدت م���ن 
الالع���ب غير احملظ���وظ في 
العارضة مجددا مهدرا فرصة 

غالية للفريق االبيض )11(.
وس���دد ميسي ارضية بني 
يدي كاس���ياس )22(، ثم بعد 
البرازيلي داني  ثوان ارس���ل 
الفيش عرضية جميلة اهدرها 
االرجنتيني ام���ام املرمى من 
مس���افة قريبة جدا اذ أنقذها 
كاس���ياس ببراعة الى ركنية 

.)23(

دفع بس���واريز املنتهية فترة 
إيقافه ألربعة اشهر بعد عضه 
االيطالي جورجيو كيلليني في 
موندي���ال 2014، فحمل ألوان 
الفري���ق الكاتالوني ألول مرة 
في مباراة رسمية بعد اشتراكه 
في مباري���ات ودية مع بالده 

والفريق الكاتالوني.
كم���ا دفع انريك���ي بالعب 
الوس���ط املخضرم تش���اڤي 
أساسيا مع الفرنسي جيرميي 
الكرواتي  ماتيو على حساب 
ايف���ان راكيتيت���ش وب���درو 
رودريغي���ز وج���وردي ألبا، 
اللقاء  فيما خاض انشيلوتي 
بتش���كيلة معتادة غاب عنها 
اجلناح الويلزي غاريث بايل 

املصاب.
انريكي )44 عاما(  وواجه 
اذ يعتبر  امتحانا ش���خصيا 
من الشخصيات املكروهة في 
مدريد بعد انتقاله من ريال الى 
برشلونة، اذ أمضى 5 اعوام في 
صفوف ري���ال )1996-1991(، 
لكنه صنع اسمه مع برشلونة 
)1996-2004( حي���ث اصبح 
قائدا للفريق وأحد ابرز رموزه، 
خصوصا خالل تسجيله في 

مرمى امليرينغي.
وبكر برش���لونة بافتتاح 

امام ريال  خسارتني مبكرتني 
سوسييداد 2-4 وجاره اتلتيكو 

مدريد حامل اللقب 2-1.
رونال���دو افضل العب في 
العالم للموسم املاضي، حقق 
بداية خيالية س���جل فيها 16 
هدفا حتى اآلن علما بأن الدولي 
البرتغالي لعب 8 مباريات فقط 
في الليغا هذا املوسم ألنه غاب 
عن املباراة امام ريال سوسييداد 

بسبب اإلصابة.
ال����»دون« رصيده  ورفع 
التهديفي هذا املوس���م الى 21 
هدفا في 14 مباراة في مختلف 
املس���ابقات، وإل���ى 273 هدفا 
في 260 مب���اراة في مختلف 
املس���ابقات مع النادي امللكي 
و193 هدفا في 173 مباراة في 

الليغا.
وفي الطرف املقابل، أخفق 
االرجنتيني ليونيل ميس���ي، 
افض���ل العب ف���ي العالم بني 
2009 و2012، في تسجيل هدفه 
الرقم 251 في الليغا ومعادلة 
القياسي ألفضل هداف  الرقم 
في تاريخ الليغا مهاجم اتلتيك 
الذي  بلباو تيلمو زارا )251( 

اليزال صامدا منذ 59 عاما.
وفاج���أ مدرب برش���لونة 
لويس انريكي اجلميع عندما 

حسم ريال مدريد الكالسيكو 
األق���وى ف���ي العال���م بفوزه 
املستحق على غرميه التاريخي 
وضيفه برشلونة 3-1 أمس في 
الدوري  التاسعة من  املرحلة 
اإلس���باني لكرة القدم وقلص 
الفارق معه الى نقطة وحيدة 

في صدارة الليغا.
وفي ظل تألقهم���ا محليا 
وانته���اء عقوب���ة  وقاري���ا 
األوروغوياني لويس سواريز 
بعد حادثة العض الش���هيرة 
في مونديال 2014 ومشاركته 
أساسيا مع برشلونة على ملعب 
»سانتياغو برنابيو« امام 85450 
متفرجا، أحلق ريال اخلسارة 
األولى ببرشلونة هذا املوسم 
كما هز شباكه ألول مرة بعدما 
حافظ األخير على عذريتها في 

املراحل ال� 8 األولى.
برش���لونة صاحب الدفاع 
األقوى في الدوري حافظ على 
الص���دارة مع 22 نقطة بفارق 
نقطة عن ريال مدريد صاحب 
أقوى هجوم الذي دك ش���باك 
خصومه ب���� 33 هدفا نصفها 
تقريب���ا لهدافه األس���طوري 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
فأعاد األخير تقومي مس���اره 
ب� 6 انتص���ارات متتالية بعد 

»براڤو« للملكي
في »كالسيكو الدنيا«

حتدث���ت الصحافة اإلس���بانية عن فوز 
الريال في الكالسيكو وكذلك أداء زمالء ميسي 

الشاحب السيما في الشوط الثاني.
في حني أشادت صحف العاصمة مدريد 
بأداء »امللكي« وفوزه الكبير في الكالسيكو 
وانتقدت الصحف الكاتالونية أداء البارسا 

املهتز.
وإليك���م أب���رز ما قالت���ه الصحف حتى 

اللحظة:
٭ صحيفة »آس«: »مدريد تعقد البرسا« معتبرة 
أن الفريق امللكي عاقب برشلونة على هدف 

التقدم بثالثية.
٭ صحيفة »م��اركا«: املقربة من ريال مدريد 
أثنت على أداء الفريق امللكي في الكالسيكو 
املثير وعنونت بالبنط العريض في الصفحة 
الرئيسية مبوقعها اإللكتروني بكلمة »النصر« 
وصورة جماعية لفرحة الفريق في إش���ارة 
منه���ا إلى الفوز الكبير عل���ى العدو اللدود 

البارسا.
٭ املون��دو ديبورتيفو: اعت���ب���رت أن فريق 
برش���لونة كان تائ���ها هذه الليلة وكت���بت 
أن زمالء مي�سي قدم���وا أداء ط��يلة نص���ف 
س�����اعة األولى من اللقاء ث���م غ���ابوا في 

البيرنابيو.
ونشرت صورة معبرة خليبة أمل بيكي 
وميس���ي ونيمار بعد اخلس���ارة وعنونت 
»برشلونة املجهول ساهم في سقوطه على 
أرض البيرنابيو«، »البارسا لعب نصف ساعة 

ثم اختفى«.
٭ صحيفة »س��بورت«: انتقدت بدورها األداء 
الدفاعي لبرشلونة وعنونت قائلة »برشلونة 
من دون دفاع في البيرنابيو«، ونشرت صورة 

مليسي يقف حائرا في امللعب.

»الكالسيكو« في عيون 
الصحافة اإلسبانية

كشف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن السبب وراء 
فوز فريقه على برشلونة في الكالسيكو.

وقال املدرب اإليطالي: »لكي تهزم برش���لونة انت بحاجة 
ليلعب فريقك مثلما لعب الريال اليوم«.

وأضاف انشيلوتي: »في الشوط الثاني، فزنا باملباراة ألننا كنا 
نريد ذلك، لقد تعافينا من مواجهة ليڤريول، ولعبنا بشكل جيد 
جدا امام البارسا«. واستطرد مغدقا املديح على فريقه: »اقدر كل 

اجلهد الذي بذل من فريقي بعد تلقي الهدف األول في املباراة«.
وعن الفريق ككل قال: »من الصعب ان حتدد العبا بعينه، 
فالفري���ق كان رائعا، والكل قدم مس���توى متميزا، وانا فخور 

بالكل، ايسكو؟ لقد كان مدهشا«.

اعترف مدرب برشلونة لويس إنريكي بأن ريال مدريد اإلسباني 
استحق الفوز في مباراة الكالسيكو.

وقال إنريكي في تصريحات نقلها »ديفينس����ا سنترال«: »لقد 
ارتكبنا أخطاء قاتلة عديدة تسببت في اخلسارة أمام ريال مدريد«. 
وأضاف ان »الس����لبيات كانت خطيرة خاصة في الهدفني الثاني 

والثالث«.
وتابع إنريكي: »يجب تقييم الفريق بعد نهاية املوسم وليس 
في البداية فقد قدمنا أداء جيدا باستثناء أمام باريس سان جيرمان 
وريال مدريد«. وأكد أنه ال يشعر بالندم بسبب وضع سواريز في 
التشكيلة األساسية. وعن ركلة اجلزاء، أوضح انريكي ان بيكيه 

كان سيئ احلظ في التعامل مع الكرة التي ارتطمت بيده.

أكد النجم االس����باني سيرجيو راموس العب ريال مدريد عن 
سعادته الكبرى بالفوز الكبير الذي حققه امللكي بالكالسيكو.

ونقل موقع »برنابيو ديجيتال« تصريحات راموس التي أكد من 
خاللها أن الفوز جاء نتيجة للجهد الذي بذل من جانب الالعبني. 
وقال راموس: »رأيت ريال مدريد وقد متكن من االس����تحواذ على 
الكرة. لم يس����يطروا على املباراة. انه يوم لالستمتاع. لقد كانت 
مباراة متكاملة من جانب الري����ال«. وأوضح: »كرة القدم مراحل 
داخل املباراة الواحدة، والبد من قراءة كل لعبة. أجدنا التعامل مع 
املباراة، عندما كان علينا تنفيذ هجمة مرتدة، وعندما كان علينا 
الدخول منتصف ملعبهم باالستحواذ، وهم غير معتادين على أن 

يسيطر الفريق املنافس على مجريات األمور في املباراة«.

أنشيلوتي: الفريق كان رائعاً وإيسكو مذهل

إنريكي: األخطاء القاتلة سبب اخلسارة

راموس: إنه يوم لالستمتاع
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الغيابات تسببت 
في خسارة منتخبنا 

أمام مصر

خيطان يتغلب 
على الشباب 

بهدف يتيم

البقاء هلل
مقبولة مسفر مهدي العجمي، أرملة 

حسن حمد ضيف اهلل العجمي ـ  87 
عاما ـ الرجال: في املقبرة )صبحان( ـ ت: 
99558446 ـ النساء: فهد األحمد ـ ق1 ـ 

ش103 ـ م7 ـ ت: 55580085.
حليمة خلف مشاري، أرملة محمد 

عبدالكرمي العيسى  ـ 65 عاما ـ الرجال: 
سعد العبداهلل ـ ق11 ـ ش171 ـ م25 ـ ت: 

90955515 ـ النساء: اجلهراء القدمية ـ ق1 
ـ ش عبداهلل بن جدعان ـ م41 ـ بجانب 

مصبغة فالكون.
خليل ابراهيم عبدالنبي القاسم  ـ 76 عاما 

ـ الرجال: حسينية معرفي القدمية ـ شرق 
ـ ت: 69689993 ـ النساء: الشهداء ـ ق3 ـ 

الشارع األول ـ م17 ـ ت: 99610852.
مرمي أحمد محمد، أرملة عبدالعزيز ابراهيم 

الفرج  ـ 75 عاما ـ الرجال: السالم ـ ق7 
ـ ش707 ـ م15 ـ ت: 69991010 ـ النساء: 

الدعية ـ ق3 ـ ش33 ـ م9 ـ ت: 97259931.
محمد ابراهيم الصقعبي  ـ 75 عاما ـ 

الرجال: النزهة ـ ق2 ـ ش ناصر ابراهيم 
الصقعبي ـ م ديوان ناصر الصقعبي ـ ت: 

25674417 ـ النساء: النزهة ـ ق1 ـ ش14 
ـ م1.

عائشة حسن محمد املطوع، أرملة علي 
احمد محمد ملك ـ 74 عاما ـ الرجال: 

الشعب ـ ديوان الكنادرة ـ ت: 97914446 
ـ النساء: بيان ـ ق7 ـ الشارع األول ـ ج15 

ـ م35 ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 
صبحان.

شيخة عبداهلل فالح الهاجري، زوجة 
عويضة محمد النويضل  ـ 77 عاما ـ 

الرجال: ضاحية علي صباح السالم ـ ق4 
ـ ش31 ـ م8 ـ ت: 99779135 ـ النساء: 
العدان ـ ق3 ـ ش25 ـ م5 ـ الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
محمد علي راشد احمد الراشد ـ 72 عاما ـ 
لم تنشر في الصحف بناء على طلب املبلغ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.
أمينة بكر محمد املوسى املغربي ـ 63 عاما 

ـ الرجال: مشرف ـ ق4 ـ ش7 ـ م5 ـ ت: 
65131333 ـ النساء: الزهراء ـ ق8 ـ ش829 

ـ م29 ـ الدفن بعد صالة العصر.
موزة حزام خليف مثيب األذينة، زوجة راشد 
عيد راشد األذينة ـ 69 عاما ـ سلوى ـ ق12 ـ 

ش1 ـ م97 ـ ت: 55806633 ـ 94444437 .
فهد دغيم مطلق العازمي ـ 72 عاما ـ 

ضاحية جابر العلي ـ ق1 ـ ش4 ـ م17 ـ ت: 
55075579 ـ 99841776ـ

فاطمة أحمد سيد محمد السيد عبدالرسول  
ـ 25 عاما ـ حسينية سيد علي املوسوي ـ 

بنيد القار )رجال ونساء( ـ ت: 65666663.
عليا حمدان الشريفي ـ 61 عاما ـ الرجال: 
حسينية آل الرسول ـ الرميثية ـ ق8 ـ ش 

أسامة بن زيد ـ ج84 ـ م337 ـ ت: 51175222 ـ 
النساء: املنصورية ـ ق2 ـ ش29 ـ م3 ـ خلف 

حسينية آل ياسني.
علي احمد معيوف البشارة  ـ 89 عاما 

ـ الرجال: الفيحاء ـ ديوان عبداللطيف 
العيسى ـ ت: 99990035 ـ النساء: 

اخلالدية ـ ق1 ـ ش13 ـ م14 ـ ت: 
99636653 ـ الدفن بعد صالة العصر.
فهد فهيد فارس الهاجري  ـ 37 عاما 

ـ الصباحية ـ ق3 ـ ش4 ـ م678 ـ ت: 
99805254 ـ 99988845 ـ الدفن التاسعة 

صباحا مبقبرة صبحان.

التركيت اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم استشاري عالج سرطان الثدي والعالج الكيماوي 
د.فيصل يوســـف التركيت خريج كلية الطب من جامعة نيوكاســـل اململكة 
املتحدة، MBBS زميل الكلية امللكية الطبية البريطانية، MRCP حاصل على 
شـــهادة إمتام التخصص في علـــم األورام الباطنية من ليدز اململكة املتحدة 
CCST متخصص في أورام الثدي وأورام املبيض، وذلك للرد على أسئلة القراء 
حول ســـرطان الثدي وكل ما يختص به مبناسبة االحتفال العاملي بالتوعية 
حول ســـرطان الثدي، من الساعة الـ 6 والنصف حتى الـ 8 مساء، من خالل 

د.فيصل يوسف التركيتاالتصال على الهاتف: 22272888.

يأيتها النفس  
املطمئنة 

ارجعي إلى ربك  
راضية مرضية  

فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

43-46رياضة

كرة ناصر الهاجري تعانق شباك اجلهراء                                                                                                                      )األزرق.كوم(

مبارك الخالدي

تعادل اجلهراء مع ضيفه 
النصـــر 1ـ  1 فـــي املباراة 
املثيـــرة التـــي جمعتهما 
العيار  على ستاد مبارك 
الثامنة  في ختام اجلولة 
لدوري VIVA لكرة القدم، 
ليخسر اصحاب الضيافة 
نقطتني مهمتني ويصبح 
رصيده 15 نقطـــة، فيما 
الى  النصر  ارتفع رصيد 

النقطة 8.
وجاء الشوط األول اقل 
من املتوسط وافتقد فيه 
اجلهراء الى التنظيم وعانى 
من تباعد اخلطوط وكثرة 
التمريرات املقطوعة ولم 
يظهر البرازيلي كارلوس 
فينيسيوس لوقوعه حتت 
الرقابة واحملاولة الوحيدة 
كانت حملمد ســـعد لكنها 
ذهبت بعيـــدا عن مرمى 

احلارس صالح مهدي.

وفـــي املقابـــل متيـــز 
النصـــر بأدائـــه املنظم 
وأحسن عمر قمبر كالعب 
جناح أمين وهيأ عددا من 
الكرات لزمالئـــه ومتيز 
 عبدالعزيز عشوان ونواف
بحركتيهمـــا  املطيـــري 

اإليجابية.
وافتتح النصر التسجيل 
مـــن ركلة ركنيـــة نفذها 
املطيري على رأس ناصر 
الهاجـــري أودعها األخير 
مرمـــى احلـــارس بنـــدر 

سليمان )30(.
وفي الشـــوط الثاني، 
اللقاء  ارتفعـــت وتيـــرة 
واندفـــع اجلهـــراء بغية 
التعديل، فيما اعتمد النصر 
على الكرات املرتدة وكان 
ســـعد الوليـــد قريبا من 
التســـجيل لكن الهاجري 
ابعـــد الكرة من على خط 

املرمى )50(.
وأدرك فينيســـيوس 

التعـــادل بارتقائه اجليد 
لركنية فيصل زايد ووضع 
الكرة على ميني احلارس 
مهدي )63(،  لتزداد االثارة 
في الثلث ســـاعة األخير 
من املبـــاراة مع محاوالت 
مهاجمي الفريقني لتسجيل 
التفـــوق، وقبل ان  هدف 
تلفظ املباراة أنفاسها وجه 
احلكم وليد الفرج البطاقة 
احلمـــراء ملـــدرب النصر 
رادان غاسانني العتراضه 
علـــى أحد القـــرارات كما 
وجـــه البطاقـــة احلمراء 
ملدافع النصر حمد العتال 
البطاقة  حلصوله علـــى 

الثانية.
وفـــي آخـــر مباريات 
اجلولة، تغلـــب خيطان 
على مستضيفه الشباب 
بهدف نظيف، ليرفع الفائز 
رصيده الى 9 نقاط، فيما 
بقي اخلاسر على رصيده 

السابق بـ 6 نقاط.

VIVA في ختام اجلولة الـ 8 من دوري

تعادل مثير بني اجلهراء والنصر

العب منتخبنا عبدالرحمن الطويل يبعد الكرة عن منطقة اخلطر

تلقــــى منتخبنا الوطني 
اخلسارة الثالثة له في ختام 
مشواره ببطولة كأس القارات 
امــــام املنتخب  بخســــارته 
املصري 2-5 ليودع البطولة 
محتال املركز الرابع باملجموعة 
االولــــى بينما حل الفائز في 

املركز الثالث.
وجاءت املباراة في مجملها 
الطرفني حيث  هجومية من 
لعب املنتخبان املباراة بدون 
ضغوط، حيث جنح املنتخب 
املصري في استغالل الغيابات 
بصفوف االزرق ليحقق فوزه 

االول واالخير بالبطولة.
وسحق املنتخب الياباني 
نظيره غواتيمــــاال 6-0 في 
املباراة اخلتامية لكال الفريقني 
ليخرج من البطولة ببصمة 
جيــــدة، فيمــــا ودع منتخب 
بــــدون أي نقطة  غواتيماال 
في رصيده عقب اخلســــارة 
في 3 مباريــــات متتالية في 

املجموعة األولى.
فيما جنح املنتخب االيطالي 
في حسم صدارة املجموعة 
االولى عقب فوزه على نظيره 
االرجنتينــــي بهدفني مقابل 
هدف ضمن منافسات اجلولة 
القارات لكرة  الثالثة لكأس 
قدم الصاالت املقامة بالكويت 

الثامن والعشرين من  حتى 
الشهر اجلاري ليحقق اآلزوري 
العالمة الكاملة بتسع نقاط 
من ثالثة انتصارات متتالية، 
التانغو  فيما حجز منتخب 
وصافة املجموعة برصيد ست 
نقاط فقط ليصاحب ايطاليا 
الى املربع الذهبي للبطولة عن 
املجموعة األولى التي تضم 
أيضا الكويت ومصر، اللذين 

ودعا من الدور األول.

بطولة األكاديميات 

وتطلق، برعاية الشــــيخ 
اللجنة  طالل احملمد رئيس 
املنظمــــة العليــــا لبطولــــة 
القارات لكرة قدم الصاالت، 
في اخلامسة من مساء اليوم 
منافسات بطولة األكادمييات 
لكــــرة القــــدم علــــى الكأس 
واجلوائز املقدمة من الشيخ 
طالل احملمد، والتي تستضيفها 
صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية، ذلك احلدث 
العاملي الذي نتابع أحداثه هذه 
األيام ويستمر حتى الثالثاء 

املقبل.

8 أكاديميات في البطولة

يشارك في هذه البطولة 
التي تشتمل على بطولتني 8 

أكادمييات ميثل كل أكادميية 
فريقــــان كل منها 9 العبني، 
وبذلك يصل عدد الالعبني الى 
144 العبا في البطولتني، وهي 

على النحو اآلتي:
٭ أوال: بطولة تضم الالعبني 
مــــن مواليــــد 2003، 2004 

و2005.
٭ ثانيا: بطولة تضم الالعبني 

من مواليد 2001 و2002.
وستقام املباريات بطريقة 
خروج املغلوب ويصل 4 فرق 
الى الدور قبــــل النهائي ثم 
فريقان الى املباراة النهائية 
التي ستقام يوم 28 مع نهائي 
بطولة كأس القارات لكرة قدم 

الصاالت.
٭ ثالثــــا: االكادمييات التي 

تشارك في البطولة هي:
أكادميي -  بــــارازدكا   -

ايڤرتون أكادميي.
- ريال مدريد أكادميي - 

أقوم الرياضي األكادميي.
- كيكرس سبورت أكادميي 

- سبورتس أكادميي.
- حســــن آبل أكادميي - 

دون باسكو أكادميي.
البطولة  ويديــــر هــــذه 
ويشــــرف عليهــــا أكادميية 
بارازوكا، ويشارك في اإلشراف 

محمد ياسني.

»أزرق الصاالت« يودّع كأس القارات
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»الصحة« البريطانية تقرر منح من يعانون السمنة 
مكافآت مالية إذا فقدوا أوزانهم.

اجلامعة العربية تسعى إلحياء مشروع
السوق العربية املشتركة.

٭ لو يطبقونه عندنا.. شرط وزارة الصحة تفلس 
ثاني يوم!

٭ لو تقيمون له عزاء أفضل..
وعظم اهلل أجركم!

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

محطاترماح

سامي عبداللطيف النصف سعد المعطش 

الكتب أصدق أنباء ربحت بإذن اهلل
من.. احلرب!

saad.almotish@hotmail.comsamialnesf1@hotmail.com
@salnesf

جرت العادة بني البعض أن يستغلوا بعض 
املناسبات لتوصيل رسائل يوجهونها لآلخرين 
وخصوصا رسائل املسامحة والتنازل عن أي 

ظلم وقع عليهم من بعض األشخاص ومن تلك 
املناسبات شهر رمضان الكرمي وبداية السنة أو في 

حالة وفاة من ظلمهم.
 أعلم علم اليقني أن اهلل سيقتص لي ممن ظلمني 

في يوم ال ينفع فيه مال وال بنون وكما قرأت 
وسمعت بأن االقتصاص في االخرة »واهلل أعلم« 

أن اهلل يأخذ من حسنات الظالم ويعطيها للمظلوم 
وفي حال لم تكن لدى الظالم حسنات فانه يأخذ 

من سيئات املظلوم ويضعها على الظالم. 
ومن خالل هذا املقال ومع بداية السنة الهجرية 
فانني أعلن أني قد عفوت وصفحت عن كل من 

ظلمني سرا أو عالنية وقد سامحتهم في الدنيا 
واالخرة ليس حبا فيهم وال طلبا لودهم وال أرجو 

منهم أي شيء ولكن لسبب واحد فقط وهو إمياني 
املطلق باآلية الكرمية التي تقول )فمن عفا وأصلح 

فأجره على اهلل(.
يعلم اهلل الذي يعلم كل خافية بصدقي في عفوي، 
ولكني كتبتها أمامكم ليعلم من ظلموني عن عفوي 

قبل أن ميوتوا هم أو أموت أنا أنني مستغن باهلل 
عن حسناتكم في اآلخرة وال أريد األجر منكم 

فان أجري عند اهلل ال تعدله كنوز األرض وال كل 
حسنات البشر من بداية خلق ابينا آدم الى يوم 

القيامة.
أدام اهلل من حاسب نفسه قبل حساب اهلل له، وال 

دام من يعيش على ظلم الناس.

حتت رعاية امللك محمد السادس، وبحضور 
ما يقارب 500 شخصية من الوزراء 

والسفراء واألدباء والشعراء، افتُتحت في 
مراكش احلمراء فعاليات الدورة الـ 14 

ملؤسسة عبدالعزيز البابطني التي اختصت 
بشعر أبي متام الطائي ومت توزيع اجلوائز 

واالحتفال توازيا مع اليوبيل الفضي 
للمؤسسة.

>>>
وقد كشف األديب عبدالعزيز البابطني في 

كلمته االفتتاحية أن باحثي وكشافي املؤسسة 
اكتشفوا أخيرا مخطوطا قدميا فيه 387 

قصيدة ألبي متام لم تنشر مما يقارب األلف 
عام، وواضح أن أعمال املؤسسة ودوراتها 

وجوائزها واملدارس واملكتبات التي تنشئها 
وتراجمها ومعاجمها وبعثاتها الطالبية ومركز 
البابطني حلوار احلضارات وكراسي البابطني 
في مختلف اجلامعات ودور املؤسسة الفاعل 

في تعريب دولة جزر القمر، جعلها بحق 
عاصمة متحركة للثقافة العربية.

>>>
والشاعر العباسي أبو متام الطائي هو صاحب 

القصيدة الشهيرة التي مطلعها »السيف 
أصدق أنباء من الكتب«، والتي أنشدها 

مدحا وثناء على ما قام به اخلليفة العباسي 
املعتصم عندما غزا عمورية )223هـ - 838م( 

بسبب ما نقل له عن صفع رجل رومي المرأة 
عربية فأحرق املدينة وقتل 30 ألفا من رجالها 

)ما ذنبهم في تلك الصفعة؟( ولرمبا حاول 
املتنبئون ثنيه عن ذلك الفعل عبر تخويفه 

بعلوم الفلك، واهلل أعلم.
>>>

وقد يكون ذلك الفعل مقبوال في ذلك 
العصر الذي كانت فيه شريعة القوي - ال 

حقوق اإلنسان - هي ما يحكم العالقات بني 
االمبراطوريات واملمالك، أما اآلن فما تقوم 
به مؤسسة عبدالعزيز البابطني الثقافية من 

تقريب للثقافات واحلضارات وإصالح ما 
تفسده السياسة هو النهج األمثل، فالكتب 

ذات األحرف السوداء أصدق أنباء هذه األيام 
من احلروب والصفائح البيضاء القاطعة 

للرقاب!
>>>

آخر محطة: لو أعطينا هذه األيام احلق لصفعة 
بأن تبرر غزوا واحتالال، جلاز أن نعطي حق 
احتالل دولنا واالفتخار بذلك من قبل القوى 
الكبرى التي يتم قطع رقاب مواطنيها صبرا 

وعلنا.

تابعونا وتواصلوا معنا

alanbaa.newspaper

alanba_news_kw

alanbanews

د. فايزة اخلرافي إلى عمان 
»TWAS« حلضور اجتماع

تغادر د.فايزة اخلرافي إلى عمان حلضور االجتماع 
اخلامس والعشرين ألكادميية العالم للعلوم في عمان 

.)TWAS(
ود.فايزة هي نائبة رئيس هذه املنظمة العاملية عن 

العالم العربي، وقد مت انتخابها لفترتني باإلجماع من 
اجلمعية العمومية للمنظمة ومجلس إدارتها.

وسيناقش االجتماع مواضيع مهمة لتطور العلم 
والتكنولوجيا في دول العالم، وكذلك تقدمي اجلوائز 

للعلماء من مختلف العالم للبحوث الفائزة في 
مجاالت مختلفة في العلوم. ويعقد هذا االجتماع 

سنويا في كل عام في دولة مختلفة لتكثيف 
املشاركة العلمية عامليا، ويعقد هذه املرة في سلطنة 

عمان باستضافة كرمية من السلطنة، بعد أن عقد 
العام املاضي في بيونس ايرس باألرجنتني.

 د. فايزة اخلرافي

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

4.37 الفجر  
الشروق  5.57
الظهر  11.32
العصر  2.42
املغرب  5.07
6.24 العشاء 

أعلى مد:
00.23 ص ـ 1.52 م

أدنى جزر:
7.30 ص ـ 7.30 م

العظمى: 33 - الصغرى: 18

معتدل والرياح شمالية 
غربية سرعتها من 8 الى 

28 كلم/ ساعة.

الصفحات 
األمنية

الوفيات

آراء

31 - 29

47
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