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محليات
د. خالد املذكور لـ »األنباء«: 

أبواب حكامنا 
مفتوحة للجميع.. 

وقضاؤنا ينصف املظلوم 

بقية أخبار  الصفحة األولى   
03على الصفحة

اقتصاد
»بهبهاني« 

تفتتح مركز 
اخلدمة السريعة 

لـ »فولكس واجن« 
من اليمني هشام دياب ومايك الينثورب وعبداهلل علي والسيد علي مراد بهبهاني وتوماس ميلز والسيد حسني مراد بهبهاني في الشويخ

والسيد عبداحملسن علي بهبهاني وبرسانا هارديكار وميشال هوكن وعلي عالوه خالل قص شريط االفتتاح        )محمد خلوصي(  40

قام صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مساء امس 
بزيارة أخوية الى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، حيث التقى 
أخاه خادم احلرمني الشريفني 
ب���ن عبدالعزيز   امللك عبداهلل 

في قصره بالرياض.
وجرى خالل اللقاء بحث آفاق 
التعاون بني البلدين الشقيقني، 
ال���ى مجم���ل األحداث  اضافة 
والتط���ورات على الس���احتني 

اإلقليمية والدولية.
اللق���اء صاح���ب  حض���ر 
الس���مو امللكي األمير س���لمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الدفاع، وصاحب السمو امللكي 
الفيصل وزير  األمير س���عود 
الس���مو  اخلارجية، وصاحب 

امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي ولي العهد النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
املستش���ار واملبعوث اخلاص 

خلادم احلرمني الشريفني.
كما حضر اللقاء النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، 
وأحمد فه����د الفهد مدير مكتب 
صاحب السمو األمير، ورئيس 
املراسم والتشريفات األميرية 
الشيخ خالد العبداهلل، ووكيل 
الش����ؤون اإلعالمية والثقافية 
بالديوان األميري يوسف الرومي، 
ووكيل شؤون مركز املعلومات 
واحلاسب اآللي بالديوان األميري 
مازن العيس����ى، وسفيرنا لدى 

اململكة الشيخ ثامر اجلابر.
التفاصيل ص2 ٭
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األمير هنأ رئيس التشيك
بالعيد الوطني

اجتماع غير عادي ملجلس اجلامعة 
على مستوى املندوبني األحد املقبل

اجلاراهلل وّقع مذكرة تفاهم 
بشأن الترتيبات بني الكويت 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقي����ة تهنئة الى الرئي����س ميلوس زميان رئيس 
جمهورية التش����يك الصديقة عبر فيها س����موه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
ل����ه موفور الصحة والعافي����ة وللبلد الصديق دوام 
التقدم واالزدهار.  وبعث س����مو ولي العهد الشيخ 
ن����واف االحمد ببرقية تهنئة ال����ى الرئيس ميلوس 
زميان رئيس جمهورية التش����يك الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة والعافية.  كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ جابر املبارك ببرقية 

تهنئة مماثلة.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برقية تهنئ����ة من الرئيس محمد عبداحلميد 
رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية الصديقة عبر 
فيها عن خالص التهنئة مبناسبة قيام االمم املتحدة 
بتسمية الكويت »مركزا للعمل االنساني« وبإطالقها 
لقب »قائد للعمل االنساني« على سموه حفظه اهلل 
تقديرا للجهود الكبيرة لس����موه ولدولة الكويت في 
مساندة العمل االنساني التي عززت املكانة العاملية 
لدولة الكويت، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور 
العافية ولدولة الكويت كل الرفعة واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه حفظه اهلل ورعاه. 
وقد بعث صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد ببرقية ش����كر جوابية ضمنها سموه خالص 
ش����كره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من تهان 
رقيقة، مثمنا سموه ما أبداه فخامته من إشادة بالدور 
االنس����اني الذي تقوم به الكوي����ت في مجال االغاثة 
والعمل االنس����اني ومقدرا س����موه مبادرته الكرمية 
املجسدة للعالقات الطيبة التي جتمع البلدين والشعبني 
الصديقني، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق املزيد من الرقي واالزدهار.

القاهرة ـ هناء السيد 

بناء على طلب الكويت يعقد مجلس جامعة الدول 
العربية ي���وم األحد املقبل اجتماع���ا غير عادي على 
مستوى املندوبني الدائمني برئاسة موريتانيا الرئيس 
احلالي ملجلس اجلامعة، وحضور مندوبنا الدائم لدى 
اجلامعة السفير عزيز الديحاني وحضور األمني العام 
جلامعة الدول العربية د.نبيل العربي.  وصرح مصدر 
ديبلوماسي في اجلامعة بأن االجتماع يعقد بناء على 
طلب م���ن الكويت الطالع املندوبني على نتائج زيارة 
الوفد الوزاري العربي األخيرة الى بغداد، والتحضير 
لزيارة مقررة لوفد وزاري عربي موسع برئاسة الكويت 

الى غزة.

اجتمع وكي���ل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل مع 
أمني عام وزارة اخلارجية وشؤون املغتربني باململكة 
األردنية الهاشمية محمد تيسير.  ومت خالل اللقاء بحث 
عدد من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين، إضافة إلى 
تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.  
حضر اللقاء مدير اإلدارة اإلدارية واملالية السفير جمال 
الغامن ومدير إدارة مكتب الوكيل السفير أيهم عبداللطيف 
العمر وسفير اململكة األردنية الهاشمية لدى الكويت 
محمد الكايد.  كما احتفل في وزارة اخلارجية بالتوقيع 
على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بني حكومة الكويت 
وبرنام���ج األمم املتحدة اإلمنائ���ي وقعها عن اجلانب 
الكويتي وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل، فيما 
وقعها عن جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املنسق 
املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي مبشر رياض شيخ. 
حضر مراس���م التوقيع مدير إدارة املراسم السفير 
ضاري عجران العجران ومدي���ر إدارة مكتب الوكيل 

السفير أيهم عبداللطيف العمر.

الشيخ أحمد املشعل األحمد خالل تفقده مشروع توسعة مستشفى الرازي 

أحمد املشعل تفقد توسعة 
»الرازي«: تذليل أي صعوبات

تعوق تشغيل املشروع

أكد رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي الشيخ أحمد 
املش����عل األحمد استعداد اجلهاز لتذليل أي صعوبات أو 
عقبات تعوق تشغيل مشروع توسعة مستشفى الرازي، 

داعيا القائمني على املشروع الى بذل املزيد من اجلهد. 
 وأثنى الش����يخ أحمد املشعل والوفد املرافق له وفق 
بيان صادر عن جهاز متابعة األداء امس على اجلهود التي 
يبذلها القائمون على املشروع الذي يسير حسب جدوله 
الزمني.  وتفقد الش����يخ أحمد املشعل في اطار الزيارات 
امليدانية للمشروعات احلكومية واألعمال اجلارية فيها سير 
العمل مبشروع توسعة مستشفى الرازي رافقه الوكيل 
املساعد لقطاع املتابعة احلكومية في اجلهاز د. رنا الفارس 
وعدد من املس����ؤولني.  وأثناء الزيارة اطلع رئيس جهاز 
متابعة األداء احلكومي على عرض مرئي من قبل القائمني 
على املشروع حيث مت عرض املوقف التنفيذي له والرد 
على االستفسارات واملالحظات التي أبداها رئيس اجلهاز.  
وجتول الوفد بني مكونات املشروع لتفقد األعمال اإلنشائية 
التي مت االنتهاء منها ومت توجيه مالحظات وتوصيات من 

قبل رئيس اجلهاز للقائمني على املشروع. 

سموه وصل اململكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية أمس

صاحب السمو وخادم احلرمني الشريفني بحثا آفاق التعاون بني البلدين الشقيقني

والوكيل للشؤون اإلعالمية 
والثقافية بالديوان األميري 
يوسف الرومي، ووكيل شؤون 
مركز املعلومات واحلاس���ب 
اآللي بالديوان األميري مازن 
العيسى، وسفيرنا لدى اململكة 

الشيخ ثامر اجلابر.

االستخبارات العامة، وصاحب 
السمو امللكي األمير تركي بن 
أمير  عبداهلل بن عبدالعزيز 
الري���اض، وصاحب  منطقة 
الس���مو امللكي األمير محمد 
بن س���لمان ب���ن عبدالعزيز 
وزير الدول���ة عضو مجلس 

اجلانب الكويتي النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ صباح  اخلارجي���ة 
اخلالد، وأحمد فهد الفهد مدير 
مكتب صاحب السمو األمير، 
ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهلل، 

عبدالعزيز آل سعود ولي ولي 
الثاني لرئيس  النائب  العهد 
الوزراء املستش���ار  مجلس 
واملبع���وث اخل���اص خلادم 
احلرمني الشريفني، وصاحب 
السمو امللكي األمير خالد بن 
بندر ب���ن عبدالعزيز رئيس 

الوزراء رئيس ديوان س���مو 
ولي العهد واملستشار اخلاص 
لسموه، ووزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء د.مساعد بن 
محمد العيبان، ووزير املالية 
ب���ن عبدالعزيز  د.إبراهي���م 
العس���اف. كم���ا حضره من 

السمو امللكي األمير سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، وصاحب السمو 
امللكي األمير سعود الفيصل 
وزير اخلارجي���ة، وصاحب 
السمو امللكي األمير مقرن بن 

وجرى خالل االس���تقبال 
بح���ث آف���اق التع���اون بني 
البلدين الشقيقني إضافة إلى 
مجمل األح���داث والتطورات 
عل���ى الس���احتني اإلقليمية 

والدولية.
حضر االستقبال صاحب 

اس���تقبل خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظه 
اهلل في قصره بالرياض مساء 
الس���مو  امس أخاه صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل.

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد خالل وصوله الى الرياض وفي استقباله صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود خالل االجتماع
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مبارك اخلرينج وخالد اجلار اهلل والسفير التشيكي وحرمه يقطعون 
كيكة االحتفال باليوم الوطني للتشيك                   )هاني عبداهلل(

الشيخ صباح اخلالد وهند الصبيح ود.مبشر رياض شيخ ود.عبداهلل 
املعتوق يكشفون عن صورة لصاحب السمو االمير خالل االحتفال

اجلاراهلل: إجراءات محاربة »داعش« 
عبر »التواصل االجتماعي« بعيدة 

عن قمع احلريات

اخلالد: التحديات اجلسيمة حتّتم
 وضع »إصالح أجهزة األمم املتحدة« 

في عني االعتبار 0506
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صاحب السمو افتتح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر ملجلس األمة ودعا إلى التعاون بني السلطتني وتفعيل الرقابة على األداء احلكومي

األمير: واجبنا األهم إسعاد شعبنا

السبسي يؤكد أن »نداء تونس« 
لن يحكم وحده: الغرب سيساعدنا 

شرط وقف التيار اإلرهابي

السيسي يدعو إلى جتديد اخلطاب 
الديني: أمن اخلليج خط أحمر

تونسـ  وكاالت: أعلن حزب نداء تونس العلماني أنه 
لن يحكم تونس مبفرده بعد تقدمه على حركة النهضة 
اإلسالمية التي حلت ثانية في االنتخابات التشريعية األولى 
منذ ثورة الياسمني الختيار برملان وحكومة دائمني، والتي 
أجريت األحد، وقال مراقبو االحتاد االوروبي انها اتسمت 
بـ »الشفافية« و»املصداقية«. وقال الباجي قائد السبسي 
رئيس ومؤســــس »نداء تونس« في مقابلة تلفزيونية 
ان حزبه اتخذ »قرارا قبــــل االنتخابات بأن نداء تونس 
لن يحكم وحده حتى لــــو حصل على األغلبية املطلقة، 
يجب ان نحكم مع غيرنا، مــــع األقرب الينا من العائلة 
الدميوقراطية، لكن حســــب النتائج«. وبحسب النتائج 
األولية فإن املقاعد الـ 80 او أكثر التي حصل عليها احلزب 
لن تكون كافية لتشــــكيل احلكومة حيث يتعني على اي 
حزب حصل على اكبر عدد من املقاعد تشــــكيل ائتالف 
ليحصــــل على األغلبية أي نحو 109 مقاعد من اصل 217 

يتألف منها البرملان. 
ووعد السبسي بـ »إرجاع الدولة« و»االستقرار« الى 
تونس التي قال انها متر بوضع »متدن في كل امليادين«، 
متوقعا ان يساعد الغرب بالده لكن شرط »وقف التيار 
اإلرهابي«. وقال ان عبارة »الربيع العربي« هي »اختراع 
اوروبي«، مضيفــــا »ليس هناك ربيــــع عربي بل بداية 
ربيع تونســــي قد يصبح يوما ما ربيعا عربيا اذا جنح 

في تونس«.

القاهرة ـ وكاالت: شــــدد الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســــي على ضرورة أن يتم جتديد اخلطاب الديني، 
والعمل على تناوله جلميع القضايا العصرية، مع مراعاة 
كاملة للثوابت الشرعية. وقالت وكالة انباء الشرق األوسط، 
ان السيسي وجه خالل اســــتقباله أمس د.محمد مختار 
جمعة وزير األوقاف »الى أهمية االرتقاء بتأهيل الوعاظ، 
سواء من سيعملون منهم في الداخل أو من سيتم إيفادهم 
كمبعوثني من األزهر الشريف أو وزارة األوقاف، ليكونوا 
على مستوى التمثيل املشرف للدين اإلسالمي وملصر«. 
وفي سياق آخر، أكد الرئيس املصري أن أمن منطقة 
اخلليج العربي »خط أحمر وجزء ال يتجزأ من أمن مصر«، 
مشــــددا في اجلزء الثاني من حــــواره مع صحيفة عكاظ 
السعودية، على أن »اجليش املصري بخير دائما وجاهز 
معنويا وقتاليا، وهو ما يبدو بوضوح من مدى النجاحات 

التي يحققها«. 

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ  
سلطان العبدان - خالد الجفيل  

بدر السهيل 

دعا صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد السلطتني 
إلـــى »حتمـــل مســـؤولياتهما 
الوطنية الصدار التشـــريعات 
واتخاذ القـــرارات الالزمة التي 
حتمي ثروتنا النفطية واملالية«، 
مشددا سموه على »منع الهدر 
في املـــوارد وترشـــيد اإلنفاق 
وتوجيه الدعم ملستحقيه دون 
املساس باالحتياجات االساسية 
للمواطن أو التأثير على مستوى 
معيشته«. وخاطب سموه في 
افتتح به  الذي  السامي  النطق 
دور االنعقاد العادي الثالث من 
الفصل التشريعي الرابع عشر 
ملجلس األمة امس اعضاء املجلس 
اذا كنت ادعوكم  بقوله: »انني 
للتعاون البنـــاء مع احلكومة، 
فإنني فـــي ذات الوقت ادعوكم 
أداء  الرقابـــة علـــى  لتفعيـــل 
األجهـــزة احلكومية واحلرص 
على املصلحة العامة والبعد عن 
الشخصانية واالهواء مبا يحقق 
االصالح املنشود«. وفيما اشار 
سموه إلى  التكرمي املشهود الذي 
حظيت به الكويت كمركز للعمل 
االنساني، اكد سموه ان »حرصنا 
القيام بواجبنا االنساني  على 
العاملي ما كان ولن يكون على 
حســـاب واجبنا األهم في بذل 
غاية جهدنا إلســـعاد شـــعبنا 

واالرتقاء مبســـتوى معيشته 
وتوفير اسباب احلياة الكرمية 
لكل كويتي«. هذا، وشدد رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن في 
كلمته على ان املجلس وبدعم 
صاحب السمو األمير ماض في 
العمل واالجنـــاز بالتعاون مع 
احلكومة »رغم ان الطريق طويل 
وصعب«، معتبرا ان »البدايات 
مبشرة«. واضاف: »لم ولن يبلغ 
الكمال ولم ولن يبدأ من قصور 
أو يخلو من خطأ لكنه لن يقع في 
خطايا االفتراء واإلقصاء وخفايا 
املساومة واالبتزاز«.من جانبه، 
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشـــيخ جابر املبـــارك أهمية 
املثمر بني  التعاون االيجابـــي 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
باعتباره خيارا ال مناص منه 
للحفاظ على مكتسبات الوطن 
التغييـــر واالصالح  وحتقيق 
املنشود ودفع مسيرتنا التنموية 
الـــى االمام. وقـــال املبارك: ان 
احلكومة واذ تأمـــل في املزيد 
من التعاون من جانب مجلس 
االمة تؤكد التزامها بتوفير كل 
سبل التعاون واالجواء املالئمة 
لقيام املجلس بدوره التشريعي 
والرقابي شريكا كامال في حمل 
الوطنيـــة وفقا  املســـؤوليات 

مؤيدو »نداء تونس« يحتفلون بالفوز في االنتخابات البرملانية في تونس    )أ.پ(

السهالوي: تغييرات في املكاتب 
الصحية باخلارج قريباً

املطيري: تسكني 27 مسمى 
إشرافياً في »الشؤون«

عبدالكريم العبداهلل

كشف وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي عن 
توجه الوزارة إلحداث تغييـــرات في جميع املكاتب 
الصحية في اخلارج، الفتا إلى تسكني منصب مدير إدارة 
رعاية كبار السن قريبا، والذي سيخلى بعد اصدار قرار 
بندب مدير اإلدارة السابق د.خالد عبدالغني رئيسا ملكتب 
واشنطن الصحي، حيث متت مخاطبة وزارة اخلارجية 
وديوان اخلدمة املدنية العتماد د.خالد عبدالغني ملحقا 
صحيا ملكتب واشنطن وحبيب صرخوه ملحقا ماليا 
في املكتب الصحي نفسه، وذلك في أعقاب انهاء انتداب 

امللحقني السابقني. 
وجدد د.السهالوي في تصريح للصحافيني صباح 
أمس على هامش تكرمي أعضاء فريق اخلدمات الطبية 
لبعثة احلج الكويتية وجلنة التوعية باألمراض املعدية 
خلو الكويت من أي إصابات بڤيروس »إيبوال«، مشيرا 
إلى أن نتائج فحوصـــات احملتجزين األفريقيني في 
مخفر الرميثية أكدت خلوهم من »إيبوال« وإصابتهم 

بإنفلونزا موسمية عادية. 

بشرى شعبان

ترأس وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة 
د.مطر املطيري اجتماع جلنة شؤون املوظفني بوزارة 
الشــــؤون العتماد تشــــكيل كل الوظائف اإلشرافية 
 مبختلــــف قطاعات الــــوزارة، والتي يبلــــغ عددها 

27 وظيفة. 
وقال املطيري إنه بناء على اجتماع اللجنة مت اعتماد 
27 وظيفة إشرافية تشمل مراقبني ورؤساء أقسام على 
أن تتبقى بعض الوظائف ذات التخصصات النادرة، 
والتي لم يتم تسكينها حتى اآلن، مشيرا الى ان من 
تلك الوظائف مدير املركز الطبي ومراقب املركز حلني 

انتظار رد وزارة الصحة في هذا اخلصوص. 
وعلى صعيد متصل، علمت »األنباء« انه مت ندب 
خالد القحطاني مديرا إلدارة املسنني، وعبداهلل العنزي 

مراقبا في إدارة احلضانة العائلية.
 ٭

اقتصاد
»األهلي الكويتي« يرّكز على متويل الشركات 

في سوقي دبي وأبوظبي 

 »VIVA« 1000 معاملة دمج ألسهم

»زين السعودية« تخفض خسائرها %19 
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل افتتاح دور االنعقاد الثالث ملجلس األمة                               )هاني الشمري(

الدستور ومبا يتطلب  ألحكام 
من اجلميع املزيـــد من رحابة 
الصـــدر وتقبل الـــرأي اآلخر 
جتسيدا للتعاون والسعي نحو 
األمام جلعل الكويت هي الرابح 
االكبر، ولفت سموه الى تأكيد 
احلكومة علـــى حتمية إحداث 
نقلة نوعية في العمل االيجابي 
املثمر لتجاوز املثالب واملعوقات 
في حتديد االولويات وترسيخ 
دولة القانون واملؤسسات سبيال 
إلجناز الغايات املأمولة في خدمة 

الوطن واملواطنني.
 ٭ تغطية شاملة 
الفتتاح دور االنعقاد ص16ـ22

الغامن: ماضون 
في العمل واإلجناز 

ولن نقع 
في خطايا االفتراء 

واإلقصاء

املبارك: حتمية 
إحداث نقلة 

نوعية في العمل 
اإليجابي املثمر 
لتجاوز املثالب 

واملعوقات

اخلرافي أمينًا للسر بالتزكية 
والري مراقباً

العيسى أدى اليمني الدستورية

6 جلان مؤقتة

املجلس يشّكل 17 جلنة برملانية 12 منها 
بالتزكية و5 باالنتخاب 

زّكى مجلس األمة النائب م.عادل اخلرافي ملنصب 
أمني سر مجلس االمة لدور االنعقاد العادي الثالث من 

الفصل التشريعي الــ14.
فيما فاز النائب احمد الري مبنصب مراقب املجلس 
 باالغلبية النسبية اثر حصوله على 36 صوتا مقابل 

24 صوتا ملنافسه النائب سعدون العتيبي وامتناع اثنني 
وذلك في املرحلة الثانية من التصويت على املنصب.

أدى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى 
اليمني الدستورية امس امام املجلس، وذلك ملباشرة 

عمله في املجلس وفقا للمادة )91( من الدستور.

زّكى املجلس أعضاء اللجان املؤقتة التالية: اإلسكانية، 
وحقوق اإلنسان، وتنمية املوارد البشرية، واملعاقني، 

واألولويات. كما زّكى املجلس أعضاء جلنة شؤون املرأة 
واألسرة.

شكل مجلس األمة أمس 17 جلنة برملانية منها 12 من 
خالل التزكية، فيما انتخب املجلس 5 جلان.

التفاصيل ص12 ٭

التفاصيل ص11 ٭

التفاصيل ص34 ٭

التفاصيل ص34 ٭
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»من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا«

ببالغ من احلزن والأ�سى

ينعى

اآل بول�س واآل احلر�شاوي

املرحومة/ ماجدولني احلر�شاوي
اأرملة املرحوم/ يون�س بول�س

 والدة كل من: كاميليا، ديانا، ابراهيم

كمال، بري�شكا والدكتور دانيال

تقام �سالة وجناز على جثمانها الطاهر قبل الدفن اليوم 

الأربعاء 2014/10/29 ال�ساعة الثالثة ع�سرًا بكني�سة الروم 

الأرثوذك�س، بالكويت - منطقة �سلوى - قطعة 10

 �سارع حممد و�سمي الو�سمي - منزل ٥٣ 

ال اأراكم اهلل مكروهًا بعزيز

فليكن ذكرها م�ؤبدًا

تقبل التعازي ملدة ثالثة اأيام

 اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى اجلمعة

من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء حتى العا�سرة م�ساًء

مبنزل الدكتور دانيال بول�س - ميدان حويل - �سارع بغداد 

قطعة 11 - عمارات اخلالد - بناء رقم 104

تلفون: 9904٣406

وزير الديوان استقبل رئيس منظمة األسرة العربية
استقبل وزير شؤون 

الديوان االميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد رئيس 

منظمة األسرة العربية 
جميل البح والوفد املرافق 

له. 

ورافق البح عضو مجلس 
أمناء جائزة األسرة العربية 
سيف الشامي واملستشار 
اإلعالمي جلائزة األسرة 
العربية د.ابوبكر حسني. 

وشهد اللقاء الذي حضره 

مستشار االمير د.عبداهلل 
املعتوق تبادل األحاديث 

الودية وبحث املواضيع ذات 
االهتمام املشترك.

الشيخ سلمان احلمود لدى مغادرته وفي وداعه سفير اذربيجان تورال رضاييف

وصل وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
س���لمان احلمود امس الى 
العاصمة االذربيجانية )باكو( 
للمش���اركة ف���ي املن����تدى 
العامل���ي الدولي األول حول 
سياسات الشباب الذي يقام 
مبشاركة دولية واسعة في 
الفترة من 28 الى 30 اكتوبر 

اجلاري. 
ويعتبر املنتدى األول من 
نوعه الذي ينظم بالشراكة مع 
منظمة اليونسكو ومجلس 
اوروب���ا ووزارة الش���باب 
والرياض���ة ف���ي جمهورية 
اذربيجان، اذ سيجمع صناع 
القرار ومنظم���ات املجتمع 
املدني واخلبراء واألكادمييني 
والقادة الشباب والبرملانيني 

ووكاالت األمم املتحدة. 
ويوف���ر ه���ذا املنت���دى 
للمش���اركني فرصا متعددة 
مع أصحاب املصالح لتقييم 
سياسة الشباب السيما بعد 
20 عاما على اعتماد برنامج 
العم���ل العامل���ي للش���باب 
)1995( حيث مت اختيار 200 
مش���اركة ومشارك توافرت 
فيهم املؤهالت من الشباب 
النشطاء وأعضاء احلركات 

الشبابية. 
كما يش���ارك في املنتدى 
خبراء املنظمات الش���بابية 
والشبكات العاملة في مجال 
سياسة الش���باب وخبراء 
التنمي���ة في املؤسس���ات 
والهيئ���ات العامل���ة م���ع 
الشباب ومسؤولي البرامج 
في املؤسسات املانحة والتي 
تدعم سياس���ة التغيير في 

مجال الشباب.  
وتأتي مشاركة الكويت 
في ه��ذا املن����تدى الهتمامها 
الكبير بف���ئة الش��باب الذين 
يع��دون ركيزة أس��اس���ية 

القاه���رة � كون���ا: أعلنت 
العربية عن  ال���دول  جامعة 
تنظيم احتفال كبير االثنني 
املقبل مبناس���بة تكرمي األمم 
املتحدة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبنحه 
لقب »قائد للعمل اإلنساني« 

وتسمية الكويت »مركزا للعمل 
اإلنساني«. 

وذكرت اجلامعة في بيان ان 
االحتفال الذي تنظمه اجلامعة 
العربية بالتعاون مع سفارة 
الكويت لدى مصر ومندوبيتها 
الدول  ل���دى جامعة  الدائمة 

العربية يأتي تتويجا للتكرمي 
الدولي الكبير الذي »انفرد به 
صاحب السمو األمير تقديرا 
لدوره الري���ادي في مجاالت 
خدمة اإلنس���انية ومناصرة 
قضاياها والوقوف بقوة لدعم 
جميع أشكال نصرة اإلنسان 

في أي بقعة من العالم«. 
وقالت انه يأتي ايضا تقديرا 
لل���دور الكبير الذي تقوم به 
الكويت على مختلف األصعدة 
خاصة على الصعيد اإلنساني 
وعدم تأخره���ا أبدا في دعم 
ومناصرة القضايا اإلنسانية 
املختلفة ونظرا لدورها املساند 
العربية ومبادراتها  للقضايا 
الدائمة ف���ي دعم واحتضان 
قضايا األمة العربية مبختلف 

الطرق والوسائل. 
البي���ان عن األمني  ونقل 
العام املس���اعد رئيس قطاع 
اإلعالم واالتصال باجلامعة 
الس���فيرة د.هيفاء  العربية 
أبوغزالة قوله���ا ان صاحب 
السمو األمير استطاع ان يضع 
الكويت كمركز إشعاع دولي 
للعمل اإلنساني، مثمنة قيام 
األمم املتحدة بتكرمي صاحب 
السمو األمير مبنحه لقب »قائد 

للعمل اإلنساني«. 
الكوي���ت  ان  وأضاف���ت 
»أصبحت بقيادة صاحب السمو 
األمير وتوجيهاته س���باقة 
لنصرة الفق���راء واحملتاجني 
واملظلوم���ني واملنكوبني في 

شتى بقاع العالم«.
من رك�ائز املج��تمع وعماد 
نهضته ومستقبله واحلجر 
األس���اس للنه���وض ب���ه 

وتطوره.
ويترأس الشيخ سلمان 
احلمود الوفد الكويتي الذي 
يضم املستش���ار في وزارة 
الدولة لش���ؤون الش���باب 
د.عبدالعزي���ز الدع���ي���ج 
ود.جاسم الربيعان ود.خليفة 
بهبهان���ي اضاف���ة الى وفد 
ال���وزارة  مش��������ترك من 
والهيئ���ة العامة للش���باب 

والرياضة. 
 ويق���ام املنت���دى حتت 
رعاية الرئيس االذربيجاني 
مبش���اركة مبعوث األمني 
العام لألمم املتحدة للشباب 
وبرنام���ج األمم املتح���دة 
اإلمنائي واملنظمة الدولية 
للتربية والعلوم والثقافة 

)يونسكو(.

احلمود وصل باكو للمشاركة في املنتدى العاملي للشباب

اجلامعة العربية حتتفل مبناسبة تكرمي األمم املتحدة صاحب السمو

فواز اخلالد يكرم 
اجلهات املشاركة في 
احتفالية التتويج األممي

يك���رم محافظ األحمدي 
الش���يخ فواز اخلالد اليوم 
اجلهات املشاركة بالرعاية 
والدعم الحتفالية محافظة 
األحمدي بالتتويج األممي 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في التاسع من 
سبتمبر املاضي بنيل سموه 
لقب »قائد العمل اإلنساني« 
الكويت »مركزا  وتس���مية 
إنسانيا عامليا« من قبل هيئة 
األمم املتحدة. ويجري التكرمي 
في اخليم���ة امللكية مبركز 
االحتاد في مدينة األحمدي، 
ويشمل التكرمي مديرية أمن 
محافظة األحمدي وش���ركة 
نفط الكويت وشركة نف���ط 
اخلليج واحت���اد املصارف 
الكويتية وش�����ركة بوابة 

الشويخ )جيت مول(.

الشيخ ناصر صباح األحمد

يتقدم 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

IAA وأسرة اجلمعية الدولية لإلعالن
فرع الگويت

بأحر التعازي القلبية وخالص العزاء واملواساة إلى

عائلتي بولس واحلرشاوي الگرام
لـوفـاة املغفـور لها باإذن اهلل تعاىل

املرحومة/ماجدولني احلرشاوي
والدة الدكتور/ دانيال يونس بولس

الرئيس األسبق للجمعية الدولية لإلعالن - فرع الگويت

سائلني الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسگنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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استطعنا تقليص 
دائرة القرارات غير 
املنفذة بني دول 
مجلس التعاون 

اخلليجي

لم نتطرق خالل 
االجتماع األخير

في الرياض ملسألة 
حقل اخلفجي 

النفطي 

وحدة للتحريات 
املالية لرصد 

ومتابعة كل ما يتم 
من إجراءات مالية 

بالكويت ملنع تدفق 
األموال للجماعات 

اإلرهابية

تنسيق وتشاور مستمر 
بني الكويت والواليات 

املتحدة ملواجهة 
»داعش«

عودة السفراء 
اخلليجيني إلى 

الدوحة قريبًا

عالقتنا مع 
التشيك تاريخية 

متطورة

اخلرينج أكد خالل احتفال سفارة التشيك باليوم الوطني أن املرحلة املقبلة ستشهد تعاوناً مثمراً بني السلطتني.. وسحب اجلناسي إجراء دستوري متاماً

اجلاراهلل: إجراءات محاربة »داعش« عبر »التواصل االجتماعي« بعيدة عن قمع احلريات

دول  جله���ود  الك��وي���ت 
ان  الى  التحالف، الف����ت���ا 
الكوي���ت راضي���ة عن هذا 
التنسيق والتواصل بينها 
وبني »التحالف« وعلى رأسها 

الواليات املتحدة.
م���ن جهته عبر س���فير 
جمهورية التشيك مارتن فيتك 
عن سعادته بتطور العالقات 
الكويتية التشيكية وبلوغها 
ه���ذا املس���توى املتقدم من 
الصداقة، وقال إننا فخورون 
بهذه العالقة التاريخية بني 
البلدين والتي متتد خلمسني 
عاما، ومبا حتقق من اجنازات 
خالل هذه املسيرة، مضيفا 
أن بالده حتتفل هذه األيام 
بذكرى الي���وم الوطني 69، 
وأنه يتطلع ملزيد من التقدم 

والتعاون.

السوداء العتبارهم ممولني 
ارهابية، ومنهم  لتنظيمات 
املواطن حجاج العجمي الذي 
طالب عبر وس���ائل االعالم 
وزارة اخلارجية بالتحقيق 
بهذا االمر النه يعتبر انه ال 
دالئل على اتهامه، اكد ان هذا 
املواطن له احلق ان يطالب 
اخلارجية ونح���ن بدورنا 
سنعمل على التأكد من هذه 

التهمة.
وحول تق���دمي اجلانب 
االميركي ضمانات للكويت 
واخلليج في حال استمرت 
احلرب ضد »داعش«، اوضح 
اجلاراهلل ان احلديث ليس 
حدي���ث ضمان���ات بقدر ما 
هو حديث تنسيق وتشاور 
واتص���ال مس���تمر ودعم 
لوجستي وانساني تقدمه 

وحتى مؤسسات الصيرفة 
اخلاصة، مؤكدا ان الكويت 
لم تقف مكتوفة االيدي على 

االطالق.
أما بشأن تصريح السفير 
التركي لدى البالد بان تركيا 
منعت كويتيني وخليجيني 
م���ن التوجه الى س���ورية 
للمقاتلة مع داعش، فاوضح 
اننا لم نتس���لم ش���يئا من 
سفير تركيا، مضيفا اذا كان 
بالفعل منعت تركيا دخول 
هؤالء الى سورية فهو جهد 
تشكر عليه، الن تركيا دولة 
مهمة ومؤثرة وبالفعل هذا 
االجراء من جانبهم سيحد 
من تدفق املقاتلني الى هذه 
التنظيم���ات، وبخصوص 
وض���ع عدد م���ن املواطنني 
الكويت���ني عل���ى القائم���ة 

التعاون والتشاور والتنسيق 
ومواصلة االتصاالت، مضيفا 
اننا نق���در حرص الواليات 
املتحدة على هذا التواصل، 
التقى  ال���ى ان املمثل  الفتا 
بصاحب السمو واطلع سموه 
على هذا املؤمتر وعلى هدفه 
كذلك آخر التطورات املتعلقة 
مبواجهة »داعش«، كاش���فا 
عن حوار معمق تطرق حول 
السبل الكفيلة مبواجهة هذه 
التنظيمات املتطرفة وعلى 
رأسها »داعش«، وكان هناك 
مواقف واضح���ة ومحددة 
وداعمة له���ذه املواجهة مبا 
يعززها وميكنها من مواجهة 
هذه التنظيمات بكل السبل، 
مبين���ا ان مواجه���ة ه���ذه 
التنظيم���ات ه���ي مواجهة 
ش���املة تتضم���ن مواجهة 
فكر وايديولوجية »داعش« 
الهدامة، ومواجهة هذا الفكر 
ال تت���م اال من خالل مناحي 

احلياة املتعددة.
وبس���ؤاله عن امكانية 
وجود تقييد وقمع حلرية 
التعبير نتيج���ة اجراءات 
سيتم اتخاذها على وسائل 
التواصل االجتماعي حملاربة 
افكار »داعش«، اكد ان هذه 
االجراءات س���تكون بعيدة 
كل البعد عن قمع احلريات، 
وهي عملية تنظيم وضبط 
ولي���س تقيي���د للحريات 
على االط���الق، الفتا الى ان 
االنترنت يلعب دورا كبيرا 
جدا في هذه العملية وتنظيم 
داعش يستغل هذا املوضوع 
االف���الم املروعة  من خالل 
واخلاطئة التي يرسلها، لذا 
البد من عمل منظم وممنهج 
التي تواجه  الدول  من قبل 
هذا التنظيم االرهابي للحد 
من املس���احة التي يتحرك 
فيه���ا التنظيم فيما يتعلق 
باالنترنت، مبينا ان عودة 
الس���فراء اخلليجي���ني الى 

الدوحة قريبا.
وزاد: اتخذنا قرارا بإنشاء 
وحدة التحريات املالية، وهي 
وحدة تقوم برصد ومتابعة 
ل���كل ما يتم م���ن اجراءات 
مالية في الكويت سواء عن 
طريق وزارة التجارة والبنك 
املركزي وهيئة اسواق املال 

التش�������يك عدد كبير من 
السياح الكويتيني«.

وأض���اف اجلار اهلل: اما 
بالنسبة ملواقف التشيك مع 
الكويت، حقيقة نستذكرها 
بالتقدير والعرفان، مضيفا 
ان تلك املواقف كانت داعمة 
للموقف الكويتي خالل االيام 
الصعب���ة التي م���رت على 
البالد، كما ش���اركت ايضا 
الكويت،  في عملية حترير 
لذلك هناك جوانب من العالقة 
مضيئة جدا، تدعونا دائما 
لتعزيز هذه العالقة ملا في 
البلدي���ن، وحول  مصلحة 
رؤيته لنتائج اجتماع جلنة 
متابعة قرارات املجلس االعلى 
لدول مجل���س التعاون في 
الرياض، اوضح ان النتائج 
ايجابي���ة الن ه���ذه اللجنة 
تتسم بحيوية غير عادية، 
واغل���ب اعضائها يتابعون 
القرارات الت���ي اتخذت في 
اط���ار املجلس االعلى لدول 
التعاون، وكل دول املجلس 
حريصة على هذه القرارات 
باعتباره���ا ات���ت من اعلى 
س���لطة ف���ي دول املجلس، 
مؤكدا احلرص على متابعة 

هذه القرارات وتنفيذها. 
وتاب���ع: لقد اس���تطعنا 
تقلي���ص دائ���رة القرارات 
الت���ي ل���م تنفذ ف���ي اطار 
مجلس التعاون، مشددا على 
السعي املستمر إلخالء هذه 
الدائرة من اي قرار لم ينفذ 
للمجل���س االعلى مبا يعزز 
مسيرة دول املجلس ويعود 
باملنفع���ة على ابن���اء دول 
التعاون واملنطقة، وعن ما 
اذا كان االجتماع في الرياض 
تطرق الى مسألة »اخلفجي« 
مع املسؤولني السعوديني، 
الى  التطرق  نفى اجلاراهلل 
موضوع اخلفجي، مضيفا 
ان املوضوع ليس محل بحث 
في اجتماعنا الذي عقد في 

الرياض.
وبخصوص اذا ما كان هناك 
رسالة اميركية للكويت نقلها 
ممثل الرئيس األميركي خالل 
اجتماعه مع صاحب السمو 
االمير ام���س االول، اوضح 
الرئيس األميركي  ان ممثل 
يزور املنطق���ة ضمن اطار 

محمد هالل الخالدي

أشاد نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج بالعالقة 
املتميزة التي تربط الكويت 
بجمهورية التش���يك، وقال 
خالل حضوره احتفال سفارة 
التشيك باليوم الوطني مساء 
األول م���ن أم���س بحضور 
وكي���ل وزارة اخلارجي���ة 
خال���د اجل���اراهلل وع���دد 
كبير من أعض���اء البعثات 
الديبلوماسية باسمي واسم 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن وأعضاء جلنة الصداقة 
الكويتية � التشيكية، أعرب 
عن سعادتي باملشاركة في 

هذا االحتفال.
وأض���اف اخلرينج: ان 
العالقات الكويتية- التشيكية 
مضى عليها 50 عاما كانت 
خاللها حافل���ة باإلجنازات 
والرواب���ط والتفاهمات في 
مختلف املستويات، ونحن 
في جلنة الصداقة الكويتية- 
التشيكية عندما قمنا بزيارة 
الشهر  التش���يك  جمهورية 
املاضي سعدنا كثيرا بتوثيق 
ه���ذه العالقات وتلمس عن 
قرب مدى اعتزاز أصدقائنا 
بهذه العالقة واالحتفاء بالوفد 

الكويتي.
وتاب���ع: متفائ���ل كثيرا 
باملرحلة القادمة في التعاون 
بني الس���لطتني التشريعية 
والتنفيذي���ة، مش���يرا إلى 
تصريحات رئيس مجلس 
األمة وكذلك تصريحات سمو 
رئيس مجلس الوزراء التي 
تؤكد حرص السلطتني على 
حتقيق االجنازات وأهداف 
وتطلعات املواطنني، مشيرا 
ال���ى أن هناك الكثير مما مت 
اجنازه بالفعل وهناك الكثير 
من االجنازات القادمة بإذن 

اهلل.
وح���ول تس���لم النائب 
يعقوب الصانع حقيبة وزارة 
العدل ووزارة األوقاف قال 
اخلرين���ج ان ه���ذا الوضع 
طبيعي ويشبه انتقال العب 
متمي���ز من ناد رياضي إلى 
ناد آخر، وباألخير كله يصب 
في خدمة الكويت ومصلحة 
املواطنني، وف���ي رده على 
سؤال حول تخوف البعض 
من موضوع سحب اجلناسي 
وحول تقرير منظمة هيومن 
انتقد  الذي  رايتس ووتش 
فيه ه���ذا االج���راء وطالب 
بوقفه وإعادة اجلنسية عن 
من سحبت منهم خاصة من 
املعارضة قال اخلرينج ان هذا 
االجراء دستوري متاما ومن 
حق احلكومة اتخاذ إجراءاتها 
وفقا للضوابط الدستورية 

وهذا ما حدث. 
من جانب���ه أعرب وكيل 
وزارة اخلارجي���ة خال���د 
اجل���ار اهلل عن س���عادته 
مبش���اركته لألصدقاء في 
جمهورية التش���يك عيدهم 
الوطني، قائال: »ان عالقاتنا 
التش���يك تاريخي���ة  م���ع 
وقدمية ومتط���ورة، الفتا 
الى وجود زيارات متبادلة 
على مستوى املسؤولني في 
البلدين بش���كل متواصل، 
الى مجاالت تعاون  اضافة 
عديدة، وتستقبل جمه�ورية 

)هاني عبداهلل(مبارك اخلرينج وخالد اجلار اهلل والسفير التشيكي وحرمه يقطعون كيكة االحتفال سفراء لبنان والسنغال والصومال وعدد من الديبلوماسيني يشاركون في املناسبة    

شعار »الشباب«ناصر الشيخ

احلملة تهتم بالكشف عن أسباب السلوك العنيف بينهم

الشيخ: »حلظة« للحد من الظواهر السلبية
والعنف بني الشباب

أعلن مدي���ر إدارة مركز 
األبحاث والدراسات لتنمية 
املجتمع ف���ي وزارة الدولة 
لشؤون الشباب ناصر الشيخ 
الدولة لش���ؤون  أن وزارة 
الشباب قد انتهت من عمل 
دراسة متكاملة عن ظاهرة 
العن���ف لدى الش���باب في 
الكويت مبشاركة مجموعة 
من املختصني في مؤسسات 

الدولة.
وأضاف الشيخ أن دراسة 
العنف تركزت حول تعريف 
أس���باب ظاهرة العنف في 
مجتمعنا م���ن وجهة نظر 
أنفس���هم وحتديد  الشباب 
التي  العوام���ل املختلف���ة 
تسهم في انتشارها، مشيرا 
إلى أن الهدف من الدراس���ة 
يتمثل ف���ي معرفة العوامل 
املسببة للسلوك العنيف عند 
الشباب في املجتمع الكويتي 
وكيفية التصدي لها عمليا 
بغية حتديد بعض املقترحات 
والبرامج واملشاريع العملية 
إلعانة راس���مي السياس���ة 
ومتخذي القرار في تطبيق 
اجراءات عاجلة ملواجهة هذه 

الظاهرة.

وذكر بأن هذه الدراسة قد 
اعتمدت على أساليب علمية 
متنوعة للوقوف على هذه 
املشكلة من خالل عمل دراسة 
ميدانية للكشف عن العوامل 
العنيف  املؤدية للس���لوك 
املنتشر بني الشباب، واألخذ 
بآراء املختصني واخلبراء ذات 
الصلة بالشباب في مؤسسات 
الدولة املختلفة من خالل عقد 
حلقات نقاشية مت من خاللها 
حتديد أسباب املشكلة من 

وجهة نظر الشباب.
وعلى أثرها أطلقت وزارة 
الدولة لشؤون الشباب حملة 
»حلظة« وهي حملة توعوية 

تهت���م باحلد م���ن الظواهر 
السلبية بني الشباب لتأتي 
فكرة هذه احلملة بإش���راك 
الشباب في تقدمي مبادراتهم 
في أي مجال يختص بالوقاية 
واملعاجلة واحل���د من تلك 
الس���لبية، داعيا  الظواهر 
النفع  الش���باب وجمعيات 
العام واملؤسسات للمشاركة 
في ه���ذه احلملة من خالل 
تقدمي مبادراتهم عن طريق 
www.youth. موقع الوزارة

.gov.kw
اجلدير بالذكر ان رؤية 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
تكمن في »ش���باب متمسك 
ومرت���ق بالقيم الوطنية... 
مبدع وش���ريك في التنمية 
املستدامة« والى ان الوزارة 
استشارية تنسيقية تسعى 
الشباب  الى استقطاب فئة 
من عم���ر 14 إل���ى 34 عاما 
حيث تعتبر هذه الفئة ثروة 
حقيقية ال تعادلها أي ثروة 
أخرى ألن الشباب في مقدمة 
الدولة األساسية  مرتكزات 
التي تعتمد عليهم في حتقيق 
أصناف التنمية املنش���ودة 

حاضرا ومستقبال.
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توسيع عضوية 
مجلس األمن لتحقيق 
التوازن املرجو وإضفاء 
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اخلالد: التحديات اجلسيمة حتّتم وضع »إصالح أجهزة األمم املتحدة« في عني االعتبار

التي تس����هم في احلد من هذه 
الظاهرة حتقيقا ملناخ أكثر أمنا 

واستقرارا.
وتابع » في بادرة أممية مقدرة 
وغير مسبوقة، قام األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون في 
التاسع من شهر سبتمبر املاضي، 
بتكرمي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، وإطالق لقب »قائد 
للعمل اإلنساني« على سموه، 
وتسمية الكويت مركزا إنسانيا 
عاملي����ا، وذل����ك تقديرا جلهود 
سموه اإلنس����انية وإسهاماته 
املتواصل����ة في مج����ال العمل 
اإلنساني، وترجمة ملا جبل عليه 
الشعب الكويتي، من قيم البذل 
والعطاء وتقدمي املساعدات ورفع 
املعاناة عن الشعوب احملتاجة 
واملتضررة، وعرفانا بسياسة 
الدولة اخلارجية ونهجها الثابت 
واملتمث����ل في تق����دمي مختلف 
سبل العون واملساعدات لدول 

العالم.
وجدد اخلالد التزام الكويت 
املبدئي والثابت جتاه املساهمة 
الفاعلة واإليجابية مع مختلف 
الت����ي تعاجلها األمم  القضايا 
املتحدة ومواصلة العمل نحو 
دعم املنظم����ة الدولية وجميع 
أجهزتها حتقيق����ا للتطلعات 
النبيلة واملنش����ودة في عالم 
يسوده اخلير والرخاء ويعمه 

األمن والسالم.
م����ن جانبها قال����ت وزيرة 
الش����ؤون ووزي����ر التخطيط 
والتنمية هن����د الصبيح: هذا 
اليوم يوافق مرور 50 عاما على 
إنشاء أول مكتب لألمم املتحدة 

وحتليل البيانات اإلحصائية، 
وسوف تواصل دولة الكويت 
اإلس����هام ف����ي البرام����ج التي 
تقدمها األمم املتحدة من خالل 
خطتها اجلديدة )2016/2015 - 
2020/2019(، وهي واثقة من أن 
هذا التعاون املثمر فيه اخلير 

لكل األطراف.
واختتمت قائلة إن الكويت 
ماضية في تأكيد إس����هاماتها 
املتميزة وتعاونها الوثيق مع 
األمم املتحدة لتحقيق رسالتها 
اإلنس����انية ودعمها لكل قيم 
اخلير والعدل والسلم والتنمية 
املتواصلة وتلبية االحتياجات 
اإلنس����انية لإلنس����ان في كل 

مكان«.
وفي كلمته أعرب املنس����ق 
املقي����م لألمم املتح����دة املمثل 
املقي����م لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي د.مبشر رياض شيخ 
عن امتنانه وتهانيه لصاحب 
السمو األمير ولدولة الكويت 
وشعبها على مساهمتهم النبيلة 
في خدمة اإلنسانية، معبرا أيضا 
عن تقديره للحكومة الكويتية 
لتفاعلها ودعمها الكبير لألمم 
املتحدة، الفت����ا إلى أن الهدف 
أن تكون العالقة مع احلكومة 
الكويتية اكثر قربا وذلك لتعزيز 
الش����راكة اإلس����تراتيجية من 
خالل تطبيق الرؤى املتنوعة 
ل����كل وكاالت األمم املتحدة في 

الكويت.
العالم  وتاب����ع »يحتف����ل 
الرابع  بيوم األمم املتحدة في 
والعشرين من أكتوبر من كل 
عام مبناسبة إعالن ميثاق األمم 
املتحدة عام 1945، ففي أكتوبر 
من كل عام يؤكد العالم التزامه 
مبيثاق األمم املتحدة والذي يعد 
مبثابة تعهد رس����مي لشعوب 
الس����الم  العال����م لدفع عجلة 
وحتقي����ق العدالة االجتماعية 
العادل����ة في جميع  والتنمية 

أنحاء العالم.
وق����ال: إضافة إلى تقديرنا 
الكوي����ت لتفاعلها  حلكوم����ة 
ودعمه����ا الكبير لألمم املتحدة 
فإننا نود أيضا أن نلقي الضوء 
على الشباب الذين ميثلون ما 
يزيد على 60% من تعداد الكويت، 
وتقديرا لدورهم احملوري في 
املجتمع فإنن����ا نؤكد التزامنا 
بتوجيه طاقاتهم الى ما يعود 
بالنف����ع عليهم وعلى املجتمع 
وذل����ك لضمان مس����اهماتهم 
الفعال����ة مبا يتوافق مع رؤية 

الكويت لعام 2035.

في الكوي����ت عام 1964م، وهذا 
يجسد ذروة من ذرى التعاون 
الوثيق بني دولة الكويت واألمم 
املتحدة تسجله شهادة موثقة 
العام لألمم املتحدة  من األمني 
إلى الكويت بأنها مركز للعمل 
اإلنساني وأن قائدها وأميرها 
سمو الشيخ صباح األحمد قائد 
للعمل اإلنساني، وال شك أن هذا 
التتويج ال����ذي تفخر به دولة 
الكويت كان نتيجة إسهامات 
دائمة واس����تجابات متواصلة 
لكل ما تسعى األمم املتحدة إلى 
حتقيقه من خير للشعوب، وهو 
تأكيد لهذا النه����ج الذي آمنت 
ب����ه الكويت وحرص����ت عليه 
منذ نش����أتها ومتسكت به منذ 

انضمامها لألمم املتحدة.
وتابعت: هذا النهج القائم على 
دعم كافة برامج األمم املتحدة 
عامة والبرنامج اإلمنائي لإلدارة 
املركزية لإلحصاء خاصة، والذي 
ينتهى في شهر ديسمبر القادم 
بعد أن أسهم في حتقيق العديد 
التعاون  من اإلجنازات بفضل 
العامة  األمان����ة  ب����ني  الوثيق 
للمجلس األعل����ى للتخطيط 
والتنمية واخلبراء الدوليني في 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
أبرزها بناء نظ����م املعلومات 
اجلغرافية وضبط جودة كافة 
البيانات واإلحصاءات، وتطوير 
قاعدة بيانات التجارة اخلارجية 
وتصحيح عينات مسح الدخل 
واإلنفاق األسري ومسح القوى 
العاملة واإلشراف على التعاون 
الفني مع اجله����ات اإلقليمية 
والدولية واإلشراف على وضع 
خطة التنمية اخلاصة باإلدارة 
املركزية لإلحصاء، وغير ذلك 
من املشروعات األخرى املعنية 
بالش����باب واملرأة وصعوبات 
التعلم واإلعاقة ودعم دار اآلثار 
اإلسالمية وتطوير نظام اإلدارة 

املتكاملة للبيئة.
إلى أن برنامج  وأش����ارت 
األمم املتح����دة اإلمنائي يقوم 
ب����دور إيجابي مه����م في دعم 
األداء في  وحتسني مس����توى 
مجال الق����وى العاملة وإجناز 
مشروع التعاون الفني لصالح 
العاملة  العامة للقوى  الهيئة 
مبا يوفر مجموعة من اخلدمات 
والدراس����ات البحثية وتنفيذ 
إلى  الهادفة  عدد من األنشطة 
تعزي����ز ق����درات العاملني في 
الهيئة في مجاالت عديدة أهمها 
معايير العمل الدولية واملتابعة 
والصح����ة والس����المة وجمع 

لتحقي����ق األولويات التنموية 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
في س����ياق التنمية املستدامة 
والتنويع االقتصادي، متمنني 
أن تسفر تلك اجلهود الدولية 
ع����ن ايجاد احلل����ول الناجعة 

مصادر الطاقة النظيفة واملوارد 
الصديقة للبيئة، فضال عن كون 
الكويت عضوا في اتفاقية كيوتو 
وهي االتفاقية املعنية بالتغير 
املناخ����ي، وذلك اميان����ا منها 
باالستجابة للضرورات امللحة 

عل����ى مس����ألة تغي����ر املناخ، 
التدابير  فقامت باتخاذ كاف����ة 
الالزمة لتخفيض  واخلطوات 
الدفيئة  الغ����ازات  انبعاث����ات 
وزي����ادة االعتماد على مصادر 
الطاقة املتجددة واس����تخدام 

رندى مرعي

أكد النائ����ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الش����يخ صباح اخلالد  أن آفة 
اإلرهاب لم تعد محصورة في 
مناطق معين����ة بل إن خطرها 
بات يه����دد دول العالم أجمع، 
مما يحتم علينا اليوم أن نحشد 
اجلهود لدح����ر اإلرهاب بكافة 
أشكاله وصوره وجتفيف منابع 
متويله، مؤك����دا على ضرورة 
االلتزام بقراري مجلس األمن 
2170 و2178 املتعلقني باإلرهاب 
ضد كاف����ة املنظمات اإلرهابية 
الس����يما ما يس����مى بتنظيم 

»داعش«.
جاء خالل »االحتفاء بالشباب 
ودور دولة الكويت اإلنساني« 
الذي أقيم يوم أمس األول في 
بيت األمم املتحدة، وقال اخلالد 
إنه وم����ع ما مير به العالم من 
حتديات جسيمة، أثقلت كاهل 
دول العالم، بات معه من امللح 
أن تأخذ منظمة األمم املتحدة 
موضوع إص����الح أجهزة األمم 
املتح����دة ف����ي ع����ني االعتبار، 
الدعوات  إل����ى  واالس����تجابة 
األممي����ة املتك����ررة في قضية 
إص����الح مجلس األمن، مبا في 
ذلك توسيع عضوية املجلس 
وذلك لتحقيق التوازن املرجو 
وإضفاء العدالة والدميوقراطية 
ف����ي املنظم����ة الدولية خلدمة 

البشرية جمعاء.
وأضاف أن  من القضايا التي 
توليها الكويت مع األمم املتحدة 
أهمية متزايدة موضوع الطاقة 
املتج����ددة ملا له م����ن تأثيرات 

)أسامة أبوعطية(جولة في املعرض الشيخة الزين الصباح وإميان عريقات  

سمو الشيخ ناصر احملمد مع عدد من منتسبي احلرس الوطني خالل مشاركته في جانب من احلفل الشيخ صباح اخلالد وهند الصبيح ود.مبشر رياض شيخ ود.عبداهلل املعتوق يكشفون عن صورة لصاحب السمو االمير خالل االحتفال

الشيخة فريحة األحمد مع د.مبشر رياض شيخ وقرينتهدرع تقديرية على هامش االحتفال

ناصر احملمد: األمم املتحدة  سعت إلى ترسيخ السالم

الزين الصباح: إطالق مبادرات غير تقليدية في 2015 

السفير اإليراني: مكافحة اإلرهاب تستلزم 
القضاء على اإلمدادات املالية والسياسية له

»السالم.. السالم.. السالم« بهذه الكلمات 
عبر خالل سمو رئيس مجلس الوزراء 
السابق الشيخ ناصر احملمد عن الدور 

الذي تلعبه األمم املتحدة في ترسيخ 
السالم ونشره في العالم، وقد جاء ذلك 

خالل زيارته بيت األمم املتحدة حيث تقدم 
بالتهنئة لألمم املتحدة مبناسبة االحتفال 
بيومها، الفتا إلى أن أمينها العام بان كي 

مون ومن سبقوه في األمانة العامة سعوا 
لترسيخ السالم.

جددت وكيلة وزارة الدولة لشؤون 
الشباب الشيخة الزين الصباح تأكيدها 

على أن وزارة الدولة لشؤون الشباب 
تقوم بالدور املنوط بها بتنفيذ الرغبة 

السامية ألمير اإلنسانية الشيخ صباح 
األحمد بدعم األنشطة الشبابية في 

شتى املجاالت، حيث نؤكد من جانبنا 
مسؤوليتنا في دعم ورعاية مثل هذه 

الفعاليات التي تنتج من قبل أيدي كويتية 
شبابية بأسلوب عصري يعكس متيز 

الكويت مبجاالت عدة«.
واستعرضت الصباح نشاطات وإجنازات 

الوزارة التي قامت بها منذ نشأتها 
احلديثة حتى اليوم معلنة أنه سعيا 

نحو مستقبل ينعم فيه الوطن وتكون 
له مكانته على الصعيد الدولي، ستطلق 

وزارة الدولة لشؤون الشباب العديد 

من املبادرات الغير تقليدية عام 2015 
بهدف تعزيز التواصل مع شباب الكويت 
واالطالع على آرائهم وتصوراتهم لبناء 

وطن قوي األركان«.
وأكدت على أهمية الشراكة والتعاون مع 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتطوير 
وتنمية قدرات القطاعات الشبابية 

الكويتية التي متثل اليوم ما يقارب الـ 
60% من املجتمع، داعية الشباب الكويتي 

الطموح يعمل معنا يدا بيد لتحقيق 
استراتيجية الوزارة »الى شباب متمسك 

ومرتق بالقيم الوطنية.. مبدع وشريك 
في التنمية املستدامة« وال شك أن شباب 

الكويت سيعمل بكل جهد وإخالص إلعالء 
شأن الكويت حتت قيادة سمو األمير 
وسمو ولي عهده األمني وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.

في تصريح له أكد السفير اإليراني لدى البالد د.علي 
رضا عنايتي على وجود تعاون بني الكويت وإيران في 
مجال مكافحة اإلرهاب وخاصة تنظيم داعش، مشيرا 
إلى أن اللجنة السياسية املشتركة بني البلدين بحثت 

في وقت سابق في طهران كيفية مكافحة اإلرهاب 
والتنسيق بني البلدين في هذا الصدد.

وقال ان مكافحة اإلرهاب ال تقتصر فقط على مكافحة 
ميدانية وإمنا تستلزم مكافحة الفكر املتطرف والقضاء 

على اإلمدادات املالية والسياسية له.
وتابع »األمم املتحدة هي املظلة الوحيدة التي جتمع 

العالم كله مبختلف الطوائف وامللل والدول والتيارات، 
وهذا يدل على أن كافة الشعوب والدول تستطيع أن 

تعيش حتت مظلة واحدة، ونحن نتصور أن عاملنا 
اليوم يحتاج مثل هذه اخليمة التي جتمعنا«.
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خريطة مبوقع جنوب مدينة سعد العبداهلل

حمد العنزي

العامة  أعلنت املؤسس���ة 
الس���كنية تس���لمها  للرعاية 
موق���ع مش���روع »جن���وب 
سعدالعبداهلل« اإلسكاني من 
بلدية الكويت والذي يستوعب 
40 ألف وحدة سكنية مبساحة 
إجمالي���ة 5900 هكتار. وعلى 
ضوء ذلك جرى تشكيل جلنة 
العامة  مشتركة من املؤسسة 
للرعاية السكنية والبلدية وذلك 
العالقة  إلزالة بعض العوائق 
في املنطقة واستصالح األرض 
وإعدادها لتكون جاهزة لتنفيذ 

املشروع عليها.
هذا، ويقع مشروع جنوب 
سعد العبداهلل اإلسكاني جنوب 
املنطقة احلضرية ويحده شماال 
الس���ادس  الدائري  الطري���ق 
ومدينة سعد العبداهلل ويحده 
جنوبا امتداد الطريق الدائري 
السابع، وتبلغ مساحته 5900 
هكتار ويحتوي على 40000 

وحدة سكنية.
أنه جار  بالذك���ر،  اجلدير 
حاليا إعداد املستندات والشروط 
املرجعية للطرح على املكاتب 

االستشارية العاملية.

تشكيل جلنة مشتركة من البلدية واملؤسسة إلزالة بعض العوائق وجتهيز املوقع

»السكنية« تسلمت مشروع جنوب سعد العبداهلل: 
يستوعب 40 ألف وحدة سكنية مبساحة 5900 هكتار

 فهد األمير

فرج ناصر 

بحث مجلس حي مختارية 
الواحة برئاسة رئيس مجلس 
احلي مشعل العيار املراسالت 
ال����واردة من  واملخاطب����ات 
محافظ اجلهراء الفريق فهد 
األمير، واخلاصة باملنطقة. 
املناسبة  العيار: بهذه  وقال 
يود مجلس احلي أن يشكر 
احملافظ على دوره الفعال من 
خالل ما ملس����ناه في منطقة 
البلدية  الواحة م����ن قي����ام 
بإغالق عدد كبير من البقاالت 
املخالفة في املنطقة وهذا يعود 
لتوجيهات وجهود كبيرة من 
احملافظ. وأكد املنسق فرحان 
الدويش أن االجتماع خرج 

بع����دة توصيات منها العمل 
على مكافحة ظاهرة التسول 
الواحة من  وتوسعة مدخل 
ناحية طريق الساملي، الذي 
ال يستوعب كثافة السيارات، 

ما ينتج عنه وقوع حوادث، 
الواحة  وكذلك جتميل دوار 
وتش����جيره بالتنسيق مع 
الزراع����ة، باإلضافة  هيئ����ة 
إل����ى تفعي����ل دور اجلمعية 
التعاوني����ة، وكذل����ك عمل 
مظالت للمدارس في املنطقة 
وكذلك تطوير وتوسعة مركز 
الواحة الصحي الذي يعاني 
الضغط خاصة أيام العطالت 
الرسمية لوجود بعض املراكز 
الصحية األخرى املغلقة، كما 
بحث االجتماع محاربة ظاهرة 
كثرة العزاب في املنطقة بشكل 
كبير، األمر الذي يشكل خطرا 
على ساكني املنطقة وكذلك 
على صيانة الطرق الداخلية 

للمنطقة.

مجلس حي الواحة بحث مكافحة ظاهرتي التسول والعزاب

مشعل العيار
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غالف النشرة

صدر الع����دد اجلديد من 
»نشرة األمل« التي يصدرها 
عن »املكتب التنفيذي لرحلة 
األمل«، وتضمن العدد تغطية 
االجتماع التنسيقي الذي عقد 
في فندق املارينا بني املكتب 
التنفيذي لرحلة األمل وعدد 
م����ن اجلهات املش����اركة في 
حفل االستقبال الكبير الذي 
سيقام في بداية شهر ديسمبر 
املقبل لقارب »رحلة األمل« 
في الكويت برعاية وحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
وقال عضو مجلس األمناء 
التنفي����ذي للرحلة  املدي����ر 
األمل يوس����ف اجلاس����م: إن 
التنس����يقي  ه����ذا االجتماع 
ال����ذي س����يكون ضمن عدد 
من االجتماع����ات واللقاءات 
التحضيرية العداد برنامج 
وحفل استقبال عودة قارب 
)الرحلة( الذي يتوقع وصوله 
للبالد في بداية شهر ديسمبر 
املقبل، يليق بأهداف وأغراض 
الرحلة اإلنسانية التاريخية 
التي يقوم بها »قارب رحلة 
األم����ل« والذي يش����ارك في 
طاقمه عدد م����ن أبنائنا من 
ذوي )اإلعاقات الذهنية( وهم 
البدر وخالد  الرشيد  مشعل 
الدوس����ري ومحمد احلجي 
باإلضافة إلى عدد من أولياء 
األم����ور وطاق����م بحري من 
سالح البحرية الكويتي. وقال 

أمني الس����ر املدير التنفيذي 
األم����ل: إن االجتماع  لرحلة 
ال����ذي حض����ره ممثلون من 
التشريفات في مكتب  إدارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
وإدارة املراسم، وممثلون عن 
وزارات: اخلارجية، والدفاع، 
والداخلية، واألعالم، والهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
باإلضافة إلى شركة العقارات 
املتح����دة )املالك����ة للمريس 
املارينا( وعدة جهات إعالمية 
العمل  وأهلية ومؤسس����ات 
املدني مساهمة ومشاركة في 
الرحلة. وأكد احلضور  هذه 
أهمية أن يتم تنظيم وترتيب 
حفل وصول قارب رحلة األمل 
إلى امليناء الذي انطلقت منه 
الرحلة بأحسن صورة وان 
يكون يوم الوصول )القفال( 

يوم فرح����ة وبهج����ة ألهل 
الكويت لهذا اإلجناز اإلنساني 
التاريخ����ي الفريد في نوعه 
اجلريء ف����ي تنفيذه والذي 
مت بسواعد وإدارة وصناعة 
كويتية خالصة. كما تضمن 
العدد أيضا تقريرا عن وصول 
قارب رحلة األمل إلى ميناء 
اإلس����كندرية وميناء شرم 
الش����يخ وميناء العقبة كما 
تضمن أيضا التجربة اجلريئة 
خلالد ومشعل في استخدام 
البحرية واألنش����طة  املظلة 
املتنوعة في اإلسكندرية وحفل 
العش����اء مبناسبة األضحى 
لفرقة راقصة من ذوي اإلعاقة 
وإشادة قبرص برحلة األمل 
مشروع حضاري وإنساني 
رائد. كما تضمن العدد تقريرا 
عن احلفل الذي أقامته رابطة 
أصدقاء »رحلة األمل« برئاسة 
رحاب بورسلي رئيس الرابطة 
ورئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني 
وعضو مجلس أمناء »رحلة 
األمل« احتفاال لتوديع )محمد 
احلجي( من متالزمة الداون 
يوم األحد 19 أكتوبر في مركز 
اخلرافي ألنش����طة األطفال 
املعاق����ني وذلك ملش����اركته 
وانضمامه في الفترة القادمة 
إلى رحل����ة األمل مع أبطالها 
)الداون( مشعل البدر وخالد 
الدوسري، وذلك في طريق 

عودتها إلى الكويت.

سيقام برعاية وحضور رئيس الوزراء

منظمو »رحلة األمل« يستعدون حلفل العودة

اجلاسم: »القفال« 
سيكون يوم فرحة 

وبهجة ألهل 
الكويت لهذا اإلجناز 
اإلنساني التاريخي 

الفريد في نوعه

البروفيسور د.أحمد عبدالعزيز

يستقبل مستشفى السالم 
الدولي البروفيسور د.أحمد 
عبدالعزي����ز أحم����د خبي����ر 
جراحات الركب����ة في زيارة 
لقسم جراحة العظام تستمر 
ملدة 4 أيام فقط خالل الفترة 
من 10/27 حتى 2014/10/30 
وذلك حتت إشراف د.هشام 
عبدالفتاح استشاري ورئيس 
العظام، حيث  قسم جراحة 
سيقوم د.أحمد بإجراء املعاينة 
والكشف عن احلاالت املتعلقة 
بجراح����ات الركب����ة وإجراء 
العمليات اجلراحة املتخصصة 
للركبة باإلضافة الى اإلصابات 

الرياضية وتقدمي االستشارات 
الطبي����ة ملرضان����ا األعزاء. 
اجلدير بالذكر أن البروفيسور 
د.أحمد عبدالعزيز أحمد متيز 
بتخصص جراحات الركبتني 
وأصبح من اجلراحني األكفاء 
في هذا اجلزء األكثر حساسية 
في اجلسم البشري، حيث جنح 
في تطبيق أساليب جديدة في 
جراحات العظام والتي تعد 
األحدث عامليا حاليا، وهو لديه 
تخصص دقيق في املفاصل 
الصناعية واملناظير اجلراحية 
للركبة، واإلصابات الرياضية 
مبا فيه����ا إصاب����ات الرباط 

الصليبي والغضروف الهاللي، 
واخلشونة وتشوهات وخلع 
الركبة، ويقوم بإجراء عمليات 
الركب����ة الصناعية  مفاصل 
املرجتعة. كما يقوم قس����م 
جراحة العظام في مستشفى 
السالم الدولي بتقدمي عالج 
طبي وجراحي جلميع أنواع 
الكس����ور وأمراض املفاصل 
الفقري  العم����ود  وجراحات 
العظام، ويحرص  وتطويل 
املستشفى على توفير أفضل 
املتاح����ة في عالم  اخلدمات 
العالج الطبي على املستوى 

العاملي.

خبير جراحات الركبة د.أحمد عبدالعزيز في ضيافة »السالم«
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جمانًا
تسجيل املرور 

جمانًا
تأمني ضد الغري ملدة سنة أو 20,000 كم أيهما أسبق

صيـانـة جمانية
غري حمددة املسافة

كفالة 5 سنوات

باإلضافة إىل:

www.nissankuwait.comزورونا مبعرضي الري واألحمدي واستفيدوا من أفضل العروض
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العرض َحّده قوي ...
 امتلــك نيســان ســنرتا بســعر اســتثنائي

واستفـد من أفضل العروض اآلن.
نيسـان. إبداٌع ُيـثيـر احلمـــاس.

ابتداًء من

4,150 د.ك

كامريا للرؤية اخللفية

مساحة داخلية رائدة يف فئتها

متوفرة مبحركني
1.6 لرت بقوة 113 حصان
و 1.8 لرت بقوة 130 حصان

نظام نيسان املالحي

مفتاح نيسان الذكي 
مع زر تشغيل احملرك

ABS نظام املكابح املانعة لإلنغالق

مصابيح LED  أمامية وخلفية

متوفرة مبحركني: 1٫6 لرت أو 1٫8 لرت

أكد وجود قرارات صادرة عن املجلس البلدي بعدم املوافقة

املنفوحي: رفض حتويل واستمالك 4 قطع مبنطقة الساملية
السيارات يتناس���ب مع العدد 
املطلوب توفيره بالقسيمة فإنه 
في هذه احلالة ميكن استغالل 
م���ا مس���احته 50% من صافي 
مساحة الس���رداب كمختبرات 
وأشعة وعالج طبيعي وهي من 
االستعماالت املكملة والضرورية 
توفيرها في املباني املس���تغلة 

عيادات طبية«.
وعليه نفيدكم بالتالي:

تقوم البلدية حاليا بإعداد 
دليل نظ���م ولوائح التخطيط 
والبناء بالكويت باإلضافة الى 
ان البلدية حالي���ا تقوم بعمل 
تعديالت عل���ى القرار الوزاري 
رقم 206 لسنة 2009 واخلاص 
بنظام البناء واجلداول امللحقة 
به، واالقتراح املذكور أعاله يقع 
ضمن نظام البن���اء واجلداول 

امللحقة به.

لالستعماالت التجارية املسموح 
بها بالعقارات االستثمارية خارج 

مدينة الكويت.

نفيدكم باآلتي:

الفقرة »د« من البند الثامن 
عش���ر من اجل���دول رقم 2 من 
نظام البناء تنص على: تضاف 
نسبة 35% من مساحة األرض 
الى نسبة البناء املسموح بها في 
املنطقة في حال بناء سرداب أو 
أكثر على كامل مساحة القسيمة 
على أال تقل مساحة القسيمة عن 
1500.00م2 ش���ريطة استغالله 

كمواقف للسيارات.
االقتراح املقدم على الفقرة »د« 

هو بإضافة النص التالي:
»أما القس���ائم التي تتوافر 
لها مس���احات مالصقة وميكن 
اس���تغاللها كمواقف لعدد من 

أعدت دراسة لتطوير شارع 
س���الم املبارك ضمن مش���روع 
اإلدارة املرورية ملنطقة الساملية، 
إال ان املجلس البلدي بقراره رقم 
م.ب/م.أ/ل.ح2013/11/282/4 املتخذ 
بتاريخ 2013/6/10 قضى بعدم 
املوافقة على مكونات الدراسة 
اخلاصة مبشروع اإلدارة املرورية 
ملنطقة الساملية. من جانب آخر، 
دعا املنفوحي الى إعادة النظر في 
املواد املتعلقة بنظام البناء بحيث 
يتم توفير مواقف الس���يارات 
الالزمة ألي نشاط داخل حدود 
القسيمة فقط.وقال املنفوحي 
في رده عل���ى اقتراح األعضاء 
مهلهل اخلالد، أسامة العتيبي، فهد 
الصانع، بشأن تعديل الفقرة »د« 
واخلاصة بالعيادات واملختبرات 
الطبية من البند الثامن عشر، 
واخلاص باالشتراطات املطلوبة 

املجلس البلدي مبوجب الكتاب 
رقم أ.ت/1/11/3/1-9523 بتاريخ 
2007/11/8، متضمنا الدراسة على 
أساس استمالك بعض القسائم 
لتوفير مساحات للمرافق العامة 
وتغيير االستعمال من السكن 
اخلاص الى السكن االستثماري، 
اال ان املجلس البلدي اتخذ قراره 
رقم م.ب/ف2007/2/5/26 املتخذ 
بتاريخ 2008/1/21 قاضيا بعدم 
املوافقة على تغيير اس���تعمال 
القطاعات A-B-C احملددة بالقطع 
80 و66 و227 و12 مبنطقة الساملية 
الى استعمال سكن استثماري، 
وذلك بن���اء على كتاب مجلس 
الوزراء رق���م 3254-902/10/4 
املؤرخ ف���ي 2008/5/19، والذي 
رفض التمسك بذات القرار الصادر 
من املجل���س البلدي رقم م.ب/

رو/2008/3/35.

أوضح مدير ع���ام البلدية 
بالوكال���ة م.أحمد املنفوحي أن 
هن���اك قرارات برف���ض تغيير 
استعمال واستمالك القسائم في 
القطع )12 و66، 80 و227( مبنطقة 
الساملية. وقال املنفوحي في رده 
على اقتراح األعضاء مش���عل 
اجلويسري وعبداهلل الكندري 
وم.علي املوسى ود.حسن كمال 
وفهد الصانع وأسامة العتيبي 
بشأن تغيير استعمال واستمالك 
قس���ائم في منطقة الس���املية. 
سبق أن مت إعداد دراسة شاملة 
لكل اجلوانب املتعلقة ببيوت 
السكن اخلاص مبنطقة الساملية، 
 B وذلك ب���� 3 قطاعات، القطاع
 C ومتثله القطع���ة 12، القطاع
 A ومتثله القطعة 227، القطاع
ومتثله القطع 61 و63 و65 و66 
و80، ومت رفعها للعرض على 

م.أحمد املنفوحي

الكندري للسماح باإلعالنات
 على سيارات األجرة واحلافالت

جلنة مبارك الكبير تبحث 
تخصيص ديوانية ألهالي القرين

اللجنة القانونية واملالية
تبحث استمالك قصر دسمان

تبحث اللجنة املالية والقانونية في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها برئاسة مانع العجمي استمالك قصر دسمان واعادة 
بنائه. ويتضمن جدول االعمال التالي: الشكوى املقدمة من 
اهالي ضاحية صباح الس���الم قطع���ة 10، جادة 4، لوضع 
حواجز الغالق الرصيف ملنع دخول السيارات، والسؤال املقدم 
من العض���و عبداهلل 
الكندري بشأن عقود 
النظافة واالعالنات وما 
ورد من تقرير ديوان 
احملاسبة، والطلب املقدم 
من شركة النقل العام 
الكويتية بشأن املوافقة 
على توس���عة مطعم 
محطة الفحيحيل التابع 
للش���ركة، ومش���روع 
السوق املركزي للخضار 
والفاكهة بالصليبية، 
واالقت���راح املقدم من 
العضو اسامة العتيبي 
بشأن تعديل على نص املادة 44 من الالئحة الداخلية للمجلس 
البلدي، والش���وي داخل احلدائق العامة، واالقتراح املقدم 
من العضو عبداهلل الكندري بشأن تعديل الئحة االعالنات 
وفقا للمشروع املقترح باضافة بند خاص باالعالنات على 
سيارات االجرة والتاكسي، واالقتراح املقدم من العضوين 
م.علي املوسى واسامة العتيبي بشأن تعديل الفقرة 5 من 
اجلدول رقم 1 اخلاص باالشتراطات واملواصفات اخلاصة 

بأبنية السكن اخلاص والنموذجي.

دع���ا عضو املجلس البلدي عب���داهلل الكندري الى تعديل 
الئحة اإلعالنات بالسماح باإلعالنات على سيارات األجرة 
والتاكسي وحافالت النقل. وقال الكندري في اقتراحه: انتشرت 
في اآلونة االخيرة إعالنات عبارة عن س���تيكرات شرائح 
مضيئة )لومينوز( على املركبات ووسائل النقل. وحيث ان 
ترخيص هذا النوع من 
اإلعالنات يتطلب تعديل 
الئح���ة اإلعالنات رقم 
172/2006 وفقا لنص 

املادة رقم 14 و15.
وعلي���ه، قامت جلنة 
اإلعالن���ات بدراس���ة 
وإع���داد  املوض���وع 
الش���روط والضوابط 
الالزمة لهذا النوع من 
اإلعالن���ات مبحض���ر 
اجتم���اع اللجنة رقم 
11/2013 املنعقد بتاريخ 
21/5/2013 ومتت املوافقة 
على التعديل، كما أوصت جلنة اإلعالنات مبحضر اجتماعها 
رقم 1/2014 املنعقد بتاريخ 22/1/2014 بالتأكيد على التوصية. 
وعلى ضوء تلك املوافقات، يفترض القيام بتعديل الالئحة 
لتصبح كالتالي: تعديل البند »رابعا«، من املادة 14 ليصبح 

كالتالي:
رابعا: اإلعالنات على سيارات االجرة والتاكسي:

٭ يوضع اإلعالن على جوانب الس���يارة غير املس���تغلة 
دون بروز.

٭ يجوز الس���ماح بترخيص لوحة إعالنية على السطح 
العلوي للسيارة على أال يتجاوز ارتفاع اللوحة  40سم، من 
مستوى سطح السيارة كحد أقصى كما ال يتجاوز سقفها 
على أن تكون اإلضاءة ثابتة وذاتية شريطة أال تزيد على 

لوحتني على جوانب السيارة فقط.
٭ أن يكون اإلعالن ثابتا )غير متحرك(.

٭ أن يكون لدى اجلهة التابعة لها السيارة بالنسبة لشركات 
االجرة ترخيص إعالن وساري الصالحية.

٭ أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصالحية.
٭ تقدمي العقد املبرم بني املستثمر ومالك السيارة.

٭ يحظر وضع اإلعالن على اجلهة األمامية للسيارة.
٭ يجوز إضافة اإلعالن ش���ريطة أن تكون اإلضاءة ذاتية 

وثابتة وغير مبهرة.
٭  أن تكون التمدي���دات الكهربائية لإلعالن ضمن دائرة 

كهرباء السيارة وغير بارزة.
٭  أن يك���ون اإلعالن واملواد املصنع منها اإلعالن مطابقة 

لشروط االدارة العامة للمرور.
٭  موافقة االدارة العامة للمرور.

- تعديل )البند خامسا( من املادة 14 ليصبح كالتالي:
خامسا: اإلعالنات على حافالت نقل املركبات العامة:

٭  يقتصر اإلعالن على جوانب احلافلة واجلهة اخللفية 
لها دون بروز، كما يحظر وضع اإلعالن على سطح احلافلة 

أو اجلهة األمامية لها.
٭  يجب أن يكون اإلعالن ثابتا وغير متحرك.

٭  تقدمي العقد املبرم بني املستثمر ومالك احلافلة.
٭  أن يكون دفتر ملكية احلافلة ساري الصالحية.

٭  يجوز إضاءة اإلعالن ش���ريطة أن تكون اإلضاءة ذاتية 
وثابتة وغير مبهرة.

٭  أن تكون التمدي���دات الكهربائية لإلعالن ضمن دائرة 
كهرباء السيارة وغير بارزة.

٭  أن يك���ون اإلعالن واملواد املصنع منها اإلعالن مطابقة 
لشروط االدارة العامة للمرور.

٭  موافقة االدارة العامة للمرور.
- تعديل البند )سابعا( من املادة 15 ليصبح كالتالي:

اإلعالنات على وسائل النقل اخلاصة:
هي اإلعالنات التي تقوم اجلهة طالبة الترخيص بوضعها 
على وس���ائل النقل التابعة لها للداللة على نشاطها فقط 

ويشترط فيها التالي:
٭  يتم وضع اإلعالنات على جانبي املركبة واجلهة اخللفية 
لها دون السماح بوضعها على الواجهة األمامية أو زجاج 

املركبة ودون بروز.
٭  يجوز تركيب اإلعالن على الس���طح العلوي للمركبة 
ش���ريطة أال يزيد ارتفاعه على 40 سم من مستوى سطح 

املركبة وال يتجاوز حدود السطح .

تبحث جلنة مبارك الكبير خالل اجتماعها برئاسة مانع 
العجم���ي تخصيص ديوانية خلدم���ة أهالي احملافظة في 
منطقة القرين، قطعة 2 ضمن مركز الضاحية. ويتضمن 
جدول األعمال التالي: طلب عدم تنفيذ موقع محول الكهرباء 
مبنطقة ابو احلصانية قطعة 10 بجوار القسيمة 49، االقتراح 
املقدم من العضو احمد البغيلي بشأن زيادة نسبة البناء في 
السكن اخلاص، طلب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقعني إلقامة بنك ضمن مركز ضاحية صباح 
السالم قطعة 10، طلب نقل محطة التحويل الثانوية املجاورة 

للقسيمة رقم 283 مبنطقة ابوفطيرة قطعة 6.

عبداهلل الكندري

مانع العجمي
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أكد أن احلكومة يقع عليها دور كبير فال ينقصنا املال وال العقول بل ينقصنا العمل اجلاد والصدق والعطاء من اجلميع

كيف ترى موضة 
الفتاوى املباشرة على 

الفضائيات والتي 
أصبحت تثير الكثير من 

املشاكل؟ 
٭ فتاوى الفضائيات الش���اذة 
حتتمل أمرين: األول وهو الذي 
يتعل���ق بالقن���وات الفضائية 
والتي غالبا تسعى إلى الشهرة 
واستقطاب املشاهدين وهم من 
يبحثون عن فتاوى شاذة إلثارة 
البلبلة الزائدة بني الناس، وعلى 
غرار هذا بعض الفضائيات التي 
تبث موضوعات تتعلق بعلم 
الغيب، ومنهم املنجمون ومن 
يدعون حل املش���اكل الزوجية 
والنفس���ية والس���حر، وهذه 
النوعية انتشرت بشكل كبير 
في الفترة األخيرة، لذلك حتدثت 
إلى املسؤولني في بعض القنوات 
واألقم���ار الصناعي���ة خاصة 
قنوات ع���رب س���ات، وهناك 

االتهامات؟ 
أميركا  أثارتها  القضية  ٭ هذه 
بع���د أحداث 11 س���بتمبر 2001 
اخلاص باملبن���ى التجاري ومت 
توجي���ه االتهام للعمل الدعوي 
بأن أم���وال املنظمات اإلرهابية 
تأتي م���ن اجلمعيات اخليرية،  
واآلن مع كثرة املنظمات اإلرهابية 
مثل داع���ش واحلوثيني طالت 
االتهام���ات كال م���ن الكوي���ت 
والسعودية، وجاءت وفود من 
وزارة اخلزانة األميركية لبحث 
مصادر هذه األموال فيما يخص 
البنوك واجلمعي���ات اخليرية 
سواء في الكويت او السعودية 
أو قطر، وق���د رفضت الكويت 
الكشف عن ميزانياتها اخلاصة 
بالعمل اخليري باعتباره شأنا 
سياديا للكويت ولكنها حترص 

على تنظيم العمل اخليري.
والكويت مدرسة في العمل 
اخلي���ري وجاء تتويج صاحب 
الس���مو قائدا للعمل اإلنساني 
خير دليل على اهتمام الكويت 
بالعمل اخليري،  وفيما يخص 
جمعيات النفع العام فهي تقوم 
بدورها بشكل كبير فجمعيات 
مثل اإلص���الح أو إحياء التراث 
عملت على احلد من بعض الفروع 
لها عندما وجدت ان أموالها تأخذ 
شكال اجتماعيا فبادرت إلى إغالق 
هذه الفروع دون أي ضغط من 

اجلهات املسؤولة.

حرب صليبية 

تعاني األمة اإلسالمية 
من غزو فكري وثقافي 

نال من أصالتها وهويتها 
برأيكم كيف لألمة أن 
جتابه مثل هذا الغزو؟

٭ مع األسف هذه األمور تذكرني 
مبا ص���ادف األمة اإلس���المية 
في عقود س���ابقة أيام اخلالفة 
اإلسالمية في عهد التتار واملغول 
الذين غزوا بغ���داد مثلما نراه 
اليوم م���ن املنظمات اإلرهابية، 
وهناك حتالف دولي تقوده أميركا 
إلثارة الفنت ونهب أموال الدول 
اإلسالمية وخاصة دول اخلليج 
بحج���ة اإلرهاب، املس���ألة فكر 
وهو يعود لعدة عوامل العامل 
األول: املؤسس���ات اإلس���المية 
كاألزهر الشريف، مؤسسة فاس 
باملغرب، والزيتونة بتونس، هذه 
املؤسسات تقلصت أدوارها في 
الفترة األخيرة، فال ميزانيات وال 
دعاة ينش���رون الفكر الوسطي 
التي���ارات املتطرفة،  ملجابه���ة 
لذلك من الضروري إنعاش دور 
املؤسسات اإلسالمية ملواجهة هذا 
الفكر املتطرف، األمر اآلخر عدم 
ترك العالم اإلسالمي لفكر الغرب 
بحمالتهم ضد اإلسالم ووصفه 
باإلرهاب، ولعب اإلعالم العاملي 

دورا في نشر هذا الفكر.
والكويت قامت بجهود كبيرة 
إلنشاء مركز للوسطية وأقامت 
املؤمترات والندوات، بالتعاون 
م���ع وزارة األوق���اف واللجنة 
العلي���ا للعمل على اس���تكمال 
الش���ريعة اإلس���المية،  أحكام 
ولألس���ف هن���اك تخويف من 
الوس���طي فالقاعدة  اإلس���الم 
وداعش واحلوثيون متطرفون 
ومتش���ددون وباملقاب���ل هناك 

حمالت على اإلسالم الوسطي.

التقليد األعمى

ملاذا يرتفع الصوت عاليا 
على الظواهر السلبية 

في الكويت حيث يوجد 
مسترجالت ومخنثون 

والبعض يضع اللوم على 
كبت احلريات والتزمت 

الديني؟ 
٭ الثورة التقنية املوجودة اآلن 
والتقليد األعمى للغرب وغياب 
دور األس���رة ووزارة التربي���ة 

واألوقاف واإلعالم وهي الوزارات 
اإلرشادية التي لها دور كبير في 
احلد من هذه الظواهر السلبية 
باإلضافة إلى تعويد الش���باب 
على الف���راغ وبعدهم عن القيم 
اإلس���المية واإلف���راط في دالل 
األوالد إضافة إلى ترويج شركات 
األدوي���ة العاملي���ة للهرمونات 
وانتشار عمليات التجميل بشكل 
الفت، أمور اجتمعت وأدت إلى 
ظهور هذه الظواهر. ونحن لدينا 
مشروع القيم اتفاق فيما بيننا 
الش���باب  باللجنة وبني وزارة 
واإلع���الم والتربي���ة لبث هذه 
القيم بامل���دارس وتفعيلها. أما 
الكبت اإلعالمي فهو مطلوب لعدم 
انتشار هذه الظواهر الدخيلة على 
مجتمعاتنا، األمر يتطلب دراسة، 
لذلك ناقش���نا هذه الظواهر في 
املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، 
ولدينا ندوات، واألمر يحتاج إلى 
تشريع ومعاجلة وتفعيل لدور 

األسرة واجلهات املسؤولة.

ما املدى الذي بلغته 
اللجنة في استكمال 

أحكام الشريعة؟ وهل 
حققت أهدافها والرسالة 

التي أنشئت من أجلها؟
٭ اللجن���ة حقق���ت الكثير من 
الكثير من  األه���داف فعدل���ت 
القوانني االقتصادية والتشريعية 
والتربوي���ة، ورفعنا إجنازات 
الراحل  إلى سمو األمير  كثيرة 
الش���يخ جابر وصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، لكن 
تبقى اللجنة استشارية مبعنى 
أن هذه اإلجنازات قد تطبق وقد 
ال تطبق، ولكن اللجنة حس���ب 
الذي صدر  املرس���وم األميري 
أجنزت على مدى 22 سنة ما طلب 
منها، ويبقى األمر بيد صاحب 
السمو األمير والذي بدوره يرفعه 
إل���ى مجلس الوزراء أو مجلس 
األمة والذي يعتبر املهيمن على 
التش���ريع، ولذلك سمو األمير 
الراحل عام 1997 اصدر مرسوما 
بأن تكون اللجنة دائمة بعد أن 
كانت مؤقتة ونحن نسير على 
حسب املرسوم األميري وكل ما 
قمنا به ال يظه���ر إال من خالل 

مجلس األمة. 

ما الذي يقف أمام املجلس 
للتشريع؟ 

٭ هن���اك الكثي���ر م���ن األمور 
والبعض منها سياسي، فمجلس 
األمة في جلان���ه املتعددة لديه 
الكثير من القوانني والتي ينتهي 
الدور التشريعي ولم يتم إجناز 
شيء منها، فعلى سبيل املثال كان 
لدينا تعديل القانون املدني املكون 
من 40 مادة في دورة من دورات 
االنعقاد بعدم���ا أجنزته ضمن 
طلب احلكوم���ة وأدخلت عليه 
التعديالت ومت عمل جلنة مصغرة 
لدراسة األمر منذ 1999وحتى اآلن، 
أما تعديالت املصارف اإلسالمية 
فأصبحت ضم���ن قانون البنك 

املركزي.

مشهدنا السياسي معتم 

د. خالد، كيف ترى 
املشهد السياسي للكويت 

في الفترة األخيرة؟
٭ مشهد معتم للغاية مع األسف، 
وما نتمناه التوافق بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية وفق ما 
توافقنا عليه بالدستور الكويتي،  
اعتقد أن هن���اك بعض القالقل 
الداخلية واخلارجية والتي لها 
تأثير على ما يحدث، أما اخلالف 
بني الن���واب والوزراء فموجود 
في كل بلدان العالم، ال نريد أن 
تكون االستجوابات شخصية، 
علينا تخفيف االحتقان، ويقع 
على احلكومة دور كبير، فقضية 
التنمية لم يتم تفعيلها ونعاني من 

اخلطوط اجلوية الكويتية، فإلى 
متى؟ ومنلك األموال واخلطط وال 
ينقصنا املال وال العقول، ينقصنا 
العمل اجلاد والصدق والعطاء 
من اجلميع حتى نكون كما كنا 
الكويت  عروس اخللي���ج، ألن 
اآلن هي عج���وز اخلليج، نريد 
نهضة صحيحة، واملس���ؤولية 
تقع على اجلميع أعضاء املجلس 
واحلكومة واملواطن الذي يبحث 
ع���ن الراحة واإلجازات البد من 
احلسم، فقد اقترحت منذ فترة 
جتميع العط���ل الصغيرة مثل 
الهجرية واإلسراء  السنة  رأس 
واملع���راج وعيد رأس الس���نة 
املي���الدي للعش���ر األواخر من 
رمضان وتغيير مواعيد العمل 
الصيفية عن الش���توية، فهناك 
ارتخاء، واملواطن تعود على ذلك، 
كذلك الزيادات التي أدت إلى زيادة 
األسعار باإلضافة إلى عدم تقوى 
اهلل، وعل���ى وزارة األوقاف أن 
تنشط في اخلطب األسبوعية 

وتركز على القضايا العامة.

تقويم العيوب

أنت من قراء إحسان عبد 
القدوس وجنيب محفوظ، 

ونعلم أنك »مرقابي« 
األصل ومعروف عن 

الفريج املرقابي بسهراته 
السامرية، هل كنت تذهب 
إلى هذه السهرات؟ وهل 
سماع املوسيقي مكروه 

أم حرام؟
٭ املوسيقى أو الغناء بصفة 
عامة له أكثر من تأويل عند 
أكثر الفقه���اء، فما هو محرم 
االختالط بني النساء والرجال 
والرقص والكالم الهابط، أما 
الغناء ال���ذي يرتقي بالعقل 
وعواطف اإلنسان مثل نشيد 
»اهلل أكبر فوق كيد املعتدي« 
واألغاني الوطنية واألناشيد 
الدينية وأغاني النهمة بالسفن 
والبنائني الذي غنى لهم سيد 
أما املطربات  درويش حالل، 
الالتي يظه���رن عبر الڤيديو 
كليب���ات بكلم���ات مبتذل���ة 
تخدش احلياء وتثير املشاعر 

فمكروهة.

مسؤولية ضخمة

كثيرون هم من يسعون 
للحصول على لقب 

شيخ.. ماذا أضاف لك 
اللقب؟ وأيهما اقرب إليك 

شيخ أم دكتور؟ 
٭ اللقب يحمل مسؤولية ضخمة 
جدا تقع على عاتق حامله، وعليه 
أن يكون ملتزما بنش����ر العلم 
والثقافة اإلسالمية مع احملافظة 
على العلم والعمل، وهي أيضا 
تكون ضمن الشهادة التي يحصل 
عليه����ا الطالب، وهي تس����مى 
»إجازة«، وقد تخرجت في األزهر 
الشريف، وطالب األزهر يحصل 
على الشهادة العاملية نسبة للعلم 

والعالم بعد الليسانس.

هل أصدرت كتبا أم 
مازالت طي التحضير؟

٭ ل���دي كتاب فت���اوى وأعمل 
على جتميع أبحاثي املهمة فيه، 

وسيرى النور قريبا.

هيئة مستقلة

ملاذا لم حتذ الكويت 
حذو السعودية والقاهرة 
وسورية واألردن بتعيني 

مفٍت لها؟ 
٭ ط���رح األم���ر ومت بحثه في 
العليا،  اللجن���ة االستش���ارية 
ومت االتفاق على أن تبقى هيئة 
الفتوى بوزارة األوقاف هي الهيئة 
املسؤولة، وهي هيئة مستقلة 
وليست هناك ضغوط عليها من 

أي جهة.

أيضا بعض القنوات الفضائية 
اإلعالني���ة تس���وق إعالنات ال 
تليق بنا كمجتمعات إسالمية 
ع���ن التكبي���ر والتصغير مع 
قراءة القرآن الكرمي الستقطاب 
املشاهدين من خالل كبار قراء 

القرآن الك���رمي ومنهم قراء في 
احلرم الشريف، وهو أمر مؤسف 
غير مقبول، وحتدثت عن هذا 
األمر في برنامجي مع اإلسالم، 
وطالبت بأن يكون هناك احتجاج 
من أئمة احلرم نظرا الستغالل 

أصواتهم، وهو أسلوب رخيص 
سواء كانت في الفتاوى الشاذة 
أو اإلعالنات غير الالئقة، األمر 
اآلخر ان من يتصدى للفتاوى 
ف���ي الفضائي���ات أو اإلذاع���ة 
التواصل  أو خ���الل وس���ائل 
األخرى ال بد ان يكون عاملا مبا 
يقول فال يج���وز ان يتصدى 
للفت���اوى إال املتخصصون في 
الشريعة اإلسالمية وهي مليئة 
بالتخصصات منه���ا احلديث 
والتفس���ير والفقه، وأصحاب 
التخصص ه���م األكثر معرفة 
واملؤول لهم التفس���ير، ولهذا 
الس���بب عقدنا عدة مؤمترات 
لتناول هذه اجلوانب، وخرجنا 
بتوصيات وشروط وحدود، ومت 
إيصال الرسالة إلى هذه القنوات 
والتي غالبا تسعى إلى الشهرة 

واإلثارة ألهداف مادية.

موضة األناشيد الدينية 
التي غدت كالڤيديو 

كليبات ما فتوى الشرع 
فيها؟ 

٭ بالنس���بة لألناشيد الدينية 
جيدة جتمع الشباب لعمل اخلير، 
لذلك ال أرى فيها شيئا، خاصة إذا 
كان النشيد والتصوير واإلخراج 
جيدا ويحمل أهدافا نبيلة مثل 
مس���اعدة كبار السن من خالل 
تصوي���ر مثل هذه األناش���يد، 
فهي عملية توجيهية للشباب 
ال بأس منها وليست محرمة، أما 
الڤيديوهات التي تثير الغرائز 

فهي محرمة.

حرام شرعا 

اإلضرابات بدأت تأخذ 
أشكاال متعددة في 

املجتمعات، فما فتوى 
الشرع في هذا األمر؟

٭ هن���اك إضرابات مس���ببة 
للموظفني، له���ا طرق وقنوات 
رسمية للتعبير، وقانون إداري 
الش���أن، في بعض  يهتم بهذا 
القضاء، ولكن  األحيان يتأخر 
البد من الوص���ول إلى نتيجة 
ويتم رفعها إلنصاف املتضرر، 
أما الب���دء باإلضراب وتعطيل 
الناس  العمل وتأخير مصالح 
فهو ال يجوز شرعا وهو ما يثير 
الكثير من االضطرابات وخاصة 
إذا مت نقله���ا من خالل اإلعالم 
إلى إحداث  الذي بدوره يؤدي 
البلبلة بني الناس، لدينا نقابات 
للدفاع ع���ن احلقوق كما لدينا 
مجلس األم���ة وبداخلها جلنة 
الشكاوى، ولكن هناك من يريد 
إشعال األمور لإلثارة وهو أمر 
ال يجوز شرعا، أبواب حكام هذا 
البلد مفتوحة للجميع ولدينا 
قضاء إداري إلنصاف املظلوم، 
ومن لم يس���تطع أخذ حقوقه 
من القنوات الرس���مية له حق 
في اإلضراب ولكن باألسلوب 
السلمي حتى ال يعطل مصالح 

الناس.

هناك اتهام للعمل اخلير 
والدعوي بدعم اإلرهاب 
ما السبب وراء مثل هذه 

د.خالد املذكور متحدثا إلى الزميلة هالة عمران

الفتاوى الشاذة 
على الفضائيات 

تستهدف 
استقطاب 

املشاهدين والبحث 
عن الشهرة 

مشهدنا السياسي 
معتم والقالقل 

الداخلية واخلارجية 
تؤثر علينا

املذكور لـ »األنباء«: أبواب حكامنا مفتوحة 
للجميع.. وقضاؤنا ينصف املظلوم 

أجرت الحوار في المغرب:   هالة عمران

أكد رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة 
اإلسالمية د. خالد املذكور أن اتهام العمل اخليري بدعم اإلرهاب أمر 
في غير محله، الفتا إلى أن هناك من يقول بوجود حتالف أميركي 
مع املنظمات اإلرهابية لنهب أموال دول اخلليج، مشددا على أهمية 
إنعاش دور املؤسسات اإلسالمية ملجابهة التطرف واإلرهاب من 
خالل اخلطب اإلرشادية والتوضيحية. ولفت د.املذكور في لقاء 
خاص مع »األنباء« إلى أن الكويت مدرسة في العمل اخليري، وقد 
بذلت جهودا كبيرة في دعم احملتاجني واملتضررين، حتى أصبحت 

مركزا للعمل اإلنساني، ولقب صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، بلقب قائد العمل اإلنساني، مضيفا أن الكويت لم تدخر 

جهدا في العمل إلنش���اء مركز للوسطية ملواجهة احلمالت 
ضد اإلس���الم الوسطي. وبينما أكد املذكور أن اإلضرابات 
وتعطيل العمل دون اللجوء إلى القنوات الرس���مية غير 
جائز شرعا, ذكر د. املذكور أن الكويت تعاني من مشهد 
سياسي معتم بسبب قالقل داخلية وخارجية تتعرض 

لها، فإلي تفاصيل احلوار:

ال يجوز تنظيم اإلضرابات وتعطيل العمل دون اللجوء للقنوات الرسمية 
الكويت كانت عروس اخلليج لكنها أصبحت عجوز اخلليج
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كبرى الشركات العاملية التي 
متتاز بجودة املنتج واالسعار 

التنافسية.
جمعي���ة  أن  وأض���اف 
مشرف تقدم على مدار العام 
سلسلة مهرجانات تهدف الى 
االرتقاء باملستوى التسويقي 
والع���روض اخلاصة خلدمة 
املس���اهمني وأبن���اء املنطقة 
الى جانب  بالدرجة االول���ى 
رواد اجلمعية وزوارها، مؤكدا 
ان ه���ذه املهرجان���ات متتاز 
الفريدة واملميزة  بالعروض 
وحققت جناحا كبيرا وإقباال 
لدى أهالي املنطقة واملناطق 

املجاورة.
إلى أن هناك نقلة  وأشار 
تطويري���ة ف���ي املهرجانات 
واس���تحداث  والع���روض 
التس���وق  برامج ف���ي عالم 
وغيرها من االف���كار الهادفة 
واالعم���ال والتطلعات وهي 
تتجسد في خدمة املستهلك 
واملساهم بشكل خاص وفق 
رؤية مشرقة ملسيرة جمعية 
مش���رف التي أصبحت مثاال 
يشار اليه، مؤكدا ان النجاح 

بالنسبة لرواد السوق.
وأكد أن اجلمعية تولي 
انتقاء الس���لع ذات اجلودة 
العالية لتقدميها للعمالء من 
خالل السوق أهمية بالغة، 
أنه���ا خصصت يومي  كما 
اخلمي���س واجلمعة من كل 
أس���بوع لتق���دمي عروض 
وخصومات مميزة بأسعار 
تنافسية، ما يعكس اهتمام 
اجلمعية بالتقليل من تبعات 
ارتفاع األسعار والتسهيل 
على رواده���ا من املواطنني 
واملقيمني في حتمل بعض 

األعباء.
وبني أن متي���ز جمعية 
الروضة وحولي التعاونية 
كان ثم���رة جلهود العاملني 
فيها وتعاونه���م باإلضافة 
إل���ى تقبل آراء املس���اهمني 
وأخ���ذ مالحظاته���م بعني 
االعتب���ار إلدراجه���ا ضمن 
خطة التطوير الشامل، كما 
أن املكتب التجاري س���اهم 
وبشكل مباشر في ترجمة 

عروض مميزة يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع

املنصور: تخفيضات كبرى على األجهزة الكهربائية 
واخليام مبهرجان لوازم البر في تعاونية مشرف

الشايع: سوق اخلضار اجلديد في تعاونية 
الروضة وحولي يستقبل رواده اليوم

الذي تكلل���ت به املهرجانات 
واألنشطة واخلدمات املقدمة 
م���ن اجلمعية خ���الل الفترة 
املاضي���ة لم يكن ليظهر بهذا 
النجاح لوال تطلعات وتعاون 
مجل���س اإلدارة والعامل���ني 

فيها.

اخلطط التسويقية إلى واقع 
ملموس، حيث إن مبيعات 
اجلمعية في منو مس���تمر 
ومبستوى خدمة ينال رضا 

العمالء.

محمد راتب

رئي���س  نائ���ب  أعل���ن 
ورئي���س  اإلدارة  مجل���س 
جلنة املشتريات في جمعية 
مش���رف التعاوني���ة م.حمد 
املنصور اس���تمرار مهرجان 
لوازم البر في مركز ضاحية 
مبارك العبد اهلل اجلديد ق6 
الكبرى  التخفيضات  بتقدمي 
التنافسية على  واألس���عار 
العاملية واألصناف  املاركات 
املعتمدة ذات اجلودة العالية 
حتى نهاية نوفمبر املقبل وفي 
مركز لوازم العائلة مبشرف 

ق4 حتى نهاية املوسم.
وبني املنصور في تصريح 
صحافي أن اخلصومات الكبرى 
والعروض اخلاصة واالسعار 
التنافسية التي مت عرضها في 
مهرجان البر تشمل املاركات 
العاملية واألصناف ذات اجلودة 
إلى اخليام  العالية إضاف���ة 
ومولدات الكهرباء والشوايات 
والتمديدات الكهربائية والفرش 
الداخلي للخيام، وعدد كبير من 
االجهزة الكهربائية مبشاركة 

محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة 
الروض���ة وحولي  جمعية 
التعاونية ش���ايع الشايع 
إن اجلمعية ستعاود اليوم 
اس���تقبال روادها في سوق 
اخلضار في منطقة الروضة، 
وذلك بعد االنتهاء من عملية 
إعادة تصميمه وتطويره وفق 
أحدث التصاميم ليتناسب مع 
التجدد احلاصل في األسواق 
وليكون مبنظ���ر حضاري 

مميز.
الش���ايع في  وأض���اف 
تصريح صحافي أنه مت خالل 
العام إجناز مشاريع إنشائية 
النهوض  مهمة تس���تهدف 
مبس���توى اخلدمة وتعزيز 
اجلانب التسويقي وإضفاء 
ما يحقق االرتقاء في خدمة 
العميل، ومت التركيز من خالل 
إعادة تأهيل سوق اخلضار 
في منطقة الروضة على جعل 
التسوق أسهل وأكثر متعة 

م.حمد املنصور

شايع الشايع

خالل تكرميه من »املركز العربي األوروبي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي«

ً البرجس: معامالت »خدمة املواطن« عبر الهاتف قريبا

وزارات الدولة.
املدير  ق���ال  ومن جهته، 
العام للمركز العربي االوروبي 
حلقوق االنس���ان والقانون 
الدولي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي املستشار عبدالعزيز 
اللواء  الراش���د أن تك���رمي 
البرجس جاء جلهوده أثناء 
خدمته وما قدمه من اعمال 
ساعدت على حتقيق التوازن 
االيجابي بالعمل وتسهيله 
خلدمة رواده قائال: »لقد ملسنا 
هذا الشيء مبجهود واضح 
ورقي بالعمل من ش���خص 
وضع باملكان املناسب ألداء 
هذه املهم���ة وهي تقدمي كل 
اجلهد ملساعدة مرتادي مراكز 

اخلدمة وقد وضح جليا«.
»ان  الراش���د:  وتاب���ع 

مجهودات البرجس واضحة 
بع���د تقل���ده ه���ذا املنصب 
من خالل االيع���از للعاملني 
بتسهيل خدمة افراد املجتمع 
من مواطن���ني ووافدين وقد 
انعكس ه���ذا املجهود على 
جمي���ع العاملني لديه وعلى 
سبيل املثال املجهود الواضح 
حتت ضغوط العمل لدى مركز 
خدمة بيان وبإشراف املقدم 
الش���طي ومساعده  يوسف 
محمد اجلميلي ملا يبدونه من 
حسن تصرف جتاه املواطنني 
واملقيمني على أرض الكويت 
وال ننسى توجيهات العميد 
يوسف السنني واثرها على 
العاملني مبراكز اخلدمة وما 
يقدمه موظفوها من مجهودات 

يشكرون عليها«.

اخلدم���ة مبنطقة حطني، أن 
هناك خطة عمل سيتم اإلعالن 
عنها قريبا وتتمحور حول 
املساهمة في راحة املواطن 
من خالل جعل كافة املعامالت 
الت���ي تنفذها مراكز اخلدمة 
تتم عبر الهاتف دون احلاجة 
املراك���ز، معلنا عن  لزيارة 
وجود مراكز جديدة خلدمة 
املواطن في منطقة الصديق 
ع���الوة على وج���ود خطة 
مستقبلية لتدريب املوظفني 
التابعني ملراكز اخلدمة ليكون 
املوظف الشامل والقادر على 
اجناز كافة معامالت وزارة 
الداخلي���ة، مش���يرا إلى أن 
اخلطة مرتبطة اآلن مع وزارة 
الداخلية وجاهزة للتنفيذ في 
حني يبقى االرتباط مع باقي 

أميرة عزام

اإلدارة  أعلن مدير ع���ام 
العام���ة ملراك���ز اخلدمة في 
أنور  اللواء  الداخلية  وزارة 
البرجس عن خطوات جادة 
الوزارة مبشاركة  تقوم بها 
إدارة خدمة املواطن ووزارات 
الدول���ة لتطوير آلية العمل 
داخل املراكز، للخروج بآلية 
ستطبق قريبا تهدف للتسهيل 
عل���ى املواطنني ف���ي اجناز 

املعامالت.
وأكد البرجس في تصريح 
صحافي على هامش تكرميه 
م���ن قب���ل املرك���ز العربي 
االوروبي حلقوق اإلنس���ان 
والقان���ون الدول���ي صباح 
أم���س مبق���ر ادارة مراك���ز 

)أحمد علي(اللواء أنور البرجس والعميد يوسف السنني واملقدم يوسف الشطي خالل احلفل  تكرمي اللواء أنور البرجس  

مراكز جديدة 
خلدمة املواطن 

في منطقة 
الصديق

الراشد: تكرمي 
البرجس جلهوده 

في خدمة 
املواطنني 
والوافدين

احلرس الوطني شارك في االحتفال بـ»يوم األمم املتحدة«

الوطني كمؤسسة  احلرس 
عسكرية وطنية. 

وق���د ش���ارك احل���رس 
الوطني ممث���ال في مديرية 
ف���ي  املعن���وي  التوجي���ه 
املعرض املصاحب لالحتفالية 
مبجموعة م���ن االصدارات 

الثقافي���ة والتوعوية ومن 
ضمنها االصدار اخلاص »أمير 
العمل  اخلير والعطاء قائد 
الذي اصدرته  اإلنس���اني« 
املديرية احتف���اء باملبادرة 
االممية »غير املسبوقة« لألمني 
العام لألمم املتحدة بان كي 
مون في التاسع من سبتمبر 
املاضي بتكرمي س���مو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح وإطالق لقب 
»قائد العمل اإلنساني« على 
سموه وتسمية الكويت مركزا 

للعمل االنساني. 
ضم وفد احلرس الوطني 
املشارك من مديرية التوجيه 
املعن���وي الرائد رائد محمد 
املزيعل، والنقيب عبدالوهاب 
العمي���ري، واملالزم  عدنان 
أول حمد ارش���يد القحص، 
وامل���الزم أول عبدالرحمن 
محمد النجفان، ومن مديرية 
القوى البشرية املالزم أول 

عيد محمد املنيف.

مشعل األحمد ومتابعة وكيل 
احلرس الوطني الفريق ناصر 
الدعي بضرورة مش���اركة 
احلرس الوطن���ي في كافة 
التي  الفعاليات واملؤمترات 
حتتفي بالكويت لتوضيح 
الدور املجتمعي الذي يلعبه 

شارك احلرس الوطني 
التوجيه  ممثال في مديرية 
القوى  املعن���وي ومديرية 
البشرية في احتفالية يوم 
األمم املتحدة التي أقيمت حتت 
شعار » االحتفاء بالشباب 
الكويت اإلنس���اني«  ودور 
وذلك بحضور النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ صباح  اخلارجية 
اخلال���د ووزيرة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل وزيرة 
الدولة لش���ؤون التخطيط 

والتنمية هند الصبيح. 
م���ن جانبه ق���ال مدير 
مديري���ة التوجيه املعنوي 
العميد محم���د الفرحان إن 
الوطني  مش���اركة احلرس 
جاءت بناء على توجيهات 
العلي���ا للحرس  القي���ادة 
الوطني ممثل���ة في رئيس 
احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي، ونائب رئيس 
احل���رس الوطني الش���يخ 

جناح احلرس الوطني في املعرض املصاحب لالحتفال 

القحطاني لـ »املسنني« والعنزي مراقباً بـ »احلضانة العائلية«

املطيري: تسكني 27 مسمى إشرافياً في »الشؤون«
اقسام على ان يتبقى بعض 
الوظائف ذات التخصصات 
النادرة والتي لم يتم تسكينها 
حتى اآلن، مشيرا الى ان من 
الوظائ����ف مدير املركز  تلك 
الطبي ومراقب املركز حلني 
انتظ����ار رد وزارة الصح����ة 
بهذا اخلصوص، الفتا الى ان 
وزارة الصحة سابقا طالبت 
بتسكني منصب مدير املركز 
الطبي ومراقبه على ان يكون 
التخصص أساس االختيار 

ومبوافقة الوزارة. 
وعلى صعيد متصل علمت 
»األنباء« ان����ه مت ندب خالد 

القحطاني مديرا إلدارة املسنني 
وعبداهلل العنزي مراقبا في 

إدارة احلضانة العائلية 
من جهة اخ����رى يترأس 
وكيل وزارة الش����ؤون عبد 
احملسن املطيري وفد الكويت 
املشارك في املؤمتر الوزاري 
حول بلورة األهداف والغايات 
العربية  التنمي����ة  أله����داف 
املستدامة ملا بعد عام 2015م 
حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح 
املنعقد بجمهورية  السيسي 
مصر العربية بشرم الشيخ 
خ����الل الفترة م����ن 27- 30 

أكتوبر اجلاري.

بشرى شعبان

اجتمعت جلنة ش����ؤون 
الش����ؤون  املوظفني بوزارة 
برئاسة وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة باالنابة د.مطر 
املطي����ري وبحضور أعضاء 
اللجنة بشان اعتماد تشكيل 
الوظائ����ف االش����رافية  كل 
الوزارة  القطاعات  مبختلف 
والتي يبلغ عددها 27 موظفا. 
وقال املطيري انه بناء على 
اجتماع جلنة شؤون املوظفني 
مت اعتماد 27 وظيفة إشرافية 
تش����مل مراقبني ورؤس����اء 

عبد احملسن املطيريد.مطر املطيري

»األنشطة واإلعالم« في »الرعاية االجتماعية« نظمت رحالت للنزالء
بشرى شعبان

نظمت ادارة األنش���طة 
واالعالم في قطاع الرعاية 
الجتماعية رحلة ترفيهية 
لنزالء ادارة املسنني ونزالء 
ادارة رعاي���ة املعاقني الى 
الزوار واملسبح  شاليهات 
اخلاصة في قطاع الرعاية 
االجتماعي���ة ضمن برامج 
االنشطة التي تنظمها االدارة 
الترفي���ه والعالج  نزيالت خالل إحدى الرحالتبهدف 

مع���ا وقد قض���ى النزالء 
يوما ممتعا تخلله العديد 
الترفيهية  من االنش���طة 

واملسابقات وااللعاب. 
وتع���د االدارة برنامجا 
الرعاية  متكامال للن���زالء 
بهدف دمجهم في املجتمع 
الى االسواق  منها زيارات 
واألماك���ن  واملجمع���ات 
الترفيهية واملطاعم ودور 
الس���ينما وعل���ى م���دار 

السنة.

سفارة البحرين دشّنت خدمة التأشيرة اإللكترونية
في إطار مواكبة التقدم التكنولوجي، دشنت سفارة 

مملكة البحرين لدى الكويت خدمة التأشيرة 
اإللكترونية لزيارة مملكة البحرين عن طريق املوقع 

اإللكتروني www.mofa.gov.bh/kuwait، وعلى 
الراغبني في التقدم بطلب احلصول على التأشيرة 

اإللكترونية لزيارة مملكة البحرين اتباع التعليمات 
التالية:

٭ الدخول الى املوقع اإللكتروني وتعبئة البيانات 
املطلوبة.

٭ طباعة فورمة التسجيل ومراجعة السفارة لتقدمي 

الطلب من الساعة 8 صباحا الى الساعة 11 صباحا.
٭ تتم اإلفادة باملوافقة على الطلب عن طريق 
البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف الشخصي.

٭ بعد املوافقة يجب مراجعة السفارة لدفع القيمة 
املالية للطلب.

سفارة فلسطني: عريقات بحث القضية الفلسطينية 
مع عدد من السفراء العرب لدى الكويت

التقى عضو اللجن���ة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون 
املفاوضات فيها د. صائب عريقات مع عدد 
من السفراء العرب املعتمدين لدى الكويت 
وش���خصيات كويتية وممثلني عن اجلالية 
الفلسطينية في الكويت وذلك في منزل سفير 

دولة فلسطني لدى الكويت رامي طهبوب.
وقد وضع عريقات احلضور في صورة 
التطورات السياسية على الساحة اإلقليمية 

عامة والفلسطينية خاصة، وما تتعرض له 
مدينة القدس من هجمات شرس���ة من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي، ومن املتوقع أن يلتقي 
م���ع النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد أثناء 

زيارته.
وكان عريقات قد وصل إلى الكويت االثنني 
إللقاء محاضرة سياسية هامة ضمن فعاليات 

األيام الثقافية التي انطلقت األحد املاضي.

وزارة التجارة وال�صناعة

إعالن من وزارة التجارة والصناعة
مقفلة  )�����ش.م.ك(  العقارية  امل�صالح  م�صاهمي  وال�صناعة  التجارة  وزارة  تعلن 

بالدعوة اإىل اجتماع اجلمعية العامة العادية طبقًا لن�ش املادة )238( من املر�صوم 

بقانون رقم 25 ل�صنة 2012 وتعديالته، وذلك يف متام ال�صاعة العا�صرة والن�صف 

ال���وزارات - مقر وزارة  2014/11/6م مبجمع  امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�ش  �صباحًا من 

التجارة وال�صناعة - بلوك 2 - الدور االأول - قاعة االجتماعات )اأ( وذلك ملناق�صة 

تقرير الوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش مواد قانون ال�صركات رقم )25( ل�صنة 

2012 وتعديالته، وب�صاأن طلب امل�صاهمني مناق�صة جدول االأعمال التايل:
1- اعتماد حم�صر االجتماع ال�صابق للجمعية العامة العادية.

2- عر�ش ومناق�صة �صالحيات اللجنة التنفيذية املكلفة ببيع اأ�صول ال�صركة.
3- طرح ومناق�صة تو�صيات م�صت�صاري ال�صركة )برن�صون( حول اإدارة وبيع اأ�صول ال�صركة.

ال�صركة  اأ���ص��ول  ببيع  املكلفة  التنفيذية  واللجنة  االإدارة  اأداء  يف  للتحقيق  جلنة  ت�صكيل   -4
وتقييم مدى جدوى  تاريخه  تعيينهم حتى  تاريخ  من  )برن�صون(  اأداءامل�صت�صارين  وكذلك 

قراراتهم واأثر ذلك يف م�صلحة ال�صركة وم�صاهميها.

اأو من  االجتماع  الراغبني يف ح�صور  الكرام  امل�صاهمني  ال�صادة  يرجى من  لذا 

االأوراق  حفظ  اإدارة   - للمقا�صة  الكويتية  ال�صركة  مقر  مراجع���ة  عنهم  ينوب 

املالية - برج اأحمد - الدور )5( - ت: 1841111، م�صطحبني معهم م�صتندات 

ملكية االأ�صهم ال�صتالم بطاقة احل�صور اأو ا�صتمارة التوكيل.

االجتماع  يعقد  �صوف  الن�صاب،  ت��واف��ر  ع��دم  حالة  يف  مالحظة: 

ال�صاعة  2014/11/13 م يف مت��ام  امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�ش  امل��وؤج��ل 

هذا  ويعترب   ، امل��ذك��ور  ال����وزارة  مبقر  �صباحًا  والن�صف  ال��ع��ا���ص��رة 

االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.
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حيث إن املؤلفات التي تشارك 
في املسابقة تعكس ذلك بالفعل. 
وللجائزة دور فاعل في العمل 
على ترسيخ العالقات الثقافية 

بني الكويت واململكة املتحدة.
وقد تزايد عدد املشاركني في 
املسابقة عاما بعد عام، مما يؤكد 
جناحها في جذب كبار املؤلفني 
واملبدعني، علما بأن األهمية تكمن 
أيضا في العمل على ترس���يخ 
مبادئ احلوار بني احلضارات. 

يحضر االحتفال باإلضافة 
الى العدي���د م���ن األكادمييني 
والصحافيني العرب واألجانب، 
سفراء الدول العربية وبخاصة 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وشخصيات رسمية من اخلارجية 
البريطانية وأعضاء من مجلسي 

اللوردات والعموم البريطاني.
وقد تأسست جمعية الصداقة 
الكويتية البريطانية في أبريل 
1996ويرأسها سفيرنا لدى اململكة 
املتحدة وإيرلندا، السفير خالد 

»الصداقة الكويتيةـ البريطانية« تنظم حفل
توزيع جائزة مبرة عبداهلل املبارك في لندن

الدويسان. ومن الرؤساء الفخريني 
للجمعية د. سعاد الصباح من 
اجلانب الكويتي واألمير تشالز 
ولي العهد البريطاني من اجلانب 

البريطاني.

تنظ���م جمعي���ة الصداقة 
الكويتية البريطانية غدا حفل 
توزي���ع جائزة مبرة الش���يخ 
»عبداهلل املبارك الصباح« ألفضل 
الكتب الصادرة باللغة االجنليزية 
عن دراس���ات الشرق األوسط، 
برعاية وحضور الشيخ مبارك 
العبداهلل وبحضور س���فيرنا 
لدى اململكة املتح���دة وإيرلندا 
خالد الدويس���ان، حيث تدخل 
اجلائزة عامها السادس عشر. 
ويتم التحضير والترتيب لهذه 
املس���ابقة بالتعاون مع جامعة 
كامبريدج العريقة )قسم دراسات 
الشرق األوسط(. حيث تعكس 
هذه اجلائزة مدى عمق العالقات 
الثنائية التي ترب���ط الكويت 
باململكة املتحدة والتي تشمل كافة 
املجاالت. وتهدف هذه اجلائزة 
التي متوله���ا املبرة إلى تعزيز 
التفاهم بني الش���رق األوس���ط 
والعال���م العرب���ي بخاصة في 
الشيخ مبارك العبداهلل الدول الناطقة باللغة االجنليزية 

وفد من »الداخلية« البريطانية يزور الكويت 
ملناقشة التعاون في مجال الهجرة

يقوم وفد من وزارة الداخلية البريطانية 
بزيارة الكويت اليوم برئاس���ة مدير سياسة 
الهجرة واحلدود ف���ي وزارة داخلية اململكة 
املتح���دة فيليب دوفي . وتأت���ي هذه الزيارة 
كمتابعة للمناقشات التي أجريت حول موضوع 
الهجرة ف���ي اجتماع املجموع���ة التوجيهية 
املش���تركة البريطانية - الكويتية الذي عقد 
في يونيو املاضي. وسيقوم الوفد بلقاء وفد 
من الداخلية الكويتية يترأسه اللواء الشيخ 

مازن اجلراح، ولقاء الرئيس التنفيذي للمجلس 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانوني���ة صالح الفضالة، وجماعات املجتمع 
املدني. تهدف الزيارة إلى زيادة تعزيز التعاون 
الوثيق بني اململكة املتحدة والكويت في مجال 
الهجرة والتأش���يرات وتبادل املعلومات قبل 
العمل على تنفيذ النظام االلكتروني لإلعفاء 
من التأشيرة بالكويت كما هو مخطط له في 

.2015

ثامر العنزي متوسطا عددا من العاملني في جناح بنك بوبيان بجمعية املهندسني 

خالل تكرمي أعضاء فريق اخلدمات الطبية لبعثة احلج

السهالوي: تغييرات في املكاتب الصحية باخلارج قريبًا.. 
والكويت خالية من أي إصابات بـ »إيبوال«

صحة احلجاج وسالمتهم.
وذكرت أنه مت االنتهاء من 
اعداد تقري����ر جلنة التوعية 
باالمراض املعدية عن ماقامت 
به من اجنازات توعية خالل 
موس����م احل����ج لرفع����ه الى 
وكيل وزارة الصحة د.خالد 
السهالوي، مبينة في الوقت 
ذاته أن الوكيل السهالوي طلب 
تزويده مبقترحات وخطط 
لتطوير تقدمي اخلدمة الطبية 
والتوعوي����ة حلج����اج بيت 

اهلل احلرام خالل الس����نوات 
املقبلة.

واشارت ان جلنة التوعية 
باالمراض املعدية في وزارة 
الصح����ة كانت قد انتهت من 
»استبيان« تقييم حملة احلج 
ل����� »العام« 2014  التوعوية 
بحض����ور 69% من احلجاج 
التي  التوعي����ة  الفعالي����ات 
اقامتها اللجنة ل� »التوعية« 
مبوسم »احلج« قبل السفر، 
موضحة أن عدد املشاركني في 
هذا االستبيان بلغ 799 شخص 

منهم 88% حجاج.
من جانبه، اكد رئيس فريق 
اخلدمات الطبية لبعثة احلج 
د.مبارك العجمي انه س����يتم 
رفع تقرير عن مهمة الفريق 
الطبي لبعثة احلج الكويتية 
الى د.خالد السهالوي خالل 
الى  املقبلة، مش����يرا  الفترة 
تقدمي كل اخلدمات املطلوبة 
حلجاج بيت اهلل احلرام خالل 
موسم احلج احلالي، شاكرا 
في الوقت ذاته جهود اعضاء 

الفريق الطبي.
بدوره، ذكر نائب رئيس 
اخلدم����ات الطبي����ة لبعث����ة 
احلج الطبية مغير الشمري 
أنه س����يتم وض����ع اخلطط 
واملقترح����ات لتطوير تقدمي 
اخلدمة الطبية حلجاج بيت 
اهلل احل����رام من خالل فريق 

اخلدمات الطبية.
اما رئيس االطباء بفريق 
اخلدمات الطبية لبعثة احلج 
الكويتي����ة د.محمد حس����ني 
الكندري، فقد اكد معاينة ما 
يقارب م����ن 2000 حالة في 
الطبي في  الفري����ق  عيادات 
النس����يم ومنى وعرفة مبكة 
املكرمة، مشيرا الى حتويل 4 
حاالت ملستشفى النور، ومت 

عالجها في الوقت نفسه.

املعدي����ة ب����وزارة الصح����ة 
انتهاء  د.غالية املطيري عن 
فت����رة »املراقب����ة الصحية« 
الذين  الكويتي����ني  للحجاج 
ادوا فريضة احلج هذا العام، 
والتي اس����تغرقت 3 اسابيع 
بدون تس����جيل اي اصابات 
بأمراض معدية، مؤكدة على 
متابعة وزير الصحة د.علي 
الوزارة  العبي����دي ووكي����ل 
د.خالد السهالوي لتفاصيل 
فترة املراقبة حرصا منهم على 

عبدالكريم العبداهلل

كشف وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي عن توجه 
الوزارة إلحداث تغييرات في 
جمي����ع املكاتب الصحية في 
اخل����ارج، الفتا إلى تس����كني 
منص����ب مدي����ر إدارة رعاية 
كبار الس����ن قريب����ا، والذي 
س����يخلى بعد اص����دار قرار 
بندب مدير اإلدارة الس����ابق 
د.خال����د عبدالغني رئيس����ا 
ملكتب واشنطن الصحي، حيث 
متت مخاطبة وزارة اخلارجية 
وديوان اخلدمة املدنية العتماد 
الغني ملحقا  د. خالد عب����د 
صحيا ملكتب واشنطن وحبيب 
صرخ����وه ملحق����ا ماليا في 
املكتب الصحي نفسه، وذلك 
في أعقاب انهاء انتداب امللحقني 
السابقني. وجدد د.السهالوي 
في تصريح للصحافيني صباح 
أمس عل����ى هام����ش تكرمي 
أعضاء فريق اخلدمات الطبية 
لبعثة احلج الكويتية وجلنة 
التوعية باالم����راض املعدية 
خلو الكويت من أي إصابات 
بڤيروس »إيبوال«، مشيرا إلى 
أن نتائج فحوصات احملتجزين 
االفريقيني في مخفر الرميثية 
أكدت خلوهم م����ن »إيبوال« 
وإصابتهم بإنفلونزا موسمية 
عادية. وأشاد بالدور املميز 
الذي ق����ام به فريق اخلدمات 
الطبية لبعثة احلج الكويتية 
من أطباء وممرضني ومشرفي 
تغذية وغيرهم في اإلشراف 
الكامل وتقدمي الرعاية جلميع 
حمالت احلج والعناية بحجيج 
الكويت والذين جتاوز عددهم 
6 آالف مكنتهم من أداء املناسك 

بأمن وسالمة وطمأنينة.
من ناحيتها، اعلنت رئيس 
جلن����ة التوعي����ة باالمراض 

د. خالد السهالوي يكرم أحد أعضاء فريق اخلدمات الطبية

د. خالد السهالوي متوسطا عددا من املكرمني

الشمري: الكويت تنظم مؤمتر الوقاية من اإلشعاع في الطب النووي
استخدامات الطب النووي، 
وتطبيق برنامج الوقاية من 
االش���عاع.  من جانبه، قال 
رئيس وحدة فيزياء الطب 
الن���ووي مبرك���ز الكويت 
ملكافحة السرطان د.مشاري 
النعيمي: إنه مع التوسع في 
االستخدامات السلمية للمواد 
املشعة في تطبيقات الطب 
النووي، برزت احلاجة بشكل 
كبير لزيادة الوعي للعاملني 
في هذا املجال عن أساسيات 
ومعايير الوقاية من االشعاع 
وأهمية االلت���زام بها، وذلك 
لضمان س���المتهم وسالمة 
املرض���ى وحماية اجلمهور 
والبيئة من مخاطر اإلشعاع، 
حيث أصبح هذا األمر مطلبا 

وطنيا ودوليا أساسيا.
وأضاف انه انطالقا من هذه 
املسؤولية نظمت وحدة فيزياء 
الطب النووي بالتنسيق مع 
رابطة الطب النووي والتصوير 
اجلزيئي هذا املؤمتر، الذي يعد 
األول من نوعه على مستوى 

الكويت، ويهدف إلى عرض آخر 
التطورات في هذا املجال، حيث 
سيشارك نخبة من اخلبراء 
الدوليني بتقدمي محاضرات عن 
التطورات العلمية والعملية 
في السالمة اإلشعاعية، كما 
س���يتضمن متري���ن عملي 
لتقييم االستعداد واالستجابة 
للطوارئ االشعاعية في الطب 
النووي، وذلك مبشاركة اللجنة 
العليا للطوارئ اإلشعاعية. 

وقال استش���اري الطب 
النووي للتصوير البيزوتروني 
ورئيس الرابط���ة الكويتية 
للطب النووي د.فهد معرفي، 
أن مرك���ز الس���رطان يضم 
تكنولوجيا الستقدام أحدث 
الكاميرات، تختص بتصوير 
والتشخيص املبكر ومتابعة 
العالج لسرطان الثدي، مؤكدا 
ف���ي الوقت نفس���ه أنه فيما 
يتعلق باملواد املش���عة، فإن 
املركز يستقطب أحدث املواد 
املش���عة، املتعلقة بتصوير 

سرطان البروستات. 

األهمية، وبن���اء على طلب 
مجلس أقسام الطب النووي، 
أنشأت وزارة الصحة وحدة 
فيزياء الطب النووي رسميا 
في ديسمبر عام 2013، مبينة 
أن م���ن أبرز مهامها: تطبيق 
برنامج ضمان اجلودة، ووضع 
مواصفات االجهزة اجلديدة، 
وعم���ل اختب���ارات القبول 
لألجهزة اجلديدة، واملعايرة 
الدورية لألجه���زة، وادارة 
النفايات املشعة الناجتة من 

حنان عبدالمعبود

أعلنت رئي���س مجلس 
أقس���ام الطب النووي إميان 
الشمري ان وحدة فيزياء الطب 
النووي ستنظم مؤمتر الكويت 
للوقاية من اإلشعاع في الطب 
النووي، مشيرة إلى أنه يعقد 
حتت رعاي���ة وزير الصحة 
علي العبي���دي، وبالتعاون 
مع الوكال���ة الدولية للطاقة 
الذري���ة IAEA وبالتنس���يق 
مع معه���د الكويت لألبحاث 
العلمي���ة، خالل يومي 2 و3 
نوفمبر املقبل، في قاعة دسمان 
بفندق راديسون بلو البدع.  
جاء ذلك في تصريح صحافي 
على هامش املؤمتر الصحافي 
الذي أقيم أمس لإلعالن عن 
فعاليات املؤمتر، مؤكدة على 
الدور األساسي واملهم الذي 
تلعب���ه الفيزياء الطبية في 
مجال الطب الن���ووي على 
املس���توى العاملي واحمللي، 
مش���يرة إلى أنه إميانا بهذه 

إميان الشمري خالل االجتماع

خالل تدشني املؤمتر العاملي األول ملتطلبات اإلشهاد على استئصال الڤيروس

القطان: الكويت منذ 30 عاماً خالية من شلل األطفال
تكثيف التوعية بهذا املرض 

اخلطير.
واضافت ان استمرار الكويت 
بعدم تسجيل اي حالة شلل 
أطفال خ���الل كل هذه الفترة، 
جاء نتاج احملافظة على نظام 
الترصد عالي الكفاءة واتباع 
واعتماد الوزارة الستراتيجيات 
محكمة في سياس���ة التمنيع 
ورفع التغطية باجلرعة الثالثة 
لشلل األطفال بالسنة األولى 
من العمر، وإرساء نظام ترصد 
وتقصي حلاالت الشلل الرخو 
منذ عام 1993، وايضا التدريب 
املستمر للعاملني مبجال الصحة 
الوقائية واألطباء بالقطاعيني 

احلكوم���ي واخلاص وغيرها 
من اجلهود والعمل املستمر، 
مؤكدة ان وزارة الصحة حترص 
دائما عل���ى االرتقاء احلقيقي 
باملنظوم���ة الصحية احمللية 
لتحاكي التط���ورات العلمية 
العاملية، من خالل استمرار عمل 
مثل هذه املؤمترات والورش 

والندوات العلمية.
بدورها اكدت رئيسة املؤمتر 
د. فائقة الرقم ان شلل االطفال 
هو مرض ڤيروس���ي يصيب 
اجلهاز العصبي ويؤدي الى 
الشلل، مبينا انه شديد العدوى 
ويسبب ضررا جسيما للمصاب 

به.

في الكويت.
ج����اء ذلك ف����ي كلمة لها 
خالل تدشني املؤمتر العاملي 
االول ملتطلبات اإلشهاد على 
استئصال ڤيروس شلل األطفال 
امس، باالنابة عن راعي املؤمتر 
وزير الصحة د.علي العبيدي، 
الفت����ة الى ان بي����ان منظمة 
الصحة العاملية للجنة طوارئ 
اللوائح الصحية الدولية بشأن 
انتشار ڤيروس شلل األطفال 
البري على الصعيد الدولي، 
وبدء موسم ارتفاع العدوي في 
مايو 2014، الى جانب إعالن 
املرض طارئة صحية عمومية، 
اثار القلق الدولي، ودفع الى 

حنان عبدالمعبود

أعلنت الوكيل املس����اعد 
لش����ؤون الصحة العامة د. 
ماج����دة القط����ان أن الكويت 
تواصل على مدى ثالثني عاما 
خلوها من مرض شلل األطفال، 
وقالت ان����ه بالرغم من عدم 
تسجيل اي حالة لشلل االطفال 
في الكويت منذ عام 1984، اال 
ان وزارة الصحة شددت على 
ضرورة الق����اء الضوء على 
هذا املرض، السيما مع ظهور 
املرض ببعض الدول القريبة 
ومنها س����ورية ووجود عدد 
كبير من االشقاء السوريني 

د.ماجدة القطان

د.محمد اخلشتي

اخلشتي: لن نتوانى في اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال أي مخالفة
حنان عبدالمعبود 

 عبدالكريم العبداهلل

شدد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
األهلية د.محمد اخلشتي على أن الوزارة ممثلة في إدارة 

التراخيص الصحية، لن تتوانى في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال أي مخالفة يثبت حدوثها خالل التفتيش املستمر 

بالتخصصات املختلفة على املستشفيات واملراكز والعيادات 
بالقطاع اخلاص، وذلك وفقا للقانون وللقرارات الوزارية 
املنظمة لذلك. ودعا اخلشتي، في تصريح صحافي، كونه 

مشرفا على إدارة التراخيص الصحية، كل من لديه مشاكل 
أو شكاوى أو اقتراحات تتعلق باخلدمات الصحية في القطاع 

الصحي اخلاص التقدم مباشرة بها إلدارة التراخيص الصحية 
في وزارة الصحة. وأكد أن وزارة الصحة لن تتوانى في 

التحقيق في أي شكوى تقدم، وذلك وفقا للقانون وللقرارات 
الوزارية املنظمة للعمل في القطاع الصحي، مشددا على 

حرص الوزارة على املتابعة املستمرة جلودة الرعاية الصحية 
وسالمة املرضى سواء بالقطاعني احلكومي واخلاص، وذلك 

كون القطاع الطبي اخلاص موازيا ومكمال لدور وزارة الصحة 
في تقدمي اخلدمات الصحية، وال تقبل الوزارة أي جتاوزات 

بصحة وسالمة املرضى ولن تسمح بذلك.

بوبيان املختلفة، وخاصة مزايا 
حتويل الراتب الى البنك، مشيرا 
الى ان »بوبيان« يسعى جاهدا 
الى تعزيز وتطوير هذه اخلدمات 
وايصالها الى اجلمهور بشكل 

مباشر. 
وأشاد مدير تطوير األعمال 
مبا وفرته اجلمعية من احتياجات 
القامة ه���ذا اجلناح، معربا عن 

»املهندسني« تفتتح جناحاً خاصاً لبنك بوبيان
أمله في حتقيق األهداف املرجوة 
ألعضاء »املهندسني« وللبنك على 
حد سواء، وداعيا أعضاء اجلمعية 
الى االستفادة من فرصة التواجد 

مبقرهم.

تستضيف جمعية املهندسني 
بنك بوبيان، حيث مت افتتاح جناح 
خاص للبنك مبقر اجلمعية أول 
من أمس بحضور مدير تطوير 
األعم���ال ثامر العن���زي وعدد 
من موظفي البنك واملسؤولني 
باجلمعية.  من جانبه قال مدير 
تطوير األعمال في البنك ثامر 
العنزي ان اقام���ة هذا اجلناح 
جاءت اميانا منا بأهمية التواصل 
املباش���ر مع مختلف ش���رائح 
املجتمع، موضحا أنه س���يتم 
تقدمي عروض خاصة للمهندسني 
واملهندسات في اطار حملة تستمر 
3 أسابيع سيجري خاللها تقدمي 
هدايا مباشرة واجراء سحوبات 
على هدايا قيمة ألعضاء اجلمعية 
ورواده���ا ومنها أجهزة آيفون.  
وأضاف ان التواصل مع املهندسني 
ورواد اجلمعي���ة فرصة مميزة 
سنعمل على استثمارها معهم 
من أجل تعريفهم مبنتجات بنك 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل بولس وآل احلرشاوي الگرام
وإلى الدكتور/ دانيال يونس بولس

لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل و�لدته

املرحومة/ ماجدولني احلرشاوي
�أرملة �ملرحوم/ يون�س بول�س

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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تكرمي إحدى املشاركات 

بلدية الكويت
إدارة املناقصات والعقود

اإعـالن رقم )2014/104(

  طرح املزايدة رقم  1-2015/2014  اخلاصة بترخيص استغالل
 اللوحات اإلعالنية في الطرق السريعة

تعلن بلدية الكويت عن طرح املزايدة رقم 1-2015/2014 اخلا�سة برتخي�ص ا�ستغالل اللوحات 

الإعالنية يف الطرق ال�سريعة.

فعلى ال�سركات واملوؤ�س�سات املوؤهلة من قبل البلدية واملو�سحة اأدناه والراغبة يف الدخول يف هذه 

واملزايدات(  املناق�سات  - مراقبة  ال�سابع  الدور   - الإداري  )املبنى  الكويت  بلدية  املزايدة مراجعة 

اأثناء الدوام الر�سمي للح�سول على وثائق املزايدة مقابل مبلغ -/200 د.ك )فقط مائتا دينار ل 

غري( وهذا املبلغ غري قابل للرد باأي حال من الأحوال.

�سيعقد الجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين ح�سلوا على وثائق املزايدة يف متام ال�ساعة 

التا�سعة من �سباح يوم الثالثاء املوافق 2014/11/11 يف مبنى قطاع اخلدمات البلدية الواقع يف 

�سارع تون�ص خلف جمعية حويل والرو�سة.

تو�سع مظاريف العطاءات يف ال�سندوق اخلا�ص املوجود يف بلدية الكويت  )املبنى الإداري - 

الدور ال�سابع - مراقبة املناق�سات واملزايدات( يف موعد اأق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم 

الإثنني املوافق 2014/11/17 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات، على اأن يودع مع العطاء تاأمينا 

اأوليا ل يقل عن 2% )اثنني باملائة( من قيمة العطاء.

هذه املزايدة حمدودة على ال�سركات واملوؤ�س�سات التالية:

ريت�ص ميديا للدعاية والإعالن والن�سر والتوزيع8�سركة اأد افيكيت1

�سركة الوقت الدولية للدعاية والإعالن9�سركة املجموعة الت�سويقية للدعاية والإعالن2

�سركة جمموعة الكويت الإعالمية10�سركة ال�سا�سات الدولية للدعاية والإعالن3

�سركة دار الوطن لل�سحافة  والطباعة والن�سر11�سركة براند اي ام �سي4

�سركة دفرنت لإدارة امل�ساريع12جمموعة ال�سايجي العاملية للتجارة العامة واملقاولت5

�سركة جمموعة بيت الأ�سيل للتجارة العامة واملقاولت13�سركة ذات ال�سال�سل للدعاية والإعالن6

�سركة مداد للخدمات الإعالمية املتكاملة7

مدير عام البلدية

»التربية«: شركة محلية تتعهد بتوفير
320 ممرضاً وممرضة للعام الدراسي احلالي

عادل الشنان

عرضت ش����ركة محلية تعاقدت معها وزارة 
التربية خالل األعوام الدراس����ية الفائتة بشأن 
توفير الهيئة التمريضية في العيادات املدرسية 
خدماتها على الوزارة متعهدة بتوفير 320 ممرضا 

وممرضة للعام الدراسي احلالي 2015/2014.
وأعلنت الشركة موافقتها على متديد عقدها 
السابق مع الوزارة بالشروط واملواصفات ذاتها، 
رغم أن الغرامات املطبقة عليها من قبل الوزارة 
بلغ����ت 3 ماليني دينار، ما دفعها إلى التظلم من 
ارتف����اع هذه القيمة لتقوم ال����وزارة على إثرها 

باستفتاء إدارة الفتوى والتشريع.
وفصلت مديرة اخلدمات العامة باإلنابة فائقة 
جاسم جميع البنود الواردة بالعقد املذكور وردت 
على كل االستفسارات املرسلة من إدارة التوريدات 
واملخازن بهذا الشأن، وأهمها ما ذكره العقد بأن 
املناقصة قابلة للتجزئ����ة فهل ميكن للمناقص 
احلصول على أكثر م����ن منطقة إذا كان العطاء 
أقل األس����عار أم أن لكل مناقص منطقة واحدة؟ 
مبينة أنه يحق للمناقص احلصول على أكثر من 
منطقة تعليمية في حال كان عطاؤه بأقل األسعار 

ومطابقا لشروط املناقصة املطروحة.
وردت جاسم على تساؤل آخر مفاده بأن التكلفة 
اإلجمالية ألسعار األيدي العاملة الواردة في اجلدول 
تدخل ضمنها جميع اخلدمات املنصوص عليها 
في هذه الوثائ����ق، وأن عدم تعبئة هذه اجلداول 
والتوقيع عليها وختمها بختم املؤسسة أو الشركة 
سوف يؤدي إلى استبعاد العطاء، فأين اجلداول 

املقصودة؟ موضحة أن اجلدول املقصود هو املوجود 
في صفحة 21 بالعقد. وتطرقت إلى مس����تلزمات 
اخلدمة املطلوبة بنصوص العقد وهي املمرض أو 
املمرضة والسكن والزي واملواصالت، وذلك طبقا 
للمواصفات والشروط الواردة في وثائق املناقصة 
إن وجدت، وإن لم ترد في وثائق املناقصة فهي تتبع 
قوانني الكويت والعرف السائد فيها، مؤكدة في 
الوقت نفسه أن مدة االستعداد احملددة ب� 4 أشهر 
كافية لالنتهاء من جلب الهيئة التمريضية املطلوبة 
من بالدها وإنهاء إجراءات اإلقامة واحلصول على 
تراخيص مزاولة املهنة رافضة طلب الشركة في 
متديد هذه املدة إلى 6 شهور. وبينت أنه مت إرسال 
كتاب إلى إدارة التوريدات بتاريخ 22 س����بتمبر 
الفائ����ت تضمن التعديل عل����ى اخلطأ الوارد في 
أعداد الهيئة التمريضية اخلاصة مبدارس منطقة 
األحمدي التعليمية، إذ يبلغ 169 ممرضا وممرضة 
بواقع 40 ممرضا و129 ممرضة، وسوف تتم موافاة 
الشركة بأسماء املدارس وعناوينهم وأرقام هواتفهم 
فور توقيع العقد، الفتة إلى تعديل الفترات التي 
ال يس����تحق املتعهد فيها مقابال عن فترة العمل 
وهي عطلتا الربي����ع والصيف فقط، إضافة إلى 
احتس����اب القيمة اإلجمالية للمتعهد على األيام 
الفعلية فقط 3 سنوات دراسية بواقع 27 شهرا 
وال يستحق املتعهد مقابال خالل فترة توقف العمل 
في املدارس. واختتمت جاس����م كتابها بأن مبلغ 
التأمني األولي للمناقصة يبلغ 2% وهو ش����امل 
جلميع بنود املناقصة، فيما أكدت أنه يجوز أيضا 
للمناقصني التقدم لبعض البنود دون األخرى في 

املناقصة املذكورة.

بشكل يومي وعن تأثيرها في 
صحتنا البدنية والذهنية. في 
هذه املناسبة، صرحت مسؤولة 
االنش����طة الطالبية في الكلية 
ناديا كع����وش، »نظمت الكلية 
هذا اليوم لنشر الوعي الصحي 
بني الطالب����ات وأعضاء الهيئة 
األكادميي����ة وذلك حرصا على 
دورنا ومسؤوليتنا كمؤسسة 
تعليمية جتاه املجتمع الكويتي 
وخاصة ان الدراس����ات تشير 
الى أن نسبة االصابة للمعدلة 
العمرية هي س����نويا 150 حالة 
اصابة جديدة بالس����رطان لكل 
100 ألف نس����مة على مستوى 
سكان الكويت وهي نسبة عالية 

»بوكسهل« نظمت اليوم التوعوي لسرطان الثدي
وهو يصيب النساء بالكويت في 
سن أصغر من مثيالتهن بدول 
الغرب بحوالي 10 س����نوات«. 
وشكرت جميع اجلهات املشاركة 
والتي تأتي مش����اركتهم كدليل 
على اهتمامهم بالصحة العامة 
في املجتمع والكويت احلبيبة. 
واس����تمتع احلضور وخاصة 
الطالب����ات باملعلومات املقدمة 
حيث كان يوما تفاعليا ومليئا 

بالفائدة.

آالء خليفة

حتت رعاية د. علي عريفة 
رئيس كلية بوكسهل الكويت، 
نظ����م قس����م ش����ؤون الطلبة 
حملة توعوية لسرطان الثدي 
مبش����اركة عدة جهات، تزامنا 
مع شهر أكتوبر، الشهر العاملي 

لنشر الوعي عن هذا املرض.
ومن اجلهات املشاركة في 
هذا اليوم حملة كان الوطنية 
الس����رطان،  للتوعية مبرض 
مستشفى عالية الدولي ومختبر 
الطبية  الكوي����ت للتحالي����ل 
باالضافة الى حملة السدرة في 
مستشفى حسني مكي جمعة، 
 Good Health دايت سنتر ومجلة
الطبية ومتجر لني الوردي الذي 

اهتم بضيافة احلضور.
كما تخلل ه����ذا اليوم ندوة 
توعوية هدفت إلى رفع مستوى 
الوع����ي بأهمية الفحص املبكر 
ألقاه����ا د. محم����د حس����ن من 
مستشفى عالية الدولي.كما شارك 
دايت سنتر بتقدمي حلقة نقاشية 
عن احلمية والنظ����ام الغذائي 
السليم الذي يقي من األمراض. 
ومبشاركة مميزة من طالبات 
الكلية قسم الديكور والتصميم 
الداخلي، قامت الطالبات بتصميم 
مجسم فني باللون الوردي والذي 
يعبر عن األمل نحو الش����فاء، 
حتت إش����راف عض����و الهيئة 
التدريسيةكوتاس بيداريوس. 
كما قامت املستشفيات املشاركة 
بتق����دمي الفحوص����ات االولية 
للطالب����ات واعض����اء الهيئة 
التدريسية باالضافة الى النصائح 
الهامة للحفاظ على الصحة العامة 
ومدى أهمية الفحص الدوري 
وصلة الغذاء بالسرطان وأهمية 
احملافظة على غذاء متوازن وتعلم 
تناول اخلضار والفاكهة بشكل 
منتظ����م والتقليل م����ن تناول 
االطعمة الدهنية، وقد ش����ددت 
جانب من اليوم التوعوي على أهمية ممارس����ة الرياضة 

خالل اجتماع تنظيمي لشرح خطوات املشروع

»القبول« تتالعب في بيانات الطلبة وحترج »التعليم العالي«

رزوقي: مباني أنشطة طالبية ورياضية مبدينة
صباح السالم اجلامعية مبساحة 233 ألف متر مربع

»التطبيقي« متنح شهادات »مضروبة« ملن يهمه األمر 
ثامر السليم 

استغربت وزارة التعليم 
العالي من شهادات اخلريجني 
التي تصدر عن الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
»ملن يهمه األمر« حيث تبني 
وج����ود عدد من الش����هادات 
لطلبة خريج����ني من معاهد 
بعد املتوس����ط بينما متنح 
»التطبيقي« شهادات خريج 
دبلوم بعد الثانوية وهذا األمر 
تسبب في ربكة وحرج لوزارة 

العالي الس����يما أن  التعليم 
بعض الطلبة يستغل الفرصة 
ويتوجه بشهادة ملن يهمه األمر 
بعد الثانوية للتس����جيل في 
اجلامعات اخلارجية وهو ال 
القبول، ويعد ذلك  يستحق 
خطأ فادحا سيدخل الطلبة في 
متاهات قانونية وقد تفسره 
بعض اجلامعات بأن البيانات 
مزورة وال تصلح للتدريس 
وحينها يتعرض الطالب الى 
املساءلة القانونية وهو ليس 
له ذنب بسبب إجراء خطأ من 

موظف اصدر تلك الشهادات 
في إدارة القبول بالهيئة.

مصادر اكدت ل�»األنباء« أن 
إحدى الطالبات تقدمت بطلب 
شهادة بدل فاقد وهي خريجة 
في معهد السكرتارية في عام 
2001/1/17 حي����ث مت منحها 
ش����هادة بأن الطالبة املعنية 
أنهت دبلوما تدريبيا بنجاح 
ومدته س����نتان بعد مرحلة 
الثانوية، بينما بيانات الطالبة 
األساس����ية في النظام أثناء 
التحاقها مبعهد السكرتارية 

هي رابعة متوسط وليس كما 
الفاقد بعد  ذكر بشهادة بدل 

الثانوية.
من جانب آخر، اش����ارت 
املصادر الى ان إدارة دورات 
تس����جيل املتدرب����ني قامت 
مبخالف����ة صريحة دون علم 
اإلدارة العليا وهو تس����جيل 
موظفني يعملون في التأمينات 
ويحملون شهادات املتوسط، 
علم����ا ان الئح����ة وضوابط 
قبول املتوسط شددت على 
أنه مينع منعا باتا تس����جيل 

الذي����ن يحملون  املوظف����ني 
ش����هادة املتوس����ط، مؤكدة 
ان هناك ع����ددا من املوظفني 
حصلوا على استثناءات من 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الستثنائهم وتسجيلهم 
في الهيئة ويحملون شهادات 
متوسط إال أنه مت رفض قبولهم 
وفق اللوائح بينما مت قبول 
حاالت أخرى ما يؤكد تناقض 
إدارة القبول في التعامل مع 
اللوائح والقوانني املتبعة داخل 

الهيئة.

وميري����ل بالتضام����ن م����ع 
املستشار احمللي دار مستشارو 

اخلليج. 
 من جهته، اوضح املدير 
التنفي����ذي لش����ركة تيرنر 
بروجاكس س����امر أبو شقرا 
ان االتف����اق مت على تصميم 
الرياضية  مراكز األنش����طة 
والترفيهية ومراكز الرياضة 
املائي����ة للطلب����ة والطالبات 
ومبنى االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت كما ش����مل تصميم 
املنشآت الرياضية اخلارجية 

للطلبة والطالبات. 
 واشار ابو شقرا الى ان هذه 
املباني توفر العديد من املرافق 
الرياضية والترفيهية ومنها 
كافيتريات ومالعب متعددة 
خارجية )للطلبة( وداخلية 
)للطالبات( وغرف أنش����طة 
رياضية واجتماعية وصاالت 
متعددة األغراض وحمامات 
س����باحة أوملبي����ة وصاالت 

إلى مالعب  جمباز باإلضافة 
تنس واسكواش وستاد اوملبي 
لأللعاب الرياضية بسعة 15 
الف متفرج وميدان للجري 
ومركز مغطى للتنس بسعة 

الفي متفرج. 
 وأكد ان هذه املباني توفر 
خدمات مشتركة ملستخدمي 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
ومنها مراكز املعلومات موزعة 
على احلرمني الرئيسي والطبي 

ومبنى خدمات النقليات. 
 واس����تعرض تفاصي����ل 
املش����روع واجلوانب الفنية 
املتعلقة به من خالل عرض 
مرئ����ي ملكونات املش����روع 
والشروط التعاقدية للمشروع.   
ومن املنتظر أن تس����تضيف 
املنشآت الرياضية بعد تنفيذها 
أنشطة غير رسمية كاألنشطة 
الترفيهية وأنش����طة رسمية 
كاملس����ابقات الرياضية على 

مستوى اجلامعات العاملية.

بني الكلي����ات أما أهميته من 
ناحية االس����تخدام فيعتبر 
املشروع روح احلياة الطالبية 
الطاب����ع  واالكادميي����ة ذات 

الديناميكي واحليوي. 
 وأضاف ان تصميم مباني 
األنشطة الطالبية والرياضية 
للمشروع واالش����راف على 
تنفيذها اسند إلى املستشار 
العامل����ي س����كدمور وأوجنز 

آالء خليفة 

البرنامج االنشائي  نظم 
بجامعة الكويت صباح امس 
اجتماعا متهيدا حول مشروع 
انش����اء وتش����غيل وصيانة 
مبان����ي االنش����طة الطالبية 
والرياضي����ة مبدينة صباح 

السالم اجلامعية. 
البرنامج  وق����ال مدي����ر 
اإلنشائي في اجلامعة د.قتيبة 
رزوقي في تصريح صحافي 
ام����س ان االجتماع يش����رح 
خط����وات مش����روع مباني 
االنشطة الطالبية واالنشطة 
الرياضية باملدينة اجلامعية.   
وبني د.رزوق����ي ان مجموع 
مساحة البناء 233 الف متر 
مربع، موضحا ان أهمية هذا 
البناء  املش����روع من ناحية 
تكم����ن في موقع����ه في قلب 
الرئيسي حيث متثل  احلرم 
مكوناته املختلفة رابطا حيويا 

سامر أبو شقرا د.قتيبة رزوقي 

)محمد خلوصي( ملعب كرة القدم   مركز التنس 

ضمن احتفاالت اليوبيل الذهبي لالحتاد برعاية رئيس الوزراء

احتاد بريطانيا ينظم مؤمتر السيف 31 اجلاري

وقصص النجاح للعديد من 
الش����خصيات املرموقة مبا 
يساهم في اجناح مشاريعهم 
وابتكار وخلق مشاريع جديدة 
تس����اهم في حتقيق التنمية 

الشاملة للبالد.
التزام  ان  الروي����ح  وأكد 
أعب����اء  »بيت����ك« بتحم����ل 
املس����ؤولية االجتماعية في 
مختلف املجاالت ومن أهمها 
الش����باب، والصحة،  رعاية 
والبيئ����ة والتعليم وغيرها، 
يعبر ع����ن هوي����ة »بيتك« 
ورسالته وأسلوب عمله الذي 
يجمع بني الريادة في العمل 
املصرفي االس����المي وحتمل 

املسؤولية االجتماعية.
ثم كانت الكلمة ملمثل شركة 
VIVA لالتصاالت الراعي املاسي 
للمؤمتر أمين املطيري مدير 
أول اتصاالت الش����ركات في 
شركة VIVA لالتصاالت الذي 
استهل كلمته بشكر القائمني 
على تنظيم هذا املؤمتر، راجيا 
من اهلل ان يكون معززا ألواصر 
التعاون بني اجلهات كافة مبا 
يصب في خدمة املجتمع بشكل 
عام والطلبة بش����كل خاص. 
وأكد املطيري حرص شركة 
VIVA لالتصاالت منذ تأسيسها 
الطالبية  على دعم األنشطة 
مبا فيها أنشطة االحتاد، وذلك 
إميانا من شركة VIVA بأن دعم 

هذه األنش����طة هو استكمال 
لألدوار االجتماعية التي تقوم 
بها الش����ركة. وبني املطيري 
أن الش����ركة في هذا املؤمتر 
ستكون لها فقرتان أساسيتان 
في جدول املؤمتر وهما فقرة 
خاصة عن تاريخ الش����ركة، 
والفقرة الثانية تنظيم ورشة 
عمل في أساسيات التصوير. 
ث����م جاءت الكلم����ة بعد ذلك 
لنايف النعم����ة - ممثال عن 
برنامج القايلة - الذي شكر 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع اململكة املتحدة وإيرلندا 
على منحهم ثقة املش����اركة 
للع����ام الثال����ث، مؤكدا على 
اإلذاع����ي واالجتماعي  الدور 
املهم ال����ذي يقوم به برنامج 
القايلة. وأكد النعمة أن فريق 
القايلة سيشارك في هذا العام 
ممثال بحضور: مايك مبلتع 
وعمر العثمان ومشعل العنزي 

ودواس العجمي.
وبني النعمة حرص برنامج 
القايل����ة على املش����اركة في 
توصيل صوت الطالب الكويتي 
في الغربة ومساهمة منهم في 
إضفاء نوع من الفرحة على 
قلوبهم، وأن دعم القايلة هو 
مس����اهمة منهم ف����ي حتفيز 
الطلبة ليرجعوا بعد تخرجهم 
إلى سوق العمل محملني بالثقة 

والهمة العالية.

العام����ة واإلعالم، حيث عبر 
عن سعادته وشكره للقائمني 
على تنظيم هذا املؤمتر راجيا 
من اهلل ان يكون مثمرا ويعزز 
التعاون بني اجلهات  أواصر 
كاف����ة مبا يصب ف����ي خدمة 
املجتمع بشكل عام والشباب 
والطلبة بشكل خاص، وأكد 
أن خدمة املجتمع مسؤولية 
اجتماعي����ة وعلينا أال ندخر 
جه����دا ف����ي س����بيل رفعته 

وتقدمه.
كما أكد ح����رص »بيتك« 
على حتمل اعباء املسؤولية 
والتزام����ه  االجتماعي����ة، 
بدعم جهود رعاية الش����باب 
ومش����اريعهم وأنش����طتهم 
املختلفة مبا فيهم ش����ريحة 
الطلبة واخلريجني باالمكانيات 
والوسائل املتاحة ومساعدتهم 
على بناء مستقبل افضل يحقق 
طموحاتهم ويلبي تطلعاتهم، 
وبدعم للطلبة مس����اهمة في 
حتفيزهم وب����ث روح اجلد 
واملثابرة، حيث يدرك »بيتك« 
متاما ان الشباب هم العنصر 
االساسي في بناء املجتمعات 
ونهضتها.  وأشار الرويح الى 
اهمية هذا املؤمتر الذي يشارك 
فيه »بيتك« للمرة الثالثة على 
التوالي، كونه ميكن الشباب من 
االستفادة من االفكار املطروحة 
ال����ى اخلبرات  واالس����تماع 

أقام االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اململكة املتحدة 
وإيرلندا مؤمتره الصحافي 
لإلعالن عن مؤمتره السنوي 
الذي يحمل عنوان »السيف«، 
ولهذا املؤمت����ر حتديدا قيمة 
معنوي����ة وتاريخية لطلبة 
وطالب����ات اململك����ة املتحدة 
إنه يعتبر  وإيرلندا، حي����ث 
املؤمتر رقم خمسني من إنشاء 
أول احتاد طالبي في بريطانيا 

وإيرلندا.
أقيم املؤمتر بحضور ممثلي 
رعاة مؤمتر هذا العام، وافتتح 
أحمد غضنفر رئيس اللجنة 
املنظمة ملؤمتر السيف كلمته 
الذي  الس����نوي  بأن املؤمتر 
يقيمه االحتاد يعتبر ملتقى 
الطلبة الكويتيني الدارس����ني 
في اململكة املتحدة وايرلندا، 
حيث يضيف إلى جو الدراسة 
في الغربة البهجة في قلوبهم 
فيلتقون بإخوانهم وأخواتهم 
ويتعاونون على تخفيف عبء 
الغربة والدراس����ة من خالل 
التواصل والعمل على مساندة 
بعضهم البعض، وال شك أن 
مثل هذه اللقاءات اجلامعة التي 
يوفرها االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ف����ي اململكة املتحدة 
وايرلندا تعتبر خير مكان ملثل 
هذه اللقاءات األخوية ألبناء 

الوطن.
وأعلن غضنفر عن موعد 
املؤمتر الذي سيقام بالفترة 
م����ن 31/ 10 إل����ى 2/ 11 ف����ي 
العاصم����ة البريطانية لندن 
حتت رعاية كرمية من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك وبدعم العديد من 
الشركات اخلاصة واجلهات 
احلكومية، وستكون فعاليات 
 park plaza املؤمتر في فندق

.Westminster
ثم كانت الكلمة بعد ذلك 
ملمثل بيت التمويل الكويتي 
- الش����ريك االس����تراتيجي 
الرويح-  لالحتاد يوس����ف 
التنفي����ذي للعالقات  املدير 

جانب من املؤمتر الصحافي

الرويح: »بيتك« 
حريص على دعم 

جهود الشباب 

 VIVA :املطيري
ستكون لها فقرتان 

رئيسيتان في 
جدول املؤمتر
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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

احلسينيات تواصل استقبال املعزين بسيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني گ

الركابي: الثورة احلسينية نعيشها هذه األيام فكل يوم أصبح عاشوراء
خالل هذا القسم يلزم االنسان 
مبا اقسم عليه واال فانه يؤثم 
ان لم يفعل، ومن هنا نعلم بان 
القس���م هو المر مهم وجدي، 
ولك���ن ما بالك ل���و جاء هذا 
القسم في القران الكرمي، الفتا 
ان القسم لم يات بقسم واحد 
او اثنني ب���ل جاء باربعة في 
سورة البلد مبكة وبرسول اهلل 
وبابراهيم وباسماعيل عليهم 
السالم وهذا دليل على ان االمر 

عظيم ومهم«.
واوضح املبرقع بان القسم 
ال ينعقد اال بثالثة الفاظ وهي 
واهلل وب���اهلل وت���اهلل فاذا 
اثنان  او  اجتمعوا ثالثته���م 
منهم في موضع انعقد االمر 
الشرعي واحكامه لهذا القسم، 
مضيفا ومن هنا فان اهلل بعزته 
وجالله اقس���م باربعة اشياء 
وهي مكة والرس���ول األكرم 
صلى اهلل عليه واله وس���لم 
ابراهيم وس���يدنا  وس���يدنا 
اس���ماعيل عليهم السالم بان 

االنسان في كبد.
واشار املبرقع الى ان علماء 
املسلمني اختلفوا في تفسير 
معنى كلمة كبد ولكن املعنى 
االصح من خالل اجماع عدد 
م���ن العلماء عليه هو ان كبد 
تاتي مبعني الهم والغم، مضيفا 
ان املؤمنني يتساءلون كيف 
يخلق اهلل عز وجل االنسان 

في هم وغم.
وتاب���ع املبرقع: »نعم لقد 
جعل اهلل سبحانه وتعالى عدة 
مفاتيح ليكشف هذا الهم والغم 
عن االنسان املؤمن، ومن هنا 
نشير الى ان اول مفتاح الزالة 
هذا الغم والهم هو الصالة في 
اوقاتها وصالة الليل كما اشار 
الينا االئمة املعصومون عليهم 
الس���الم واملفتاح الثاني هو 
قراءة القرآن الكرمي فهي تكشف 
الهم والغم عن املؤمنني وصلة 
االرحام، مضيفا ان االرتباط 
باحلسني احد هذه املفاتيح التي 

تكشف عنك الهم والغم«.
املبرق���ع حديثه  واختتم 
قائال: »ان اجللوس مبجلس 
احلسني كاجللوس عند قبة 
احلس���ني والدعاء في مجلس 
احلس���ني كالدعاء ف���ي قبة 
احلس���ني فدعاؤك مستجاب 
باذن اهلل، متطرقا الى خروج 
االمام احلسني گ من املدينة 
ووصوله الى مكة قبل ذهابة 
الى كربالء موطن مصيبة اهل 

البيت عليهم السالم«.

املنبر في احلسينية اجلعفرية 
اخلطيب احلس���يني سماحة 
الس���يد مقداد املبرقع والذي 
استهل محاضرته بقوله تعالى 
)ال أقسم بهذا البلد وأنت حل 
بهذا البلد ووالد وما ولد لقد 
خلقنا اإلنسان في كبد(، مشيرا 
ال���ى ان القران الكرمي خاطب 
الق���ارئ واملتلق���ي بأكثر من 
لغة وأسلوب حيث جاء مرة 
باخلطاب املباشر كقوله تعالى 
)كتب عليكم الصيام كما كتب 
عل���ى الذين من قبلكم لعلكم 

تتقون(.
املبرقع ان هناك  وأضاف 
أسلوب مخاطبات أخرى خاطب 
بها القران الكرمي القارئ غير 
املباشر ومثال على  اخلطاب 
ذلك جاء أسلوب القصة وهي 
لغة أخرى في اخلطابة كقوله 
تعال���ى )نحن نق���ص عليك 
أحس���ن القصص مبا أوحينا 
إليك هٰذا القرآن وإن كنت من 
قبله ملن الغافلني(، مضيفا ان 
الق���ران الكرمي اتخذ اكثر من 
الى  منهج واس���لوب ليصل 
القارئ واملتلقي بأبسط صورة 
القصة ياتي  واتخاذ اسلوب 
مبا فيها من العبرة واالستفادة 

لالخرين. 
وتابع املبرق���ع ان املنهج 
الثال���ث في القران الكرمي هو 
منهج او اس���لوب املثل حيث 
يضرب القران الكرمي في عدد 
من سوره واياته املثل ليقرب 
الصورة ويوص���ل املعلومة 
الى  بشكل مبس���ط وواضح 
القارئ واملتلقي كقوله تعالى 
)واضرب له���م مثال أصحاب 
القرية إذ جاءها املرسلون * إذ 
أرسلنا إليهم اثنني فكذبوهما 
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم 

مرسلون(.
وتطرق السيد املبرقع الى 
القس���م حيث قال »ان القسم 
بحد ذاته لهو امر عظيم ومن 

قائال »ان نبي اهلل موسى بن 
عمران عندما وصل إلى موطن 
لقاء ربه قال له اخلع نعليك 
واملقصود بالنعلني هنا ترك 
كل شيء يتعلق فيه النه بني 
يدي اهلل عز وجل« مشيرا إلى 
ان اإلنسان ال يستطيع حتمل 
الوصول إلى احلقيقة كما أراد 
ان يصل إليها كميل بن زياد 
عندما سأل اإلمام علي بن أبي 
طالب گ عنها فكلما أجاب 
اإلمام زادت اسئلة كميل إلى أن 
قال له أمير املؤمنني گ: اطفئ 

السراج فقد طلع الصبح.
ورأى سماحته أن مصيبة 
ي���وم عاش���وراء م���ن أعظم 
املصائب نظرا إلى أن أصحاب 
الكساء عليهم السالم لم يبق 
منهم سوى اإلمام احلسني گ 
الذي ميثل ثقل الرسول األكرم 
صلى اهلل عليه وآله وس���لم 
األمر الذي أشارت إليه السيدة 
زينب عليها السالم في قولها 
)اليوم مات جدي، اليوم مات 
أب���ي، اليوم ماتت أمي، اليوم 

مات أخي(.
ولف���ت املويل إلى أن اهلل 
عز وجل قد وضع بركته في 
احلسني گ قائال »بينما كان 
رسول اهلل ژ في بيت فاطمة 
عليها الس���الم واحلسني في 
حجره بكى الرسول ژ فقال يا 
فاطمة إن اهلل تعالى تراءى لي 
على اكمل وجه وأحسن صورة 
وقال لي أحتب احلسني فقلت 
نعم قال إن���ي وضعت عليه 
بركتي ووضع يده على رأس 
احلسني گ« وبني املويل أن 
املقصود باحلديث هو جبرائيل 
گ الذي نقل رسالة ربه، وبعد 
انتهاء احملاضرة واصل املعزون 
تأسيهم بشهيد كربالء من خالل 
لطم الصدور مع الرادود السيد 
ابو س���راج املوسوي ضمن 

قصائد حسينية. 
ومن جانب اخ���ر، ارتقى 

بن علي آليت اال انثني احمي 
عياالت ابي، امضي على دين 
النبي، نبينا محمد صلى اهلل 
عليه وآله، لم تهدأ دموعه على 
احلسني قط، كما امه الزهراء 

وابيه علي.
وفي محاضرة في حسينية 
الش���يخ  أكد  الفاطمية،  عزاء 
راشد املويل أن الوصول إلى 
اهلل يس���تدعي إزالة احلجب 
املوجودة أمام اإلنسان وترك 

كل ما يتعلق بالدنيا.
وقدم املويل شرحا تفصيليا 
الروح حسبما ذكرها  ألنواع 
اإلمام علي بن أبي طالب گ، 
أرواح  مبينا أن هناك خمس 
كل روح له���ا مرتبة أش���رف 
من األخرى قائال »هناك روح 
القدس - روح اإلميان - روح 
القوة -روح الشهوة - روح 
الب���دن ول���كل روح عملها، 
فروح البدن خاصة بس���يره 
وما يختص بالبدن أما روح 
الشهوة فهي التي تأكل وتشرب 
وتتناس���ل بينما روح القوة 
التي يقاتل ويجاهد بها  فهي 
وروح الغيمان تختص بعبادة 
اهلل، أما روح القدس فهي التي 
يبعث فيها األنبياء واملرسلني« 
وأض���اف أن األنبي���اء بعثوا 
باخلم���س أرواح التي ذكرت 
بينما املؤمن فلديه أربعة أرواح 
أما غير املؤمن فلديه 3 أرواح 
كما س���ائر البهائم لذلك قال 
تعالى )إن هم إال كاألنعام بل 

هم أضل سبيال(.
إلى أهمية  وتطرق املويل 
أيام عاشوراء في إحياء روح 
الغيمان بعد فقدها إذ رأى أن 
هذه الروح تزدهر وتستنير 
في هذه الليالي العظيمة واصفا 
طريق احلسني بأعظم الطرق 
التي يكون فيها اإلنسان مع 
اهلل عز وج���ل وال بد للعبد 
أمامه  أن يبعد احلج���ب من 
إل���ى اهلل  إذا أرد الوص���ول 

املاء،  املش���رعة ومنعوه من 
فقال لقومه اس���قوا سيوفكم 
من الدماء تس���قون من املاء، 
وعندما سيطر اإلمام علي على 
املشرعة سمح لهم بشرب املاء، 
النبي  وكذلك ما حص���ل مع 
األكرم صل���ى اهلل عليه واله 
في معركة خيبر، حيث ألقى 
املسلمون القبض على يهودي 
فقال لهم انقل لكم األسرار ولكن 
ال تقتلوني، فسر لهم ان اليهود 
ليس لديهم ماء داخل احلصن 
ويخرجون ف���ي الليل خارج 
حصن خيبر وينقلون املاء من 
العيون، فعرضوا املقاتلني على 
الرسول منعهم، ولكن النبي 
املاء، وقال  رفض منعهم من 
أنا نبي الرحم���ة، وكما اآلية 
الشريفة ) وما أرسلناك إلى 
رحمة للعاملني(، مستدركا:ولكن 
انظر اليوم بشر شوهوا صورة 
اإلس���الم بفتكهم بالبش���ر، 
واصبحوا يبيعون النساء في 
اسواق املوصل، والنبي بريء 
من اولئك، احلسني سقاهم كما 
فعل جده وأبوه، ملن جعجع 
احلر باحلسني، فالتفت احلر 
إلى احلسني لو قالها من العرب 
ثكلتك امك لردتها ولكن امك 

الزهراء.
امليزة  ان  الركاب���ي  وذكر 
الرابعة لإلمام احلسني كانت 
استهانته باملوت، الن اخلوف 
عامل يدمر البشر، ويقتل كل 
الطاق���ات عنده���م، وها هي 
اسرائيل اليوم كسرت شوكتها 
فئة استهانت باملوت، وكذلك 
النبي األكرم عندما هزمهم في 
خيبر على ي���دي رجل كرار 
وليس بفرار ابن عمه علي بن 
ابي طالب. مضيفا ان احلسني 
كأبيه وجده ماترك ش���يء اال 
الراوي  قدمه لالسالم، يقول 
ان األعداء  حميد بن مس���لم 
تكاث���روا عليه اكث���ر من 30 
ألفا، وهو يقول انا احلس���ني 

ويسيرها، بينما رجل الثورة 
لم يطلب الرئاسة وإمنا يبحث 
عن اإلصالح، كما قال احلسني 
گ »ان لم يستقم دين جدي 
محمد ژ إال بقتلي فيا سيوف 
خذيني«، فكان نعم الثائر كأبيه 
أمير املؤمنني علي بن أبي طالب 
گ، الذي اختصم اثنان عند 
أحمد بن حنبل يس���أالنه عن 
علي وهل زانت���ه اخلالفة أم 
زان اخلالفة؟ فأجاب بن حنبل 
أن علي���ا بن أب���ي طالب زان 

اخلالفة.
وتابع الركاب���ي قائال: إن 
اإلمام احلس���ني ج���اء يطلب 
أراد إرجاع األمة  اإلص���الح، 

إلى املوضع الطبيعي. 
وأشار الركابي إلى أن هناك 
عدة ميزات لإلمام احلس���ني 
س���اهمت في إجن���اح ثورته 
وبلوغ صداها الكون بأكمله، 
ومن هذه املي���زات انه اطهر 

إنسان على وجه األرض.
وزاد: »اما امليزة الثانية التي 
ميتاز بها احلسني فعظمة املبدأ، 
فأي ثورة تقام ينظرون الى 
صاحبها، فترتبط عظمة الثورة 
بعظمة صاحبها، وعندما تسأل 
عن ثورة كربالء من صاحبها 
تقول احلس���ني بن علي، لقد 
ثار من اجل الرسالة والدين 
والقيم، فكان كجده محمد صلى 

اهلل عليه وآله.
وق���ال الركاب���ي ان امليزة 
الثالثة لثائر كاحلس���ني هو 
شرف الوسيلة، حيث استعمل 
گ اعظم الوسائل، ففي اليوم 
الثان���ي وصل ال���ى كربالء، 
حاصره احلر بن يزيد الرياحي 
ولك���ن االخير اس���تنفد منه 
املاء وجيشه، فطلب أصحاب 
احلسني من اإلمام عدم اعطائهم 
املاء، ولكنه أسقى جيش أعدائه 
املاء ورش خيولهم، كما حدث 
ذلك مع أبيه اإلمام علي عندما 
احتل جيش العدو في صفني 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

اس���تقبلت احلس���ينيات 
واملساجد في الليلة الثالثة من 
شهر احملرم املعزين في سيد 
شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني 
گ، حيث واصل خطباء املنبر 
احلسيني محاضراتهم في كل 
اجلوانب احلياتية وارتباطها 
البيت عليهم  مبدرس���ة أهل 

السالم.
وفي ه���ذا الس���ياق، قال 
اخلطيب احلس���يني الشيخ 
الثورة  إن  الركاب���ي  ه���ادي 
احلسينية التي نعيشها هذه 
األيام هي حدث أوقف حركة 
التاريخ، مشيرا إلى أن األحداث 
تنقسم إلى قسمني، فهناك قسم 
يشير إلى حدث تاريخي مثال 
انفلق  عندما نتس���اءل متى 
البحر ملوسى؟ فالبد هنا من 
الرجوع إل���ى القرآن والكتب 
التاريخية والروايات، أي ارجع 
إلى حركة التاريخ، ولكن هناك 
أحداث تعدت مرحلة التاريخ، 
مثل حركة الشمس فهي حركة 
حياتية، ولوالها تنعدم احلياة، 
القمر مادامت احلياة  وكذلك 
مستمرة فستستمر احلركة، 
وكذلك عندما نأتي إلى احلسني 
سنجد انه اصبح حركة حياتية 
وال يحتاج الى قراءة التاريخ، 
واصبح حدث كربالء حياتيا ال 
تستطيع أن تستغني فيه عن 
احلسني، فكل يوم عاشوراء 
وكل ارض هي كربالء، وكما 
أصبحت احلركة ضرورة من 
ضرورات احلياة، فإن احلسني 
س���يبقى حركة تس���ير مع 
األجيال وصداها في كل األرض، 
موضحا أن اإلنسان ال يحتاج 
الى التعمق بالتاريخ، مبجرد ما 
اذكر لك كربالء حتضر الصورة 
بأكملها، فما نقرأ عن عاشوراء 
إال صور التضحية والعطاء، 
وحتول���ت حركة حياتية في 

صدور األجيال.
الركاب���ي خ���الل  وق���ال 
الثالثة  الليلة  محاضرته في 
من احملرم في ديوان الس���يد 
محمد باقر املهري باجلابرية 
أمس األول، إن الباحث عندما 
يأتي إلى احلسني ويأخذ فكره 
السياسي سيجد اإلمام گ 
ش���خصا ثائرا ورجل ثورة، 
وهناك ف���رق كبير بني رجل 
الثورة، فرجل  الدولة ورجل 
الدولة يري���د أن يكون على 
كرسي وميس���ك زمام األمور 

الشيخ راشد املويلالسيد مقداد املبرقعالسيد محمد املهري متوسطا املعزين  الشيخ هادي الركابيابو سراج املوسوي

املويل: الوصول 
إلى اهلل يستدعي 

إزالة احلجب 
املوجودة أمام 

اإلنسان وترك كل 
ما يتعلق بالدنيا
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م.اقبال الطيار متحدثة خالل البرنامجعدد من ممثلي دول اخلليج املشاركني في البرنامج التدريبي

»الكهرباء« نظمت برنامجاً تدريبياً للتعامل املباشر مع املستهلكني في دول »التعاون«

الطيار: استحداث أنظمة لتطوير اخلدمات املقدمة للمستهلكني
وتاب����ع: الي����وم الثاني 
نتعرف خالله على األمناط 
السلوكية ومهارات االتصال 
الفع����ال وحتليل العالقات 
التبادلي����ة، والتعرف على 
العميل،  مالمح وشخصية 
الثالث نتعرف  اليوم  وفي 
عل����ى مواصف����ات مق����دم 
اخلدمة والتقليدي واملبتكر، 
وكيفية التعامل مع ضغوط 

العمل.
ومن جانبه قال مشرف 
خدمات املشتركني في هيئة 
الكهرباء واملاء في سلطنة 
عمان عبدالرحمن س����عيد 
ان الهيئة تفوض ش����ركات 
خاصة تتولى قراءة العدادات 
الفواتي����ر من  وحتصي����ل 
إلى أن  املس����تهلكني، الفتا 
الشركات تقوم شهريا بقراءة 
الفواتير  العدادات وإصدار 
للمستهلكني ولهذا ال توجد 

ديون متراكمة.
وأوضح سعيد في حال 
الهيئة تقاعسا من  وجدت 
بعض املستهلكني في تسديد 
ما عليهم من فواتير تقوم في 
البداية بإعطائهم 3 إنذارات 
الهيئة وجود  وإذا الحظت 
عدم جتاوب من قبل هؤالء 

املتقاعسني مع تلك اإلنذارات 
تقوم على الفور بقطع املياه 
عنه����م وال يتم إرجاعها إال 
بعد تس����ديد 70% من قيمة 

الفاتورة.
ومن ناحيته أكد رئيس 
العربي����ة  وف����د اململك����ة 
السعودية م. عادل اجلهيمان 
على أهمي����ة عقد مثل هذه 
الدورات ملد العاملني في قطاع 
العم����الء باخلبرات  خدمة 
واألس����اليب احلديث����ة في 
العامل مع اجلمهور، موضحا 
ان االلتق����اء بكوكبة كبيرة 
من املس����ؤولني والعاملني 
العمالء في دول  في خدمة 
التعاون اخلليجي  مجلس 
مينح املشارك كمية كبيرة 
من اخلبرات خاصة تلك التي 

ال تدون في الدورات.
وأوضح: أن خدمة العمالء 
علم يدرس وعلى العاملني 
في القطاع استيعاب رد فعل 
اجلمهور وتقدمي جودة عالية 
في اخلدمة، وعلى العاملني 
االنتباه جيدا خالل التعامل 
مع اجلمهور الذين ينتمون 
إلى فئات مجتمعية مختلفة 
وفئات عمرية متنوعة ولديهم 

مشاكل متعددة.

جميع املعلومات الش���املة 
للمش���تركني بدول مجلس 
التع���اون، حت���ى أصبحت 
مكاتب خدمات املش���تركني 
في اآلونة األخي���رة بدول 
املجلس من أفضل املؤسسات 
التي  املتمي���زة  اخلدماتية 
تسعى جاهدة لتفعيل اخلدمة 
الذكية بأسرع  االلكترونية 
وقت وأقل جه���د ومواكبة 
ثورة املعلومات وس���لوك 

املشترك.
بدوره قال مقدم البرنامج 
التدريبي خالد املسعود انه 
مت إعداد البرنامج التدريبي 
املكات���ب األمامية  ملوظفي 
ومراكز االتصال والعاملني 
الذي���ن تتطل���ب طبيع���ة 
وظائفهم التعامل املباشر مع 
اجلمهور، وهو ما يتماشى 
م���ع توج���ه دول مجلس 
التعاون في االرتقاء بخدمة 
العمالء، مضيفا أن البرنامج 
أيام يشمل  يقام ملدة ثالثة 
التعرف على األمانة العامة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي، وبعض أعمال فريق 
عم���ل خدمات املش���تركني 
بلجنة ترشيد، وكيفية تقدمي 

خدمات مميزة.

دارين العلي

نظم���ت وزارة الكهرباء 
واملاء امس البرنامج التدريبي 
»مهارات التعامل مع العمالء 
وتقدمي خدمات متميزة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي« 
وذلك بحضور ممثلني عن 
مراكز خدمة املس���تهلك في 
وزارات ومؤسسات كهرباء 

دول املجلس. 
وقال���ت رئي���س فريق 
خدمات املشتركني م. إقبال 
الطي���ار ان جلنة ترش���يد 
الكهرب���اء وامل���اء قام���ت 
بتشكيل فريق عمل »خدمات 
املشتركني« من أجل االهتمام 
واالرتقاء باخلدمات املقدمة 
عن طريق استحداث البرامج 
واألنظم���ة احلديث���ة التي 
تس���اهم في جودة اخلدمة 

وقياس مستوى األداء.
الطي���ار في  وأضاف���ت 
تصريح صحافي على هامش 
البرنامج ان الهدف هو تبادل 
اخلبرات والتجارب بني الدول 
بتنظيم املنتديات والورش 
والدورات اخلاصة مبهارات 
التعامل مع املشترك وإصدار 
املطبوع���ات الت���ي تض���م 

أكد أن افتتاحه جاء تزامناً مع التكرمي األممي لصاحب السمو »قائداً إنسانياً«

الدبوس: مركز الكويت الطبي في اليمن
صرح إنساني كبير يخدم 54 ألف مريض سنوياً

باجلار ظننت انه سيورثه«. 
وكم����ا تعودنا على اليمنيني 
في الكويت من حسن أخالقهم 
وحسن تعاملهم، فتمت زيارة 
العاصمة اليمنية صنعاء ألول 
مرة كنا خائفني منها بسبب 
اإلعالم عن املشاكل واحلروب، 
واحلم����د هلل اكتش����فنا أنها 
بلد جميلة والش����عب طيب 

وكرمي. 

ما الظروف والدوافع التي 
ساهمت في تنفيذ مشروع 

املركز الطبي الكويت في 
اليمن؟ 

٭ في اثن����اء جولتنا باليمن 
تفاجأنا ورأينا بيتا صغيرا في 
قمة اجلبل، فذهبنا لنرى هذا 
البيت فوجدنا أسرة مكونة من 
8 أشخاص األب وأالم واألوالد، 
الدخول للبيت  ولم نستطع 
بس����بب صغر حجمه وعدم 
وجود اي شيء يساعدهم على 
احلياة، فرأينا الطامة الكبرى 
ان االب املعيل لهذه االس����رة 
مريض ووجدناه يعاني من 
مرض انقرض من العالم وهو 
لألسف مازال موجودا باليمن 

وهو مرض البلهارسيا. 
كم تبل����غ التكلفة اإلجمالية 
ملش����روع  والتش����غيلية 
املرك����ز الطب����ي؟ وم����ا عدد 

املستفيدين؟
بلغ����ت تكلفة املش����روع من 
املبنى  اإلنش����اءات وجتهيز 
باملع����دات الطبي����ة والفرش 
والتجهيز املكتبي وغيره 120 

الف دينار.
والتكلفة التشغيلية للمركز 
ه����ي 7 آالف دينار مقس����مة 
على روات����ب واجور االطباء 
الطبي  واملمرض����ني والطقم 
واملواد املس����تعملة للمعدات 
الطبية واالداريني واحلارس 

والسائقني ومصروفات.

كم عدد املستفيدين من 
املركز؟ 

٭ ان املركز سوف يقوم بعالج 
54 الف مريض سنويا مبختلف 
اقسامه الطبية املتنوعة، وهو 
صرح طبي عظيم على مستوى 
اخلدمات التي تقدم للمراجعني 
باليمن، ولقد مت وضع اخلطة 
التشغيلية للمشروع، ووفق 
الدراسة التي مت وضعها فإن 
املركز يحتاج الى 7000 دينار 
كتكلفة تش����غيلية شهريا، 
واألمل معقود بذلك على اهل 
اخلير في الكويت للمشاركة 
في دعم هذا العمل االنساني 

بعد ان مت تشغيله.

القاصي والداني، ويأتي  لها 
ذلك بسبب حرص هذه الدولة 
املعطاءة أميرا وحكومة وشعبا 
على تعزيز وتشجيع العمل 
اخلي����ري الكويت����ي، ولذلك 
فإن التكرمي األممي لصاحب 
الس����مو األمير ل����م يأت من 
فراغ، وتسمية الكويت مركزا 
إنسانيا عامليا جاء نتيجة تلك 
اجلهود املثمرة للعمل اخليري 

واإلنساني الكويتي.
ولذلك فإن سبل العمل اخليري 
في الكوي����ت متنوعة، حيث 
تعمل الدولة وكذلك املواطنون 
يعملون جاهدين على تقدمي 
املساعدات لكل من يحتاجها في 
أي مكان حول العالم، فخاض 
العمل اخليري الكويتي غمار 
الصعاب بحثا عن املنكوبني 
واحملتاجني والفقراء واملرضى 
واألرامل واملنكوبني في شتى 
اقطار الدنيا متناسني التعب 
واملشقة والصعاب، فجميعها 
يزول مبجرد أن جتد نفسك 
قد ساهمت في رسم البسمة 
على ش����فاه الفقراء، تلك هي 
ثقافة ولذة العطاء التي تربى 
عليها أهل الكويت وحتى غدت 
سلوكا أصيال وطبيعة متجذرة 

في اهل هذه البلد الطيب.

ما أبرز إجنازاتكم وأنشطتكم 
ومشاريعكم اخليرية؟ 

٭ جلنة زكاة الفحيحيل هي 
غرس مبارك وشجرة مثمرة 
العم����ل اخليري  في حديقة 
الغناء تلك اللجنة املباركة التي 
طال نفعه����ا األيتام والفقراء 
واملس����اكني وشيدت مساجد 
وأسس����ت مدارس تعليمية 
وكفلت دعاة وسيرت رحالت 
إغاثية كل ذلك بفضل اهلل جل 
وعال ثم بفضل دعم ومساعدة 
اهل اخلير لهذه اللجنة املباركة، 
وجلن����ة زكاة الفحيحيل هي 
النجاة  جلنة تابعة جلمعية 
اخليرية وهي اقدم جلان في 
املنطقة العاشرة، تأسست على 

أيدي أهل املنطقة. 

حدثنا عن زياراتكم لبالد 
اليمن؟ 

٭ لقد قام وفد بزيارة بعض 
القريبة،  ال����دول احملتاج����ة 
اليمن  التفكير في دولة  فتم 
الش����قيق ألهميته����ا وقربها 
للكويت، حيث انها من الدول 
اجلوار لدول اخلليج وتربطنا 
عاداتنا وتقاليدنا املتشابهة، 
ومن منطلق قول الرسول ژ 
وتوصيته لسابع جار وقوله 
»ومازال جبري����ل يوصيني 

حدثنا عن نشأة وتأسيس 
جلنة زكاة الفحيحيل؟

٭ تأسس����ت جلنة زكاة 
الفحيحيل للزكاة والصدقات 
عام 1398ه����� املوافق 1978م، 
التابعة  اللج����ان  وهي م����ن 
جلمعي����ة النج����اة اخليرية، 
وكانت االنطالقة األولى للجنة 
في محافظة األحمدي وحتديدا 
مبنطق����ة الفحيحيل على يد 
الدبوس  الش����يخ عب����داهلل 
ومجموع����ة م����ن األعض����اء 
املتطوعني، ومنذ ذلك احلني قد 
أخذوا على عاتقهم مسؤولية 
رف����ع املعاناة عن املس����اكني 
واألرامل واليتامى من األسر 
الفقيرة واملتعففة في الكويت 
وخارجها. نحن ماضون في 
هذا الدرب حاليا ومستقبال، 
بعزائم وخطى راسخة لتحقيق 
التكافل االجتماعي الذي أمرنا 
به املولى عز وجل وبدعم من 

أهل اخلير.
 

ما الرؤية والرسالة واألهداف 
التي تسعى اللجنة إلى 

حتقيقها؟ 
٭ رؤيتنا ورسالتنا حتقيق 
الريادة والتوسع في تنفيذ 
كل املشاريع اخليرية وحتقيق 
التكافل االجتماعي بني املسلمني، 
من خالل الش����راكة اخليرية 
مع كل جلان جمعية النجاة 
اخليرية، واملؤسسات اخليرية 
الكويت واملؤسس����ات  ف����ي 
اخليرية املوثوق بها في الدول 
األخرى، مبا يتناسب مع حاجة 
املسلمني محليا وخارجيا، كما 
نسعى إلى أن تكون اللجنة هي 
جسر التواصل بني أهل اخلير 
واحملتاجني من املسلمني في كل 
مكان خلدمة الطرفني وفق ما 

أمرنا به ديننا احلنيف.
وانطالقا من هذه الرؤية وتلك 
الرسالة فإن اللجنة تستهدف 
تنفيذ كل املشاريع اخليرية 
خلدمة املسلمني، كما تهدف 
اللجن����ة أيضا إل����ى حتقيق 
التكافل االجتماعي بني  مبدأ 
املسلمني، عالوة جمع الزكاة 
والصدقات وصرفها ملستحقيها 
من خالل املصارف الشرعية 
باإلضافة إلى مساعدة الفقراء 
والضعفاء واحملتاجني وسد 

حاجاتهم.

حدثنا عن بعض املواقف 
املشرقة للعمل اخليري 

الكويتي؟ 
٭ في احلقيق����ة إن الكويت 
مواقفها مشرقة ومشرفة في 
العمل اخليري الذي يش����هد 

أكد رئي���س جلنة زكاة 
الفحيحيل التابعة جلمعية 
النج���اة اخليري���ة عبداهلل 
الدب���وس أن اللجنة حققت 
إجنازات كبيرة منذ نشأتها 
وتأسيسها عام 1978، من خالل 
األنشطة واملشاريع اخليرية 
واإلنسانية التي نفذتها داخل 
الكويت وخارجها، موضحا 
أن تلك املشاريع تعد نوعا من 
أنواع التكافل االجتماعي بني 
الدبوس  املسلمني. وأضاف 
في حوار صحافي: من أبرز 
املشاريع اخليرية التي نفذتها 
اللجنة مؤخرا هو إنشاء مركز 
الكويت الطب���ي في اليمن، 
الفتا إلى أن املركز يعد هدية 
أهل اخلير وأصحاب األيادي 
البيضاء من احملس���نني من 
أهل الكويت الكرام إلخوانهم 
في اليمن الشقيق، مؤكدا أن 
التكلفة اإلجمالية للمشروع 
تبلغ 120 ألف دينار، مبينا 
أن ع���دد املس���تفيدين من 
املركز يبلغ 54 ألف شخص 
س���نويا، معلنا عن اف�تتاح 
املركز وبدء تشغيله خالل 
ال��شهر اجلاري ليواكب هذا 
التكرمي األممي  االفت��ت���اح 
لصاح���ب ال��س���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد »قائدا 
الكويت  إنسانيا« وتسمية 
»مرك���زا إنس���انيا عامليا«، 
مشيدا بدعم صاحب السمو 
األمي���ر الالمح���دود للعمل 
اإلنس���اني واخليري وفيما 

يلي التفاصيل: 

عبداهلل الدبوس 

إحدى احلاالت تعالج في املركز الطبي باليمن

اخلرافي: »األنوار« تستهدف جمع مليوني 
دينار لدعم العلماء وخدمة القرآن الكرمي

ليلى الشافعي

وّقعت األمان���ة العامة لألوق���اف اتفاقية 
العلماء«  لتأس���يس وقفية »األنوار لتكوين 
مع مبرة املتميزين خلدمة كتاب اهلل والعلوم 
الش���رعية، وقد مثل األمانة في هذه االتفاقية 
أمينها العام د.عبداحملسن اجلاراهلل اخلرافي، 
في حني مثل مب���رة املتميزين رئيس مجلس 
إدارتها يوسف الصميعي، وتتضمن االتفاقية 
تعزيز التعاون بني اجلهتني إلنشاء هذه الوقفية 
اخليرية التي تعنى بخدمة كتاب اهلل وتكوين 
العلماء املختصني في علومه الشرعية من خالل 
مرك���ز األنوار لتكوين العلماء التابع للمبرة، 
وذلك ي���وم اخلميس املاضي مبقر األمانة في 

منطقة الدسمة.
وأكد اجلاراهلل عقب التوقيع على االتفاقية 
أنه���ا جاءت انطالقا من ح���رص األمانة على 
التعاون مع اجلهات اخليرية املعروفة بحرصها 
على خدمة كتاب اهلل تعالى وتنشئة احلفاظ 
وعلم���اء األمة انطالقا من كون األمانة العامة 
لألوقاف هي الهيئة احلكومية القائمة على رعاية 
األوقاف واس���تثمارها وصرف ريعها بتنفيذ 

شروط الواقفني وفق الضوابط الشرعية.
وأضاف أن نظارة األمانة العامة لألوقاف 

على هذه الوقفية تش���مل إدارة واس���تثمار 
أموالها االستثمار األفضل واألمثل وفق اخلطط 
االستثمارية املتبعة باألمانة وإمكانياتها املتاحة، 
ومن ث���م حتويل صافي الري���ع الذي حتققه 
الوقفية للصرف على األغراض واألهداف التي 
أنش���ئت من أجلها والذي يتمثل في الصرف 
على أغراض ه���ذا الوقف واملتمثل في جهود 
تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي وتكوين العلماء 
واألنشطة املرتبطة بهما بواسطة املبرة، مشيرا 
إلى أن قيمة الوقفية املزمع تكوينها هو مليونا 
دينار كويتي مدفوع منها 130 ألف دينار من قبل 

املبرة بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف.
وأشاد مببرة املتميزين حلرصهم ومبادرتهم 
للتعاون مع األمانة لتأس���يس هذه الوقفية 
وأيضا بجهودهم في خدمة كتاب اهلل العزيز 
ومشاركتهم سنويا بعدد كبير من احلفاظ في 
مسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده وفوزها الدائم مبراكز متقدمة في هذه 
املسابقة وآخرها الفوز باملركز األول )جهات( 
في املسابقة األخيرة شفاعة، داعيا كل اجلهات 
احلكومية واألهلية واألفراد إلى أن حتذو هذا 
النهج الكرمي في تأسيس الوقفيات املتخصصة 
التي تخدم اإلسالم واملسلمني في كل مكان وفق 

شروط الواقف.

د. عبد احملسن اخلرافي ويوسف الصميعي يتبادالن االتفاقية 

»أمانة األوقاف« وقّعت وقفية »األنوار« مع »املتميزين«

 مشيرا إلى أن امللكية التامة 
للمال )س����واء كان بضاعة أو 
أسهما أو أي شيء آخر يقع حتت 
امللكية التامة(، والتي يقصد بها 
التصرف في  الفرد على  قدرة 
أمواله تصرفا تاما دون منازعة 
من أحد، بحي����ث تكون منافع 
هذا املال ل����ه ال لغيره، تعتبر 
شرطا أساسيا حلساب الزكاة، 
كما أوضح أن الديون املشكوك 
في حتصيلها ال تدخل في وعاء 
الزكاة كون أن ملكيتها ناقصة، 
فيتم استبعادها من وعاء الزكاة، 
املال احلرام  كما يتم استبعاد 

ألن املال احلرام ال ميلك.
كما أوضح معنى املستغالت، 
وهي كل ما جتددت منفعته مع 
بقاء عينه، ومثلها بالعقارات 
املبنية والسيارات ونحوهما، 
وهذه املس����تغالت ال زكاة في 
أعيانها ألنها في حكم عروض 
الثابتة(،  القني����ة )األص����ول 
وإمنا جت����ب الزكاة في صافي 
إيراداته����ا فق����ط متى وصلت 
النصاب بوحدها أو بضمها إلى 
ما عن����ده من أموال أخرى بعد 

حسم النفقات والديون.
وشرح كيفية حساب زكاة 
املستغالت ومنها حتديد التاريخ 
الذي جتب فيه الزكاة وحصر 
الالزمة  الس����نوية  النفق����ات 

 وأوضح أن هذا املشروع 
التكافل  أنواع  يعد نوعا من 
االجتماعي ال���ذي حث عليه 
دينن���ا اإلس���المي احلنيف 
مصداقا لقول الرسول ژ في 
الذي يقول  حديثه الشريف 
فيه: »مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر األعضاء 

بالسهر واحلمى«. 
 ودعا احملس���نني من أهل 
اخلي���ر وأصح���اب األيادي 
القل���وب  البيض���اء وذوي 
الرحيمة من أهل الكويت إلى 
ضرورة املساهمة والتبرع لهذا 

املشروع، 
 مشيرا إلى أن جناح هذا 
املشروع اإلنس���اني يتوقف 
باألساس على مساهمات أهل 
اخلي���ر من أم���وال زكواتهم 
وصدقاته���م، ونحن جنتهد 

على هامش فعاليات ملتقى محاسبي زكاة الشركات

أبو النصر: مراعاة أحكام الزكاة اخلاصة 
بالشركات الفردية أو املساهمة أو الصناعية

»زكاة كيفان«: مخيم طبي مجاني
لعالج ألف مريض في باكستان

للحصول على اإليرادات كاألجور 
والضرائب، مع مراعاة عدم خصم 
مخصصات استهالك األصول 
الثابتة ومن ثم حتديد صافي 
اإليرادات السنوية عن طريق 
النفقات السنوية من  حس����م 
اإليرادات، وخصم ما يكون على 
املكلف من ديون لم تستخدم في 
متويل أصول ثابتة من صافي 
إلى وعاء  اإليرادات، للوصول 
الزكاة ومقارنته بالنصاب، وإن 
لم يصل إلى النصاب فال جتب 

الزكاة فيه.

على قدر م���ا يقدمه لنا أهل 
اخلي���ر م���ن خيراتهم ألجل 
التخفي���ف عن كاهل املرضى 
الفق���راء آالم وأوجاع املرض 
واملساهمة في رسم االبتسامة 

على وجوههم.

استمرارا لفعاليات ملتقى 
الذي  محاسبي زكاة الشركات 
يقيمه بيت الزكاة خالل الفترة من 
26 إلى 30 أكتوبر والذي يحاضر 
فيه أس����اتذة متخصصون في 
احملاسبة وفي فقه الزكاة، ألقى 
أستاذ ورئيس قسم احملاسبة في 
جامعة األزهر بجمهورية مصر 
د.عصام أبو النصر محاضرتني، 
األولى بعنوان: »أحكام وحساب 
زكاة املنشآت الفردية وحاالت 
تطبيقي����ة له����ذه املنش����آت«، 
والثانية بعنوان »أحكام زكاة 
الشركات الصناعية واملساهمة 
واملستغالت وحاالت تطبيقية 
لها«. أش����ار فيهما إلى كيفية 
حساب زكاة النشاط التجاري، 
وأن النش����اط التجاري يقصد 
به ما يعد للبيع والشراء بنية 
التجارة والكس����ب، مع معرفة 
االختالف بينها وبني عروض 
القنية، وأن األخيرة تكون معدة 
الش����خصي ال للبيع  لالقتناء 
والتج����ارة، وهذه ال تدخل في 

وعاء الزكاة.
وتناول أبو النصر عدة أمثلة 
محاس����بية على عدة منشآت 
وش����ركات مختلفة األنش����طة 
سواء منشأة فردية أو شركة 
أشخاص أو شركة مساهمة أو 

صناعية.

أك���د مدير عام جلنة زكاة 
كيفان الشيخ عود اخلميس 
اللجنة س���تطلق مخيما  أن 
طبيا ي���وم 10 نوفمبر املقبل 
في دولة باكستان لعالج ألف 
من املرضى الفقراء واحملتاجني 
وغير القادرين وذوي الدخل 

احملدود. 
 وقال اخلميس في تصريح 
الطبي  صحاف���ي: إن املخيم 
سيقام على مدى يومني بتكلفة 
إجمالية تبلغ ألف دينار كويتي 
مبشاركة 17 طبيبا استشاريا 
متطوع���ا ف���ي تخصصات 
متعددة، حي���ث يتم فحص 
العالج لهم  املرضى وصرف 
باملجان، الفتا إلى أن هذا املخيم 
سيقام بشكل دوري مرة كل 
شهر في إحدى مناطق باكستان 
ليشمل عالج جميع املرضى 
الفقراء واملساكني غير القادرين 

على حتمل نفقة العالج. 

 د.عصام أبو النصر

 عود اخلميس

اجلهيمان: خدمة 
العمالء علم 

يدرس ويجب 
استيعاب ردود 
فعل اجلمهور 

وتقدمي اخلدمة 
بجودة عالية

120 ألف دينار 
التكلفة اإلجمالية 

للمركز بنفقات 
شهرية تصل
إلى 7000 
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والسالم واالستقرار التي تستوجب 
منا حفظ هذه النعم واستخالص 
الدروس والعبر مما يجري حولنا 

فالعاقل من اتعظ بغيره.
وعلين����ا ان نعم����ل جاهدين 
لتحصني وطننا ضد وباء اإلرهاب 
العابر باحلدود وحماية مجتمعنا 
من أسباب الفنت والنزاعات، وذلك 
بترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز 
جبهتنا الداخلية بتالحمنا ووقوفنا 
صفا واح����دا متكاتفني متعاونني 
الكويت  ش����عارنا دائما مصلحة 

فوق أي مصلحة أخرى.
ولئن كانت خدمة الوطن غايتنا 
ومصلحة الكويت هدفنا فاحلوار 
العاقل الواعي والتشاور والتوافق 

والتسامح سبيلنا.
ونح����ن ف����ي دول����ة القانون 
واملؤسس����ات واحلرية ينبغي ان 
تتس����ع الصدور لكل رأي بناء أو 
نقد إيجابي يس����تهدف املصلحة 

العامة.
وعلى املستوى اإلقليمي فإننا 
على ثق����ة ان أداءن����ا في مجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 
يرتفع الى مستوى األخطار التي 
ته����دد بلداننا والتحدي����ات التي 
تواجه شعوبنا وتعزز من قدراتنا 

وإمكاناتنا اجلماعية.
كما بات من الضروري مضاعفة 
العمل على توسيع نطاق التعاون 
والتواص����ل ليش����مل الش����عوب 
واملؤسس����ات والهيئ����ات األهلية 
إلى جانب املس����تويات احلكومية 

الرسمية.
االخوة واألبناء رئيس وأعضاء 

أقطار العالم العربي أعاصير عاتية 
وزالزل مدمرة من احلروب األهلية 
وأعمال اإلرهاب واالنفالت األمني 
ومعاناة من ويالت اإلرهاب وفقدان 
األمن ومن تشريد وجتويع وفوضى 
ودمار ومن سفك للدماء متارسها 
تنظيمات متطرفة وميليش����يات 
مسلحة وجماعات متشددة تنشر 

الفوضى وجتر الدمار.
في هذا املشهد املأساوي نرى 
دوال تتف����كك وحكوم����ات تنهار 
ومؤسس����ات تتالش����ى، أدت الى 
فوضى شاملة غاب فيها القانون 
وانعدم فيها النظام واألمن واألمان 
وأصبح����ت أقدار الن����اس بأيدي 
مس����لحني مجهولني أجبرتهم الى 

التشرد داخل وخارج أوطانهم.
وإذا كان األلم يعتصر قلوبنا 
لذلك فإننا في هذا البلد اآلمن األمني 
نحمد اهلل على نعمة األمن واألمان 

قدمته من عون كبير وما قامت به 
من دور رئيسي فعال في استضافة 
وتنظيم وقيادة العمل اإلنساني، 
مؤكدا ان ه����ذا التكرمي هو تكرمي 
للكويت وشعبها استحقاقا ملسيرة 
طويلة حافلة بالعطاء تواصلت منذ 
اكثر من 50 عاما كش����جرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء دعما 
ملشاريع التنمية في البلدان النامية 
وإغاثة للمنكوبني جراء الكوارث في 
مشارق األرض ومغاربها وتخفيفا 

ملعاناة املشردين والالجئني.
ان حرصنا على القيام بواجبنا 
اإلنساني العاملي ما كان ولن يكون 
على حساب واجبنا األهم في بذل 
غاية جهدنا إلسعاد شعبنا واالرتقاء 
مبستوى معيشته وتوفير أسباب 

احلياة الكرمية لكل كويتي.
االخوة واالبناء رئيس وأعضاء 
املجلس احملترمني، جتتاح العديد من 

اهلل � الفضل فيما ش����هدته البالد 
وتشهده من استقرار وأمن وأمان، 
ما أشاع جوا من االرتياح والثقة 
والطمأنينة وأتاح مناخا إيجابيا 
صحيا مواتي����ا النطالق املجلس 
واحلكومة للعمل اجلاد وحتقيق 

إجنازات مشكورة.
وهنا، أجد من الضروري اإلشادة 
بالتعاون البناء وروح املسؤولية 
الوطني����ة الت����ي حرصت����م على 
جتسيدها في ممارستكم ملهامكم 
ومسؤولياتكم الوطنية خالل دور 
االنعقاد املاضي مجلسا وحكومة 
ولنا في قادم األيام كبير األمل في 
حتقيق املزيد من اإلجنازات التي 

يتطلع إليها املواطنون.
وأود ان أش����ير إل����ى التكرمي 
املشهود والذي حظيت به الكويت 
كمركز للعمل اإلنساني من قبل األمم 
املتحدة أرفع هيئة دولية، تقديرا ملا 

)يؤت����ي احلكمة من يش����اء ومن 
يؤت احلكمة فقد أوتي خيرا كثيرا( 
ڈ، االخوة واألبن����اء رئيس 
وأعضاء مجلس األمة احملترمني، 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
أحييكم بتحية من عند اهلل طيبة 
ومباركة ويسرني أن نلتقي اليوم 
في افتت����اح دور االنعقاد العادي 
الثالث من الفصل التشريعي الرابع 
عشر، ضارعني إليه تبارك وتعالى 
أن يصلح لنا أعمالنا ويهدينا سبل 
الرش����اد ويس����دد خطانا ويكلل 
بالتوفي����ق جهدن����ا الدائم خلدمة 

وطننا وشعبنا.
وب����ادئ ذي بدء، أجد لزاما أن 
أسجل الش����كر والتقدير لالخوة 
املواطن����ني أهل الكوي����ت جميعا 
الذين بحكمتهم وبصيرتهم وصدق 
والئهم لوطنه����م وحرصهم على 
مصلحة الكوي����ت كان لهم � بعد 

افتت���ح صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الثالث  العادي  دور االنعقاد 
من الفصل التشريعي الرابع 
السامي،  النطق  عشر بإلقاء 
داعيا فيه احلكومة والبرملان 
إلى احلفاظ على موارد البالد 
وترش���يد اإلنف���اق من أجل 
مواجه���ة الدورة احلالية من 
االنخفاض في أسعار النفط.

م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
الغامن:  مجلس األمة مرزوق 
إن املجلس جنح في التصدي 
للمشكلة اإلسكانية من خالل 
االلت���زام بتوزي���ع 12 أل���ف 
وحدة سكنية بدال من 3 آالف 

سابقا.
وفي السياق ذاته، قال سمو 
الوزراء الشيخ جابر  رئيس 
املبارك: إن املسؤولية الوطنية 
تقتضي تغليب املصلحة العامة 
ونبذ االختالف���ات اجلانبية 
واملصالح اخلاص���ة، مؤكدا 
أن القط���اع اخلاص احليوي 
شريك فاعل في عملية التنمية. 
هذا، وقام املجلس بتشكيل 17 
جلن���ة، 12 منها بالتزكية و5 

باالنتخاب، وإلى التفاصيل.

النطق السامي

وفيم����ا يلي النطق الس����امي 
واخلطاب األميري لصاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد في 
افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث 
من الفصل التشريعي الرابع عشر 
الثالثاء  ملجلس األمة، وذلك يوم 

املوافق 28 أكتوبر 2014.
الرحيم  الرحمن  »بس����م اهلل 

احلكومة واملجلس خالل افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر

جانب من حفل االفتتاح 

صاحب السمو افتتح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر ملجلس األمة

األمير: الواجب اإلنساني العاملي لن يكون على حساب
الواجب األهم في إسعاد شعبنا واالرتقاء مبستوى معيشته

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يلقي النطق السامي متوسطا سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر                                                                                                                  )هاني الشمري(

احلكومة واملجلس 
مطالبان بتحمل 

مسؤولياتهما 
الوطنية في إصدار 
التشريعات حلماية 

ثرواتنا النفطية 
واملالية

املواطنون كان 
لهم دور في حتقيق 

االستقرار واألمن 
نشكرهم عليه

االستقرار مناخ 
مواٍت النطالق 

املجلس واحلكومة 
لتحقيق اإلجنازات

البقية ص17

تكرمي األمم 
املتحدة هو تكرمي 

للكويت وشعبها 
وهو استحقاق 

للمسيرة الطويلة 
احلافلة بالعطاء 

اإلنساني
 

نرى دواًل تتفكك 
وحكومات تنهار 

ومؤسسات تتالشى 
بسبب فوضى 

شاملة غاب فيها 
القانون وانعدم فيها 

النظام
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لهدر املال واجلهد، ويحرص على 
السليمة،  الدميوقراطية  املمارسة 
دون أن يضحي مبقتضيات اإلصالح 

والتنمية. 
حضرة صاحب السمو..

حضورنا الكرمي..
كان أمام هذا املجلس خياران... 
األول.. أن ميضي في العمل البرملاني 
والسياسي كما مضت عليه بعض 
أنا  التي كنت  املجالس الس����ابقة 
شخصيا جزءا منها أن يستخدم 
اخلطاب عالي النبرة.. املثير للغبار 
السياس����ي.. الذي يسجل املوقف 
ويرفع الشعار.. اخلطاب الذي يشير 
الى املشكلة وال يدخل في خضمها... 
اخلطاب الذي يحاول ان يشخص 
بشكل سطحي ومبسط مشاكلنا 
املعقدة واملليئة بالتفاصيل دون ان 
يقدم حال أو خارطة طريق واقعية 

ومدروسة وممكنة التطبيق..
اخلطاب الذي يقول ان املواطن 
ال يجد بيتا يسكنه، ولكن ال يقول 
للمواطن كيف ميكن أن ميتلك هذا 
البيت... اخلطاب الذي يتحدث عن 
الهدر املالي، ويتبنى في ذات الوقت 
كل القوانني واألفكار الش����عبوية 
التي من شأنها ان تهدر مزيدا من 

املوارد املالية..
اخلطاب ال����ذي يحمل الوزير 
املسؤولية، دون ان يقول للوزير 
كيف ميك����ن ان نعين����ك لتعمل، 
وكيف ميكن ان نقّومك إذا قّصرت، 
وكيف ميكن أن نحاسبك سياسيا 
إذا أصررت على اخلطأ.. اخلطاب 
الذي يحاول أن يبرئ ذمته بإلقاء 

املسؤولية على اآلخر..
كان ه����ذا هو اخلي����ار األول 
املت����اح.. وهو خيار س����هل برغم 
مظهره النضالي وشكله الشريف 
سياسيا... وصدقوني اخواني... 

الناس  هذا خط����اب يس����مع 
جعجع����ة وال يعطيه����م طحينا.. 
خط����اب يتمحور ح����ول اجلدلية 

العبثية عن العنب والناطور.. 
والناس أيها االخوة تريد إجنازا 
على األرض وحقيقة ملموسة وال 
تريد ش����عارا أو موقف����ا كالميا.. 
الناس تريد أن ترى شيئا حتسه 
وتلمسه، ال وعودا وأحالما وتسويفا 
وتأجيال وترحيال للحلول املتعلقة 
مبشاكلها.. ومشكلة املشاكل وآفة 
اآلفات بالنسبة لهذا اخلطاب انه 
يهدر الوقت... يؤجل احلل.. يرحل 
االستحقاقات... يسّوف املواجهة… 
وال يأت����ي بنتيجة... والوقت هنا 
عامل ال يجوز االستهتار به.. كل 
دقيقة متضي من عمرنا، هناك طلب 
إسكاني جديد.. هناك مريض آخر 
يحتاج الى سرير... طالب يحتاج 
الى مقعد دراسي.. خريج ينتظر 
وظيفة... إذن نحن ال منلك التمتع 
بت����رف االنتظ����ار... فالعالم أيها 
الس����ادة ال ينتظر أحدا.. كان هذا 
كما قلت اخليار األول، واخلطاب 

السائد والنهج الذي ألفناه.
أما اخليار الثاني أيها االخوة... 
وهو اخليار الصع����ب... اخليار 
الذي قد يعتق����د البعض مخطئا 
أنه يخس����رك جماهيريا ويضرك 
انتخابيا... خي����ار العمل بصمت 
وهدوء.. أن تستبدل العمل خلف 
منص����ات اخلطاب����ة واملنتديات 

على التقليد، ويستجيب للمستجد، 
ويؤسس صياغة صحيحة للقادم 
من أمثاله. ذلك أن مجلس األمة، في 
فصله التشريعي الرابع عشر، لم 
يأخذه الطريق إلى حيث ميضي، 
بل ش����ق طريقا اختاره بعد بحث 
ومشورة، وعن قصد وعمد، وبوعي 
ل����كل مصاعب����ه ومتاعبه،  كامل 
باعتباره الطريق الذي يوقف ضياع 
الفرص ونزف الوقت، ويضع حدا 

املفاحت����ة بدل امل����داورة، وأخذت 
بالش����فافية محل الديبلوماسية، 
ذلك ألني أشعر بصدق وعمق، أننا 
جميعا – على الصعيدين الوطني 
واإلقليمي - أمام حلظة فاصلة لن 
يكون ما بعدها على نسق ما قبلها، 
ولن جتدي في استيعاب تداعياتها 
أس����اليب التعامل مع س����ابقاتها. 
وبالتالي، فإن املسؤولية واملناسبة 
والظروف تفرض علي خطابا يتمرد 

حضرة صاحب السمو، 
حضورنا الكرمي، 

القول اني  أصارحكم   
لبثت طويال ف����ي حيرة حقيقية، 
أتخير بني األفكار واملواضيع التي 
ازدحمت في فكري وصدري متسابقة 
نحو سطور هذه الكلمة. ومع أني 
لست على ثقة كافية مبدى جناحي 
في االختيار بينها، إال أنني آثرت 
املصارحة على املجاملة، واخترت 

مسبوق لقائد عرف باحترام اإلنسان 
واإلحساس مبشكالته، والتعاطف 
مع حقوقه واحتياجاته، ولشعب 
فطر عل����ى حب اخلي����ر، واعتاد 
ممارسته انس����جاما مع سجيته، 
والتزاما بعقيدته، فإننا ندعو اهلل 
عز وجل أن مين علينا بطول عمركم 
ومتام صحتك����م، وأن يكرم بلدنا 
بفيض نعمته، ويدمي على شعبنا 

أصالة الشيم ونبل القيم.

املجل����س احملترم����ني، ان التنمية 
البشرية هي أساس التنمية الشاملة 
وأداتها وهدفها فالدول واملجتمعات 

ترتقي وتتقدم بصالح اإلنسان.
ان بناء اإلنس����ان الكويتي في 
طليعة أولوياتن����ا ليكون مؤهال 
علميا وعمليا ميلك الكفاءة واملقدرة 
واخلبرة التي تتطلبها أسواق العمل، 
بناء اإلنسان الكويتي املؤمن بدينه 
وبوطنه املتمس����ك بقيمه مبادئه 
وتراثه الذي يؤدي واجبه قبل ان 

يأخذ حقوقه.
هذا م����ا نريده ألبنائنا األعزاء 
الش����باب الكويتي وله����م منا كل 
الدعم وكل التشجيع وكل الرعاية، 
نحاورهم ونسمع منهم ونشركهم 
في األمر ونأخذ بأيديهم، ندربهم 
ونؤهلهم حلمل مسؤولية كويت 
املستقبل حني يتس����لمون الراية 

ملبني نداء الوطن.
االخوة واالبناء رئيس وأعضاء 
املجلس احملترمني، لقد ناشدت من 
هذا املنبر م����رات عديدة للتركيز 
واالهتم����ام بالتنمية االقتصادية 
والعمل على تطوير وبناء نشاطات 
اقتصادية منتجة توفر فرصا للعمل 
للشباب وتنوع مصادر دخل الدولة 
وتقل����ل اعتماد اقتصادنا الوطني 

على النفط.
وها نحن نش����هد دورة أخرى 
من انخفاض أسعار النفط نتيجة 
لعوام����ل اقتصادية وسياس����ية 
تعصف باالقتصاد العاملي مما يلقي 
بظاللها الس����لبية على اقتصادنا 

الوطني.
إنني أدعوكم حكومة ومجلسا 
لتحم����ل مس����ؤولياتكم الوطنية 
إلصدار التشريعات واتخاذ القرارات 
الالزمة التي حتمي ثرواتنا النفطية 
واملالية والتي هي ليست ملكا لنا 
فحسب بل هي ايضا حق لألجيال 
القادمة علينا ان نستغلها االستغالل 
األمث����ل لضم����ان اس����تمرار بناء 
اإلنسان الكويتي ومنو اقتصادنا 

الوطني.
ان عليكم مسؤولية منع الهدر 
في املوارد وترشيد اإلنفاق وتوجيه 
الدعم ملس����تحقيه دون املس����اس 
باالحتياجات األساسية للمواطن او 

التأثير على مستوى معيشته.
االخوة واالبناء رئيس واعضاء 
املجلس احملترمني، مما يؤسف له 
ما بدأنا نشهده من ازدياد لظواهر 
سلوكية سلبية وشاذة وغريبة على 
مجتمعنا تتنافى مع القيم األصيلة 
التي جبل عليها أهل الكويت والتي 
بدأت تتفشى خاصة بني فئة الشباب 
مما ميلي عليكم مجلسا وحكومة 
التكاتف ملواجهتها وللوقاية منها 
وللح����د من انتش����ارها من خالل 
الالزمة واحلزم  التشريعات  سن 
بتطبيق القانون على كل مخالفيه 
وإلى تفعيل دور املدرسة واملسجد 
واألسرة ونشر التوعية االجتماعية 
للحد من هذه الظواهر الس����لبية 

وعدم انتشارها في املجتمع.
االخوة واألبناء أعضاء املجلس 
احملترمني، إذا كنت ادعوكم للتعاون 
البناء مع احلكوم����ة فإنني بذات 
الرقابة  الوقت أدعوكم لتفعي����ل 
على أداء األجهزة احلكومية التي 

أطالب بتكاتف احلكومة واملجلس ملواجهة الظواهر السلوكية السلبية والشاذة والغريبة على مجتمعنا

على السلطتني االهتمام بالتنمية وبناء نشاطات اقتصادية منتجة
توفر فرص عمل للشباب وتنوع مصادر الدخل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أثناء إلقائه النطق السامي

تتس����م باملوضوعي����ة واحلرص 
العامة والبعد عن  على املصلحة 
الشخصانية واألهواء مبا يحقق 

اإلصالح املنشود.
واح����ذروا ان جتركم تبعات 
املاضي وأن تشغلكم عن مهامكم 
ومسؤولياتكم وتستهلك وقتكم 
وجهدكم بل ركزوا على احلاضر 

وامتدوا ببصركم إلى املستقبل.
إنن����ي على يق����ني كامل بأنكم 
حريصون وق����ادرون على حمل 
العريضة  الغالية واآلمال  االمانة 
التي يعلقه����ا اهل الكويت عليكم 
الغالية وأهلها األوفياء  وكويتنا 
يستحقان منا بذل أقصى اجلهود 
والتضحيات من اجل احلفاظ على 
امنها وتكريس استقرارها والعمل 

على رفعتها وتقدمها.
سيروا على بركة اهلل متعاونني 
متآزرين لكل ما فيه خير ومصلحة 
وطنكم وعزته وازدهاره ونسأله 
تعالى السداد والتوفيق والنجاح، 
ان����ه نعم املولى ونع����م النصير. 
والس����الم عليك����م ورحم����ة اهلل 

وبركاته«.

كلمة رئيس مجلس االمة

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن كلمة مبناسبة 

االفتتاح جاءت كالتالي: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة 
والس����الم على أش����رف املرسلني 
سيدنا محمد النبي األمني، وعلى 

آله واصحابه أجمعني.
حضرة صاحب الس����مو أمير 

البالد حفظكم اهلل، 
سمو ولي العهد رعاكم اهلل، 

س����مو رئيس مجلس الوزراء 
وفقكم اهلل، 

الزمالء األفاضل، 
الضيوف الكرام، 

الس����الم عليك����م ورحمة اهلل 
وبركاته..

يقول املولى عز وجل في محكم 
تنزيله: )... على اهلل توكلنا ربنا 
افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت 
خير الفاحت����ني( ڈ. األعراف 

.)89(
ه����ا أنتم - حض����رة صاحب 
السمو - في عرينكم وبني ممثلي 
شعبكم في بيت أمتكم، تفتتحون 
دور االنعقاد العادي الثالث للفصل 
التشريعي الرابع عشر، مجددين 
بذل����ك دعمكم الكامل للش����رعية 
الدس����تورية، ومؤكدين إميانكم 
الدميوقراطية.  الراسخ باملسيرة 
كيف ال، وأنتم الشاهد العدل على 
والدة الدستور، ومن طليعة رواد 

هذه املسيرة، 
بصحبة تلك النخبة االستثنائية 
من جيل املؤسسني اخلالدين في 
ضمير األمة ووجدانها وتاريخها.

وإذا كان مجلس األمة قد اعتاد 
أن يستقبل في سموكم أمير البالد 
وراعي سلطاتها وحارس دستورها، 
فإنه اليوم يستقبل في شخصكم 
الس����امي - إلى جان����ب هذا كله، 
وبش����هادة العالم أجمع - »قائدا 
إنس����انيا« وأميرا ملركز إنساني 

عاملي. 
ولئن جاء ه����ذا القرار الدولي 
مبثابة تك����رمي مس����تحق وغير 

نعمل جاهدين 
لتحصني وطننا ضد 
وباء اإلرهاب العابر 

باحلدود

حماية املجتمع من 
الفنت والنزاعات 

تكون بترسيخ 
الوحدة الوطنية 
وتعزيز اجلبهة 

الداخلية ووقوفنا 
صفًا واحداً

نحن في 
دولة القانون 
واملؤسسات 

واحلرية وينبغي أن 
تتسع الصدور لكل 

رأي بناء واحلوار 
العاقل والتوافق 

سبيلنا

أداؤنا في مجلس 
التعاون يرتفع إلى 

مستوى األخطار 
والتحديات التي 

تواجه شعوبنا 
ودولنا

البقية ص18

تتمة المنشور ص16

د. عبداحملسن املدعج ود. بدر العيسى وعيسى الكندري ود. علي العبيدي وياسر أبل

الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح ود. علي العمير والشيخ محمد العبداهلل

جانب آخر من اجللسة



إقرار قانون احملكمة 
الدستورية إجناز 

شعبي غير مسبوق

املجلس اجنز 
قوانني »التأمني 
الصحي ونهاية 

اخلدمة ومتويل 
األندية الرياضية 

واملعامالت 
اإللكترونية وهيئة 

النقل والبيئة«

من حسن حظ 
الكويت أن يكون 

ربانها شيخ 
املصاحلات العربية 

وعميد الديبلوماسية 
الدولية والقائد 

اإلنساني

اإلرهاب أصبح 
صناعة عابرة 
للقارات وأول 
ضحاياه هم 

املتفرقون والضعفاء
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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

ليباشر اختصاصه كما في كل دول 
املؤسسات والدميوقراطية. وإلى 
جانب الدفاع بكل اعتزاز وثقة عن 

قضاء الكويت وقضاتها. 
أعطى املجل����س كل ضمانات 
احلماية واإلع����الن والتحقق لكل 
من يتقدم بأدلة عن أي من دعاوى 
الفتنة إلى ديوان احملاسبة. إال أن 
أحدا لم يتقدم بدليل واحد أو مستند 

وحيد في هذا الصدد.
إن ملف الفتنة يجب أن يحسم، 
وإن حقيق����ة املؤام����رة يجب أن 
تكش����ف، ولن يكون هذا أو يكون 
ذاك إال مبساءلة ومعاقبة املتآمرين 
واملفترين مبا يتفق مع الدستور 
والقانون وحكم القضاء، وبغض 
النظر عن مراكز املدانني الرسمية 
أو مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم 
االجتماعية، حتى لو كانوا من أفراد 
األسرة احلاكمة التي ال ينال شيء 
من حبنا وإجاللنا ووالئنا لها، والتي 
ال ميكن أن ترضى بأن تبقى الكويت 
افتراءات يرعاها  وشعبها رهينة 
طامع عج����ول، أو ضحية مؤامرة 

ميّولها طالب ثأر حقود.
حضرة صاحب السمو،

اإلخوة واألخوات، 
إن ما يشهده محيطنا القريب 
م����ن حرب مفتوح����ة مختلفة في 
طبيعته����ا، خبيثة ف����ي أهدافها، 
متصاعدة في سعيرها، متوحشة 
بجرائمها وبش����اعتها وتدميرها، 
التي  ويتعذر اس����تقراء نتائجها 
س����يتقرر في ضوئها مس����تقبل 
أنظمة، ويعاد رسم خرائط دول، 
وتشكيل حتالفات قوى وتوازنات 

مصالح.
وإذا كان من حسن حظ الكويت 
أن يكون ربانها في بحر الظلمات 
هذا، هو أنت����م بالذات يا صاحب 
السمو األمير ش����يخ املصاحلات 
العربي����ة وعميد الديبلوماس����ية 
الدولية والقائد اإلنساني، فإن من 
اإلنصاف الثناء على حنكة واتزان 
الديبلوماسية الكويتية في مقاربتها 
السياسية لتداعيات هذا اإلعصار، 
وتوجي����ه حتية إكب����ار للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا جلهودهم 
اإلنسانية في تخفيف ويالت اجلوع 
والتشرد والدمار. ومن املسلم به 
أن الكويت - مثلها في ذلك مثل كل 

»باملؤامرة« وكاش����فتم ش����عبكم 
مبدلوالته����ا ومخاطرها. وما كان 
ملجلس األمة أن يقف موقف املتفرج 
جتاه مثل هذه »املؤامرة« وتداعياتها 
السياسية واألمنية واالجتماعية، 
خاصة أنها تزامنت مع غبار أسود 
كثيف أثارته اتهامات استيالء على 
املال العام وحتويالت مليارية، كما 
رافقتها أبواق مريبة صاخبة حتاول 
أن جترح عدالة القضاء الكويتي 
وشموخه، وأن تنال من هيبة وقامة 
رجاله. فأوصى املجلس بتسليم 
كل ما طرح إلى اجلهاز القضائي 

وخفايا املساومة واالبتزاز مقابل 
موقف املعارضة أو الوالء.

حضرة صاحب الس����مو أمير 
البالد، 

حضورنا اجلليل، 
يصعب علي أن أختم هذا الشق 
من كلمتي دون أن أعرج على حادثة 
الفتنة اللئيمة التي حيكت في ليل 
بخيوط احلق����د وألوان الكراهية. 
وه����ي الفتنة الت����ي أصبتم - يا 
صاحب السمو - كبد احلقيقة حني 
كشفتم عنها بخطابكم السامي في 
شهر رمضان املاضي، فوصفتموها 

وإني إذ أذكر كل هذا، مقرونا 
بحمد واجب هلل عز وجل، وبامتنان 
عميق لدعم صاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده األمني، وبشكر 
لتعاون احلكومة، وباعتزاز كبير 
الك����رام أعضاء  الزمالء  مبجهود 
املجلس، ال أنسى أبدا أن الطريق 
أمامن����ا طويلة وصعب����ة غير أن 
البدايات مبشرة، وال أنكر أبدا أن 
عملنا لم ولن يبلغ الكمال، ولم ولن 
يبدأ من قصور أو يخلو من خطأ، 
ولكنه - بإذن اهلل وهدايته - لن 
يقع في خطايا االفتراء واإلقصاء، 

معطال ألكثر من أربعني عاما. كما أقر 
قانون التأمني الصحي بشأن عالج 
املتقاعدين، وقانونا في شأن مكافأة 
نهاية اخلدمة للكل وباملس����اواة، 
الرياضية  وقانونا يتيح لألندية 
متويل نشاطاتها ذاتيا. هذا فضال 
عن قوانني املعامالت اإللكترونية، 
والهيئة العامة للنقل، وهيئة تنظيم 
االتصاالت، وتعديل قانون الشراكة 
ب����ني القطاعني الع����ام واخلاص، 
وإنش����اء اللجنة الوطنية حلماية 
املستهلك، وقانون البيئة والعديد 

من القوانني األخرى املهمة.

اللجان  اجلماهيرية بالعم����ل في 
وقاعات البحث وورش العمل.. أن 
تقول للناس ان تلك املشكلة صعبة 
الى تضحيات  ومعقدة، وحتتاج 
والى صبر، وانها مرتبطة بأمور 
أخرى متراكمة ومتقادمة، وان احلل 
يحتاج الى جهد، والى عمل، والى 

مثابرة... 
ال يكف����ي أن تتكل����م )ع����ن( 
املشكلة... املهم أن تتكلم )فيها(.. 
في تفاصيلها.. في عوائقها الكبيرة 
والصغيرة.. عليك ان تكون صريحا 
مع الناس وتقول لهم.. ان مشكلة 
كاإلس����كان.. هي مش����كلة مالية 
ومتويلية وهندسية وجيولوجية.. 
هي مس����ألة عمالة وتنفيذ وبنى 
حتتية وكهرباء وماء.. هي مشكلة 
خدمات ومدارس ومستش����فيات 
وط����رق.. هي مش����كلة تخطيط 
وأحمال ومرور... ليست مشكلة 
أراض وأموال فقط.. وهنا أسألكم 
باهلل أيها االخوة.... أي اخليارين 
أسهل؟ أيهما أفضل وأكثر أخالقية 
وشفافية وأرفع شرفا وأكثر إبراء 
للذمة؟.. أن نع����د الناس بحلول 
س����حرية ال تطبق، أم أن نصارح 
الناس بطبيعة كل مشكلة، وما هي 
مقتضياتها، وكيفية حلها وكم من 

الوقت واجلهد والكلفة تتطلب؟ 
نحن ف����ي هذا املجلس اخترنا 
اخليار األصعب... وقبلنا مسبقا 
بأي كلفة سياسية ندفعها جراء هذا 
اخليار... وثقوا باهلل... ان من يعمل 
بإخالص وص����دق وهدوء وتفان 
النهاية، والناس  فس����يحصد في 
س����ترى ثمرة هذا العمل ش����يئا 
فش����يئا... وهكذا، ومن خالل هذا 
الطريق ومنطلقاته، وبفضل من اهلل 
أوال، ثم دعم من سمو أمير البالد 
ثانيا، جنح مجلس األمة في دور 
انعقاده الثاني بأن يتصدى ملشكلة 
أبعادها، والوصول  اإلسكان بكل 
إلى توزيع أكثر من اثنى عشر ألف 
وحدة سكنية سنويا بعد أن كان 
معدل التوزيع في اخلمس عشرة 
س����نة املاضية ال يتجاوز الثالثة 
آالف وحدة سكنية، وحقق املجلس 
إجنازا ش����عبيا غير مسبوق حني 
الدس����تورية  أقر قانون احملكمة 
الذي مكن فيه املواطن من اللجوء 
إليها مباشرة بعد أن كان هذا احلق 

خليل الصالح وعسكر العنزي وفيصل الشايع ود.عبداهلل الطريجي وعبداهلل املعيوف د.يوسف الزلزلة ونبيل الفضل أثناء اجللسة

م.عادل اخلرافييعقوب الصانع

أحمد الري عدنان عبدالصمد

جنحنا في التصدي للمشكلة اإلسكانية بكل أبعادها من خالل توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً بدالً من 3 آالف

الغامن: توجهنا اإلصالحي سيعّرضنا حلمالت اتهام وتشكيك
من سّراق املال العام ونحن ماضون في العمل واإلجناز رغم الصعوبات

الفرصة التي 
استحقها الوزراء 
لإلمساك بناصية 

املسؤولية ليست 
تفويضًا مفتوحًا

أو مهلة متجددة.. 
وكفاءة احلكومة 

بأشخاصها 
وسياساتها وإجراءاتها 

شرط أساسي 
ملواجهة التحديات 

والتقدم

ال ميكن أن تنهض 
البالد ما لم 

يساندها شعب 
تتفجر فيه إرادة 

احلياة.. واإلخفاق 
السياسي أخطر 
ما يهدد جهود 

التنمية.. واإلخفاق 
التنموي أقوى 

محركات االضطراب 
السياسي

البقية ص19

تتمة المنشور ص17
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القطاع اخلاص 
احليوي شريك 

فاعل في عملية 
التنمية وهناك 

املزيد من 
اإلصالحات في 
شتى املجاالت 

التنموية

اخلطة التنموية 
تستهدف إصالح 
معوقات الوضع 

االقتصادي ومعاجلة 
حتديات التنمية 

البشرية واملجتمعية 
وبناء اإلنسان 

الكويتي

استقرار الوضع 
العام أساس 

لكل إجناز مأمول 
وترسيخه أمانة 

يتحمل مسؤوليتها 
اجلميع

إجناز الغايات 
املأمولة في 

خدمة الوطن 
واملواطنني يكون 
من خالل ترسيخ 

دولة القانون 
واملؤسسات

املسؤولية الوطنية 
تقتضي تغليب 

املصلحة العامة 
ونبذ االختالفات 

اجلانبية واملصالح 
اخلاصة والوضع 

الراهن نتيجة 
تراكمات عقود 

طويلة تستوجب 
معاجلتها عماًل جاداً 

دؤوبًا يشترك في 
أدائه اجلميع

علينا التمسك 
بعقيدتنا وثوابتنا 

الوطنية وحتصني 
مجتمعنا من 

املفاهيم الدخيلة 
واألفكار الهدامة

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك يلقي اخلطاب األميري

احلكومة، بأشخاصها وسياساتها 
واجراءاتها، شرط أساسي ملواجهة 
التحدي����ات والتقدم نحو حتقيق 

احللم. 
ومن املسّلم به أيضا أن تعاون 
مجلس األمة م����ع احلكومة دون 
تعسف في التش����ريع، أو تطرف 
في الرقابة، أو تهاون في املساءلة، 
يعتبر شرطا أساسيا لتكوين بيئة 

قادرة على االجناز.
ولكن من الثابت - أيضا وقبال 
- أن احلكوم����ات مهم����ا ارتفعت 
كفاءته����ا وأحكمت سياس����اتها، 
ومجالس الن����واب مهما أخلصت 
في تعاونها، وارتقت في حوارها 
وقرارها، ال ميكن أن حتمل البالد 
الى عصرها، وتنهض بها الى حلمها 
ما لم يساندها شعب تتفجر فيه 

إرادة احلياة.
شعب ميلك حلمه ويتمسك به 
ويثق بقدرته على الوصول إليه. 
شعب يعرف ما يقتضيه ذلك من 
فك����ر وعمل فال يتهاون، ويعي ما 
يواجه����ه من حتدي����ات ومخاطر 
فال يتهيب، ويدرك طول الطريق 
وعقباتها فال ينكص وال يتجنب. 
وال أجد شعبا أولى بهذا كله، وأقدر 
على هذا كله من ش����عب الكويت. 
فأهل الكويت عندما أناخوا رحلهم 
أقصى شمال اخلليج، لم يفعلوا ذلك 
حبا في نهر يزرعون ضفافه، وال 
اطمئنانا جلبل يأمنون مالذه، بل 
اختاروا هذه األرض املعجونة رمالها 
بأشعة الشمس شغفا بانفتاح البحر 
وانسياح الصحراء، لكي يسبحوا 
بس����فنهم ويرمحوا بخيولهم الى 
موانئ الرزق والى مرابع الشمال، 
انحيازا للحرية ولو على حساب 
والرفاهية، ومتسكا بالكرامة، ولو 
مع الشدة واللقمة املغمسة بالعرق 
والس����فر، ألن الكرامة إذا جرحت 
ال تقوم، وألن الشدة مع العزمية 

ال تدوم. 
ونحن أبناء هؤالء وأحفادهم، 
كان����ت لنا - كم����ا كان لهم - في 
عني العاصفة وبني جفون الردى، 
وقفات ألهبت حماس العالم، وألهمت 
ضميره. ونحن أبناء اجليل الذي 
بنى الكويت وأحفاده، نستطيع - 
كما استطاعوا - وبإذن اهلل وفضله، 
ثم بإرادتنا وفكرنا وسواعدنا، أن 

رؤيتكم ونفاذها، نثق كل الثقة أننا 
منلك – بفضل اهلل ونعمته – كل 
مقومات حتقيق حلمنا واالنتقال 
بحلم الي����وم إلى واقع الغد يبقى 
أمرا مستحيال ما لم يقترن بالعمل، 
ويتحّصن بالعزم، ويحتمي باإلرادة 
الصادقة في العيش املشترك، في 

ظل القانون والعدل واحلرية.
وهنا، اسمحوا لي - يا صاحب 
الس����مو - أن أتوجه الى مصدر 
السلطات وس����ندها وغايتها، الى 
النبيل،  الكويتي األصيل  الشعب 
ألقول ان من املس����لم به أن كفاءة 

املسؤولية ليست تفويضا مفتوحا، 
أو مهلة متجددة، خصوصا بعد أن 
أثبتت تداعيات التجارب السابقة 
أن اإلخفاق السياس����ي ألي دولة 
هو أخطر ما يهدد جهود التنمية، 
وأن اإلخفاق التنموي - باملقابل 
- هو أقوى محركات االضطراب 

السياسي.
 صاحب السمو، 
احلضور الكرمي، 

إن لكل حك����م رؤية، وإن لكل 
شعب حلما. ونحن إذ نعتمد - بعد 
اهلل الواحد القهار - على س����داد 

وأنتقل- بعد ذلك – إلى مخاطبة 
التنفيذية فأعرب لسمو  السلطة 
رئيس مجلس الوزراء وحكومته عن 
صادق التقدير ملا أبدوه من تعاون 
وحسن نوايا في معاجلة الكثير من 
القضايا، وفي االستجابة للعديد 
من مطال����ب املجلس وتوصياته. 
مؤك����دا - باملقاب����ل - أنه اليزال 
هن����اك الكثير من امللفات العالقة، 
وأن وتي����رة العمل التزال بطيئة 
في كثير من املشاريع واملجاالت. 
علما بأن الفرصة التي اس����تحقها 
االخوة الوزراء لإلمساك بناصية 

تقوميي يوجهه من يعرف متاما أن 
رأيه - مثل رأينا- يحتمل اخلطأ 

والصواب.
بل إننا على يقني بأن توجهنا 
اإلصالح����ي س����يعرضنا حتم����ا 
حلمالت اتهام وتش����كيك، خاصة 
من قبل سّراق املال العام وأدواتهم 
السياس����ية واإلعالمية، فاملصلح 
بعني املفسد مفسد، وشرف ما بعده 
ش����رف أن يكون مجلس األمة هو 
رأس احلربة في معركة الش����عب 

ضد الفساد واملفسدين.

دول املنطقة - ال تستطيع أن تنأى 
بنفسها عن تداعيات هذه الفوضى 
وتطوراتها. وليس لنا حيال ذلك 
إال أن نعتصم بسماحة عقيدتنا، 
ونتحصن بقوة وحدتنا، ونتمسك 
الدستورية. خاصة  مبؤسساتنا 
بعد أن أصب����ح اإلرهاب صناعة 
للق����ارات متكاملة األركان  عابرة 
وحشية املمارسة، وأول ضحاياه 
هم املتفرقون والضعفاء، والذين 
حتسبهم جميعا وقلوبهم شتى. 
فلنتق اهلل في وطننا، ولنخشاه 
فيم����ا يج����ري حولن����ا وبأهلنا، 
ولنستلهم قوله الكرمي )واذكروا إذ 
أنتم قليل مستضعفون في األرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم 
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات 

لعلكم تشكرون( األنفال )26(. 
حضرة صاحب الس����مو أمير 

البالد، 
اإلخوة واألخوات، 

أق����ف اليوم عل����ى أبواب دور 
أمل  الثال����ث، ميلؤني  االنعق����اد 
الواثق بأن تشهد جلساته عطاء 
متدف����ق اإلجن����از، وأن تتردد في 
قاعاته حوارات احلكمة واخلبرة 
ورق����ي االخت����الف، وتتعالى في 
أروقته نداءات التعاون والتكاتف 

واالئتالف.
وفي موقفي هذا أجد من حق 
زمالئي النواب علي، ومن واجبي 
جتاههم أن أتوجه إليهم بالعرفان 
واالمتن����ان على ما بذلوه في دور 
االنعقاد املاضي م����ن فكر وجهد 
ووقت جلعله من أفضل األدوار أداء 
وإنتاجا، وعلى ما أبدوه من تعاون 
وتفهم ليكون منوذجا في الوعي 
الوطني للتحديات واملتغيرات..

كما أحييهم على اجلرأة والشجاعة 
في الوقوف أمام بعض املمارسات 
التي أساءت عمدا استخدام األدوات 
الرقابية وتعسفت بها، األمر الذي 
س����اهم في إصالح هذا االعوجاج 
الدس����توري وأعاد االعتبار لتلك 
احلقوق والرخص الدستورية التي 
شرعها املؤسسون األوائل كوسائل 
إصالح، ال أدوات لالبتزاز والضغط 
السياس����ي، ونحن على قناعة ال 
يعتريها أي شك بأن كوننا ممثلني 
للشعب ال يحصننا أبدا من اخلطأ 
وال يعفينا من النقد، مادام أنه نقد 

صالح عاشور وسلطان اللغيصم وم. محمد الهدية وسعود احلريجي ومحمد اجلبري ومبارك احلريص ومحمد البراك وعبداهلل العدواني د. أحمد بن مطيع وحمدان العازمي ود عبدالرحمن اجليران

ياسر أبل هند الصبيح تدلي بصوتها في انتخابات اللجان

الشيخ محمد اخلالد يدلي بصوته د. عبداحلميد دشتي

هناك توجه نحو ربط تقييم أداء املسؤولني في اجلهات احلكومية بنجاحهم وتفعيل سياسة الثواب والعقاب

املبارك: احلكومة وضعت برنامجها التنموي على أسس مكافحة الفساد 
ومتكني الشباب وجتويد التعليم وترشيد اإلنفاق وهناك نقلة نوعية في العمل
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على ما ش����هدناه من مآس وقتل 
وتش����ريد ودمار على كل صعيد 
طالت شعوبا عربية شقيقة نسأل 

اهلل لها األمان واخلالص.
وال ش����ك في أننا في الكويت 
لسنا بعيدين عن شررها وآثارها، 
األمر الذي يتطلب منا جميعا املزيد 
اليقظة واحلكمة والوعي في  من 
الرؤية وفي املمارس����ة املسؤولة 
في هذه املرحل����ة الدقيقة، لنعبر 
بس����فينة بلدنا إلى بر األمان مبا 
يفرض علينا التمس����ك بعقيدتنا 
السمحة وبثوابتنا الوطنية وقيمنا 
الراسخة وحتصني مجتمعنا من 
املفاهيم الدخيلة واألفكار الهدامة 
ونبذ العن����ف واإلرهاب وتعزيز 
التسامح وقبول اآلخر، مبا  روح 
يجسد وحدتنا الوطنية وصالبتها 
في مواجهة مختلف التحديات، كما 
يصبح التعاون اإليجابي املثمر بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
خيارا ال مناص منه للحفاظ على 
مكتسبات الوطن وحتقيق التغيير 
واإلصالح املنشود ودفع مسيرتنا 
التنموية إلى األمام، لذلك كله فإن 
احلكومة وهي تأمل في املزيد من 
التعاون من جانب املجلس املوقر 
تؤكد التزامها بتوفير كل س����بل 
التعاون واألج����واء املالئمة لقيام 
املجلس بدوره التشريعي والرقابي 
شريكا كامال في حمل املسؤوليات 
الوطنية، وفقا ألحكام الدستور ومبا 
يتطلب منا جميعا املزيد من رحابة 
الصدر وتقبل الرأي اآلخر جتسيدا 
للتعاون والسعي نحو األمام جلعل 

الكويت هي الرابح األكبر.
اإلخ����وة رئي����س وأعض����اء 
املجلس احملترم����ني إن احلكومة 
وه����ي تؤكد عل����ى حتمية إحداث 
نقلة نوعية ف����ي العمل اإليجابي 
املثمر لنتجاوز املثالب واملعوقات 
ف����ي حتديد أولوياتنا وترس����يخ 
دولة القانون واملؤسسات سبيال 
إلجناز الغايات املأمولة في خدمة 
الوطن واملواطنني، فقد أحالت إلى 
مجلس����كم املوقر مشروع قانون 
بشأن اخلطة اإلمنائية للسنوات 
2016/2015 � 2020/2019 حتت شعار 
»االنطالق لتنمية اإلنسان واستدامة 
االقتصاد«، مستفيدة في ذلك من 
نتائج أداء اخلطة اإلمنائية األولى 
واخلبرات والدروس املستفادة التي 
مثلت روافد ومنطلقات أساسية 
التخطيطية اجلديدة،  للمرحل����ة 
وبقدر ما شهد أداء اخلطة اإلمنائية 
السابقة من حتديات كان الكشف 
ع����ن الكثير من املزاي����ا والفرص 
التي ميكن اغتنامها والبناء عليها 
في اخلطة اإلمنائية القادمة، فإن 
العديد  إلى  من اإلنصاف االشارة 
من االجنازات الطيبة املش����هودة 
التي حتققت في مختلف املجاالت 
وق����د كانت بال ش����ك ثمرة جهود 
مخلصة وتعاون بناء بني املجلس 
واحلكومة، مؤكدين على ضرورة 
مضاعفة اجلهود والعمل اجلاد من 
أجل املزيد من االجنازات وتلبية 

آمال وتطلعات املواطنني.
وتس����تهدف اخلطة معاجلة 
التنمي����ة االقتصادية  حتدي����ات 
وإص����الح م����ا يش����وب الوضع 
االقتصادي من تشوهات ومعوقات، 
الس����يما في ظل ما تشهده أسعار 
النفط من تراجع مقلق مبا يتطلب 
مراجعة جادة للتعامل مع النتائج 
واآلثار املترتبة على هذا التراجع 
واتخاذ التدابير املناسبة ملواجهة 

واجله����ود الرامية لتكريس األمن 
والس����الم واالستقرار في املنطقة 
وتعزيز التقارب اخلليجي والعربي 
ومساعدة اإلنس����ان وتنميته في 
كل مكان إقليميا وعربيا وإسالميا 
ودولي����ا، وهي إجن����ازات جددت 
للكويت دورها السياسي الريادي 

املعهود.
اإلخوة رئيس وأعضاء املجلس 
احملترمني ال شك أننا جميعا ندرك 
أن التحديات األمنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التي يشهدها وطننا العربي بأكمله 
ومنطقة اخللي����ج خاصة ودولة 
الكوي����ت مبنزلة القلب منها، انها 
حتديات حقيقي����ة مبا حتمله من 
تطورات وأحداث متعددة األهداف 
واألبع����اد، ومبا تنطوي عليه من 
آثار ونتائج ل����م تبلغ مداها بعد 

وعلى صعي����د آخر يجدر بنا 
جميعا أن نس����جل ب����كل التقدير 
واالمتنان الدور التاريخي واجلهود 
املباركة الدؤوبة التي بذلها حضرة 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل في 
احتواء أجواء الشحن واالحتقان 
التي مرت بها البالد، وجناحه في 
تعزيز وحدتنا الوطنية وااللتزام 
بأحكام القان����ون والتي أدت إلى 
إرساء مقومات االستقرار واالرتياح 

لدى أهل الكويت جميعا.
وال يفوتني أن أنوه بكل الفخر 
بالدور اإليجابي املسؤول الذي قامت 
به الكويت بقيادة سموه حفظه اهلل 
ورعاه في احتضان واس����تضافة 
العدي����د م����ن مؤمت����رات القم����ة 
واللق����اءات على أرضها، وتكثيف 
الكويتي  الديبلوماس����ي  اجله����د 
البناء من أجل دعم كل املس����اعي 

مؤخرا بتكرمي األمم املتحدة حلضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح أمير الكويت حفظه 
اهلل ورعاه على دوره ودعمه للعمل 
الدولي وذلك بحصوله  اإلنساني 
على لقب »قائد للعمل اإلنساني« 
الغالية »مركزا  الكويت  وتسمية 
للعم����ل اإلنس����اني«، وهو تكرمي 
مستحق يصدر للمرة األولى من 

هذه املنظمة الدولية.
إن هذا اإلجناز الدولي العظيم 
وكما أشار سمو ولي العهد حفظه 
اهلل في كلمته التي وجهها إلى األمة 
بهذه املناسبة التاريخية املميزة، 
ميثل اعترافا مش����رفا وش����هادة 
حضارية تاريخية لكويتنا الغالية 
وحلضرة صاحب الس����مو األمير 
حفظه اهلل وأه����ل الكويت الكرام 

جميعا نفخر به ونعتز.

والتي تعكس الثقة بأجواء األمن 
واألمان في بالدنا وجتس����د إميان 
أهل الكويت بالشورى واملشاركة 
الشعبية اإليجابية معاهدين اهلل 
سبحانه على أن نكون عند حسن 
ثقة حضرة صاحب السمو األمير 
حفظه اهلل ورعاه في حمل األمانة، 
وتقدمي مصلح����ة كويتنا الغالية 
على م����ا عداها وحتقيق تطلعات 
وآمال أهل الكويت جميعا، راجيا 
العلي القدير أن يعيننا ويوفقنا ملا 
فيه طاعته معتصمني بحبل اهلل 
جميع����ا مهتدي����ن بتعاليم ديننا 
احلنيف ورس����الته السامية فيما 

نتطلع إليه ونطمح.
األخ رئيس مجلس األمة املوقر 
األخوات واإلخوة أعضاء املجلس 
الكويت  لق����د احتفلت  احملترمني 
شعبا وحكومة واحتفل العالم أجمع 

الرابع عشر  التش����ريعي  الفصل 
ملجلس األمة ي����وم الثالثاء 4 من 
محرم لسنة 1436 هجرية املوافق 

28 أكتوبر 2014 ميالدية.
بس����م اهلل الرحم����ن الرحيم 
)وأطيعوا اهلل ورسوله وال تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 

إن اهلل مع الصابرين(.
احلمد هلل رب العاملني والصالة 
والسالم على رسوله األمني محمد 
آله وصحبه  بن عبداهلل وعل����ى 

األكرمني.
يطيب لي أن أتقدم منكم جميعا 
بخالص التحية، ونحن نلتقي اليوم 
مجددا الفتتاح دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي الرابع عشر 
تكريسا ملس����يرتنا الدميوقراطية 
احلري����ة  بنعم����ة  واعت����زازا 
والدميوقراطية التي نستظل بها، 

نعيد للكوي����ت ريادتها وبهاءها 
وسناها.

ذلك دون أن ميس أحد اجلوهر 
األساس����ي الذي ال رجوع عنه وال 
خالف عليه، وهو أن تظل الكويت 
نبرة صوتنا، وألق عيوننا، وحنني 
قلوبنا، وأن تظ����ل الكويت وطنا 
العقيدة،  موحد الشعب، إسالمي 
عربي االنتماء، دميوقراطي النظام، 
صباحي القيادة، حر األرض والفكر 

واالقتصاد.
وختاما، وإنني إذ أكرر الترحيب 
باملقام السامي وبأصحاب السمو 
الكرمي،  واملعال����ي وباحلض����ور 
ليش����رفني يا صاحب السمو أن 
أرفع إليكم امتناني وامتنان زمالئي 
جميعا لكرمي حضوركم، وسامي 

نطقكم، وسديد توجيهاتكم.
واهلل أدع����و أن يفت����ح بيننا 
باحلق، وأن يؤتينا من لدنه رحمة، 

وأن يهب لنا من أمرنا رشدا..
والس����الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

كلمة رئيس الحكومة

ومن ثم، أكد س����مو الش����يخ 
جاب����ر املب����ارك رئي����س مجلس 
التعاون اإليجابي  الوزراء أهمية 
التشريعية  املثمر بني السلطتني 
 والتنفيذي����ة، باعتب����اره خي����ارا

ال مناص منه للحفاظ على مكتسبات 
الوطن وحتقيق التغيير واإلصالح 
املنشود ودفع مسيرتنا التنموية 

إلى األمام.
وقال سمو رئيس الوزراء في 
كلمته خالل افتتاح دور االنعقاد 
العادي الثالث من الفصل التشريعي 
الرابع عشر ملجلس األمة أمس: إن 
احلكوم����ة وإذ تأمل في املزيد من 
التعاون م����ن جانب مجلس األمة 
تؤكد التزامها بتوفير كل س����بل 
التعاون واألج����واء املالئمة لقيام 
املجلس بدوره التشريعي والرقابي 
شريكا كامال في حمل املسؤوليات 
الوطنية وفقا ألحكام الدستور، ومبا 
يتطلب من اجلميع املزيد من رحابة 
الصدر وتقبل الرأي اآلخر جتسيدا 
للتعاون والسعي نحو األمام جلعل 

الكويت الرابح األكبر.
ولفت سموه إلى تأكيد احلكومة 
على حتمية إحداث نقلة نوعية في 
العمل اإليجابي املثمر لتجاوز املثالب 
واملعوق����ات في حتديد األولويات 
وترسيخ دولة القانون واملؤسسات 
سبيال إلجناز الغايات املأمولة في 

خدمة الوطن واملواطنني.
واس����تعرض س����موه العديد 
من اإلجنازات الطيبة املش����هودة 
التي حتققت في مختلف املجاالت 
والتي كانت بال ش����ك ثمرة جهود 
مخلصة وتعاون بناء بني املجلس 
واحلكومة، مش����ددا على ضرورة 
مضاعفة اجلهود والعمل اجلاد من 
أجل املزيد من اإلجنازات وتلبية 

آمال وتطلعات املواطنني.
وأشار إلى إدراك احلكومة التام 
للحاجة إلى مزيد من اإلصالحات 
في شتى املجاالت التنموية، وأن 
الوضع الراه����ن نتيجة تراكمات 
عقود طويلة تستوجب معاجلتها 
عمال جادا دؤوبا يشترك في أدائه 
اجلميع مجلسا وحكومة وشعبا 

مؤسسات وأفرادا.
وفيما يلي نص كلمة س����مو 
الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء في افتتاح 
دور االنعقاد الع����ادي الثالث من 

د. بدر العيسى مع فيصل الكندري ود. علي العبيدي في حديث مع أحد النواب حديث جانبي بني سلطان اللغيصم ود. علي العمير وخليل الصالح والشيخ خالد اجلراح

القيادات العسكرية تتابع حفل االفتتاح أعضاء السلك الديبلوماسي خالل جلسة االفتتاح

جمال العمر وماضي الهاجري ود.محمد احلويلة وسعدون حماد

محمد البراك يدلي بصوته د. عودة الرويعي
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الشيخ محمد العبداهلل ود. محمد احلويلة

عبداهلل التميمي في لقاء مع قناة املجلس

رئيس مجلس األمة: النطق السامي احتوى على توجيهات سديدة
اشاد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

مبضامني النطق السامي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد خالل افتتاح 

الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي 
الرابع عشر ملجلس األمة.

وقال الرئيس الغامن في تصريح للصحافيني 
عقب انتهاء جلسة مجلس االمة امس: 

ان النطق السامي احتوى على توجيهات 
سديدة وحكم وصلت مباشرة الى ابنائه 

النواب وانه بالتأكيد سيعمل اعضاء مجلس 
االمة في اطار ما ذكره صاحب السمو 

األمير.
واشار الى كلمة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك والى بنود 
جدول اعمال جلسة مجلس االمة التي 

تضمنت انتخاب اعضاء اللجان البرملانية 
الدائمة واملؤقتة.

واعرب عن خالص شكره للنواب في 
اللجنة التنسيقية البرملانية التي تعمل على 

التنسيق بني النواب ومعاجلة السلبيات 
املاضية ومنها كثرة اللجان املؤقتة وعدم 

احلضور فيها مع استنزاف موارد 
األمانة العامة والعمل على ارجاع بعض 

االختصاصات الى اللجان الدائمة.
واضاف الغامن أن النواب في اللجنة 

التنسيقية قاموا بجهد واتصلوا على جميع 

النواب ونسقوا فيما بينهم.
واعرب عن امله ان ينتهي مجلس االمة 

في جلسته القادمة من موضوع األولويات 
باالتفاق مع احلكومة وان يتمكن املجلس 

من جعل جلنة األولويات جلنة دائمة نظرا 
الهميتها في متابعة عمل اللجان األخرى.
واضاف: انا واثق من ان الروح االيجابية 

التي شهدتها جلسة املجلس سيكون 
لها دور ايجابي وناجح، ومثل ما حلينا 
جزءا كبيرا من املشكلة االسكانية في 

دور االنعقاد املاضي سنتابع هذا االمر 
بدور االنعقاد احلالي اضافة الى قوانني 
البديل االستراتيجي واستقالل القضاء 

وغيرها بعد ان تنتهي منها جلنة األولويات 
البرملانية.

واختتم الرئيس الغامن تصريحه بتوجيه 
الشكر الى حرس املجلس واحلرس األميري 

والعاملني في االمانة العامة ملجلس االمة 
على جهدهم الذي بذلوه الجناح هذا اليوم 

الديومقراطي وان هذه األمور تغيظ من 
ال يريد لهذا املجلس ان ينجح وان االمور 
في املجلس تنظم، ويكفي اشادة صاحب 

السمو األمير وسمو ولي العهد بالترتيبات 
اخلاصة بافتتاح دور االنعقاد احلالي ونحن 

كمواطنني نعمل من اجل هدف واحد 
ملصلحة الكويت، كل في موقعه.
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م. عبدالعزيز اإلبراهيم وهند الصبيح وروضان الروضان خليل الصالح وجمال العمر وفيصل الدويسان

الوفد العماني حضر حفل االفتتاحسعود احلريجي وكامل العوضي

املستشار د. وليد السيف واملستشار عبداملقصود حنفي

الشيخ شمالن العبدالعزيز والشيخ جابر اخلالد والشيخ مبارك اجلابر والشيخ علي العبداهلل ومحمد شرار والشيخ د.سالم اجلابر والشيخ دعيج اخلليفةالشيخ جابر العبداهلل والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد وعلي الغامن 

أعضاء السلك الديبلوماسي يحيون صاحب السمو األميرعادل الصرعاوي والزميل عدنان الراشد مع بعض احلضور

منحني صوته وأهنئ الزميل احمد 
الري.

٭ أصدرت احلكومة مرسوم رقم 
117 لسنة 2014 لتعديل قانون 42 
لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية 
فهل يواف����ق املجلس على ادراجه 
على املجلس وإحالته الى اللجنة 

املختصة.
٭ وتال األمني العام طلبا بأن يبدأ 
اللجان  املجلس اختيار اعض����اء 
املتفق عليها اوال ألنها بالتزكية وهي 
5 جلان هي العرائض والشكاوى 
العامة  والتش����ريعية واملراف����ق 

وامليزانيات واخلارجية.
٭ حمدان العازمي: بالنسبة للجنة 

املرافق انا ناوي اترشح لها.
٭ م����رزوق الغامن: م����ن حقك اخ 

حمدان.
وافق املجلس على الطلب.

1 - اخلطاب األميري:
ترشح لها النواب عبداحلميد 
دشتي ود.عبداهلل الطريجي وحمود 
احلمدان، وزك����ى املجلس النواب 

لعضوية اللجنة.
٭ ه����ل يوافق املجل����س على ان 
تتول����ى اللجنة متابع����ة برنامج 

عمل احلكومة.
)موافقة عامة(.

2 - العرائض والشكاوى:
ترش����ح لها الن����واب روضان 
الروضان وأحمد مطيع ود.خليل 
عب����داهلل ومحمد طن����ا وعبداهلل 

العدواني.
أعض����اء  املجل����س  وزك����ى 

اللجنة.
التش����ريعية  اللجن����ة   -  3

والقانونية:
وترشح لها النواب نبيل الفضل 
الب����راك وراكان النصف  ومحمد 
ومبارك احلري����ص وعبداحلميد 
دشتي وصالح عاشور وعبدالرحمن 

اجليران.
أعض����اء  املجل����س  وزك����ى 

اللجنة.
4 - جلنة الشؤون اخلارجية:

وترش����ح لها الن����واب راكان 
النصف وكام����ل العوضي وحمد 
سيف الهرشاني وحمدان العازمي 
وفارس العتيبي وماضي الهاجري 

وعبداهلل التميمي
النائبان عبداهلل  وانس����حب 
التميمي وحمدان العازمي، وزكى 

املجلس اعضاء اللجنة.
5 � جلنة املرافق العامة

الن����واب عادل  وترش����ح لها 
اخلرافي وماضي الهاجري وسعود 
احلريجي وماجد موسى ومحمد 
الهدية ونبيل الفضل وطالل اجلالل، 

وزكى املجلس اعضاء اللجنة.
٭ محمد طنا: اعلن انسحابي ألني 
اكتش����فت اني لن اترشح للجنة 
الترشح  الداخلية والدفاع واريد 

لعضويتها.
وزك����ى ا ملجلس النائب طالل 

اجلالل بدال من محمد طنا.
6 � جلن����ة امليزانيات واحلس����اب 

اخلتامي.
وترشح لها عدنان عبدالصمد 
الطريج����ي ومحمد  ود.عب����داهلل 
احلويلة ومحمد اجلبري ويوسف 
الزلزلة وع����ادل اخلرافي وفارس 
العتيبي، وزك����ى املجلس اعضاء 

اللجنة.
7 � جلنة الداخلية والدفاع

وترشح لها النواب ماجد موسى 
ومحمد طنا وعب����داهلل املعيوف 
وسلطان اللغيصم وخليل الصالح 

االنتخابات مرة اخرى ولكن هذه 
املرة باألغلبية النسبية.

وجرت االنتخابات مرة اخرى 
وفاز باملنصب النائب احمد الري 
بحصوله عل����ى 36 صوتا مقابل 
النائب س����عدون حماد بحصوله 
على 24 صوت����ا، وامتناع نائبني 

عن التصويت.
٭ أحمد الري: نعزي األمة اإلسالمية 
بذكرى شهادة االمام حسني بن علي 
واشكر االخوان الذين منحوني الثقة 
وأقول لألخ سعدون يظل زميلنا 
في املجل����س ونظل متعاونني في 
ظل توجيهات سمو األمير ونشكر 
سعود احلريجي على تنازله عن 
التميمي  املنصب وكذلك عبداهلل 

وعبداحلميد دشتي.
٭ سعدون حماد: أشكر األخ سعود 
احلريجي على تنازله وأشكر من 

واتوجه للرئيسني الغامن واملبارك 
على دعمهما الكامل وكذلك النواب 
واألعضاء واقول احلمد هلل وأمتنى 

التوفيق للجميع.
وانتقل املجلس إلى بند انتخاب 
مراقب املجلس، وترشح للمنصب 
النائبان سعدون حماد وأحمد الري 
وجرت عملية االنتخاب باالقتراع 
السري عن طريق اجهزة التصويت 

اآللي.
وحصل النائب احمد الري على 
31 صوتا مقابل النائب س����عدون 

حماد بحصوله على 30 صوتا.
٭ مرزوق الغامن: ووفقا للمادة فانه 
البد ان تتحقق األغلبية املطلقة اآلن 
احمد الري 31 صوتا وسعدون حماد 
30 صوتا وبذلك لم تتحقق األغلبية 
املطلقة فلم يحقق اي منهما االغلبية 
املطلقة وهي 32 صوتا فس����تعاد 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
اجللسة االفتتاحية لدور االنعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي الرابع 
عشر بعد مراس����م االفتتاح امس 
الثالثاء وتال األمني العام اس����ماء 
األعضاء احلاضرين واملعتذرين 
والغائبني بدون إذن او اخطار، ثم 
تال مراسيم تعيني املناصب الوزارية 
اجلديدة وتعيني د.بدر العيس����ى 
وزيرا للتربي����ة والتعليم العالي 
ويعقوب الصان����ع وزيرا للعدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية، ثم 
ادى الوزيران القسم الدستوري.

وانتقل املجلس الى بند انتخاب 
أمني السر وترشح للمنصب النائب 

عادل اخلرافي.
وزكى املجل����س النائب عادل 

اخلرافي ملنصب امني السر.
٭ عادل اخلرافي: يخجلني املوقف 

التي ننعم ونستظل  واملس����اواة 
بظاللها بحمداهلل وفضله.

إن قدرن����ا وخيارنا هو العمل 
اجلاد واملتواصل لبلوغ االمنيات 
وحتقيق التطلعات، نسأل املولى 
س����بحانه أن ميدن����ا جلت قدرته 
بعونه وتوفيقه ويلهمنا الصواب 
والرشاد ملا فيه خير الوطن وعزته 
بقي����ادة راعي نهضتن����ا حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى 
وسمو ولي عهده األمني حفظهما 

اهلل ورعاهما.
والس����الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«.

اللجان البرلمانية

بعد ذلك غادر صاحب السمو 
األمير املجلس بعد انتهاء مراسيم 
افتتاح دور االنعقاد حيث افتتح 

الهدر واإلسراف وترشيد  مظاهر 
االنفاق، مؤكدين على أهمية دور 
القطاع اخلاص احليوي كشريك 

فاعل في عملية التنمية.
 كما تس����تهدف اخلطة أيضا 
معاجلة حتديات التنمية البشرية 
واملجتمعية، وبناء اإلنسان الكويتي 
مبا تش����مله من قضاي����ا الرعاية 
اإلسكانية وحتسني كفاءة خدمات 
التعليم وإعادة النظر في مناهجه 
وأس����اليبه وتطوي����ر اخلدم����ات 
الصحي����ة ومعاجل����ة اخللل في 
التركيبة السكانية ومتكني الشباب 
وتفعيل مشاركتهم االيجابية في 
قضايا املجتم����ع وتعزيز دورهم 
في بناء وطنهم عبر آليات فعالة 
وغير ذل����ك من القضايا التي تهم 
املواطن����ني، هذا إل����ى جانب دعم 
اجلهود الهادفة إلى مكافحة مظاهر 
الفساد وأسبابه ورفع كفاءة اجلهاز 
اإلداري للدولة وتفعيل سياس����ة 
الثواب والعقاب والتوجه نحو ربط 
تقييم أداء املسؤولني في اجلهات 
احلكومي����ة بنجاحه����م في تنفيذ 

أهداف وسياسات اخلطة.
كان ه����ذا موجزا ألبرز مالمح 
اخلط����ة التي حت����رص احلكومة 
على التش����اور والتنسيق الكامل 
والتواصل الفعال مع املجلس املوقر 
لالستنارة مبرئياته ومالحظاته 
ومقترحاته في إثراء اخلطة، وذلك 
من أجل حتقيق التوافق الوطني 
على هذه اخلطة وحتقيق غاياتها 
الس����امية مب����ا يلب����ي طموحات 

املواطنني وتطلعاتهم.
األخ رئيس مجلس األمة املوقر 
األخوات واإلخوة األعضاء احملترمني 
إن احلكومة تدرك متاما أننا بحاجة 
إلى مزيد من اإلصالحات في شتى 
املجاالت التنموية، وكما سبق القول 
إن الوضع الراهن نتيجة تراكمات 
عقود طويلة تستوجب معاجلتها 
عمال جادا دؤوبا يشترك في أدائه 
اجلميع مجلسا وحكومة وشعبا 
مؤسسات وأفرادا، وال شك في أن 
لإلصالح متطلبات وأدوات سوف 
نعم����ل على أن تكون في حدودها 
الدني����ا احملتمل����ة وال تؤثر على 
املستوى املعيشي للمواطنني مبا 
يحقق التوازن املطلوب بني مصلحة 
الوطن وطموحات املواطنني ويراعي 

حقوق أجيالنا القادمة.
كما حت����رص احلكومة دائما 
على أن تتسم إجراءاتها بالشفافية 
الكاملة وااللتزام بالواقعية وإمكانية 
التنفيذ على نحو يترجم اجلدية 
واملصداقية في اإلجناز إلنهاء كل 
امللفات املتراكمة، وذلك ضمن إطار 
االلت����زام الكامل بتطبيق القانون 
على اجلميع، وال شك في أن احترام 
القض����اء واحلفاظ عل����ى مكانته 
العالية أحد أهم الثوابت واألسباب 
الس����تقرار أي مجتمع وارتقائه، 
وسيبقى قضاؤنا الشامخ هو دائما 
صوت العدالة واحلق، يحظى بثقة 
واعتزاز اجلميع وهو املالذ األول 

واألخير لكل ذي حق.
اإلخوة رئيس وأعضاء املجلس 
احملترمني إن مسؤولياتنا كثيرة 
وأمانتنا كبيرة، وليس أمامنا إال 
أن ندرك أبعادها ونتحملها كاملة 
واحلكومة على يقني من جتاوب 
املجلس بروح املسؤولية والرغبة 
الصادقة في التعاون وإشاعة أجواء 
التفاؤل واألمل بالعمل اجلاد البناء 
من أجل الكوي����ت الغالية وأهلها 
األوفياء، مجسدين في ذلك التزامنا 

بقسمنا العظيم ومسترشدين بقوله 
تعالى: )وقل اعملوا فسيرى اهلل 
عملك����م ورس����وله واملؤمن����ون( 

ڈ.
 إن االس����تقرار أيه����ا اإلخوة 
أس����اس لكل إجناز مأم����ول، وإن 
ترسيخ االستقرار في البالد أمانة 
يتحم����ل اجلميع مس����ؤوليتها، 
وإننا ندعو اجلميع للمشاركة في 
صياغة وتفعيل الرؤية املشتركة 
لالص����الح والتطوير والبناء، من 
التي  الوطنية  منطلق املسؤولية 
تقتض����ي تغليب املصلحة العامة 
ونبذ االختالفات اجلانبية واملصالح 
اخلاصة وتقدمي األهم على املهم، 
وذلك كله ضمن األطر التي كفلها 
الدس����تور والقانون ومقتضيات 
املصلحة الوطنية واحلرص الكامل 
على تأمني مقومات احلرية والعدالة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك في لقطة تذكارية مع النواب والوزراء عقب حفل االفتتاح

البقية ص22

تتمة المنشور ص20

صالح عاشور وسلطان اللغيصم
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الشيخ سلمان احلمودالشيخ صباح اخلالد 

وجمال العمر 12.
٭ مرزوق الغامن: انتهينا من كل 
الدائمة، اخلطاب األميري  اللجان 
األربعاء الساعة 9 صباحا، العرائض 
األربعاء الساعة 10 صباحا، الداخلية 
والدفاع األربعاء الساعة 11 صباحا، 
املالية األربعاء الس����اعة 12 ظهرا، 
التشريعية األربعاء الساعة 1 ظهرا، 
التعليمية اخلمي����س 9 صباحا، 
الس����اعة 10  الصحي����ة اخلميس 
صباحا، اخلارجية اخلميس الساعة 
11 صباحا، املرافق اخلميس الساعة 
12 ظهرا، امليزانيات اخلميس الساعة 
1 ظهرا، حماية امل����ال العام األحد 

اخلنفور 22 وحمد الهرش����اني 19 
وخليل الصالح 17 وسعدون حماد 

17 صوتا.
10- حماية املال العام

ترش����ح لها الن����واب عبداهلل 
الطريجي  املعيوف ود.عب����داهلل 
ود.عبداحلميد دش����تي وس����يف 
العازمي وجمال العمر ومحمد طنا 
وعسكر العنزي وعبداهلل التميمي، 
وانسحب النائب عسكر العنزي.

التصويت  وكان����ت نتيج����ة 
فوز النائ����ب عبداهلل التميمي 26 
صوتا، ومحمد طنا 24 وعبداهلل 
الطريجي 17 وس����يف العازمي 16 

واحلويلة ب� 22 صوتا واحلمدان 
ب� 21 صوتا وعودة الرويعي ب� 18 
صوتا واحمد مطيع ب� 15 صوتا.

وزكى نوابها النائبني د.عودة 
الرويعي رئيسا للجنة التعليمية 

ود.احلويلة مقررا لها.
9 � اللجنة الصحية

وترشح النواب خليل الصالح 
وسعد اخلنفور وحمد الهرشاني 
وس����عدون حم����اد ود.منص����ور 

الظفيري وحمدان العازمي.
واجري����ت االنتخابات وكانت 

نتيجة التصويت:
منصور الظفيري 24 وس����عد 

وسعود احلريجي ومحمد البراك 
وحمدان العازمي وعسكر العنزي 

وعبداهلل العدواني.
وانسحب النائب خليل الصالح، 
وج����رت انتخابات اعضاء اللجنة 
الكترونيا، وكانت نتيجة التصويت 
كالتالي: عسكر العنزي 13 صوتا، 
عبداهلل املعيوف 20 صوتا، عبداهلل 
العدوان����ي 20 صوت����ا، س����لطان 
اللغيصم 11 صوتا، سعود احلريجي 
ص����وت واحد، حمدان العازمي 10 
اصوات، محمد البراك 10 اصوات، 
محمد طنا 9 اصوات وماجد موسى 
24 صوتا. وفاز بعضوية اللجنة 
الن����واب ماجد موس����ى وعبداهلل 
املعيوف وعبداهلل العدواني وعسكر 

العنزي وسلطان اللغيصم.

لجنة الشؤون البرلمانية

وترش����ح لها الن����واب فيصل 
الكن����دري واحم����د الري وحمود 
احلمدان واحمد القضيبي وعسكر 
العن����زي وطالل اجل����الل ومحمد 
اجلب����ري وخلف دميثير وفيصل 
النتيجة حصول  الشايع، وكانت 
الن����واب فيصل الش����ايع على 29 
صوتا، واحمد القضيبي على 23 
صوتا، ومحم����د اجلبري على 27 
صوتا، وخل����ف دميثير على 20 
صوت����ا، وطالل اجل����الل على 19 
صوتا، وفيصل الكندري على 19 
صوتا، واحمد الري وحمود احلمدان 
على 13 صوتا. واجريت القرعة بني 

النائبني احلمدان والري.
وفاز النواب فيصل الش����ايع 
واحمد القضيبي ومحمد اجلبري 
وخل����ف دميثير وط����الل اجلالل 
وفيص����ل الكن����دري واحمد الري 

بعضوية اللجنة.
8 � اللجنة التعليمية

وترش����ح لها الن����واب فيصل 
الدويس����ان ود.خلي����ل عب����داهلل 
ود.عودة الرويعي وحمود احلمدان 
واحمد مطي����ع ود.محمد احلويلة 
ود.عبدالرحمن اجليران. واجريت 
االنتخاب����ات وكانت النتيجة فوز 
النواب د.خليل عبداهلل ب� 23 صوتا 

تزكية عادل اخلرافي أميناً للسر وانتخاب أحمد الري مراقباً للمجلس

املجلس يشكل 17 جلنة برملانية 12 منها بالتزكية
و5 باالنتخاب بعد تقليص عدد اللجان املؤقتة و»التحقيق«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ خالد اجلراح قبيل حفل االفتتاح صاحب السمو األمير يتلقى هدية من مجلس األمة

سيف العازمي في حديث جانبي مع د. بدر العيسى

تتمة المنشور ص21

تابع الجلسة
حسين الرمضان 

سامح عبدالحفيظ
سلطان العبدان

خالد الجفيل 
بدر السهيل

تصوير:
هاني الشمري

جلنة تنمية املوارد البشرية

بالتزكية

د.عبداحلميد دشتي
خليل الصالح

احمد الري
د.عودة الرويعي
د.خليل عبداهلل
أحمد القضيبي
محمد البراك

جلنة حقوق اإلنسان
فيصل الدويسان

بالتزكية

فيصل الشايع
حمود احلمدان
صالح عاشور

عدنان عبدالصمد
د.عبداحلميد دشتي
د.عودة الرويعي

جلنة املعاقني
ماضي الهاجري

بالتزكية
سعود احلريجي

جمال العمر
محمد احلويلة
احمد مطيع

اللجنة املالية
فيصل الشايع

باالنتخاب

احمد القضيبي
خلف دميثير
محمد اجلبري
فيصل الكندري
طالل السهلي
احمد الري

جلنة الرد على اخلطاب األميري
د.عبداحلميد دشتي

تزكية د.عبداهلل الطريجي
حمود احلمدان

جلنة الداخلية والدفاع

سلطان اللغيصم

باالنتخاب
ماجد موسى

عسكر العنزي

عبداهلل العدواني

عبداهلل معيوف

جلنة العرائض والشكاوى
د.أحمد مطيع

بالتزكية
روضان الروضان
د.خليل عبداهلل

محمد طنا
عبداهلل العدواني

اللجنة الصحية

باالنتخاب

سعد اخلنفور
سعدون حماد
خليل الصالح

منصور الظفيري
حمد الهرشاني

جلنة امليزانيات بالتزكية
عدنان عبدالصمد

بالتزكية

يوسف الزلزلة
عبداهلل الطريجي
محمد احلويلة
محمد اجلبري
عادل اخلرافي
فارس العتيبي

جلنة املرافق العامة
ماضي الهاجري

بالتزكية

سعود احلريجي
ماجد موسى
محمد الهدية
نبيل الفضل
عادل اخلرافي
طالل السهلي

جلنة حماية األموال العامة
جمال العمر

باالنتخاب
د.عبداهلل الطريجي

محمد طنا
عبداهلل التميمي
سيف العازمي

جلنة اخلارجيةظ
راكان النصف

بالتزكية
حمد الهرشاني
ماضي الهاجري
كامل العوضي
فارس العتيبي

اللجنة التشريعية
محمد البراك

بالتزكية

مبارك احلريص
عبداحلميد دشتي

راكان النصف
نبيل الفضل

صالح عاشور
عبدالرحمن اجليران

جلنة اإلسكان

بالتزكية

سعود احلريجي
محمد اجلبري
راكان النصف

منصور الظفيري
فيصل الكندري

جلنة األسرة
عسكر العنزي

بالتزكية
عبداهلل معيوف
خليل الصالح
صالح عاشور
فارس العتيبي

اللجنة التعليمية
حمود احلمدان

باالنتخاب
د.خليل عبداهلل
د.عودة الرويعي

د.أحمد مطيع
د.محمد احلويلة

جلنة األولويات
د.يوسف الزلزلة

بالتزكية
فيصل الشايع

مبارك احلريص
عبداهلل التميمي
كامل العوضي

عصام الدبوس

الدبوس: خطاب صاحب السمو األمير حذّر من االحتقان الداخلي في وضع إقليمي يعجّ باألخطار واألزمات والتناقضات
قال عضو مجلس األمة السابق عصام سلمان 

الدبوس إن النطق السامي لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة افتتاح دور االنعقاد 
الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر وضع مالمح 
واضحة للخطة التي يجب أن يعمل وفقها كل من 

احلكومة واملجلس، معتبرا أن وضع الشباب ضمن 
أهم أولويات اخلطة املستقبلية يبشر بإعطاء الشباب 
فرصا جديدة ميكنهم من خاللها حتقيق طموحاتهم 

وإفادة بلدهم كما يجب.
وأضاف الدبوس بأن صاحب السمو األمير عرض 

في نطقه السامي تصورا دقيقا للوضع الذي متر به 

الكويت على املستوى الداخلي لوأد الفنت والنعرات 
املمكنة واخلارجي مبا يعج به من أزمات إقليمية 

وأخطار حقيقية حتيق باملنطقة، مقدرا إصرار سموه 
على املضي في تعزيز سمعة الكويت إنسانيا مع عدم 
اإلخالل برفاهية وسعادة الشعب الكويتي، معتبرا أن 

هذا اخلطاب هو وصفة سياسية مركزة ترسم تصورا 
واضحا للعمل السياسي في الكويت خالل املرحلة 
املقبلة والتي تقوم على التماسك الداخلي ووضوح 
الرؤية والبعد عن االحتقان واالصطفاف املتشنج 

والعمل الدؤوب لصالح الكويت وأهلها.
وشدد الدبوس على أن هذه الرؤية ميكننا أن نفهم 

منها الدعوة جلميع أطياف العمل السياسي في الكويت 
لوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وليتجهوا 

للمسار الذي يفرضه العقل واحلكمة نحو املصاحلة 
الوطنية الشاملة واالتفاق على النقاط اخلالفية من 
خالل احلوار البناء واملخلص البعيد عن التشكيك 

واالتهامات املتبادلة. 
وختم الدبوس آمال أن تتمكن احلكومة واملجلس من 

العمل على حتقيق أمنيات وأحالم املواطنني من خالل 
التعاون حلل كثير من املشاكل العالقة والتي تتصدرها 

تلك املتعلقة بهموم ومشاكل املواطنني اليومية من 
معيشية وخدمية.

الساعة 9 صباحا.
٭ مرزوق الغامن: كان هناك شبه 
تفاه����م اننا ال نزيد م����ن اللجان 
املؤقت����ة ألنها تس����تنزف جهود 

األمانة العامة. 
وقال الغامن ان هناك طلبا بإعادة 
تشكيل اللجنة اإلسكانية وترشح 
لها النواب سعود احلريجي، محمد 
اجلبري، راكان النصف، منصور 
الظفيري، وفيصل الكندري، وزكى 

املجلس أعضاء اللجنة.

حقوق اإلنسان

ترشح لها النواب د.عبداحلميد 

دشتي وفيصل الدويسان وفيصل 
الشايع وحمود احلمدان وصالح 
عاشور وعدنان عبدالصمد ود.عودة 

الرويعي.
أعض����اء  املجل����س  وزك����ى 

اللجنة.
البش����رية:  امل����وارد  تنمي����ة 
البديل  )مدتها بانتهاء مناقش����ة 
اإلستراتيجي( وترشح لها النواب 
د.عبداحلميد دشتي وخليل الصالح 
وأحم����د الري ود.خليل عبداهلل 
وعودة الرويعي وفارس العتيبي 
ومحمد البراك، وأحمد القضيبي.

ف����ارس  النائ����ب  وانس����حب 

العتيبي، وزك����ى املجلس أعضاء 
اللجنة.

لجنة األولويات

٭ مرزوق الغامن: هذه مس����تمرة 
وأعضاؤه����ا هم فيصل الش����ايع 
ويوسف الزلزلة وعبداهلل التميمي 
ومبارك احلريص وفي حال تشكيلها 

كلجنة دائمة.

لجنة المعاقين

الهاجري  ترش����ح لها ماضي 
العمر  وسعود احلريجي وجمال 
ومحمد احلويلة ود.احمد مطيع.

أعض����اء  املجل����س  وزك����ى 
اللجنة.

لجنة شؤون األسرة

صالح عاشور وعسكر العنزي 
وعبداهلل معيوف وخليل الصالح 

وفارس العتيبي.
أعض����اء  املجل����س  وزك����ى 

اللجنة.

رفض المجلس تشكيل لجنة 
الظواهر السلبية.

٭ عدنان عبدالصمد: فقدت الكويت 
أحد رجاالتها املرحوم احلاج حسن 
حبيب السلمان والذي خدم الكويت 
مبشاريع إنسانية كثيرة فاستحق 

عن جدارة لقب أبي األيتام.
٭ الغامن: ترفع اجللسة الى يوم 

األربعاء 5 نوفمبر املقبل.
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الفيلكاوي: صيد السبيطي بـ »القمره« والطبقة »أم الهوامير«
متى بدأت أول 
مراحل عشقك 
للصيد والبحر؟

٭ طريق بداية حب البحر 
يكون صغي���را عند اول 
التول���ع بهواية  خطوات 
الصي���د، وبعده���ا يدخل 
الواح���د مرحلة ال يعرف 
ما هي امنا كل الذي يأتي 
في خاطره انه ال يستطيع 
الصبر عن مسكة اخليط، 
وبدأت اولى مراحل عشق 
الصيد وانا بعمر 9 سنوات 
ارافق والدي  عندما كنت 
الى اسياف فيلكا، وبعد ان 
تعلمت اصول هذه الهواية 
من ترديع وحسبة املاياة 
واملوادع بدأت اشق طريقي 
في عالم الصيد واعتمد على 
نفس���ي، وبعد ان كبرت 
وكبرت هواية الصيد معي 
بدأت اخذ خيوطي واذهب 
وحدي لصيد السبيطي على 
القمرة، وبعدها دخلت الى 
مرحلة جديدة بالصيد وهي 
شراء طراد بحجم 14 قدما 
ومرافقة االصدقاء لفيلكا 
لالستمتاع بصيد اسماك 
السبيطي والشعم واملزيزي 
والنويبي والبالول، وافضل 
اماكن صيد فيلكا هي احلد 

والقرينة واخلضر.
ان مح���ادق فيلكا حتتاج 
الى طراد 14 قدما صغير، 
وعندما تطيح املاية بفيلكا 
ال يستطيع الطراد الكبير ان 
يدخل نهائيا امام الصغير 

فيلعب لعب.

اكثر االماكن 
املناسبة للصيد؟

الواحد  ٭ يا اخي اصبح 
يدخل ه���ذه االيام للبحر 
لكي يتمتع مبسكة اخليط 
وضربة السمكة ويرجع 

الفيلكاوية معروفون بصيد االسماك وحب البحر، فقد 
توارثوا هذا الشيء من اجدادهم وآبائهم، واليوم صفحة »بحري« تلتقي احد 

املخضرمني الفيلكاوية وهو احلداق يونس الفيلكاوي الذي حدثنا عن بداياته البحرية واكثر 
االماكن املناسبة للصيد واالسماك التي تغريه ومتى يصطاد اسماك السبيطي والبالول 

وما اكثر اخطاء احلداقة؟ كما اطلعنا الفيلكاوي على اماكن تواجد الهامور 
وأصعب موقف مر عليه واملشاكل التي يعاني منها اصحاب الطراريد 

مع املراسي،  فإلى احلوار:

بإيدامه ولكنه يفاجأ بش���ح 
الصيد وقلة االسماك، وطوال 
خبرتي التي قضيتها بالبحر 
وجدت ان بحرن���ا وصيدنا 
واسماكنا تغيرت، وذلك بسبب 
اش���ياء كثيرة ومنها التلوث 
الطراري���د والقراقير  وكثرة 
واملش���ابك، فكل هذه االمور 
اثرت وبشكل كبير على الصيد 
واحملادق، ولو تأتي وتسأل كل 
صاحب طراد عائدا للمسنة 
كيف الصيد معاك؟ س���تجد 
اجلواب سلبيا، ولم يبق لنا 
الدعاء بأن يتحسن  س���وى 
البحر والصي���د عموما، ان 
اكثر االماكن املناسبة للصيد 
هي منطقة اخلضر املوجودة 
 بفيلكا ملا مييزها من كثرة صيد 
الس���بيطي والبالول  اسماك 
والنويب���ي والهامور طبعا، 

واالرزاق بيد رب العاملني.

اكثر انواع االسماك 
اغراء لك؟

٭ اكثر االسماك التي تغريني 
هي البالول والسبيطي، لكننا 
مع االسف لم نعد جندها اال 
بش���ق االنفس، وذلك بسبب 
اهمالنا لبحرنا وعدم تفكيرنا 
س���وى ف���ي الرج���وع منه 
باالس���ماك، ومع االسف هذا 
الن���اس حاليا،  تفكير اغلب 
فانظر حل���ال البحر اليوم ال 
العلب واالكياس  جتد سوى 
املنتش���رة وبكثرة،  الفارغة 
القراقير واملشابك  واصحاب 
همهم املال والتلوث دمر اغلب 
االقواع وجعلها نخرة، فإلى 
مت���ى يبقى هذا وضع بحرنا 
بسبب تفكيرنا؟ اما اصحاب 
القرار املس���ؤولون عن هذا 
الوضع فأعتق���د اما نائمون 
بالعس���ل او لهم مصلحة في 

احلاصل لبحرنا!

متى تصطاد السبيطي 
والبالول؟

٭ دائما وأبدا صيد االسماك 
يعتم���د على املوس���م، فمن 
يتقن اوقات وماياه ومواسم 
االس���ماك جتده دائما راجعا 
للمسنة بإيدامه، واعتقد من 
واقع خبرتي ان شهر اكتوبر 
وحتى نوفمبر االفضل لصيد 
اس���ماك البال���ول، وايض���ا 
ش���هر اكتوبر االنسب لصيد 
السبيطي مبنطقة اخلضر التي 

تقع بفيلكا.

اسماك الهامور ليس لها 
نصيب من خيطك؟

٭ ال يوجد حداق كويتي ال 
يحب اسماك الهامور، فهو سيد 
موائد الكويتيني، فقد ضرب 
بالهامور االشعار واالمثال، 
واذا اصطاد شخص هامورا 
حمله وتفاخر به ملا له من شأن 
عظيم بني احلداقة، ونصيبي 
من الهوامير يكون بالطبقة 

ألنها ام الهوامير، ويرجع ذلك 
الى س����بب احتوائها الغزر 
وايضا قل����ة احلداقة الذين 

يذهبون اليها.

اكثر اخطاء احلداقة؟
٭ ال يس����تطيع اي شخص 
معرفة االخطار التي حتيط به 
اال من خالل الصدفة او بجهل 
من الشخص نفسه، وغالبا ما 
يقع بعض احلداقة املبتدئني 
في أخط����اء معينة جتعلهم 
فيما بعد يتعلمون ويتداركون 
اخطاءه����م في املس����تقبل، 
واالخطاء البحرية التي يقع 
فيها احلداقة كثيرة ومتنوعة، 
وال بد ان كل واحد فينا واجه 
مشكلة منها ما يكون بخطأ من 
احلداق نفسه ومنها ما يكون 
مكتوبا عليه من رب العاملني، 
واكثر اخطاء احلداقة تكون 
في عدم االهتمام باالسعافات 
االولية وهي مهمة جدا، فال 

يعرف قيمتها اال من اصيب 
اصابة خطرة، واالمر اآلخر 
عدم حمل الاليف جاكيت وهذا 
خطأ، ولالسف يقع فيه كثير 
النهاية  الناس اآلن، في  من 
االخطاء واردة ويجب علينا 
»جتهيز الدواء قبل الفلعة«، 

وهذا مثل معروف لدينا.

انت متتلك طرادا، فهل 
تطلعنا على املشاكل 

التي تواجهها؟
٭ سؤالك مهم جدا ليس لي 
وح����دي وامنا ايضا يهم كل 
صاحب ومالك طراد، وصدقني 
التي يعاني منها  املش����اكل 
اصحاب الطراريد كثيرة وال 
تعد وال حتصى، لكنني سأذكر 
اهمها، اوال عدم وجود مراس 
كافية وارتفاع اسعارها بشكل 
جنوني، ثانيا افتقار بعضها 
للخدمات وخصوصا البنزين 
واحيانا يضطر صاحب الطراد 

للتزود بالوقود من اخلارج، 
وهذا الشيء فيه تعب، ثالثا 
عدم حمل بع����ض اصحاب 
الليسن  الطراريد املبتدئني 
مما يتسبب في حوادث احيانا 

تكون خطيرة.

اصعب موقف مر 
عليك؟

٭ اذك����ر بإح����دى الرحالت 
البحري����ة قب����ل حوال����ي 4 
سنوات، وكنت يومها ذاهبا 
مع صديقي وحيد الفيلكاوي 
الى  الفيل����كاوي  ومس����اعد 
فيلكا على ط����راد 28 قدما، 
وق����د وصلنا ال����ى وجهتنا 
وكل االم����ور طيبة، وبعدها 
الكبير  قمنا بتبديل طرادنا 
بواحد صغير بحجم 14 قدما، 
 وذلك بسبب ان املكان الذي 
اليه يتطلب  الذه����اب  نريد 
الدخول الي����ه طرادا بحجم 

اصغ����ر ملا في����ه من رق 
وصخر، وذهبنا ووصلنا 
وباش����رنا الصيد ولكن 
املكتوب ما منه مهروب، 
فقد ضربتنا سراية ليال 
وقلبت طرادن����ا ورمتنا 
بالبحر نص����ارع االمواج 
واملوت ملدة ساعة ونصف 
الساعة تقريبا، وجلسنا 
نس����تغيث لع����ل اح����دا 
باجلوار ينقذنا، واحلمد 
هلل استجاب ربي لدعائنا 
واذ بط����راد كويتي ولنج 
ايراني هبوا ملس����اعدتنا 
وانقذونا، وهنا انصح كل 
احلداقة بان يحملوا معهم 
دائما وابدا الاليف جاكيت 
وخصوصا ملثل هذا املوقف 
الذي مر علينا، وفي النهاية 
رجعنا ساملني والشكر لرب 

العاملني.

اصدقاء ذو خبرة 
يرافقونك وترافقهم 

بالصيد؟
اي  ف����ي  اذه����ب  ال  ٭ 
رحل����ة صي����د اال ومعي 
اصدقائ����ي: وحيد وخالد 
مال اهلل وفيصل وياسر 
ومرتضى وهاني ومساعد 
وجميعهم فيلكاوية اهل 
بحر واصحاب خبرة، وال 
اس����تغني عنهم، واغلب 
رحالت صيدنا تكون مع 

بعض.

نصيحة اخيرة لك 
تختم بها لقاءنا؟

٭ نصيحتي لكل احلداقة 
ال تنزلوا البحر اال ومعكم 
الاليف جاكيت واالسعافات 
االولية كاملة، وفي اخلتام 
ادع����و للجمي����ع بالصيد 

الوفير والسالمة.

يونس الفيلكاوي
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سلطان اللغيصم وأحمد الشريعان يباركان

)أحمد علي( مبارك بن جشعم والشيخ دعيج اخلليفة وأحمد اجلربا يباركون    

مبارك الوعالن ود.رشيد احلمد يباركان

بدر الدويش مباركا

املعرس في لقطة تذكارية مع األهل ذيب الشمري ود.عايد املناع ومشاري املطوطح يباركون

علي الدقباسي مباركا

جاسر اجلدعي مباركا

عبداهلل العتيبي وصالح البرغوث يباركان

عمش الطوالة ومنيف احملمود يباركانخالد الشليمي مباركا للمعرس عبداهلل العليان

بندر السعيدي يبارك للمعرس عبداهلل العليان

املعرس مع أخيه ثامر وولديه

محمد اخلليفة مباركا

د.راشد العجمي وحامد العشان ومحمد الطوالة مع املعرس

عبداحلميد املضاحكة ود.جمال العليان يباركان

حسني مزيد مباركاعسكر العنزي مهنئا

د.أحمد الذايدي

أحمد باقر ود.جاسم العليان واملعرس عبداهلل العليان ود.جمال العليان

جاسم يعقوب وبدر عبدالعزيز ومسلم البراك يهنئون

محمد فراج وعدوان بن طوالة يباركان

احتفل د.جاسم العليان 
الشمري بزفاف جنله 

الزميل عبداهلل بحضور 
جمع من النواب 

والشخصيات واألهل 
واألصدقاء الذين قدموا 

املباركة والتهاني باملناسبة 
السعيدة.. ألف مبروك.

أفراح 
العليان

املعرس عبداهلل جاسم العليان

د.عبداهلل املعتوق ونايف العجمي يباركان
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من احلضور شرح مزايا عدسات بايوترو الالصقة

»بايو ترو BIO TRUE« العدسات الالصقة اليومية
من »باوش آند لومب« أحدث إضافات »النظاراتي حسن«

)انور الكندري( من فريق »النظاراتي حسن« 

متابعة من احلضور

عبداهلل الراكان

النظاراتي  نظمت شركة 
حسن، وبالتعاون مع »باوش 
آند لوم���ب«، محاضرة عن 
خصائص عدسات بايوترو 
الالصق���ة اليومية اجلديدة 
م���ن ب���اوش آن���د لوم���ب 
 Biotrue ONEday contact
lenses دع���ت إليه���ا أطباء 
العي���ون واملتخصصني في 
البصريات وفنيي تصحيح 
النظ���ر وأصح���اب محالت 
النظارات والعدس���ات  بيع 
الالصقة الطبية وإلى ممثلي 
وس���ائل اإلع���الم الكويتية 
كان���ت احملاض���رة بعنوان 
»بايوترو اليومية املستلهمة 
من بيولوجيا عينيك«، والتي 
تالها حفل عشاء على شرف 
احلضور وذلك في فندق فور 

بوينتس شيراتون.
وج���اء في كلمة ش���ركة 
النظاراتي حسن التي ألقاها 
مدير التسويق عزيز األسمر: 
»يسرني أن أرحب بكم وأن 
أستعرض معكم باختصار 
هذا املنتج الذي يعتبر ثورة 
جدي���دة في عال���م صناعة 
العدسات الالصقة. أشكركم 
وأش���كر فريق ب���اوش آند 
لومب على تلبيتكم دعوتنا 
وحضوركم بيننا واسمحوا 
ل���ي أن أرح���ب بالدكت���ور 
بهروزي هما مدير العمليات 
والعالقات العامة في باوش 
آند لومب الذي سيناقش معكم 
خصائص عدسات»بيو ترو« 
اليومية املتطورة واملريحة 
وسيجيب عن كل تساؤالتكم 

يسر فندق املنشر روتانا 
اإلعالن عن عودة »احتفاالت 
عطلة نهاية األس���بوع« مع 
برانش يوم اجلمعة العائلي 
في مطعم فيلكا بدءا من 24 
اجلاري كل يوم جمعة من 12 
ظهرا ولغاية الس���اعة 3 بعد 
الظه���ر. وف���ي تعقيبه على 
هذا احل���دث املتمي���ز يقول 
املدير  ربيع األطرش مساعد 
التنفيذي في فندق املنش���ر 
روتانا »الشك أن برانش عطلة 
نهاية األسبوع في مطعم فيلكا 
فرصة مواتية لتجمع العائلة 
واألصدق���اء عموما واألحبة 
األطفال على وجه اخلصوص، 
املأكوالت  لالستمتاع بأشهى 
العربية ولقضاء أوقات ممتعة 
إذ أعد فندق روتانا  مسلية، 
املناسبة برامج  املنشر لهذه 
مختلفة مسلية للكبار وأيضا 
للصغار ف���ي الركن اخلاص 

بهم«.
واض���اف »الرس���م على 
الوجوه، وقلعة القفز املطاطية 
والفوش���ار وحلوى السكر 
إال قليل من  لي���س  وغيرها 
كثير أعددناه إلدخال البهجة 
والفرح���ة إلى قلوب أطفالنا 

 Biotrue™  .»واستفساراتكم
ONEday هي عدسات الصقة 
رفيعة املس���توى تستخدم 
طيلة يوم واحد وتتلف بعد 
ذلك ومت تصنيعها من مادة 
الهايبرجل لتك���ون اجليل 
القادم من العدسات الالصقة 
اليومية التي تستخدم ملرة 
واحدة فقط. املاء هو املكون 
الغالب بني مكونات العدسة 
وهي تؤمن مس���تويات من 
األكسجني أكثر من الهايدروجل 
التقليدي، ومتنح مستخدميها 
رؤية مريحة ط���وال اليوم 
ابتكاره���ا من املواد  بفضل 
املماثل���ة لطبيعة  احليوية 
العني، ما جعلها تؤمن للعني 
الترطيب والتشكيل النظري 
حتى بعد وضعها لساعات 
طويل���ة متتالي���ة. وكونها 
مستلهمة من حيوية العني، 
فإنها ستعزز من تنوع املاركة 
التي تضم محلول بيوترو 

املتعدد االستخدامات.
ووفقا لباوش آند لومب، 
ف���إن Biotrue™ ONEday مت 
تصميمها من قبل فريقهم من 
العلماء والباحثني في صحة 
العني لتكون العدسة الالصقة 
اليومية األولى التي تستخدم 
ملرة واحدة بفضل خصائصها 
الثالثة املستلهمة  احليوية 
من طبيعة وحيوية العني. 
فهي مكونة من املاء بنسبة 
78% وهي نسبة املاء نفسها 
القرنية، وهي  في مكونات 
تؤمن مستويات األكسجني 
املطلوبة للعني العادية من 

األحباء«.
وقد ابتكر الش���يف كبير 
الطهاة في فندق روتانا املنشر 
أطباق شهية جديدة ومميزة من 
شأنها إضافة أجواء احتفالية 
التقليدية،  بعيدة عن تل���ك 
تسعد اجلميع وتفرحهم في 

عطلة نهاية االسبوع.
ويعتبر مطعم فيلكا املطعم 
الرئيس���ي في فندق املنشر 
الذي يتسم بأجوائه  روتانا 
العائلية واألس���رية احملببة 
والذي يلبي حاجة الضيوف 

اجل احملافظ���ة على صحة 
وحيوية العني، كما أن السطح 
اخلارجي لها مصمم ليحاكي 
طبقة الدهون الطبيعية التي 
تغطي سطح العني واملستمدة 
من الدموع ملقاومة اجلفاف. 
 Biotrue™ ONEday عدسات
الالصقة متنح العني أقصى 
الترطيب للعني  مستويات 
متفوق���ة على أي عدس���ة 
الصق���ة يومي���ة متوافرة 
بالسوق اليوم، وذلك حتى 
بعد وضعها ملدة 16 س���اعة 
متتالية. وأظهرت الدراسات 
أن مس���تخدمي العدس���ات 
النظ���رة  يش���تكون م���ن 
املشوش���ة في نهاية اليوم 
وأنهم قد يضطرون إلى رمش 
عيونهم اكثر من مرة إلعادة 
وضوح نظرهم وهم يعملون 
مقابل شاشات احلاسوب. إن 
النظرة املشوشة أو املغبشة 
حتصل عند فقدان العدسات 
للترطيب، ما يجعلها تغير 
شكلها وبالتالي فإنها تؤثر 
س���لبا على درجة وضوح 
ما يت���م النظ���ر إليه. ومع 
خاصية مادة الهايبرجل، فإن 
 Biotrue™ ONEdayعدسات
الالصق���ة حتاك���ي وظيفة 
دموعنا الصحية وحتافظ 
فعليا على مستوى الترطيب 
نفسه كما في العني العادية. 
 Biotrue™ وهذا مينح عدسات
ONEday خاصية محافظتها 
على شكلها، األمر الضروري 
للمحافظة على مستوى نظر 

واضح ونقي طوال اليوم.

النزالء والزوار، ويقدم املطعم 
بوفيها غنيا باملأكوالت العاملية 
في الوجبات الثالث: الفطور، 
الغداء والعش���اء، كما بوسع 
الضيوف انتقاء ما يطيب لهم 
من أطباق م���ن خالل قائمة 
الطع���ام اخلاصة، فضال عن 
مهرجان املأكوالت العاملية في 
ليال متخصصة خالل وجبة 
العشاء مرتني في االسبوع، 
حيث يقدم املطعم ليلة إيطالية 
كل يوم أحد، وليلة مأكوالت 

بحرية كل يوم ثالثاء.

برانش اجلمعة اجلديد واملميز في مطعم فيلكا 
بفندق »املنشر روتانا«

370 متسابقًا يجتازون خط النهاية في 
The McDonald’s Flying Start Triathlon

اجتاز 370 مشتركا خط 
 The McDonald’s النهاية في
Flying Start Triathlon الذي 
اقيم في اخليران 25 اجلاري 
واختتموا بذلك يوما ناجحا 
حيث عبر املشاركون مسافة 
750 مترا س���باحة و20 كم 
برك���وب الدراج���ات و5 كم 

جريا.
وشارك سفير ماكدونالدز 
للنواي���ا احلس���نة، رونالد 
املتس���ابقني في  ماكدونالد، 
أنش���طة الس���باق، وق���دم 
جوائز مالية كبرى للرابحني 
والفائزين باملراكز االولى عند 

خط النهاية.
وق���د ف���از باملركز األول 
للس���باق األوملب���ي الفردي 
املتس���ابق جواك���ني كتاالن 
بتوقيت 2:10:24 ، وجاء في 
املركز الثاني املتسابق رونالد 
موليت بتوقيت 2:15:41 ، فيما 
الثالث محمد  حل باملرك���ز 
عيس���ى ب� 2:15:46. أما في 
سباق العدو السريع الفردي، 
فق���د حل الع���داء جيفر في 
املركز االول بتوقيت 1:06:53 
ونواف الدهي���ان في املركز 
الثاني بتوقيت 1:09:17 ومحمد 
املنصوري في املركز الثالث 

بتوقيت 1:09:35.
وفي سباق املجموعات، 
فاز فريق عبدالعزيز الراشد 
باملركز االول بتوقيت 1:09:17، 
واحتل فريق يوسف الفارس 
املركز الثاني بتوقيت 1:09:35 
وجامع���ة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجيا املركز الثالث 
بتوقيت 1:13:16. أما بالنسبة 
الى فئة الفرق األوملبية فقد 
احتل فريق االوملبيني املركز 
االول بتوقيت 2:06:58 ، وكان 
املركز الثاني من نصيب فريق 
الكويت بتوقيت 2:08:53 ، أما 

الثالث فحصل عليه  املركز 
فريق عبدهلل البدر بتوقيت 

.2:27:46
من جهته، قال ش���ريف 
قطري، مدير إدارة التسويق 
لدى ماكدونالدز الكويت »نود 
تهنئة كل املشاركني والفائزين 
 The McDonald’s Flying في
Start Triathlon، حي���ث ان 
التحدي لم يكن س���هال، ان 
الع���زم واملثاب���رة والروح 
االيجابية التي رأيناها لدى 
جميع املتس���ابقني ستكون 
إله���ام لنا في  دائما مصدر 
ماكدونالدز وأيضا لكل الشعب 
الكويتي، اننا في ماكدونالدز 
الكويت مسرورون مبشاركتنا 
 The في الس���نة الرابعة من
Flying Start Triathlon، وأود 
أن أشكر املنظمني على عملهم 
الدؤوب الذي ساهم في إجناح 

هذا السباق«.
قط���ري  وأض���اف 
»ماكدونال���دز ملتزمة دائما 
بدع���م منط حي���اة رياضي 
متوازن وصحي وسنوسع 
دعمنا للنشاطات الرياضية 
واملب���ادرات الصحي���ة في 

الكويت في املستقبل«.
أن  بالذك���ر،  اجلدي���ر 
الراعي  ماكدونال���دز ه���ي 
 The McDonald’s �الرسمي ل
Flying Start Triathlon، فقد 
قدمت اجلائزة األولى للفائزين 
وقامت بتوزيع وجبات على 
جميع املتسابقني وعائالتهم 
الس���باق.  الذي���ن حضروا 
الكويت تدعم  وماكدونالدز 
باستمرار الرياضة والبرامج 
الرياضية الشبابية احمللية 
واملسابقات الرياضية الكبرى 

في الكويت.

»روائع جنيڤ« تقدم ساعة أملاس هدية 
ألفضل صورة خالل معرض الساعات مبشرف

أعلنت شركة روائع جنيڤ 
للس����اعات عن اطالقها حملة 
مميزة لعمالئها ومتابعيها على 
مواقع التواص����ل االجتماعي 
وتويت����ر،  )الفيس����بوك، 
وانستغرام( لربح ساعة أملاس 
وذلك عن طريق مسابقة أفضل 
صورة يت����م أخذها جلناحها 
»جني����ڤ جاليري« � صالة 8 
الساعات مبشرف  � مبعرض 
الذي على وشك اغالق ابوابه 
السبت 2014/11/1. كل ما عليكم 
فعله ه����و أخذ صورة مميزة 
جلناح روائع جنيڤ للساعات 
مبش����رف وعم����ل هاش����تاج 
#geneve_novelties  عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، وسيتم 
عرض كل الص����ور واختيار 

افضل ص����ورة من قبل إدارة 
روائ����ع جني����ڤ للس����اعات 
الفائز بالساعة  واالعالن عن 

األملاس اخلمي����س 2014/11/6 
وس����يتم تس����لم اجلائزة من 

مقر الشركة.
شاركونا موهبتكم بصورة، 
لتربحوا االملاس، الهدية عبارة 

عن ساعة أملاسية فاخرة.
شروط املسابقة: 1 � أن تكون 
الصورة من تصويرك اخلاص، 
2 � املس����ابقة جلميع االعمار، 
3 � يجب نش����ر الصورة على 
  geneve_novelties# هاشتاج
عبر االنستغرام او فيسبوك 
او تويتر، الختيار الفائز، 4 � 
من املمكن املشاركة بأكثر من 
صورة، 5 � آخر موعد للنشر 
ومشاركة الصورة يوم اخلميس 
2014/10/30، 6 � سيتم االعالن 

عن الفائز 2014/11/6.

د.سامي سعد

مستشفى السالم الدولي يستقبل
د.سامي سعد خبير جراحة التجميل

يس����تقبل مركز درماكير 
الدولي  في مستشفى السالم 
د.س����امي سعد خبير جراحة 
التجميل، ملدة 3 أيام فقط خالل 
الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 
2014 في مرك����ز درماكير في 
مبنى املسيلة، لتقدمي كل ماهو 
جديد في مختلف مجاالت الطب 
التجميلي وجراحة التجميل.

ويزور د.س����امي س����عد 
املتخص����ص ف����ي اجلراحة 
والترميمي����ة  التجميلي����ة 
مستشفى السالم للمرة األولى 
ملعاين����ة وإج����راء العمليات 
اجلراح����ة التجميلية للوجه 
واجلسم، والتي تشمل نحت 
اجلسم وجراحات شفط الدهون 
وجراح����ات الصدر وعمليات 
جتميل األنف وعمليات حقن 
الده����ون وبوتوكس � فيلرز 
وجتديد البشرة وشد الوجه 
والرقبة وشد اجلبني وجتميل 

اجلفون.
وبه����ذه املناس����بة علقت 
مديرة مركز درماكير إخصائية 

التجميل واملشرفة على الزيارة 
ليندا أماني ناجي قائلة: »يعد 
د.س����امي س����عد م����ن أفضل 
اجلراح����ني احملترف����ني ذوي 
اخلب����رة الطويل����ة في مجال 
جراحة التجميل، الذي يستخدم 
أحدث طرق التكنولوجيا في 
عمله، ونحن سعداء بزيارته لنا 
في مستشفى السالم لإلطالع 
ومعاين����ة ومتابع����ة وإجراء 
العمليات لبعض احلاالت التي 
تتطلب ذلك، فوجوده إضافة 
جديدة ومهمة جلدول برنامج 
األطباء الزوار ملستشفى السالم 

وخصوصا مركز درماكير«.
د.سامي س����عد أعرب عن 
س����عادته بهذه الزيارة قائال: 
»إنني س����عيد جدا بزياراتي 
هذه للكويت عموما وملستشفى 
السالم الدولي خصوصا، فهي 
احلريص����ة كل احلرص على 
توفير أفضل اخلدمات املتاحة 
في عالم التجميل على املستوى 
أثنى  العاملي لعمالئها«. وقد 
د.سامي على التقنيات املتوافرة 

واإلمكانيات الهائلة في مركز 
اجللدية والعناية بالبش����رة 
والتي ال تقل عما يقدم في كبرى 
مراكز التجميل في العالم، كما 
أثنى على خبرة فريق العمل 

املتميز في مركز درماكير.
اجلدير بالذكر بأن د.سامي 
س����عد عضو في نقابة أطباء 
لبنان )لوب( ويشغل منصب 
األمني الوطني للجمعية الدولية 
 ،)ISAPS( جلراحات التجميل
واملمثل الوطن����ي للبنان في 
الدول����ي للجراحات  االحتاد 
والترميمي����ة  التجميلي����ة 
)IPRAS( وأيضا املمثل الوطني 
للبنان ف����ي الرابطة العربية 
جلراح����ة التجميل واحلروق 
)PABPS( ورئي����س التحرير 
 ،LSPRASnews �����التنفيذي ل
واجلراحة التجميلية الترميمية 
التحرير  )LSPRAS( ورئيس 
 LSPRAS التنفي����ذي ملوق����ع
وعضو أمني سر مجلس إدارة 
اجلمعي����ة اللبنانية جلراحة 

.)LSPRAS( التجميل

بداية السباق

الوصول للنهاية

من السباق
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كثيرة هي البرامج االذاعية 
ولكن قليل منها ما يجذبنا 
اليه ونحرص على متابعتها 
رغ���م الظ���روف، ومن هذه 
البرام���ج برنامج »القايلة« 
ألن فريق عمله ال ميكن ان 
جتده ف���ي أي برنامج آخر، 
فريق مب���دع، فريق يحفر 
الصخر حتى يظهر للمستمع 
إذاعية محترمة تشده  مادة 
وتدهش���ه ويصفق لها من 

دون وعي.
هذا بالضب���ط ما حصل 
مع���ي وانا اس���تمع حللقة 
»قايلة الوفاء« التي بثت امس 
األول عبر اثير محطة كويت 
fm وأعدها مش���عل العنزي 
وقدمها مايك مبلتع وأخرجها 
سمير بوحمد بينما تصدى 
الخراج »فالش���تها« دواس 

العجمي.
حلقة »مجنونة« بالفعل 
الشهيد الشيخ  ألن فارسها 
فهد األحمد اجلابر الصباح 
الذي توفي منذ اربع وعشرين 
سنة، إال ان حديثه عن مشاكل 
التي  الرياضة والصراعات 
حتدث فيها تش���عرك بانه 

بيننا حاليا. 
الش���هيد الشيخ  حديث 
فهد األحمد اجلابر الصباح 
في »قايل���ة الوفاء« حتدث 
به ف���ي برامج اخرى عندما 
كان يعي���ش بيننا وقبل ان 
تغتاله رصاصة الغدر ولكن 
الذي  »الدوب���الج« اجلميل 
عمله فريق »القايلة« ترفع 

القبعة بإسقاط اجاباته  له 
على الوضع الذي نعيش���ه 
حاليا في الرياضة وغيرها 
من املجاالت كان له اثر جميل 
في نفوس املستمعني الذين 

كانوا يتابعون احللقة.

الشهيد فهد األحمد مع الزميل الراحل محمد املطيري في برنامجه الذي حتدث فيه عن الشعر والفروسية

مقدم برنامج »قايلة الوفاء« مايك مبلتعالراحل الشيخ راشد احلمودالشيخ د.طالل الفهد

في حلقة »مجنونة« حتمل بني طياتها الكثير من اإلبداع و»احلرفنة«

الشهيد فهد األحمد في »قايلة الوفاء«: كتبت الشعر
باسم  مستعار حتى ال يجاملني أحد وحتى أصل للحقيقة

أبلغ محمد جاسم وفيصل القناعي أنهما  سيموتان بشكل طبيعي .. وإمنا موتته ستكون غير طبيعية !

ه���ذا الف���ارس ال���ذي ال 
يتكرر في الشارع الرياضي 
الكويتي واخلليجي والعربي 
والعاملي ملواقفه املشرفة التي 
ال يستطيع اي شخص في 
مكانه ان يفعلها، وهذا االمر 

اكده من حتدثوا عنه.
في احللقة مثل أمني سر 
االحتاد الكويتي السابق محمد 
جاسم والراحل الشيخ راشد 

احلمود وغيرهما.
اجلهد املبذول في »دوبالج« 

احللقة ال يفعله اال اشخاص 
يحبون عملهم ويعش���قون 
صنع االفكار ألنهم باختصار 
اشخاص »غير عاديني« في 
الكويت���ي يبحثون  االعالم 
دائما ع���ن التميز والنجاح 
في برامجهم، ألنهم يؤمنون 
بالعمل اجلماع���ي والدليل 
له���ذه احللقة  انهم تصدوا 
التي يصع���ب ان يتصدى 
لها اي فريق آخر مهما كانت 

عقلياتهم.
اجلميل في »قايلة الوفاء« 
اخلاصة بالشهيد الشيخ فهد 
انها  األحمد اجلابر الصباح 
كشفت احلقيقة للرياضيني 
واجلمه���ور الرياض���ي عن 
إلغائه الهدف الرابع من مباراة 
منتخبي الكويت وفرنسا في 
كأس العالم ألنه كش���ف ان 
هناك في األم���ر »ملعوبا« 
ضد منتخب الكويت في تلك 
املب���اراة األمر الذي اضطره 
الى النزول للملعب واكتفى 

بالنظ���ر حلكم املباراة الذي 
ألغى بعد ذلك الهدف الرابع 
دون ان يطل���ب من���ه ذلك، 
باالضافة الى قصة انضمامه 
الى الفدائيني إلميانه بالقومية 
العربية، حيث مت اختيار اسم 
»أبوالفهود« الذي ابلغ رفيقي 
دربه: أمني سر االحتاد السابق 
محمد جاسم والزميل فيصل 
القناعي ان موتتهما ستكون 
طبيعية بينما موته سيكون 
غي���ر طبيعي وكان ذلك في 
ش���هر ابريل بدورة اخلليج 
العاشرة وكان ذلك احلديث 
العابر في س���يارتهم، لتمر 
األشهر وميوت موتة شريفة 

دفاعا عن الوطن.
وعن حياته الشعرية، ذكر 
انه لم يكتب باسمه احلقيقي 
حت���ى ال يجامل���ه احد عند 
ما يكتب باس���مه احلقيقي 
وحتى يصل للحقيقة ألنه 
اليها،  باملجاملة لن يص���ل 
حس���ب قوله، فاخت���ار له 

اصدقاؤه اسما مستعارا وهو 
»الشامخ« خصوصا ان الشعر 
والفروسية من هواياته التي 

يعشقها كثيرا.
ش���هدت احللق���ة ع���دة 
مداخ���الت هاتفي���ة اوله���ا 
كانت مع أمني س���ر االحتاد 
الس���ابق محمد جاسم الذي 
حتدث عن عالقته الشخصية 
ب�»الشامخ« وعن قلبه الرقيق 
في مساعدة الناس، باالضافة 
الى مداخلة مع جنله رئيس 
االحتاد الكويتي لكرة القدم 
الش���يخ د.طالل فهد األحمد 
الصباح الذي شكر »القايلة« 
على هذه احللقة التي نستذكر 
فيها شهداء الرياضة الكويتية 
مس���تذكرا مواقف والدهم، 
رحمه اهلل، في تربيته لهم.

وبثت »القايلة« تسجيال 
نادرا للراحل الشيخ راشد 
احلمود الصباح الشخصية 
الش���امخ  م���ن  املقرب���ة 
»أبوالفه���ود«، رحمه اهلل، 
حتدث فيه عن استشهاده في 
قصر دسمان بعد محاصرته 

من الغزاة العراقيني.
يذك���ر ان فري���ق عم���ل 
»القايلة« لم يبخس احلقوق 
االدبي���ة للبرامج التي متت 
االستعانة بها لعمل »دوبالج« 
ب�  ف���كان يذكرها  احللق���ة 
»فالشته« إحقاقا للحق مع 
تقدمي الشكر والعرفان ملقدمي 
تلك البرنامج التي استضافت 
الش���هيد الشيخ فهد األحمد 
اجلاب���ر الصباح خصوصا 
املعل���ق الرياضي املخضرم 
خالد احلربان والزميل الشاعر 

الراحل محمد املطيري.

الشهيد لم يلغِ 
الهدف الرابع 

لفرنسا في كأس 
العالم 1982 

أسرة البرنامج بثت 
تسجياًل نادراً 

للراحل الشيخ 
راشد احلمود يروي 

قصة استشهاده

خالل استضافتها في برنامج »املتهم«

نادين الراسي: أحب هيفاء.. وأكره فضل شاكر !

اللي����ث حجو أن يكون اس����ما 
تيم حسن ونادين الراسي في 
البداية، ولكن مع تغيير فريق 
اإلخراج، وعندما تغيرت األمور، 
صارت األم����ور بغير طريقة، 
أنا حدا ما بحب أعمل مشاكل، 
وحتى املنتج إي����اد جنار قال 
لي بردو رح أدرج اس����مك بني 
تعداد االخوة، مع إنني لست من 
االخوة«. ولدى سؤالها عن سبب 
عدم قبولها اتخاذ دور الشقيقة 
ميرا ال����ذي لعبته النجمة أمل 
بشوشة، قالت نادين: »عندما 
قرأت النص وطلب مني أختار 
بني دوري ماريا وميرا، رأيت 
أن دور ماري����ا يعني لي، فيه 

رس����الة، ومعاناة ومرض، في 
البداية الدور لم يأخذ مجهودا 
مني، ولكن دور ماريا صعب، 
ويحتاج الى تركيز، حتى انني 
لم أس����تطع أن أقوم بالدراسة 
الالزمة ملعرفة عوارض ومعاناة 
مريض سرطان الرأس، ولكن 
تعبنا، وعملنا أنا وقيس الشيخ 
جنيب، وسيف الدين سبيعي 
على كل مشهد، وماريا جمعت 
الكل من حولها، فكيف ال يكون 
دورها بطوليا«، كما أكدت على 
جناح املسلسل الكبير، بشهادة 
الصحافة الت����ي كتبت »ماريا 
بقيت بقلوبنا«، وأضافت الراسي 
أن أمل أثبتت أنها جنمة كبيرة، 

وممثلة خطيرة.
نادين نف����ت اتهام إهانتها 
لزميالتها، وأثنت على جناح 
النجمتني هيفا وهبي وميريام 
فارس في التمثيل، وأش����ادت 
بنج����اح مسلس����ليهما، ولدى 
سؤالها من تختار من النجمتني 
للعمل معها في مسلسل مشترك، 
أجابت نادين: »هيفا وميريام«. 
ولك����ن وبعد إص����رار مقدمي 
البرنامج على اختيار اسم واحد، 
اختارت هيفا وقالت: »أنا بحب 

هيفا، بحبها كثير«.
أما ردا على سؤال حول أكثر 
شخص تكرهه في الوسط الفني، 
أجابت نادين: »حدا كنت أحبه 
كثيرا، أحب أن أسمع أغانيه، 
لألسف، هو فضل شاكر، مش 
النتمائه، أكرهه ألنه تعدى على 

اجليش اللبناني«.

الوقت الالزم لعائلتي وأوالدي. 
أنا ال أحب التكلم عن نفس����ي، 
ولكن شهادات معنيني وأصحاب 
اختصاص اعتبرت أنني أملك 
قدرات صوتية«. وعما إذا تعبت 
الفنية للوصول  في مسيرتها 
الى النجومية، أوضحت نادين 
أنها وبصراحة، بعد أن مثلت في 
املسلسل اللبناني »البشاوات«، 
طلبها املخرجون ألدوار البطولة. 
وعن اس����تخفافها بنجوميتها 
كممثلة، وعدم دراسة األدوار 
التي تقبلها، كدورها في مسلسل 
»االخوة«، الذي وافقت فيه أال 
يدرج اسمها في الصف األول، 
قالت نادين: »اتفقت مع املخرج 

ردت املمثل����ة اللبناني����ة 
النجمة نادين الراس����ي على 
العديد م����ن االتهام�ات التي 
طالته�������ا مؤخ���را، ضم��ن 
برنام����ج »املته�������م«، م����ع 
اإلعالمي������ني رج����ا ناص��ر 
الدين ورودول�����ف ه��الل، 
 »LBCI« �عل�����ى شاشت����ي ال

وال� »LDC« الفضائية.
بص����دق وبصراحة، وبعد 
أن أقسمت على قول احلقيقة، 
كش����فت نادين خليل الراسي 
عن عمرها احلقيقي 35 عاما، 
واعتبرت أنها ال تخاف أن تصرح 
بعمرها احلقيقي، »عشت ال� 35 
سنة بكثير قصص حلوة وكثير 
قصص بش����عة، ما في احذف 
ش����ي منها، بخاف من املرض، 
املصيب����ة، بس م����ا بخاف من 

عمري«.
البداية من االتهام بالضياع 
بني التمثيل والغناء، الذي نفته 
الراس����ي، وأكدت أن تركيزها 
على التمثي����ل وليس الغناء، 
بالقول: »م����ا بحس حالي عم 
إحيي مهرجان����ات أو حفالت، 
بس أي شي باقدر أوظف صوتي 
فيه لعمل انس����اني أو وطني 
أو مس����رح غنائي ليش أل، لو 
بدي اغني م����ا في مهرجان أو 
س����هرة، بكون قاعدة بالبيت، 
بس مني مركزة بالغناء، ألنه 
يحتاج للتدريب على الصوت مع 
أساتذة، والنوم عشر ساعات، 
بينما التمثيل يحتاج لساعات 
وأوقات طويلة، أوفق فيها أيضا 

نادين الراسي مع اإلعالميني رجا ناصر الدين ورودولف هالل

فرح يوسف احترق قلبها في بوسطن

عبرت فرح يوس���ف عن سعادتها 
بنج���اح حفله���ا في والية بوس���طن 
األميركية مع مواطنها إلياس كرم الذي 
أطل بع���د غياب، في إطار جولة تقوم 
بها جنم���ة »أراب آيدول« في الواليات 

املتحدة.
وكتبت الفنانة السورية الشابة عبر 
صفحتها على »فيسبوك«: »احلفلة كانت 
انبس���طت بأخواتي السوريني  قوية 
اللي دموعه���م الغالية حرقتلي قلبي 
وحسس���تني بقدر هائ���ل من احملبة، 

وانبس���طت خيرات اهلل باخواتي من 
كل اجلنس���يات العربي���ة واألجنبية 
اللي وجودن مبارح كان مزين احلفلة 

وخصوصا اخوتنا الفلسطينيني«.
وكانت يوسف قد استهلت جولتها 
األميركي���ة بوالي���ات جاكس���ونفيل، 
وأورالندو، وفلوريدا، وكونيكتيكيت، 
هذا واحتفلت ف���رح قبل أيام بتجاوز 
عدد املعجبني بصفحتها املليون معجب، 
بينما تستعد الن تتخطى حاجز النصف 

مليون متابع على »تويتر«.

فرح يوسف قبل صعودها خلشبة املسرح

املعلق القدير خالد احلربان أثناء 
 تسجيل حواره مع  الشهيد

 في 14 / 1 / 1990



فنون
االربعاء 29 اكتوبر 2014

27

عبدالسالم الزايد

يقام في 13 الشهر املقبل حتت شعار »العالقة املفقودة.. امتهان املشاركة«

24 محاضرة و12 ورشة عمل وأمسيات فنية في »نقاط لإلبداع« اخلامس
تتناول مواضي���ع مختلفة 
وتطرح أسئلة حول موضوع 

»التعاون اجلماعي«.
وتاب����ع قائ����ال: ستق����ام 
3 أنشطة ثقافية ترفيهية هدفها 
تعزيز التفاعل والتعارف بني 
املش���اركني وترتبط بعنوان 
املؤمت���ر وهي: عرض خاص 
لفيل���م »يوميات ش���هرزاد« 
للمخرج���ة اللبناني���ة زينة 
دكاش التي ستكون من ضيوف 
املؤمتر، وحفل توزيع جوائز 
ومعرض مس���ابقة حروف 
لتصمي���م اخلطوط وتوقيع 
كت���اب »مهندس���ا خطوطيا 

حداثيا« لنصري خطار.

العمل  املرجوة م���ن ورش 
إيج���اد تفاعل  فقال: هدفها 
إيجابي جتاه مفهوم املشاركة 
مبش���اركة محدودة لضمان 
بيئة منتجة ووقت قيم مع 

احملاضرين.
وأضاف: ستتناول ورش 
العم���ل موضوعات تصميم 
العربي  املنتجات واخل���ط 
الكالسيكي واحلديث واإلخراج 
التحريري وتصميم اخلط 
املقاطع املوسيقية  وتأليف 
املرجتلة وصياغة نصوص 
األفالم القصي���رة وغيرها 
وكتابة الرواية، وس���ينظم 
املؤمتر نقاش���ات مفتوحة 

العمل اإلبداعي.
وأشارت الى ان احملاضرات 
ستتناول موضوعات عن اللغة 
العربية ودوره���ا واحلوار 
اخلالق والبداوة في الكويت 
والفنون والتصميم املعاصر 
وأهمية التعاون في التصميم 
ومن خالله وكيف غير العمل 
املش���ترك حياتنا واملجهود 
الف���ن بجميع  اجلماعي في 
أشكاله وفرادة العمل الثقافي 
والعالج بالدراما وغيرها من 

املوضوعات ذات الصلة.
من جان���ب آخر، حتدث 
العضو املؤس���س للمؤمتر 
واكيم زيدان ع���ن األهداف 

املنظمة حرصت على استضافة 
مجموعة من الضيوف أمثال 
العاملي  الكاريكاتي���ر  فنان 
السوري علي فرزات، الفنان 
أحمد ماطر، الفنان جاس���م 
الفنان املصري  النصراهلل، 
أبوالنج���ا واملعاجلة  خالد 
بالفن���ون د.آم���ار بهبهاني 
وآخرون سيقدمون محاضرات 
وورش عمل مختارة وغنية 
ستتناول جتارب املبدعني من 
املنطقة كل في مجاله ووجهة 
نظره وجتربته، وذلك بهدف 
فه���م احلاجة لإلبق���اء على 
مفهوم املش���اركة واالرتقاء 
به ليشمل مختلف منصات 

حصة احلميضي في املؤمتر 
ال���ذي عقد أمس  الصحافي 
الت���ي  األول ان األنش���طة 
ستعقد على مدى 7 أيام من 
13 وحتى 19 نوفمبر املقبل 
في املركز الثقافي األميركاني 
ستكون حتت إدارة دار اآلثار 
اإلسالمية، إضافة إلى أنشطة 
في بيت السدو وستتضمن 
مجموع���ة م���ن احملاضرات 
عدده���ا 24 محاضرة غنية 
لنخبة من املبدعني في عدة 
مجاالت إضافة إلى 12 ورشة 
عمل وحلقات حوار ونقاش 

وفعاليات ترفيهية.
وأشارت قائلة: ان اللجنة 

مفرح الشمري
@Mefrehs

تنطلق في الثالث عشر من 
الشهر املقبل أنشطة مؤمتر 
»نق���اط« لإلب���داع بدورته 
الكويت حتت  اخلامسة في 
املفقودة..  ش���عار »العالقة 
امتهان املشاركة«، وذلك على 
مدى 7 أيام، حيث سيتناول 
في دورته اجلديدة عددا من 
املوضوعات املرتبطة باحلوار 
والتبادل اإلبداعي واملشاركة 

والتعاون بني املبدعني.
من جانبها، أكدت العضو 
املؤس���س ملؤمت���ر »نقاط« 

حصة احلميضي وواكيم زيدان في املؤمتر

مشهد من فيلم »يوميات شهرزاد«

خالد ابوالنجااملخرجة زينة دكاش

أكد أن اجلمهور احلكم على جناح جتربته في دور األب

خالد أمني لـ »األنباء«: مستعد ألداء أي دور يستهويني
األول سيحمل عنوان »حب 
القلوب« واآلخر بعنوان »عناق 
املاء« مش���يرا الى انه يقوم 
حاليا بقراءة نصوص هذه 
األعمال إلبداء رأيه وفي حال 
مت االتفاق سيقوم بتصويرهم 
لعرضهم في الفترة املوسمية 

أو في رمضان املقبل. 
وفيما يتعلق مبدى تقبل 
جمهوره ألداء دور األب في 
آخر أعماله مسلسل »حب في 
األربع���ني« ذكر ان اجلمهور 

هو م���ن يحكم عل���ى مدى 
جناح أو تقب���ل الدور الذي 
اعتبره إضافة ملشواره الفني، 
خصوصا أنه قام بأداء دور 

األب للمرة االولى. 
وع���ن إمكاني���ة تك���رار 
التجرب���ة أفاد أم���ني بأنه ال 
يتردد بأداء أي دور يستهويه 
أين كان هذا الدور ومستعد 
لتجسيده بالشكل املطلوب 
سواء كان دور األب أو غيره 

من األدوار.

ان يقام خارج البالد. 
 وان العمل في حال اكتمل 
بالشكل املخطط له سيشهد 
مشاركة كم كبير من النجوم 
وس���يصور بأحدث معدات 
التصوير إلنتاجه بالش���كل 
املطل���وب وني���ل إعج���اب 

املشاهدين عند عرضه. 
وفيما يتعلق مبشاريعه 
على مستوى األعمال الدرامية، 
كشف أمني أن لديه مشروعني 
فنيني يتمثالن مبسلسلني، 

أحمد الفضلي

يستعد الفنان خالد أمني 
لدخول مشروع فني جديد 
يتمث���ل ف���ي بطول���ة فيلم 
التحضير له  سينمائي يتم 
حاليا لتصوي���ره في االيام 
القادمة.  وأكد أمني ل� »األنباء« 
أن مشروع هذا الفيلم يعتبر 
جاهزا حاليا وسأقوم بإعداد 
األم���ور متهيدا لبدء  بعض 
خالد أمنيالتصوير والذي من املنتظر 

من خالل استضافته في برنامج »بصراحة«

هادي شرارة: ليس راغب عالمة من يقرر إذا كنت أطّل على 
»أم.بي.سي« أو »سي.بي.سي« أو يقرر استبعادي من »البراميات«

متس بفلكلورنا أو بلهجتنا او 
مبنطقنا وهذا لم يحصل في 
لبنان من قبل، فلطاملا كانت 
الرحبانية معدية  املوسيقى 
ولكننا اليوم اصبنا بعدوى 
القرف والوسخ واحلق يقع 
على وس����ائل االعالم، فهناك 
القليل من االخالقيات والقيم 
لتأليف اغنية تكون شبيهة 
بواقعنا وبعيدة عن كل هذا 
اجلو املتسخ الذي نعيشه دون 
ان نأخذ الفلكلور السوري او 
العراقي ونطبقه في لبنان، 
فهل من عراق����ي او مصري 
يغني »لبناني« بالنسبة التي 
نغني فيها نح����ن بلهجاته؟ 
نحن معقدون جدا...« مؤكدا 
انه يحاول قدر املستطاع ان 
ينجز اغنيات لبنانية لها طعم 
وقيمة. هذا وأشار شرارة الى 
انه فوجئ بتعليقات وتغريدات 
اجلمه����ور وتفاعله����م على 
مواق����ع التواصل االجتماعي 
حول اطاللة كارول صقر في 
»ستار اكادميي« ألنهم كانوا 
متلهفني ومشتاقني لرؤيتها 
وفرحوا ألنها استطاعت ان 
متزج بني الشرقي والغربي 
بشكل محترف ورائع. واكد 
انه ليس السبب في محاربة 
الى  البعض لكارول، مشيرا 
انه حني كان على عالقة جيدة 
بش����ركات االنتاج وببعض 
الفنانني كانت حتارب أيضا 
وحني أصبحت العالقة سيئة 

حوربت اكثر.
في سياق منفصل، أجاب 
الس����وبر  إذا كان  هادي عما 
ستار راغب عالمة حال دون 
ايدول«  الى »اراب  انضمامه 
سابقا ودون تواجده مع باقي 
االساتذة على مسرح »ستار 
اكادميي« خالل البراميات كما 
كان مقررا بداية هذا املوسم، 

فقال: »هذا املوضوع اصبح من 
التاريخ وراغب عالمة ميون 
على حاله ويعمل اغنية ناجحة 
الناس،  قبل ما ميون عل����ى 
لي����س راغب عالمة من يقرر 
اذا كنت اط����ل على MBC او 
على CBC او يقرر استبعادي 
اكادميي،  من براميات ستار 
فخالفي مع MBC رمبا مادي 
أو مهني أو بس����بب االسماء 
املوجودة في جلنة التحكيم، 
لذا ال عالقة لراغب باملوضوع 
وقرار عدم انضمامي للجنة 
»ستار أكادميي« على املسرح 
أتخذ بيني وبني القيمني على 
البرنامج، فأساسا انا ال أحب 
أن اكون في جلنة حتكيم او ان 

اتواجد كثيرا على الهواء«.
أما عن مشاركة مايا دياب 
في برنامج »كوك ستوديو« 
ورفع هادي ش����رارة صوته 
وصراخ����ه عليها حني كانت 
تغن����ي الديو مع جايس����ون 
ديرولو، فأكدت مايا دياب التي 
انضمت الى اللقاء االذاعي، انه 
لم يحصل أي خالف بينهما 
وانه ال يجب على املشاهدين ان 
يأخذوا املوضوع من الناحية 
السلبية، مش����ددة على انها 
تربطها بهادي عالقة صداقة 
ومرح وضحك وانهما بعيدان 
كل البعد عن املش����اكل وانها 
اخ����ذت املوض����وع بضحكة 
وعم����ا اذا كان كل املوضوع 
بروباغاندا اعالمية من اجل 
التس����ويق للديو، قالت مايا 
»ما حصل مباشرة على الهواء 
هو اخلالف احلقيقي هذا كل 
شيء وبالنسبة لي هذا يسمى 
اختالف في اآلراء وليس خالفا، 
فانا حني بدأنا بالتصوير قلت 
لهادي مباشرة على الهواء أنا 
أثق بك ألنني كنت خائفة من 

االغنية ولكني أديتها«.

الت����ي  ميول����ون احلف����الت 
يحيونها وهي مبعظمها فاشلة 
فاالغنية هبطت والناس ملت 
من الفنان الذي يعتقد انه اذا 
كان متواجدا على البانوهات 
فهو موجود في قلوب الناس 
بدل ان يتواجد بأغنية ناجحة« 
وأضاف: »موضوع زوجتي 
كارول ضعيه جانبا، فانا ضد 
ان اقوم بوساطة لها، كل ما 
يهمنا ان نصدر اغنية تكون 
ذات معنى ولها طعم خاص فما 
يقدم اليوم في لبنان لألسف 
هو ابش����ع ان����واع االغنيات 
واجل����و العام قد تغير خالل 
السنوات الثالث االخيرة كذلك 
ذوق الناس واجلمهور يتبع 
اليوم أشخاصا بعيدين عنا، 
مش����يرا الى ان حسني وعلي 
الديك ظاهرة جميلة ولكنها 
ليست موس����يقانا وبالتالي 
ميكنها ان تأخ����د جانبا من 
حياتنا ولكن ليس 90% منها 
ف� 90% من اغنياتنا اليوم ال 

ح����ل امللح����ن وامل����وزع 
املوسيقي هادي شرارة ضيفا 
على برنامج »بصراحة« عبر 
fame fm حيث بدأ احلديث معه 
عن حلول زوجته كارول صقر 
ضيفة على البرامي املاضي من 
برنامج »ستار أكادميي« وعما 
اذا كان الفضل في استضافتها 
يرجع لوجوده في البرنامج، 
اذ مت استبعادها في املواسم 
الس����ابقة وم����ا إذا كان خطأ 
ان يدعم زوجته في برنامج 
حيث كلمته مسموعة؟ فرد 
ه����ادي بالق����ول: »أوال أنا ال 
أريد دعم زوجتي بشيء، ألن 
زوجتي تدعم نفسها وتفرض 
نفسها بفنها، فهناك مسيرة 
فنية تفرض نفس����ها ولست 
أن����ا من افرضها ف����أي فنانة 
لديها فنها ال حتتاج ال لهادي 
شرارة وال لسواه واحملاربة في 
»ستار أكادميي« كانت بسبب 
أشخاص لديهم عقد نفسية 
وحقد ال يزول مع الزمن، فكون 
احدهم كان مقربا من املؤسسة 
ومن زوجة صاحب املؤسسة، 
متكن من منع كارول من الغناء 
وجترأ على ان يوقف اطاللة 
شخص لديه ما يقوله للناس.. 
فه����ؤالء أش����خاص معقدون 
ونفس����يتهم س����وداء مثلهم 
ويحبون ان يحاربوا فنانني 
يقدمون فنا جميال فضال عن 
ان هناك شركة انتاج حاربت 

كارول أيضا...«.
وردا على س����ؤال عما اذا 
كان يعق����ل ان تكون كارول 
صقر في املنزل وزوجها هادي 
شرارة؟ اجاب: »ومن ليس في 
منزل����ه؟ فاملتواجدون اليوم 
على الساحة هم من ميلكون 
املال ليكونوا موجودين على 
البانوهات ولكنهم ال يقدمون 
فنا وال أغنيات ناجحة وهم 

هادي شرارة

ممثلة مو قاعدة ترد على 
اتصاالت منتج خليجي بعد 

ما عطاها نص تقراه من ثالثة 
شهور ومو عارف هاملنتج 

موافقة واال مو موافقة علشان 
يضبط شغله مع غيرها..

يبه ردي عالريال!

مقدم برامج مو اليق عليه 
تقدمي برنامج حواري فيه 

اكشن ألنه ستايله ما يوحي 
انه مثقف وانه عنده أسلوب 
باستفزاز ضيوفه اللي مرات 

يضحكون على أسئلته.. 
خيرها بغيرها!

ممثلة هددت زميلتها 
بالطرد من الديرة بعد 
ما طلبت منها مغادرة 

اللوكيشن ألنها زودتها 
حبتني ومسوية موقع 

التصوير ديوانية.. 
سوالف حرمي!

اتصاالتأسلوب طرد

للمرة الثانية.. عبد السالم الزايد »طالب فزعتكم«
اشتدت املنافسة بني الطالب في مشوار »ستار أكادميي« 
العاشر بعد مرور 7 سهرات أسبوعية، أظهروا فيها مدى 

تطور قدراتهم الصوتية والغنائية.
وعلى أبواب السهرة الثامنة غدا اخلميس، يتواجه الطالب 
الثالثة النومينيه ريتا سليمان وإيلي إيليا من لبنان وعبد 

السالم الزايد من الكويت، لتأمني العودة إلى األكادميية، 
الستكمال مشوار األسابيع املقبلة.

وستستضيف السهرة الثامنة النجمة يارا، التي ستشارك 
الطالب أداء أغنياتها اجلديدة، من األلبوم الذي أطلقته مؤخرا.
كما تستضيف السهرة أيضا النجم اجلزائري الشاب فوديل.
فال تنسوا التصويت للموهبة اجلميلة الكويتية عبدالسالم 

الزايد الذي »طالب بفزعة« أهله في الكويت واخلليج ألنه من 
األصوات املبشرة باخلير للساحة الفنية الكويتية واخلليجية.

انته���ت من وض���ع صوتها 
على جميع أغنياته، وأصبح 
في مرحل���ة التنفيذ النهائي 
واملاس���ترنغ، حيث ستقوم 
خالل األيام املقبلة بتس���ليم 
املاستر وتصميم الغالف الى 
الشركة املنتجة كأول تعاون 
يجمعه���ا مع ش���ركة روتانا 

للصوتيات واملرئيات.
هذا وتس���تعد ديانا حداد 
إلحياء حفل غنائي جماهري في 
إمارة الفجيرة بدولة اإلمارات 

ديانا حداد تستعد إلحياء حفل غنائي 
جماهيري في »سيتي سنتر الفجيرة«

العربية املتحدة، يوم اجلمعة 
املواف���ق 31 أكتوبر 2014، في 
»سيتي سنتر الفجيرة«، حيث 
تلتقي اجلمهور هناك واضعة 
برنامجا غنائيا من بني أجمل 
أغنياته���ا القدمية واجلديدة 
اللبنانية واخلليجية واملغاربية 

واملصرية والعراقية.

دبي: بعد أن أطلقت أحدث 
أغنياته���ا املنف���ردة بعنوان 
»حبيبي مصري« عبر اإلذاعات، 
وغنائها ألول مرة على املسرح 
من خالل حفل »صوت الريان« 
بعيد األضحى املبارك، أطلقت 
العربي«  الغناء  »برنسيسة 
الفنانة ديان���ا حداد الڤيديو 
كليب اخل���اص لألغنية من 
خ���الل قناتها الرس���مية في 
موق���ع »اليوتيوب« ثم عبر 
الفضائيات العربية املختلفة 
في اليوم التالي، التي صورتها 
ما بني أحد استوديوهات مدينة 
دبي في اإلمارات وما بني مدينة 
القاهرة، حتت إشراف ومتابعة 

مدير أعمالها حلمي بشير.
وأعرب���ت ديانا حداد عن 
س���عادتها بأغنية »حبيبي 
مصري« الت���ي حتمل اللون 
واإليقاع املوس���يقي املصري 
الذي تعتز بغنائه دائما، الى 
جانب األلوان الغنائية العربية 
األخرى التي تقدمها من أغاني 
منفردة أو خ���الل ألبوماتها، 
معتب���رة تنوعها بني األلوان 
الغنائي���ة العربية املتنوعة، 
هو منهاجها وهويتها كمطربة 
عربية شاملة، قدمت وتقدم 

كل األلوان املوسيقية. 
وتأت���ي أغني���ة »حبيبي 
مص���ري« كأغني���ة منفردة 
جديدة قب���ل أن تقوم بطرح 
ديانا حداد في كليب »حبيبي مصري«أغني���ات ألبومها املقبل الذي 



English
Wednesday, 29 October, 2014

28ALANBAA

Gender equality at work
more than 80 years off

Childhood depression may be 
lessened with music therapy

AFP -- If you’re waiting for gen-
der equality in the workplace, be 
prepared to wait a long time.

While women are rapidly clos-
ing the gender gap with men in ar-
eas like health and education, in-
equality at work is not expected to 
be erased until 2095, according to a 
report published by the World Eco-
nomic Forum (WEF) Tuesday.

The organisation, which each year 
gathers the global elite in the plush 
Swiss ski resort of Davos, said that 
the worldwide gender gap in the 
workplace had barely narrowed in 
the past nine years.

Since 2006, when the WEF first 
began issuing its annual Global Gen-
der Gap Reports, women have seen 
their access to economic participa-
tion and opportunity inch up to 60 
percent of that of men’s, from 56 
percent.

“Based on this trajectory, with 
all else remaining equal, it will take 
81 years for the world to close this 
gap completely,” the WEF said in 
a statement.

The world would be better served 
to speed up the process, according 
to WEF founder and chief Klaus 
Schwab.

The report, which covered 142 
countries, looked at how nations 
distribute access to healthcare, ed-
ucation, political participation and 
resources and opportunities between 
women and men.

Almost all the countries had made 
progress towards closing the gap in 
access to healthcare, with 35 nations 
filling it completely, while 25 coun-
tries had shut the education access 
gap, the report showed.

Even more than in the workplace, 
political participation lagged stub-
bornly behind, with women still ac-

counting for just 21 percent of the 
world’s decision makers, accord-
ing to the report.

Yet this was the area where most 
progress had been made in recent 
years.

“In the case of politics, globally, 
there are now 26 percent more fe-
male parliamentarians and 50 per-
cent more female ministers than 
nine years ago,” said the report’s 
lead author, Saadia Zahidi.

“These are far-reaching chang-
es,” she said, stressing though that 
much remained to be done and that 
the “pace of change must in some 
areas be accelerated.”

The five Nordic countries, led by 
Iceland, clearly remained the most 
gender-equal.

They were joined by Nicaragua, 
Rwanda Ireland, the Philippines and 
Belgium in the top 10, while Yemen 
remained at the bottom of the chart 
for the ninth year in a row.

The United States meanwhile 
climbed three spots from last year 
to 20th, after narrowing its wage 
gap and hiking the number of wom-
en in parliamentary and ministerial 
level positions.

France catapulted from 45th to 16th 
place, also due to a narrowing wage 
gap but mainly thanks to increasing 
numbers of women in politics, in-
cluding near-parity in the number 
of government ministers.

With 49 percent women min-
isters, France now has one of the 
highest ratios in the world.

Britain meanwhile dropped eight 
spots to 26th place, amid changes 
in income estimates.

Among other large economies, 
Brazil stood at 71st place, Russia 
at 75th, China at 87th and India at 
114, the report showed.

UPI -- It appears children suf-
fering from depression may find 
relief through music therapy. A 
joint effort between the Northern 
Ireland Music Therapy Trust and 
Queen’s University Belfast, funded 
by the Big Lottery fund, resulted 
in a study that shows promising 
results for such techniques.

“Children who received music 
therapy had significantly improved 
self-esteem and significantly re-
duced depression compared with 
those who received treatment with-
out music therapy,” the universi-
ty said in a statement. The study 
took place between March 2011 

and May 2014 and looked at 251 
children with emotional or behav-
ioral problems.

The group was split in half, and 
half were given traditional thera-
py, while the other half were given 
music therapy. They report chil-
dren who received music therapy 
showed higher self-esteem and 
lower depression by the end of 
the study. The authors hope their 
results, presented at a conference 
this week at the university, will 
encourage mental health institu-
tions and professionals to consid-
er music therapy as a viable treat-
ment option.

Causes

Psychology

E-waste burning brighter 
in China’s recycling capital

How congressional hawks 
plan to kill Obama’s Iran deal

Environment

Analysis

AFP -- Mountains of 
discarded remote controls 
litter the warehouse floor. 
In a dimly-lit room, women 
on plastic stools pry open 
the devices, as if shuck-
ing oysters, to retrieve 
the circuitry inside.

In a narrow alley a few 
blocks over, a father and 
son from a distant prov-
ince wash microchips in 
plastic buckets. Men haul 
old telephones and com-
puter keyboards by the 
shovelful off a truck.

Some items will be re-
furbished and resold, others 
will be stripped for com-
ponents or materials such 
as copper or gold.

Business is booming 
in the Chinese town of 
Guiyu, where the world’s 
electronic waste ends up 
for recycling -- and is set 
to get even better.

But the industry has 
a heavy environmental 
cost. Electronic remnants 
are strewn in a nearby 
stream, and the air is ac-
rid from the burning of 
plastic, chemicals and 
circuitboards.

Heavy metal contam-
ination has turned the air 
and water toxic, and chil-
dren have high lead lev-
els in their blood, accord-
ing to an August study 
by researchers at Shan-
tou University Medical 

Reuters - Negotiations 
with Iran over the future 
of its nuclear program 
have not even conclud-
ed yet some members of 
Congress are preparing to 
manufacture a political 
crisis over a deal. Their 
beef? President Barack 
Obama may initially by-
pass Congress and sus-
pend sanctions imposed 
on Iran to make a deal 
possible and only later 
ask lawmakers to end 
them permanently when 
it is determined that Iran 
has complied fully with 
its obligations under the 
deal.

Of course, many of 
the lawmakers com-
plaining about the po-
tential presidential end 
run voted to give him 
the right to waive sanc-
tions when they passed 
sanctions legislation in 
2010 and 2011. And, of 
course, only Congress can 
lift the sanctions perma-
nently, so there wouldn’t 
be any circumventing to 
begin with.

So what’s really go-
ing on?

It’s very simple: If you 
prefer war with Iran over 
a deal with Iran – even 
one that would prevent 
it from building a bomb 
— your best and possibly 
last opportunity to kill the 
deal is immediately af-
ter the nuclear talks have 
concluded. That’s when 
distrust of Iran’s inten-
tions will remain perva-
sive and when its com-
mitment to carry out its 
side of the deal will still 
have to be demonstrat-
ed. Former House Ma-
jority Leader Eric Can-
tor pursued this tactic in 
January after an interim 
agreement was reached in 
November last year.

Ironically, Iranians, too, 
seek an immediate vote 
on lifting the sanctions, 
though for reasons quite 

College.
Much of the e-waste 

that passed through Gui-
yu over the past few de-
cades came from outside 
China.

Western countries are 
now making a greater ef-
fort to process their own 
e-waste, but Chinese do-
mestic supply will soon 
be more than enough to 
step into any breach, cam-
paigners say.

China’s surging econ-
omy has transformed the 
country into a consuming 
power in its own right -- it 
is now the world’s largest 
smartphone market -- and 
use of electronic devices 
has soared.

“Before, the waste was 
shipped from other parts 

different from hawkish 
lawmakers in Congress. 
The hawks want a quick 
vote the better to kill the 
deal. The Iranians want 
a quick vote the better to 
get permanent sanctions 
relief sooner.

In the middle is the 
Obama administration, 
which is seeking a path 
that would make the deal 
durable by offering Teh-
ran reversible econom-
ic relief at the outset of 
the deal with a prom-
ise to make it permanent 
once Iran has fully de-
livered on its end of the 
bargain.

And that is precisely 
what congressional op-
ponents fear: Obama’s 
strategy will persuade 
the Iranians to accept sig-
nificant limits to their 
nuclear program, allow   
inspectors to roam its 
nuclear facilities and 
cooperate with the In-
ternational Atomic En-
ergy Agency on com-
pliance — paving the 
way for a final nucle-
ar deal and permanent 
sanctions relief for Iran.  
Such a scenario would 
undermine congressio-
nal opposition because 

of the world coming into 
China -- that used to be 
the biggest source and the 
biggest problem,” said Ma 
Jun, director of the Insti-
tute of Public and Envi-
ronmental Affairs, one of 
China’s foremost envi-
ronmental NGOs.

“But now, China has be-
come a consuming power 
of its own,” Ma said. “We 
have I think 1.1 billion cell 
phones used, and the life 
of our gadgets has become 
shorter and shorter.”

“I think the wave 
is coming,” he added. 
“It’s going to be a big-
ger problem.”

China currently gen-
erates 6.1 million metric 
tonnes of e-waste a year, 
compared with 7.2 mil-

the Iranians would be al-
lowed to prove over at 
least the course of a year 
that they are a trustwor-
thy partner living up to 
their commitments un-
der the deal. A vote soon 
after a deal is struck in 
November would keep 
distrust alive.

The taming effect of 
Obama’s diplomacy with 
Iran on Congress was vis-
ible in July.  When the 
nuclear talks failed to 
reach an agreement, ne-
gotiators extended them 
for four months. Most 
lawmakers expected the 
extension would open 
the door for the hawks 
to derail the process by 
pushing new sanctions. 
But unlike the sanctions 
gambit in January, the 
new legislation was de-
signed so as not to vio-
late the interim accord, 
which would have giv-
en Tehran a pretext to 
exit the negotiations and  
undermine the ongoing 
diplomacy.

Yet contrary to expec-
tations, the four-month 
extension did not gener-
ate a political showdown 
over diplomacy and sanc-
tions. Three factors ex-

lion for the US and 48.8 
million globally, accord-
ing to the United Nations 
University’s Solving the 
E-waste Problem (StEP) 
Initiative.

But while US e-waste 
production has increased 
by 13 percent over the past 
five years, China’s has 
nearly doubled, setting 
the Asian giant on track 
to overtake the US as the 
world’s biggest source as 
early as 2017.

Nowhere are the profit 
and environmental toll of 
e-waste recycling more on 
display than in Guiyu in 
the southern province of 
Guangdong, where some 
80,000 of 130,000 resi-
dents work in the loose-
ly-regulated industry, ac-
cording to a 2012 local 
government estimate.

More than 1.6 million 
tonnes of e-waste pass 
through Guiyu each year, 
with recycling worth 3.7 
billion yuan ($600 mil-
lion) annually and attract-
ing migrants from near 
and far.

“This work is tiring, but 
the salary is okay com-
pared with the work in 
town,” said a 30-year-old 
surnamed Ma, who left a 
salesman’s job to dismantle 
electronics. “You can make 
4,000 or 5,000 yuan ($650 
to $815) a month.”

plain why the hawks ended 
up losing the fight even 
before it began. First, the 
focus of the hawks was 
divided between the in-
terim deal and defending 
Israel over its war with 
Hamas. Second, support-
ers of the president’s di-
plomacy had prepared 
the ground in Congress 
and mobilized resourc-
es in defense of it. And 
third, and perhaps most 
important, the interim 
nuclear deal had been a 
success.

According to all ac-
counts, the Iranians had 
delivered on all their prom-
ises and commitments. 
They had not dragged 
their feet. They had not 
tried to cheat. Six months 
of continued good news 
had cleared much of the 
poison out of the atmo-
sphere in Congress and 
rendered anti-Iran mea-
sures far more difficult to 
pass. The hawks in Con-
gress have learned their 
lesson. They now fear 
more good news coming 
out of the nuclear talks 
in Vienna. To kill these 
negotiations and pave the 
way for war, they need a 
vote now. Not later.
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احملامي مبارك اخلشاب

قامت بتقلي���د هذه العالمة 
واستخدامها على منتجاتها 

من املالبس.
الدعوى  وحيث تداولت 
أمام احملكمة وحضر احملامي 
مبارك اخلشاب عن الشركة 
الكويتي���ة املدع���ى عليها 
وترافع شفاهة فشرح ظروف 
الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه 
وحافظة مستندات. وعلق 
املرفقة بها  على املستندات 
بأن البني من األوراق وجود 
اختالف بني العالمة التجارية 
اململوكة للش���ركة املدعية 
والعالمة األخرى اململوكة 
للمدع���ى عليه���ا وأن هذا 
االختالف ظاهر من األحرف 
الكتابة  والش���كل وطريقة 
مبا مييز كلتا العالمتني في 
صورتهم���ا العامة مبيزتها 
اخلاص���ة وال تكون���ان في 
مجموع عناصرها اخلاصة 
اي انطب���اع في الذهن لدى 
جمهور املستهلكني من شأنه 
أن يخدع���ه أو يضلل���ه أو 

يوقعه في غلط.
وأض���اف أن العالم���ة 
التجاري���ة للمدع���ى عليها 
مسجلة لدى وزارة التجارة 
والصناعة منذ 2002/10/15 
التس���جيل قرينة  وأن هذا 
على ملكية الشركة لعالمتها 
التجاري���ة وأن املدعية لم 

»االستئناف« ترفض دعوى شركة أجنبية 
شطب عالمة جتارية لشركة كويتية

التسجيل  تطعن على قرار 
خالل املدة املنصوص عليها 
في امل���ادة 72 م���ن قانون 
التجارة، فضال عن استعمال 
التجارية  الشركة لعالمتها 
من خالل املستندات املرفقة 
باحلافظة، وطلب اخلشاب 

حجز الدعوى للحكم.
وقد أصدرت محكمة أول 
درجة حكمها برفض الدعوى، 
واستأنفت الشركة األجنبية 
احلكم ناعية عليه بالقصور 
في التس���بيب والفساد في 
االستدالل ومخالفة القانون. 
وخالل اجللسة قال احملامي 
اخلشاب إنه مبقارنة العالمتني 
اململوكتني للشركتني يتضح 
أن الشركة املستأنفة متلك 
العالمة التجارية املشهورة 
من���ذ ع���ام 1998 والت���ي 
التجاري لها  متثل االس���م 
واملس���تعملة عل���ى جميع 
البضائع الداخلة في الفئات 
25، 35، 43 وأن املس���تأنف 
ضدها األولى تقدمت وسجلت 
عالمته���ا التجارية في عام 
2002 عن خدمات الفئة 35 
العالمتني مختلفتان  � وأن 
ول���كل منهما ذاتية متميزة 
وطلب رفض االس���تئناف. 
وقضت محكمة االستئناف 
برفض االستئناف وتأييد 

احلكم املستأنف.

مؤمن المصري

قض���ت الدائ���رة املدنية 
مبحكمة االستئناف بتأييد 
حك���م أول درج���ة القاضي 
برفض دعوى شركة أجنبية 
كانت تطالب بشطب العالمة 
التجاري���ة اململوكة إلحدى 

الشركات الكويتية.
وتخلص واقعات الدعوى 
الش���ركات  ف���ي أن إحدى 
األجنبية كانت قد اختصمت 
شركة كويتية بطلب شطب 
العالمة التجارية اململوكة لها 
زاعمة أن الشركة الكويتية 

واجهة القاطرة وقد تهشمت متاماً

مصرع سائق قاطرة في تصادم مع ونش على الوفرة

جرعة مخدرات أودت بحياة سيالني 
وضبط متعاط إيراني في حولي

عبدالعزيز فرحان - هاني الظفيري

في بالغني بوقت متزامن، توجهت فرقتان من 
الطوارئ الطبية إلى بالغ عن سقوط شخصني 

مبكانني مختلفني مبحافظة حولي.
وقال مصدر من الطوارئ الطبية ان رجال 
اإلس���عاف توجهوا الى البالغني، واتضح ان 

االول سيالني توفي اثر تعاطي جرعة زائدة من 
املواد املخدرة، وقد مت نقله الى الطب الشرعي، 
بينما البالغ اآلخر، كان إليراني ثالثيني قد 
تعاطى ايضا مواد مخدرة، وكان بحالة يرثى 
لها، قد مت اسعافه من قبل املسعفني ومت نقله 

الى مستشفى مبارك.

محمد الجالهمة

لقي وافد من اجلنس���ية 
اآلسيوية مصرعه اثر اصطدام 
ش���احنة مؤلفة م���ن قاطرة 
ومقطورة على طريق الوفرة، 
وعزا مصدر أمني احلادث الى 
الس���رعة املرتفعة للشاحنة 
املناس���بة  وانعدام اإلضاءة 
اخلاصة بالونش. هذا وبذل 
رجال اإلطفاء جهودا كبيرة 
اثر  إلخراج جثة اآلس���يوي 

التصادم.

العقيد سعيد الهاجري مخاطبا طلبة الدفعة 19

»اإلصالحية« ُتطلق صرخة في معهد ضباط الصف: 
املخدرات فتاكة وتضعف الذاكرة وتتلف خاليا املخ

عبدالعزيز فرحان - هاني الظفيري

عق���د معهد ضباط الصف التابع لإلدارة 
العامة لتأهيل ضباط الصف واألفراد محاضرة 
توعوية بعن���وان »األض���رار االجتماعية 
للمؤثرات العقلية على املتعاطي وأس���رته 
واملجتمع« لطلبة الدفع���ة  19 رقباء أوائل 
وذلك حتت إشراف مدير معهد ضباط الصف 
العقيد بدر محمد البالول ومس���اعده املقدم 

عبدالعزيز محمد املطيري.
قام بإلقاء احملاضرة العقيد سعيد الهاجري 
العامة للمؤسس���ات  اإلدارة  من مرتب���ات 
اإلصالحية، حيث أش���ار إلى جهود وزارة 
الداخلية وأجهزة األمن في مكافحة املخدرات 
وضب���ط مروجيها وتقدميه���م إلى العدالة 
التوعوية بكيفية  إلى جهوده���ا  باإلضافة 
التعرف على أنواع املخدرات وما مت ضبطه 
منها وكيفية االبتعاد عن شرورها باعتبارها 
آفة العصر، مؤكدا على حقيقة أن املخدرات 

فتاكة وتضعف الذاكرة وتتلف خاليا املخ.
وأش���اد العقيد الهاج���ري بجهود رجال 
وزارة الداخلية ومنتس���بي االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات ودورهم الكبير في اكتشاف 
وإحباط العديد من طرق التهريب، مؤكدا أن 
تلك اجلهود حتتاج إلى الدعم من كافة افراد 
املجتمع، داعيا الش���باب إلى توخي احلذر 
وعدم االجنراف وراء أصدقاء السوء وجتريب 

املخدرات.
واختتم بتوضيح الفرص العالجية التي 
يستطيع الشباب االستفادة منها سواء بالتقدم 
الطوع���ي للعالج أو التقدم ببالغ ش���كوى 

اإلدمان إلى جهة االختصاص.
تأتي تلك احملاضرة في إطار حرص إدارة 
معه���د ضباط الصف واألفراد على االرتقاء 
باملستوى التعليمي والتدريبي والربط بني 
اجلانب النظري والواق���ع العملي امليداني 

ملنتسبيه من الطلبة.

سرقة »نارية« من الدوحة

صديق يسلب صديقه بالسالم

كومار الهندي جتول 
مبالبسه الداخلية فكشف 

عن سكره البني

عبدالعزيز فرحان

تعرض مواطن للس���رقة من قبل صديقه 
صباح امس، بعد ان قام صديقه بسلب مبلغ 

100 دينار.
وقال مصدر امني ان مواطنا يبلغ من العمر 
30 عاما، تقدم الى مخفر السالم، يتهم صديقه 
بسلبه، وقال صاحب البالغ بحسب ادعائه ان 
صديقه قام بسلب 100 دينار من محفظته، حيث 
كانا بالسيارة وقتها، فحاول ردعه عن سلب 
املبلغ، اال ان صديقه قام مبسك يده وتهديده 
بالكالم والذ بالهرب، وعليه مت تسجيل قضية 

سرقة، وجار ضبط املدعى عليه.

محمد الجالهمة

احتجز وافد هندي في مخفر ميدان حولي 
وسجلت له قضية »السكر البني واقالق الراحة«، 
وكان مواطن أبلغ عملي���ات الداخلية بتجول 
آسيوي على مقربة من فرع جمعية تعاونية 
وهو مبالبسه الداخلية، حيث سارعت دورية 
إلى موقع البالغ وشوهد الوافد الهندي مبالبسه 
الداخلية، وتبني خروج رائحة كريهة من فمه 
وأفاد بأنه يشرب خمرا محلية بكمية كبيرة ما 

اقعده ومنعه من السيطرة على تصرفاته.

مواطن ومصري 
إلى اإلنعاش إثر حادث

مشاجرة دامية أسفرت 
عن جرح جبهة سوري

سكران يقتحم منزاًل ويكتفي 
بإيقاظ أصحاب املنزل

عبدالعزيز فرحان

فوجئ صاح���ب دراجة نارية أمس بتبخر 
دراجته من أمام منزله بالدوحة.

وقال مصدر امني ان مواطنا شابا تقدم لإلبالغ 
عن اختفاء درجاته النارية التي تقدر قيمتها ب� 
8200 دينار وعند سؤاله فيما كان يشك في أحد، 
أجاب النفي، وعليه أحيلت القضية للمباحث 
للبحث والتحري وقد مت تعميم أوصاف الدراجة 

لرجال الداخلية للقبض على السارق.

عبدالعزيز فرحان - هاني الظفيري

تعرض مصري خمسيني إلصابات بليغة 
بالرأس اث���ر حادث اصطدام وق���ع بالدائري 

السادس مقابل الضجيج.
وقال مصدر من الطوارئ الطبية إن بالغا 
ورد من غرفة العمليات عن احلادث، وقد توجه 
فنيو الطوارئ الطبية، الذين قاموا باإلسعافات 
الالزمة ومت نقل احلالة الى اإلنعاش مبستشفى 

الفروانية.
وعلى صعي���د متصل، تعرض مواطن ابن 
السابعة عشرة لكسر بالعمود الفقري وجرح 
قطعي بالرأس، اثر انقالب س���يارة وقع على 
طريق ميناء األحمدي، حيث قام فنيو الطوارئ 

الطبية بنقله إلى إنعاش مستشفى العدان.

عبدالعزيز فرحان

فض رجال األمن مشاجرة وقعت بني سوريني 
مبنطقة اجلليب مساء امس.

وق���ال مصدر في الطوارئ الطبية انه ورد 
بالغ عن وقوع اصابة اثر مشاجرة دامية بالقرب 
من اسواق اجلليب، حيث أفاد املصدر بانه عقب 
ان فضت الداخلية املشاجرة مت عالج سوري 
قد تعرض لنزيف باألنف وجرح باجلبهة ومت 

نقله ملستشفى الفروانية.

عبدالعزيز فرحان

اقتحم سكران منزال بالصليبخات في ساعة 
متأخرة من مساء أمس األول، وفي التفاصيل قال 
مصدر امني ان السكران لم يكتف باقتحام املنزل، 
إال انه قام بالصياح بصوت عال، موقظا أصحاب 
املنزل، الذين توجه���وا إليه، إال أن كونه كان 
قريبا من الباب، قد اكتفى ذلك السكران املعتوه 
بأن شتم أصحاب املنزل والذ بالهرب مستخدما 
املمرات الضيقة بني البيوت ليتوارى عن األنظار، 
وأضاف املصدر أن أصحاب املنزل تقدموا إلى 
مخفر املنطق���ة لإلبالغ عن الواقعة، حيث انه 
مت تسجيل 3 قضايا على ذلك السكران املزعج 

وهي تهمة السكر ودخول مسكن وسب.

املشاركون في الدورة في صورة جماعية عقب اخلتام 

 الهندي وأمامه املضبوطات 

احملامي علي العلي

س���بيل تزوي���د املش���اركني 
بكافة املعلوم���ات واملعرفة 
لصقل وتنمية املهارات وأداء 
الواجبات املطلوبة منهم على 
أكمل وجه مما ساهم في جناح 

الدورة.
من جانبه هنأ مدير إدارة 
التنس���يق واملتابعة باإلدارة 
العامة للتدريب العميد ناصر 
بورسلي املشاركني الجتيازهم 
الدورة، مؤكدا على دور تلك 
الدورات في رفع املس���توى 
الوظيف���ي ملنتس���بي وزارة 
الكوادر  الداخلية وتطوي���ر 
البش���رية لكافة العاملني في 
املجال األمني ورفع كفاءاتهم 
املهنية من خالل تلك الدورات 
للتعامل مع االحداث وتطوير 

محمد السعيدي، ومت ضبط 
احدهما بينما هرب اآلخر، وقد 
مت إتالف اخلمور ومت التحقيق 
مع الهندي وجارية إحالتهما 

إلى اإلدارة العامة لإلبعاد.

تعويضا مؤقتا عن األضرار 
املادية واألدبي����ة مع إلزامها 

باملصروفات.
وأكد العلي أن موكله قام 
بحجز تذكرة سفر على منت 
التابعة للش����ركة  اخلطوط 
كويت - أبوظبي - كواالملبور، 
إال أن الرحل����ة تأخرت يوما 
كام����ال، مم����ا أدى إل����ى فقد 
أبوظبي  الرحلة املتجهة من 
إلى كواالملبور وضياع يوم 
كامل من إجازته باإلضافة إلى 
خسارة مصاريف الفندق لهذا 
اليوم وهو ما أصابه بحزن 

وأسى.

»الداخلية« اختتمت دورة التخطيط 
اإلستراتيجي للمنظومة األمنية

األمن العام وأمن املجمعات ينسقان حول انتشار 
مكثف للدوريات في العطالت واملناسبات

ضمن اجلهود التي تبذلها قطاعات وزارة 
الداخلية لضبط األمن وفرض هيبة القانون 
ومواجهة كل الظواهر السلبية التي تؤثر على 

أمن املجتمع واستقراره.
عقدت مديرية أمن محافظة حولي اجتماعا 
تنسيقيا مع مديري األمن في املجمعات التجارية 

التابعة للمحافظة.
وتناول االجتماع الذي ترأسه قائد الفرقة 
األمنية باحملافظة العقيد سالم جعيثني العازمي 
ومديري املجمعات التجارية داخل نطاق محافظة 
حولي سبل التنسيق والتعاون بني رجال األمن 

في محافظة حولي ومديري شركات األمن داخل 
املجمعات التجارية، باإلضافة إلى تبادل اآلراء 
في اإلجراءات األمنية الواجب اتخاذها للمحافظة 

على سالمة مرتادي املجمعات التجارية.
وأكد املجتمعون على ضرورة التواجد األمني 
والتواصل املستمر بني رجال األمن واملسؤولني 
الدوريات  التجاري���ة وتكثيف  في املجمعات 
خالل األيام العادية واملناسبات، باإلضافة إلى 
إخطار املديرية عن أي مناس���بة أو احتفالية 
تقام في املجمع���ات التجارية لضبط احلالة 

األمنية ومواجهة أي أحداث طارئة.

إلزام شركة طيران مببلغ 3 آالف دينار 
لتأخير رحلة طيران

ضبط هندي بحوزته 83 بطل خمر محلي باجلليب

إيرانية تتهم طبيب أمراض نساء بـ » غير أخالقية«
واملدعى عليه ينفي والنيابة تسجل قضية

أمير زكي

أمر وكيل نيابة اجلهراء عبدالعزيز البرجس 
بتسجيل قضية بحق طبيب مصري اختصاصي 
امراض نس���اء وتوليد بعنوان »هتك عرض 
باحليلة«، وجاء تسجيل القضية في مخفر 
الواحة بعد ان تقدمت وافدة إيرانية من مواليد 
1988 وقالت انها ترددت على عيادة امراض 
النساء والوالدة في مستوصف الواحة، وحينما 

دخلت على الطبيب وهو مصري فوجئت به 
يصدر عنه تصرفات مخل���ة باآلداب، وقال 
املصدر: مت اس���تدعاء الطبيب للتحقيق معه 
فنفى ما ادعته املبلغة جملة وتفصيال، وحول 
أس���باب ما ذكرته الوافدة اإليرانية واتهامها 
له بذلك ق���ال الطبيب: ال أعرف ما مبرراتها، 
كما انني أعمل منذ س���نوات ولم تأت بحقي 
ش���كوى، كما ان اس���تقبال املريضات يكون 

بحضور املمرضات.

مهارات اتخاذ القرار واستخدام 
تكنولوجيا املعلومات.

ودع���ا العميد بورس���لي 
إل���ى تعميم االس���تفادة من 
الدورات ونقل اخلبرات  تلك 
إلحداث التطور املنشود، مؤكدا 
على أن االرتقاء مبس���توى 
التدري���ب ينعك���س ايجابيا 
على مستوى األداء في تنفيذ 
املهام املطلوبة وحتقيق األمن 

واألمان باملجتمع.

التخطيط  اختتمت دورة 
االس���تراتيجي للمنظوم���ة 
إدارة  األمنية بحضور مدير 
اخلدم���ات املالي���ة واإلدارية 
العمي���د جمال  والصيان���ة 

سليمان املصري.
شارك في الدورة 23 ضابطا 
من مختل���ف قطاعات وزارة 
الداخلية واشتملت فعاليات 
الدورة على محاضرات في إدراك 
أهمية اتخاذ القرارات كمحور 
للعمل اإلداري لتوفير البنية 
التحتية الالزمة الس���تخدام 
تكنولوجيا املعلومات من اجل 
القرار اإلداري  فعالية اتخاذ 
وتكوين قاعدة معلومات. وقد 
وجه العمي���د جمال املصري 
خالص الشكر والتقدير جلميع 
املش���اركني في الدورة وثمن 
التزامهم باحلضور وحرصهم 
عل���ى املش���اركة والت���زود 
باملعلوم���ات وتطوير العمل 

األمني واألداء املهني.
وأشار إلى دور تلك الدورات 
ف���ي خدمة منتس���بي وزارة 
الداخلية من الضباط في القيام 
بالواجبات املنوطة بهم على 
أكمل وجه، معربا عن تقديره 
وشكره لرئيس وأعضاء املركز 
الدولي لالس���تثمار البشري 
على ما بذل���وه من جهد في 

هاني الظفيري 

ضبط رج���ال األمن أمس 
األول 83 قنين���ة مياه كبيرة 
كانت بحوزة هندي مبنطقة 
اجللي���ب بينم���ا اس���تطاع 
آخ���ر الهرب إل���ى جهة غير 

معلومة.
امن���ي:  وق���ال مص���در 
القي���ام باجلولة  أثن���اء  انه 
التفقدية االعتيادية باملنطقة 
بقيادة وكي���ل عريف معزي 
الرش���يدي وبرفقته شرطي 
خالد احلريص، متت مشاهدة 
شخصني يقومان بدفع عربة 
بش���كل مش���بوه محاول���ني 
الت���واري عن أنظ���ار املارة 
بالطريق، وعند مشاهدتهما 
للدورية، الذا بالفرار ومتت 
مطاردتهما جريا على األقدام 
ومت طلب إسناد من قبل مالزم 

مؤمن المصري

ألزم����ت الدائ����رة املدنية 
مبحكمة االستئناف برئاسة 
املستشار أحمد أبو الزيد شركة 
طيران بأن تؤدي ملواطن مبلغ 
3 آالف دينار تعويضا، وذلك 
لتأخير موعد رحلته مما أدى 
إلى ضياع ي����وم من إجازته 

وإصابته بحزن وأسى.
وتتلخص تفاصيل الدعوى 
في أن دفاع املواطن احملامي 
علي العلي تقدم بدعوى مدنية 
مطالبا فيها بإلزام الشركة بأن 
تؤدي ملوكله مبلغ 5001 دينار 

مالزم تعرض لإلهانة 
داخل مخفر الفحيحيل

محمد الجالهمة

سجل ضابط مخفر الفحيحيل وهو برتبة 
مالزم قضية »اهانة موظف عام«، متهما مواطنا 
من مواليد 1989 بإهانته خالل تأدية مهام عمله 

داخل املخفر.
وقال املبلغ ان املدعي دخل لتسجيل قضية، 
وخالل انتظ���ار املدعى عليه داخل املخفر قام 

بالتلفظ عليه بعبارات مهينة.
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عرفان الهندي ردّ جميل مواطن بسرقة سيارته طراز  2002 !بنغالي سجل هاتفني على مواطن  دون علمه

محمد الجالهمة

احتجز واف���د بنغالي ف���ي مخفر الرقة 
ووجهت إليه تهم���ة التزوير في محررات 
عرفي���ة. وكان مواطن أبلغ »الداخلية« عن 
اكتشافه تس���جيل خطني هاتفيني باسمه، 

وأس���فرت التحقيقات عن ان وافدا بنغاليا 
يعمل في محل هواتف قام بتسجيل اخلطني 
الهاتفني على اس���م املواطن من دون علمه، 
مس���تغال قيام املبلغ بشراء هاتف منه قبل 

6 أشهر.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن الى مخفر الفحيحيل وابلغ عن 
سرقة سيارته اليابانية موديل 2002، وقال املبلغ 
ان سيارته سرقها سائقه الهندي ويدعى عرفان، 
مش����يرا الى انه طلب من الهندي احضار ابنائه 

من املدرسة. وفوجئ باتصال ادارة املدرسة به 
لتبلغه بوجود ابنائه حتى الساعة الثالثة عصرا 
حيث سارع الى االتصال بالسائق ليجد هاتفه 
مغلقا على الدوام، وس����جلت قضية سرقة ومت 
ادراج عرفان على قوائم املطلوبني لسرقة مركبة 

الكفيل.

وفاة »بدون« في املجدلي
لقي »بدون« مصرعه بشارع املجدلي بالصليبية 
أمس إثر اصطدامه بعمود إنارة. وقال مصدر أمني 
إن بالغا ورد غرفة العمليات عن وقوع حادث سيارة 
وعليه توجهت فرقة من الطوارئ الطبية، ودورية 
أمن إلى املوقع، إال أن س���ائق السيارة لفظ أنفاسه 

األخيرة قبل وصول االسعاف.
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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

السعودية تسلم منفذ الساملي
»بدون« تسلل إليها قبل عام

براءة رئيس مجلس إدارة شركة من خيانة األمانة

هاني الظفيري

رحلت السلطات السعودية شخصا من فئة 
البدون كان قد دخل الس���عودية بطريقة غير 

مشروعة منذ نحو سنة.
وقال مصدر أمني إن رجال منفذ الس���املي 
أحالوا »بدون« إلى مخفر الس���املي بعد أن مت 

استالمه من السلطات السعودية.
وأضاف املصدر انه بالتحقيق معه أتضح 
ان صادر بحقه منع س���فر من الكويت، وأنه 
متكن من التس���لل الى السعودية عن طريق 
االختباء في سيارة صديقه. وعليه مت إحالة 
البدون إلى جهات االختصاص، وجار استدعاء 

صديقه الذي مكنه من الهرب.

قضت محكمة اجلنح برئاسة رئيس الدائرة 
عبداهلل اجلسار ببراءة رئيس مجلس ادارة 
شركة الدار إلدارة األصول االستثمارية من 
تهمة خيانة األمانة مع إحالة الدعوى املدنية 

إلى احملكمة املختصة. 
وتتلخص الواقعة في إسناد االدعاء العام 
الى املتهم تهمة خيانة األمانة على سند من 
القول انه حاز مبوج����ب عقد ادارة محفظة 
استثمارية اسهما تعود ملكيتها للمجني عليه 

وتصرف فيها حلسابه اخلاص. 
وقد حضر مع املتهم احملامي بكر عبدالعزيز 
البديع وترافع ش����فاهة ودفع بانتفاء اركان 
اجلرمية ومبدنية النزاع وبأحقية املتهم في 
التصرف في االس����هم طبق����ا لنصوص عقد 
احملفظ����ة املبرم مع املجن����ي عليه، وحصل 
على حكم ببراءة موكله من التهمة املسندة 
إليه وبإحالة الدع����وى املدنية الى احملكمة 

املختصة.

ً طالب ووالده يضربان معلما

مصرع مصري في بيت املصعد

عبدالعزيز فرحان

قام طالب ووالده بضرب معلم اردني اول من 
امس مبنطقة الروضة امام الطلبة واملعلمني.

وق���ال مصدر امني ان معلم���ا اردنيا تقدم 
ملخفر الروضة وافاد بقيام طالب ووالده بضربه 
واهانته امام زمالئه، واضاف املصدر ان املعلم 
الذي تقدم بالبالغ ارفق تقريرا في بالغه وعليه 
مت تسجيل قضية اهانة موظف واعتداء بالضرب، 

وجار استدعاء املدعى عليهما.

محمد الجالهمة

سجلت في مخفر الزهراء قضية سقوط من 
علو ووفاة، وجار تسجيل القضية بهذا املسمى 
بع����د ان تلقت عملي����ات الداخلية بالغا يتضمن 
س����قوط عامل في بيت املصعد، وبانتقال رجال 
األمن الى املسكن الذي وقعت فيه حادثة السقوط 
في الزهراء تبني ان وافدا مصريا يعمل عامل بناء 
كان ميارس عمله في بناية قيد اإلنش����اء وسقط 
باخلطأ من الطابق الثالث في بيت املصعد ليلفظ 

أنفاسه األخيرة على الفور.  احملامي حمود الردعان

مؤمن المصري

املدنية  الدائ���رة  ألزم���ت 
الكلي���ة مواطنا  باحملكم���ة 
بتعوي���ض ضاب���ط مباحث 
مببلغ 3000 دينار تعويضا 

نهائيا.
وتتلخص الدعوى املرفوعة 
من احملامي حمود الردعان في 
أنه أثناء تأدية موكله ضابط 
املباحث لعمله في التحقيق في 
إحدى قضايا االعتداء بالضرب 
واملتهم فيها املدعى عليه، قام 
بواجب���ه ونفذ أم���ر الضبط 
واإلحضار الصادر من احملقق 
الذي كان يتولى التحقيق في 
قضي���ة الضرب، فما كان من 
املدعى عليه إال أن قام بالتشهير 
باملدعي ضابط املباحث ونشر 
اس���مه وبيانات���ه كاملة في 
مواق���ع التواصل االجتماعي 
»تويتر« و»إنستغرام« وكتب 

إلزام مواطن بتعويض ضابط 3000 دينار 
بعد التشهير به في »تويتر« و»إنستغرام«

عبارات مس���يئة له وشكلت 
إهانة وحتقيرا له بني زمالئه 

وأسرته.
وفي الوقت الذي قضت فيه 
محكمة اجلنح بتغرمي املتهم 
مبلغ 100 دينار في حكم نهائي، 
طالب الردعان بتعويض موكله 
مببلغ 5001 دينار على سبيل 
التعويض املدني املؤقت نظرا 
لألضرار األدبية والنفسية التي 
حلقت به من تصرفات املدعى 
إلى أضرار  عليه باإلضاف���ة 
مادية نتيجة تعاقده مع محام 
ملقاضاة املدعى عليه، وقضت 
احملكمة املدني���ة بتعويض 

املدعي مببلغ 3000 دينار.
وأك���د احملام���ي الردعان 
متسكه أمام محكمة االستئناف 
باملطالبة مببلغ 5001 دينار، إذ 
أن مبلغ 3000 دينار ال يعوض 
عن األض���رار املختلفة التي 

حلقت مبوكله.
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

397
2495

458236
1763

3592
8

327
53
6782

2349
49

59718326
47925
9872

9
849

7482
29571

582
94
2573

13
678

472
62

486
7249

أفقياً:

عمودياً:

التدريبات
الشاقة
التحمل
الصبر
القوى
ميزان
حتكم
رمي

الرمح
قفز

احلواجز
الفروسية

شجاعة
دور
شدة
جبل
زمن 

قياس
مشجعون

بارز
سراب
شاهد
عيان

٭ سنة االكتشاف 1898
أصغر الكائنات احلية وأبسطها 
للكثير من  وعام��ل مس��بب 
األم��راض البش��رية بدءا من 
نزالت البرد البسيطة الى احلمى 

الصفراء املميتة.
٭ اكتشفه دميتري ايفانوفسكي 

ومارتينوس بيجرينك.
مل��اذا يعتبر من أعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ الڤيروسات أصغر بكثير من 
اخلاليا والبكتيريا وهي أصغر 
األشكال احلية على األرض، انها 
صغيرة جدا بحيث تس��تطيع 
ان تتوالد داخل خلية مضيفة 
ما وتق��وم بعملها عن طريق 
التحكم بتلك اخللية، الڤيروسات 
صغيرة جدا بحيث ميكنها ان 
تنسل من أي مرشح أو عائق. 
أجاب اكتشافها عن الكثير من 
األسئلة الطبية في بداية القرن 
العشرين وأكمل نظرية باستور 

عن اجلراثيم.
الڤيروسات معظم  تسبب 
األمراض البش��رية اخلطيرة، 
والى ان مت اكتشافها كان الطب 
قد وقف عاجزا عن التقدم في 
معاجلة أمراض البشر، باكتشاف 
للڤيروس��ات فإنه  بيجرينك 
اكتشف فعليا نوعا حيا جديدا 
كان صغيرا جدا بحيث ال يرى 
باستخدام أي مجهر باستثناء 

مجهر إلكتروني جبار.
٭ حقائ��ق طريفة: م��ا أكثر 
الڤيروسات املسببة لألمراض 
ش��يوعا؟ املجموعة الش��ائعة 
هي ڤيروس��ات الراين والتي 
يوج��د منها عل��ى األقل 180 
نوعا، ڤيروسات الراين تسبب 
نزالت البرد وهي منتشرة في 
كل العالم تقريب��ا حيث تؤثر 
على كل الناس باستثناء أولئك 
الذين يعيشون في الصحارى 
املتجمدة في الق��ارة القطبية 

اجلنوبية.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  اليامـــالـ  حس، 2ـ  لصـ  م مـ  
بر )معكوسة(، 3ـ  ناهد شريف، 4ـ  
تفرقه )معكوسة(ـ  بالء )معكوسة(، 
5ـ  أم املرادم، 6ـ  جائرـ  ي ي ي، 7 
ـ حن، 8 ـ فاتن حمامة، 9 ـ رامي ـ 

سبر )معكوسة(، 10 ـ حائرتان.

عموديًا:
1ـ  النهامـ  فرح، 2ـ  مقاصل )معكوسة(ـ  ا ا 
ا ا، 3ـ  )هـ ر ا ج( مبعثرةـ  أمت )معكوسة(، 
4 ـ الفداء )معكوسة( ـ رين )معكوسة(، 
5 ـ شـــتما، 6 ـ أمر ـ محرر )معكوسة(، 7 
ـ ملياء ـ أن )معكوســـة(، 8 ـ فادي ـ مر، 9 
ـ حرـ  ميل )معكوســـة(ـ  هب، 10ـ  سباب 

ـ يد ـ سم.

حل عينك .. عينك

1ـ  من الغناء الكويتي الشعبيـ  شعور، 2ـ  سارق 
ـ متشابهانـ  قمح )معكوسة(، 3ـ  ممثلة مصرية 
راحلة، 4ـ  متييز )معكوسة(ـ  مصيبة )معكوسة(، 
5ـ  جزيرة كويتية، 6ـ  ظالمـ  متشابهة، 7ـ  عطف، 
8ـ  ممثلة مصرية، 9ـ  قاذفـ  اكتشـــاف األعماق 

)معكوسة(، 10 ـ محتارتان.

1ـ  مغني ســـفينة الغوصـ  ســـعادة ، 2ـ  لقطع 
الرؤوس )معكوسة(ـ  متشابهة، 3ـ  جهرا )مبعثرة( 
ـ قادت )معكوســـة(، 4 ـ التضحية )معكوسة( 
ـ نهر أوروبي )معكوســـة(، 5 ـ سبا، 6 ـ أعبر ـ 
مخلص من القيد )معكوســـة(، 7 ـ علم مؤنث ـ 
للنصب )معكوســـة(، 8 ـ علم مذكر ـ علقم، 9 ـ 
عكس عبدـ  يضجر )معكوسة(ـ  ثار، 10ـ  شتائم 

ـ من األطراف ـ مادة قاتلة.

احلل  أسفل الصفحة

الڤيروس

حل اعرف الشخصية:
منى امرشا

حل كلمة السر:
سباعية القوى

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من األلعاب 
األولمبية من 11 حرفًا

بمادورزراس
تيلشجشمملا

حزفجبدنيقل
كارالةزقوت
منوععاجفيد
يمسةةيازار

اشيلقشوبلي
لجةمياحارب

صععحاهـلرما
بويتسدازحت

رنالةقاشلا
وقنابارسلا

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 منذ آالف الس��نني، ظهرت 
انواع عديدة م��ن احليوانات 
العمالقة وراحت جتوب الغابات 
الكب��رى حت��ى م��ألت الكرة 
األرضية، وم��ع ضخامة هذه 
احليوانات، فهي كانت عاجزة 
عن حتمل املصاعب واملتاعب 
التي كانت تواجهها، مثل عوامل 

الطقس واختفاء الغذاء.
ويوما بعد يوم بدأت هذه 
احليوانات الضخمة باالندثار، 
ول��م يبق اال نوع��ان من كل 
األعداد واألنواع الضخمة التي 
كانت متأل األرض، وهما النوع 
االفريقي والنوع اآلس��يوي، 
ومن املعروف ان اسالف هذا 
احليوان كانت من احليوانات 
باملاموث  املعروف��ة  الضخمة 
والتي ال ت��زال هياكلها قائمة 
في املتاحف حتى اليوم، وهي 
بالطبع ذات مناظر مخيفة، وقد 
قام العلماء باستخراج عظامها 
من الكهوف وضفاف االنهار في 
افريقيا الشمالية واوروبا، كما 
عثروا على هذا احليوان داخل 
قطع جليدية محفوظا بشكله 
الكامل مبا فيه العينان. ومع ان 
هذا احليوان قد عاش في معظم 
ارجاء األرض اال انه ال يتواجد 
اليوم اال في بعض املناطق من 

افريقيا وآسيا االستوائية.
اليوم من  الفيل��م  ويعتبر 
أضخ��م احليوان��ات واكثرها 
شهرة، فالفيلة هادئة ولطيفة 
وذكية جدا، وهي اكثر مرونة 
في الترتيب والتدريب من اي 

حيوان آخر.
الفيل��ة  وتتش��ابه اق��دام 
باالعمدة الضخم��ة وهذا قد 
يب��دو ضروريا حلم��ل ثقلها 
العاجية  اما اس��نانها  الكبير، 
فهي بالفعل اسنان ذات حجم 
غير ع��ادي، فهي تعينها على 
احلفر القتالع اجلذور من اجل 
الغذاء وبالتالي الستخدامها في 
الدفاع عن نفسها، اما الدماغ 
فهو صغي��ر جدا باملقارنة مع 
حجمه. لكن اه��م جزء الفت 
في الفيل هو اخلرطوم، فهو 
امتداد لألنف وللش��فة العليا 
ويستخدم كيد وأنف وشفاه 

دفعة واحدة.
وهن��اك ما يقارب 40.000 
عضلة في هذا اخلرطوم، فهو 
لذلك قوي ج��دا ومرن أيضا 
في الوقت نفس��ه، كما يظهر 
في نهاية اخلرطوم ما يش��به 
األصابع احلساسة والتي تعني 
الفيل على التقاط األشياء حتى 

املسمار الصغير.

من أين جاءت الفيلة؟

احمد علي:

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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خالد العرافة 

عبدالمحسن المشاري

سأحتدث من خالل إطاللتي األسبوعية هذه املرة 
عن جنون األسعار في عيادات ومستشفيات 

وصيدليات القطاع اخلاص، حيث إن هناك 
تفاوتا بأسعار اخلدمات الصحية املقدمة في تلك 

املستشفيات في ظل عدم وجود آلية واضحة في 
وضع قوائم األسعار املتغيرة.

وزارة الصحة مشكورة ال نعلم ما هو دورها 
في هذا األمر، حيث الواضح أنه ال سيطرة لها 

على األسعار اخليالية املتعلقة بالكشف في تلك 
املستشفيات خاصة أن األسعار تقفز بني فتره 

وأخرى دون أن يكون لقطاع التراخيص بالوزارة 
أي دور يذكر للحد ومنع أي زيادة في األسعار ألن 
األمر يتعلق بصحة مريض ومهنة إنسانية سامية. 

كذلك نالحظ أن األسعار بدأت من 10 دنانير 

بالدخول على الطبيب العام، وارتفعت بقدرة قادر 
إلى 40 دينارا خالل فتره قصيرة وأن هناك 

مستشفيات جتاوزت رسوم الدخول للكشف في 
املرة األولى في بعض العيادات التخصصية الـ 
50 دينارا مقابل صمت من وزارة الصحة التي 

شجعت البعض على التالعب في األسعار بسبب 
غياب اجلانب الرقابي واإلجراءات الرادعة بحق 

املتجاوزين.
ومن خالل مقارنة مع دول اخلليج جند أن 

أسعار الكشف في القطاع الصحي اخلاص لدينا 
تفوق نظيرتها في الدول األخرى بأضعاف، 

حيث باستطاعة املريض الدخول على استشاري 
متخصص بـ 20 دينارا في تلك الدول، ولدينا 

الدخول على الطبيب العام بضعف املبلغ، كذلك 

هناك ارتفاع مصطنع في أسعار األدوية مقارنة 
مع صيدليات القطاع اخلاص في دول اخلليج، 
حيث يباع لدينا بسعر الضعف رغم أن السعر 

من بلد املنشأ موحد والسعر املباع لنا ولهم أيضا 
موحد، لذا يجب على وزارة الصحة أن تفعل 

دورها الرقابي واإلشرافي على مستشفيات القطاع 
اخلاص وأن تراعي الوضع املالي للمراجعني الذين 

استنزفت جيوبهم بسبب مزاجية األسعار التي 
تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وان يكون هناك 

بروتوكول عالج موحد على جميع املستشفيات 
والعيادات لرسوم الكشف بأال يتعدى 20 دينارا 
لالستشاري و10 لالختصاصي، وهذا األمر بيد 

وزارة الصحة التي ننتظر منها إلزام هذا القطاع 
بأسعار معقولة وليست مجنونة. 

يحكى انه في قدمي الزمان كان هناك شاب تقي 
يطلب العلم ومتفرغ له ولكنه كان فقيرا، وفي يوم 
من األيام خرج من بيته من شدة اجلوع وألنه لم 
يجد ما يأكله، فانتهى به الطريق إلى أحد البساتني 

والتي كانت مملوءة بأشجار التفاح، وكان أحد 
أغصان شجرة منها متدليا في الطريق، فحدثته 
نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه وال 
أحد يراه ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة 
واحدة، فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى 

ذهب جوعه، وملا رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه 
وهذا هو حال املؤمن دائما.

جلس يفكر ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي 
مال ملسلم ولم استأذن منه ولم استسمحه؟ فذهب 

يبحث عن صاحب البستان حتى وجده فقال له 
الشاب: يا عم باألمس بلغ بي اجلوع مبلغا عظيما 
واكلت تفاحة من بستانك من دون علمك وها أنا 

ذا اليوم استأذنك فيها، فقال له صاحب البستان: 
واهلل ال أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند 

اهلل، فأخذ الشاب يلح على صاحب البستان أن 
يغفر له زلته ولكنه ال يبالي، فبدأ الشاب املؤمن 

يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وقال له أنا مستعد 
أن اعمل أي شيء بشرط أن تسامحني وحتللني، 

وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان وصاحب 
البستان ال يزداد إال إصرارا وذهب وتركه والشاب 
يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته وبقي الشاب 
عند البيت ينتظر خروجه إلى صالة العصر، فلما 

خرج صاحب البستان وجد الشاب اليزال واقفا 
ودموعه حتدرت على حليته فزادت وجهه نورا 

غير نور الطاعة والعلم، فقال الشاب لصاحب 

البستان: يا عم إنني مستعد للعمل فالحا في هذا 
البستان من دون اجر باقي عمري أو أي أمر تريد 
ولكن بشرط أن تسامحني عندها، اطرق صاحب 

البستان يفكر ثم قال: يا بني إنني مستعد أن 
أسامحك اآلن لكن بشرط، ُسّر الشاب وتهلل وجهه 
بالفرح وقال: اشترط ما بدا لك يا عم، فقال صاحب 
البستان: شرطي هو أن تتزوج ابنتي، صدم الشاب 

من هذا اجلواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا 
الشرط، ثم اكمل صاحب البستان قوله: ولكن يا 
بني اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء وأيضا 

مقعدة ال متشي، ومنذ زمن بعيد وأنا ابحث لها عن 
زوج استأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها 
التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك واال فأنا 

خصمك عند اهلل يوم القيامة، صدم الشاب مرة 
أخرى بهذه املصيبة الثانية وبدأ يفكر كيف يعيش 
مع هذه العلة خصوصا انه مازال في مقتبل العمر؟

وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته وتهتم به 
وهي بهذه العاهات؟ ولكنه حزم أمره وبت فيه 

وقال: أصبر عليها في الدنيا ولكن أجنو من 
ورطة التفاحة يوم القيامة، ثم توجه إلى صاحب 
البستان وقال له: يا عم لقد قبلت ابنتك وأسال 
اهلل أن يجازيني على نيتي وان يعوضني خيرا 

مما أصابني، فقال صاحب البستان: حسنا يا بني 
موعدك اخلميس املقبل عندي في البيت لوليمة 

زواجك وأنا أتكفل لك مبهرها.
فلما كان يوم اخلميس جاء هذا الشاب متثاقل 

اخلطى، حزين الفؤاد، منكسر اخلاطر، ليس كأي 
زوج ذاهب إلى يوم عرسه فلما طرق الباب فتح 
له أبوها وادخله البيت، وبعد أن جتاذبا أطراف 

احلديث قال له: يا بني، تفضل بالدخول على 
زوجتك وبارك اهلل لكما وعليكما وجمع بينكما 
في خير، وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي 

جتلس فيها ابنته، فلما فتح الباب ورآها، فإذا بها 
فتاة بيضاء أجمل من القمر، قد انسدل شعرها 

كاحلرير على كتفيها، فقامت ومشت إليه فإذا هي 
ممشوقة القوام وسلمت عليه فإذا بصوتها عذب 

جميل، وقالت السالم عليك ورحمة اهلل وبركاته يا 
زوجي، فوقف هذا الشاب في مكانه يتأملها وكأنه 
أمام حورية من حوريات اجلنة نزلت إلى األرض 

وهو ال يصدق ما يرى وال يعلم ما الذي حدث 
وملاذا قال أبوها ذلك الكالم، ففهمت البنت ما يدور 
في باله فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده وقالت: 

إنني عمياء عن النظر إلى احلرام وبكماء عن النطق 
باحلرام وصماء عن االستماع إلى احلرام وال 

تخطو رجالي خطوة إلى احلرام، وإنني وحيدة 
أبي ومنذ سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح، 

فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من اجلها قال 
أبي: إن من يخاف من أكل تفاحة ال حتل له حري 

به أن يخاف اهلل في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا 
وهنيئا ألبي بنسبك، وبعد عام أجنبت هذا الفتاة 
من هذا الشاب غالما كان من القالئل الذين مروا 
على هذه األمة، غالما نافذ الذكاء، قوي احلجة، 

فطنا، غالما كان له شأن كبير، وبارك اهلل له في 
علمه، وثبت رأيه، فكان من األئمة النادرين الذين 
حفظ الناس فقههم، واشتهر مذهبه في االرض، 

أتدرون من ذلك الغالم؟ انه اإلمام أبوحنيفة صاحب 
املذهب الفقهي املشهور. )اسطر من كتاب قصص 

اعجبتني(.

جنون األسعار

يحكى أنه 
في قدمي الزمان

إطاللة

يا سادة يا كرام

قد تطرأ علينا أوقات شديدة عصية تؤثر في دافعيتنا 
ورغبتنا في اإلجناز والتطور، وتلك األوقات كفيلة 

بأن تصنع فينا مناعة أقوى من تلك التي كانت لدينا 
قبل الشدة وقبل التأثر. إن من رحمة اهلل بنا أن يقدر 
لنا ذلك حتى يكون للسعادة طعم يفتقد ولذة نشتاق 

إليها، ولو كانت أيامنا كلها على وفاق ووئام ملا اجتهدنا 
وملا تعلمنا وملا جلأنا ألحد نسأله أو نستشيره، إن 

األوقات العسيرة غالبا ما تظهر لنا مودة األحبة وقربهم 
وإحساسهم بنا ودعمهم لنا، فهي اختبار لنا ولهم على 

حد السواء.
ال شيء في احلياة يستحق أن نحتفي به كاملشاركة، 

إنها حياة أخرى، ومشاعر كثيرة وخبرات وفيرة، 
إنك متى ما وجدت لك مشاركني يشاركونك أفراحك، 

أحزانك، ومصاعبك فإنك قد ظفرت بأصعب املوجودات 
على اإلطالق، في هذه الدنيا مواقف كثيرة، وأناس 

أكثر، ماعليك إال أن حتسن االختيار ملشاركة الشخص 
املعني واملوقف املناسب، فذلك كفيل بأن تكون سعيدا 

وتكف عن الشعور بالعجز والصمت القاتل. إذا سبق لك 
أن جربت أن تشارك أحدا ولم يبد اهتماما أو رغبة فإما 

أن جترب شخصا آخر أو أن جترب معه موقفا آخر 
مبوضوع مختلف، فليس كل الناس على شاكلة واحدة 

وليس كل املواقف تستهويهم. 
في هذه احلياة جنة، وهي جنة استثمار احملن، إن فرص 

حتسني احلياة وتطويرها لن تنضب مادمت حتاول 
وتكسر في نفسك هما وثقال يكاد يقضي نحبك، بكل 
األمل أدعوك كي تنهض وتأوي إلى ركن شديد بالبذل 

والتوكل. 

Sh_aljiran@windowslive.com
Twitter @shaika_a

شيخة أحمد الجيران

استثمار احملن

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

قال تعالى )وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 
ورسوله واملؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 

والشهدة فينبئكم مبا كنتم تعملون- التوبة: 105(.
ذلك ما يقوم به الشاعر عبدالعزيز البابطني في 

كل عام منذ أن قام بتأسيس مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، وهو 
العمل املتواصل لدفع الثقافة العربية بني الثقافات 
األخرى، ذلك اجلهد والتطوير الذي نراه كل عام 

من خالل موعد االحتفال السنوي للمؤسسة 
لنرى بأعيننا اإلجنازات واالبتكارات اجلديدة في 
هذا احملفل األدبي والشعري الذي تتغير عباءته 
كل عام من حيث التنظيم واألفكار، وتبقى كما 

ذكرنا في بادئ األمر األسس ثابتة وهي الثقافة 
العربية. لن أبحر في أعمال البابطني ومن يقوم 

بإجناز تلك األهداف على مدار 25 عاما ألن 
األقالم تعجز عن أن تضع تلك اإلجنازات في 

سطور قليلة، ولكن سأسلط الضوء اليوم على 
نقطتني أوالهما املاضي وثانيهما املستقبل، تلك 
هي سطورنا التي جتمع بني التاريخ واملستقبل. 

قد يسأل البعض ما الرابط الذي يجمع بينهما؟ 
وقد يندهش اآلخرون كيفية جتميعهما؟ ومن هذا 
وذاك تكون اإلجابة واضحة كوضوح الشمس هي 

»دورة أبي متام الطائي«.
في هذا العام فاجأنا العم عبدالعزيز البابطني 

عندما أعلن في احتفالية مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري والتي 

أقيمت حتت رعاية جاللة امللك محمد السادس 
ملك اململكة املغربية في مراكش، وكان هذا ما 

بني 21 و23 أكتوبر 2014 فكانت املفاجأة جتميع 
أغلبية كل ما كتبه أبي متام الطائي في مجلد 

واحد، ذلك هو املاضي وهاهو التاريخ يحلق ما 
بني الشرق والغرب، تلك األشعار واألبيات أتت 
من املشرق لتغرد في املغرب، تلك هي سياسة 

عبدالعزيز البابطني جتميع األمة العربية في قلب 
واحد، وهذا ليس بجديد على سياسته في نشر 

الثقافة العربية وجتميع تراثها.
وتأتي املفاجأة األخرى وهي املستقبل الذي 

يتجسد في طالئع الشباب والفكر اجلديد الذي 

حدد لها الشاعر البابطني جائزة من العام القادم 
خاصة للشباب ليطلع العالم على الفكر اجلديد 

ومستقبل العروبة وليؤكد أن الشعر العربي نهر 
لم يجف وإلى اآلن تنبع منه الوديان ليسقي 

األدب العربي.
تلك هي حصيلتنا التي نتجت من احتفالية 
البابطني التي أطعمت القلب قبل أن تغذي 

العقل مبا قرأ علينا من أشعار ومبا سمعنا من 
حوارات أدبية لنعرف أين وصلت الثقافة العربية 
وقبل هذا كان التتويج للمحفل هو رعاية جاللة 

امللك محمد السادس لذلك االحتفال ومن ثم 
ربط املاضي باملستقبل بأياد جاهدت وثابرت 

لتجمع بينهما، فشكرا للشاعر عبدالعزيز سعود 
البابطني ملا يقدمه من جهود لتوحيد الثقافة 

العربية.
٭ مسك اخلتام: ومنا إلى العم عبدالعزيز البابطني 
بأن يخصص دورة عن املرأة وكل ما كتب من 
أجلها في املاضي واحلاضر واملستقبل.. عساك 

على القوة.

البابطني 
بني املاضي 
واملستقبل

محلك سر

ليس كما يقال إن احلرب التي تقودها الواليات املتحدة 
األميركية على عناصر تنظيم داعش واحلركات الدينية 

املتشددة سواء كانت في العراق أو سورية ال تخدم 
إال املصالح األميركية والدول األوروبية، بل هي على 

العكس حتقق أهدافا أساسية وإستراتيجية خلدمة جميع 
األطراف بالتساوي، العربية واإلقليمية والدولية في 

احلاضر واملستقبل.
ومن الواضح أن تصاعد ضربات التحالف الدولي ضد 
عناصر داعش في األراضي السورية بدأ يدفع باجتاه 
مفاوضات سياسية غير معلنة في محاولة إليجاد حل 

سياسي لألزمة السورية املستمرة منذ عام 2011م، 
فيما يرى املراقبون أن احلل السياسي في سورية بات 

مستحيال.
وقد جنحت ضربات التحالف الدولي اجلوية في حتديد 
منطقة العمليات العسكرية لـ»داعش« واحلد من متدد 
عناصر التنظيم وذلك من خالل الضغط املستمر على 

أماكن تواجد التنظيم بتوجيه ضربات جوية انتقائية 
ومكثفة تعمل على منع التنظيم من التقاط أنفاسه.

ومن املؤكد أن ضربات التحالف الدولي زعزعت توازن 
التنظيم وأفقدته البوصلة في املناطق التي يسيطر عليها 
أو التي يفكر في التمدد إليها، األمر الذي أدى إلى افتقار 
التنظيم إلى عنصر املبادرة عما كان عليه ما قبل تشكل 

االئتالف الدولي.
وتبعث ضربات التحالف الدولي اجلوية رسالة قوية 

للقوى الداعمة للنظام القائم في سورية الذي هو 
أضعف من أن يواجه املجتمع الدولي وأن الضربات التي 

توجه لتنظيم داعش على األرض السورية هي تهديد 
مباشر لقوات األسد في وقت استفاد النظام السوري 

إلى درجة كبيرة من ظهور التنظيم الذي أطال من عمر 
النظام.

ومع استمرار ضربات التحالف الدولي تسعى »داعش« 
الى تغيير إستراتيجيتها العسكرية بعد أن خسرت 

بعض عناصرها ومصادرها احليوية وميزتها القتالية 
إذ أصبحت »داعش« تلهث من مكان إلى آخر من دون 
هدف واضح ولم تعد لها القدرة على التقدم أو حتى 

االستقرار. 
وقد أظهرت احلرب على »داعش« رغبة املجتمع الدولي 
في القضاء على عناصر اإلرهاب وجتفيف منابعه مهما 

كان الثمن غاليا في وقت أدركت فيه بعض مكونات 
املجتمع في سورية والعراق مؤخرا كيف زجت »داعش« 

بهم في نزاعات داخلية وحروب أهلية ال معنى لها 
وليس ألحد مصلحة فيها.

إن املستهدف في احلرب التي تشنها »داعش« ليس 
األنظمة احلاكمة في العالم العربي فحسب بل املجتمع 

العربي نفسه في سورية والعراق والكويت واألردن 
واململكة العربية السعودية وغيرها من دول املنطقة.

وقد كان ومازال ملوقف الرأي العام العربي املعتدل إلى 
جانب املوقف الرسمي دور مهم في التصدي للتطرف 

واإلرهاب وقد عزز ذلك وعي املجتمع العربي، األمر 
الذي أدى إلى عدم انتشار فكر تنظيم الدولة اإلسالمية 

خارج سورية والعراق إال في حاالت فردية.
وقد ساهمت ضربات التحالف الدولي في تخفيف 
الضغط السياسي والنفسي واإلعالمي عن األردن 

واململكة العربية السعودية وغيرها من الدول سواء 
كان على الصعيد الداخلي أو اخلارجي، األمر الذي أعاد 
التوازن والثقة ما بني املوقف الشعبي االيجابي وقدرة 

املوقف الرسمي في الدول العربية املعتدلة على التصدي 
احلقيقي خلطر داعش وغيرها من التنظيمات املتشددة. 
وفي مواجهة اإلرهاب تستضيف الكويت هذا األسبوع 

أعمال املؤمتر الدولي لدول التحالف للبحث في الوسائل 
الالزمة ملواجهة تنظيم »داعش« سياسيا واقتصاديا 
والتركيز على دور اإلعالم في مواجهة التنظيم من 

خالل نشر التوعية بني فئة الشباب في املجتمع العربي.

د.هايل الدهيسات ـ مؤرخ وأكاديمي أردني

»داعش« وضربات 
التحالف الدولي

مجرد رؤية
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عربية وعالمية

»نداء تونس«: 
يجب أن نحكم 

مع األقرب 
إلينا من العائلة 

الدميوقراطية

أكد عدم االلتفات إلى أي محاوالت يائسة للتشويش على دور مصر اإلقليمي في املنطقة

السيسي: أمن اخلليج العربي خط أحمر  وجزء من األمن القومي املصري

العادل والشامل وفقا ملبادرة 
السالم العربية«.

ورأى أن هن���اك »أطرافا« 

تبح���ث »عن دور م���ا لها في 
املنطقة، وحتاول بطرق شتى 
أن توجد لنفسها موطئ قدم 
الفاعلة،  القوى  على خريطة 
وتلك األطراف كانت تظن - 
خطأ - أن إنشاء نظام إقليمي 
جديد س���يتيح له���ا الفرصة 
ملمارس���ة دور رائد إقليميا.. 
وكان���ت النتيج���ة كما نرى 
جميعا.. حروبا أهلية.. نزاعات 
طائفية ومذهبية.. وش���عوبا 
الثم���ن.. وظهرت هذه  تدفع 

األطراف على حقيقتها«.
وأكد أن »هن���اك ضرورة 
إلقامة دولة فلسطينية مستقلة 
قابلة للحياة على حدود الرابع 
من يوني���و 1967 وعاصمتها 
الش���رقية، وهناك  الق���دس 
احتياج إس���رائيلي للشعور 
باألمن وحتقيقه، ومن ثم فإن 
الس���لمية للصراع  التسوية 
املمتد ألكثر من ستة عقود تعد 

حقا أصيال للشعب الفلسطيني 
وتصب في مصلحة الشعب 

اإلسرائيلي«.
وفيم���ا يتعل���ق مبكافحة 
اإلرهاب، قال: »اجليش املصري 
بخير دائما.. وأود أن أوضح 
أن مصر تؤكد على أهمية أن 
تتم مكافحة اإلرهاب من منظور 
ش���امل، ال يقتصر فقط على 
العسكري، وإمنا ميتد  الشق 
ليشمل األبعاد التنموية بشقيها 

االقتصادي واالجتماعي«.
وفي س���ياق متصل، قال 
الرئي���س املص���ري إن بالده 
تتوقع دعما غير تقليدي من 
أصدقائها وشركائها في مكافحة 
اإلرهاب، معتبرا أن هناك حاجة 
لتضافر جهود املجتمع الدولي 

للقضاء على اإلرهاب.
وبحس���ب بي���ان لع���الء 
يوسف املتحدث باسم الرئاسة 
املصرية فإن السيسي قال خالل 

اس���تقباله جاكوب ليو وزير 
اخلزانة األميركي امس االول، 
إن »هناك حاجة لتضافر جهود 
املجتمع الدولي من أجل القضاء 

على االرهاب«.
وأضاف السيسي أن »مصر 
تتوقع دعما غير تقليدى من 
أصدقائها وش���ركائها في هذا 
الصدد، ليس فقط على الصعيد 
األمن���ي وإمن���ا االقتص���ادي 

أيضا«.
وبحسب املتحدث الرئاسي، 
فقد تن���اول لقاء السيس���ي 
والوزي���ر األميرك���ي اجلهود 
املصري���ة املبذول���ة ملكافحة 
إلى  اإلرهاب والتطرف، الفتا 
الرؤية الشاملة التي تنتهجها 
مصر إزاء مكافحة اإلرهاب من 
خالل إعمال القانون والتعامل 

األمني والعسكري.
وأش���ار املتح���دث إلى أن 
الوزير األميركي قدم التعازي 

للرئيس املصري في ش���هداء 
العمليات اإلرهابية التي وقعت 
في شمال سيناء مؤخرا، مشيرا 
إلى ثقة بالده في قدرة مصر 
على مواجه���ة اإلرهاب، وأنه 
جار توريد طائرات األباتشي 
إلى مصر للمساهمة في اجلهود 
املصرية ملكافحة اإلرهاب في 

سيناء.
م���ن جهته، أعرب ليو عن 
حرص الواليات املتحدة على 
تطوي���ر عالقاته���ا مع مصر 
واستعادتها ملسارها الطبيعي 
بشكل كامل، السيما في املجال 
االقتصادي، مشيرا إلى االرتباط 
الوثيق بني التنمية االقتصادية 
واألم���ن، ونقل بيان املتحدث 
الرئاسي املصري عن الوزير 
األميركي قوله إن »إقامة اقتصاد 
قوي يس���تند إلى بيئة آمنة 
ومستقرة سيساهم في جذب 

االستثمارات األجنبية«.

حتقيق املصاحلة الفلسطينية، 
وسنمضي في طريقنا إن شاء 
اهلل وصوال لتحقيق السالم 

الرياض � القاهرة � األناضول 
� د.ب.أ: أكد الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي »أن أمن 
منطق���ة اخلليج العربي خط 
أحمر وجزء ال يتجزأ من األمن 

القومي املصري«.
وقال في حوار مطول مع 
صحيفة »عكاظ« السعودية 
الثان���ي منه  نش���رت اجلزء 
امس:»إننا في مصر ال نلتفت 
كثيرا إلى أي محاوالت يائسة 
للتشويش على دورنا اإلقليمي 
في املنطقة، والسيما في القضية 
التي س���تظل  الفلس���طينية 
التقليدية  محتفظة مبكانتها 
في صدارة اهتمامات السياسة 
اخلارجية املصرية، وعلى الرغم 
من محاوالت عرقلة وتعطيل 
الدور املصري التي جاءت من 
هنا أو هن���اك، فإننا توصلنا 
ف���ي النهاية إلى وقف إلطالق 
النار وإقرار للهدنة، فضال عن 

)أ.پ( الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي  

رئيس الوزراء املصري يطالب بتفعيل
االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب

مصر تخطط للتقارب مع دول حوض النيل
عبر خط للسكك احلديدية ومناطق للتجارة احلرة

القاهرة ـ كونا: أكد رئيس الوزراء 
املصري ابراهيم محلب امس على 

أهمية تضافر اجلهود ملكافحة االرهاب 
سياسيا وقانونيا، مطالبا بتفعيل 

االتفاقية العربية ملكافحة االرهاب التي 
وقعت في عام 1998.

ودعا محلب في كلمة القاها نيابة 
عنه وزير العدالة االنتقالية ومجلس 

النواب املصري املستشار ابراهيم 
الهنيدي أمام أعمال ندوة حول 

األمن القومي العربي الى اصدار 
توصيات للتصدي للمخاطر التي 

تواجه االمن القومي ترقى لتطلعات 
وآمال الشعوب التي تنشد االمن 

واالستقرار. 

وحذر محلب من تنامي ظاهرة االرهاب 
عربيا ودوليا بهدف التأثير على 

سياسات الدول من خالل محاوالت 
التخويف والترويع، موضحا ان 

»ثورات الربيع العربي التي شكلت 
نقطة فارقة في دول املنطقة، انتهز 

خاللها االرهابيون الفوضى التي 
نتجت خالل هذه الثورات لبث اخلوف 

والترويع من اجل حتقيق أهدافهم 
السياسية«.

وشدد محلب في كلمته على انه من 
حق الدول مواجهة االرهاب دفاعا 

عن سيادتها وارواح املوطنني وإرساء 
حقوق االنسان، موضحا ان مواجهة 

االرهاب داخليا وخارجيا ضرورة 

لتوفير مناخ مالئم للتنمية واالستثمار. 
ونبه الى ان مصر ليست مبنأى عما 

يحدث في سورية والعراق واليمن 
وليبيا من احداث »ارهابية«، مشيرا إلى 

أنه نالها »قسط وافر« منها وآخرها 
حادث مقتل عدد من اجلنود في شمال 

سيناء يوم اجلمعة املاضي. 
وتستمر أعمال ندوة األمن القومي 
العربي التي ينظمها البرملان العربي 
ثالثة ايام بهدف اعداد استراتيجية 
عربية للحفاظ على االمن القومي 

العربي ومواجهة التحديات الطارئة على 
املنطقة العربية خالل السنوات املاضية 

مبشاركة لفيف من املسؤولني العرب 
واملعنيني باألمن القومي العربي.

القاهرة ـ األناضول: قال مساعد وزير 
اخلارجية املصري لشؤون دول حوض 

النيل، السفير محمد احلمزاوي، إن مصر 
لديها خطة واضحة لبعض املشروعات 
املشتركة بني دول حوض النيل، كإقامة 

خط للسكك احلديدية يربط بني هذه 
الدول، وهو ما سيكون له تأثير مهم على 

تطوير العمليات االستثمارية، والتبادل 
التجاري بني هذه الدول.

وأضاف املسؤول املصري، خالل كلمته 
في املؤمتر الثاني للتكامل بني دول حوض 

النيل، بالقاهرة امس أن عدم وجود 
مشروعات للربط البري بني دول حوض 

النيل، وكذلك نقص خدمات نقل البضائع، 
يعتبر من العوامل املعوقة لزيادة النشاط 

التجاري بني دول حوض النيل، مؤكدا 
أن الربط بني هذه الدول سيساعد على 

تخفيض التكاليف اخلاصة بنقل البضائع، 
وزيادة معدالت التبادل التجاري.

وتضم دول حوض النيل السودان، 
وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأوغندا، 
والكونغو، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، 

وبوروندي، وإريتريا. وقال اجلهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في 

مصر، الشهر املاضي، إن إجمالي حجم 
التبادل التجاري بني مصر ودول حوض 
النيل بلغ 10.18 مليارات جنيه )1.4 مليار 

دوالر( في عام 2013.
وأضاف أن قيمة صادرات مصر لدول 
حوض النيل بلغت 7.22 مليارات جنيه 

)نحو مليار دوالر( في عام 2013 وذلك 
مقارنة بـ 6.28 مليارات جنيه )879 مليون 

دوالر( في عام 2012 بزيادة قدرها %15.
فيما بلغت واردات مصر من دول حوض 

النيل 2.96 مليار جنيه في عام 2013، 
بانخفاض 0.4% مقارنة بـ 2.97 مليار 

جنيه في عام 2012.
وأشار احلمزاوي الى أن مصر حريصة 

على التواجد في دول حوض النيل، وذلك 
عن طريق إنشاء مناطق جتارية حرة 

بدول حوض النيل، مؤكدا أن تلك املناطق 
لن يقتصر دورها فقط على استقبال 

املنتجات املصرية املصدرة لدول احلوض، 
ولكنها ستعود بالنفع املشترك على مصر 

ودول حوض النيل.

برازيليا ـ أ.ف.پ: ستجعل الرئيسة 
البرازيلية ديلما روسيف من الفساد 

املتفشي شغلها الشاغل خالل واليتها 
الثانية، على ان تنصرف بكل قواها الى 

معاجلة هذه الظاهرة واستئصالها، لكنها 
ستواجه عواقب فضيحة بتروبراس 

املتفجرة.
وقالت الرئيسة اليسارية بعد انتخابها لوالية 

جديدة مساء االحد بفارق ضئيل، »سأثبت 
التزامي الصارم مبكافحة الفساد، من خالل 

تعزيز مؤسسات الرقابة وتعديل القانون 
لطي صفحة االفالت من العقاب«.

وقد اخذت روسيف علما باالستياء الشديد 
للمجتمع البرازيلي من الفضائح املتكررة 

التي شوهت كثيرا صورة حزب العمال 
الذي تنتمي اليه خالل اثنتي عشرة سنة في 
احلكم. لكن الكشف عن فضيحة بتروبراس 
واستغاللها السياسي قد يعرقل مشاريعها 

االصالحية.
ففي خضم احلملة االنتخابية انفجرت 

القضية التي لم تزل في بدايتها. وقد اشتعل 
فتيلها مع قرار مدير التكرير السابق في 

بتروبراس، باولو روبرتو كوستا، املوقوف 
في قضية تبييض اموال، التعاون مع 

الشرطة في مقابل خفض عقوبته اذا ما قدم 
ادلة على ما يقوله.

وأكد انه نسق من 2004 الى 2012، منظومة 
لزيادة فواتير االسواق بني بتروبراس 
واملستفيدين منها، كانت تقتطع منها 
عموالت يجرى تبييضها في مالذات 

ضريبية ثم تدفع الى برملانيني لتمويل 
حمالتهم.

وكشف هذا املتهم عن حوالى خمسني 
برملانيا ستبقى اسماؤهم طي الكتمان 

مادام لم ينقل اجلانب السياسي للملف الى 
احملكمة العليا.

لكن مجلة »فيجا« للتحقيقات التي تناصب 
حكومة حزب العمال العداء، نشرت اسماء 
بعض شخصيات الصف االول التي نفت 

رسميا تورطها في الفضيحة. وأوردت 
اسماء امني الصندوق في حزب العمال 

ووزير الطاقة ورئيسي مجلسي النواب 
والشيوخ، االعضاء جميعا في حزب احلركة 
الدميوقراطية البرازيلية، ابرز حليف نيابي 

حلزب العمال.
وبدأ املشبوه اآلخر االساسي في القضية، 
رجل االعمال البرتو يوسف، اخلبير املالي 
الغامض للمنظومة، يدلي ايضا باعترافاته.

ومن دون ان يقدم الدليل على ما يقول، اكد 
ان الرئيس السابق لوال دا سيلفا وديلما 
روسيف كانا على علم بوجود منظومة 

الفساد هذه، كما جاء في مقالة نشرتها 
مجلة »فيجا« عشية االنتخابات ووصفتها 

الرئيسة بأنها »ارهاب انتخابي«.
واعتبر رئيس منظمة كوينتاس ابيرتاس غير 

احلكومية ملكافحة الفساد، جيل كاستيلو 
برانكو، انه »اذا ما تأكد ما يقوله املشبوهان، 
فسيؤثر كثيرا على الوالية الثانية لروسيف، 

وقد يؤدي ايضا حتى الى طلب عزلها«.
وتزداد خطورة هذه القضية النها الفضيحة 
الثانية املدوية التي تلطخ سمعة حزب العمال 

خالل سنوات.
ولم ينس البرازيليون بعد قضية »منساالو« 
)املبالغ الشهرية الكبيرة( التي تتمحور حول 

شراء اصوات نواب حلفاء خالل الوالية 
الرئاسية االولى للوال دا سيلفا.

وقد حكم على عدد كبير من مسؤولي حزب 
العمال في 2012 ومنهم املساعد السابق للوال 

دا سيلفا جوزيه ديرسو. وقد حلت ديلما 
روسيف مكانه في منصب مديرة مكتب دا 

سيلفا في 2005.
وقال كاستيلو برانكو »حكم على امني 

الصندوق السابق في حزب العمال دولوبيو 
سواريس. واآلن، توجه التهمة الى امني 
الصندوق اجلديد جواو فاكاري. وباتت 

السلطات تواجه مزيدا من الصعوبة للدفاع 
عنه واالدعاء انها لم تكن على علم«.

وفي اعقاب هزميتها االنتخابية املريرة، لن 
تتوانى املعارضة املدعومة من ابرز وسائل 

االعالم، عن استغالل القضية الى اقصى حد.
وقد دعت ديلما روسيف مساء االحد الى 
اجراء مشاورات للقيام باصالح سياسي 

كبير من شأنه ان يتيح قطع جذور آفة تنخر 
الطبقة السياسية برمتها.

وتطرقت خالل احلملة الى حدود انتخاب 
النواب في االقتراع النسبي لالئحة الذي 
يؤدي الى جتزئة مجلس النواب 28 حزبا 

سياسيا.
ويحمل هذا التجزؤ كل حزب رئاسي على 

عقد حتالفات غير ثابتة ومخالفة للطبيعة مع 
حلفاء ظرفيني يرهنون دعمهم باإلصالحات.

ودعت روسيف ايضا الى منع كبرى 
املجموعات اخلاصة من تقدمي متويل كبير 

للحمالت االنتخابية.
ويطالب بعض النواب بتمويل رسمي 
للحمالت، ويشترطون لدفع النفقات، 

احلصول على نتيجة 4 او 5%، بهدف تقليص 
عدد االحزاب الطفيلية في البرملان.

وتتفق االحزاب الكبرى على ضرورة 
اجراء اصالح سياسي. لكنها لم تتفق على 
مضمونه او طريقته، لذلك يتوقع ان يبقى 

الوضع على حاله.

هل تتسبب فضيحة »بتروبراس«
في عزل روسيف من واليتها الثانية؟

تقرير إخباري مراقبو االحتاد األوروبي وصفوا االنتخابات بـ »الشفافة«

السبسي بعد فوز حزبه باالنتخابات التونسية: 
ليس هناك ربيع عربي وال أحتالف مع أحد

الدولة، الدولة التونسية لم 
يبق لها حضور«.

وأض���اف »اعتق���د انهم 
)الغ���رب(   مس���تعدون 
ملساعدتنا لكن بشرط وقف 
التيار االرهابي«. وسيكون 
على احلزب احلاصل على 
اكبر عدد من املقاعد تشكيل 
ائتالف ليحصل على االغلبية 

)109 مقاعد من 217(. 
وأقرت حرك���ة النهضة 
بناء على تقديراتها اخلاصة 
للنتائج، بحلولها ثانية في 
االنتخابات خلف نداء تونس 

الذي اعلن »انتصاره«.
وق���ال املتحدث باس���م 
احلزب زياد العذاري لوكالة 
فران���س ب���رس ان الفارق 
بني احلزب���ني يبلغ نحو 12 

مقعدا.
ولم تعلن »الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات« حتى 
اآلن س���وى نتائج جزئية 
لعمليات االقتراع. ولم يعلن 
بالتالي حتى اآلن عن توزيع 
املقاعد، لكن النظام االنتخابي 
النسبي بالقوائم يساعد على 
متثيل االحزاب الصغيرة. 

البلجيكية آمني  وقالت 
نايتس أويتبروك رئيس���ة 
بعثة مراقبي االحتاد االوروبي 
في مؤمتر صحافي بتونس 
التونسي عزز  ان »الشعب 
التزامه الدميوقراطي بفضل 
انتخاب���ات ذات مصداقية 
وشفافة مكنت التونسيني من 
مختلف التوجهات السياسية 
من التصويت بحرية ملجلس 
تشريعي وفقا ألول دستور 

دميوقراطي« في البالد.
وأضافت أويتبروك وهي 
عضو بالبرمل���ان األوروبي 
»ج���رت احلملة االنتخابية 
على نطاق واسع في هدوء 
ومتكنت القوائم )االنتخابية 
املترشحة( من تقدمي برامجها 
بحرية، وقد احترمت عموما 
معايير احلملة االنتخابية 
الت���ي ثب���ت أنه���ا معقدة 

جدا«.

الغرب  متوقعا ان يساعد 
بالده لكن ش���رط »وقف 

التيار االرهابي«.
ل���م نعد  وق���ال »نحن 
الوحيد  الش���يء  بش���يء. 
الذي وع���دت به هو ارجاع 
الدولة التونسية ألني اعتقد 
ان كثيرا من مش���اكلنا اآلن 
والوضع املتدني الذي متر به 
بالدنا في كل امليادين األمنية 
واالجتماعية واالقتصادية 
والسياسية ناجم عن  نقص 

»تون���س بحاج���ة ملحة 
للخ���روج م���ن الوض���ع 
)الصع���ب( التي هي فيه 
ال أتص���ور ان���ه بإمكاننا 
اقل  حتس���ني الوضع في 
من سنتني على االقل ألن 
الى درجة  احلالة وصلت 

نهائية« من التردي.
ووعد ب� »ارجاع الدولة« 
الى تونس  و»االستقرار« 
انها متر بوضع  التي قال 
»متدن ف���ي كل امليادين«، 

� أ.ف.پ: أعلن  تونس 
حزب نداء تونس العلماني 
أنه لن يحكم تونس مبفرده 
ف���وزه عل���ى حركة  بعد 
التي  النهضة االس���المية 
حلت ثانية في االنتخابات 
التشريعية احلاسمة التي 
أجريت االحد املاضي، وقال 
مراقبو االحتاد االوروبي 
انها اتسمت ب�»الشفافية« 

و»املصداقية«.
الباج���ي قائد  وق���ال 
السبسي رئيس ومؤسس 
حزب نداء تونس في مقابلة 
بثها تلفزي���ون »احلوار« 
التونس���ي اخلاص الليلة 
قبل املاضية »أنا ال أحتالف 
مع أحد وإمنا أتعامل حسب 

الواقع«.
وتابع ان عبارة »الربيع 
العرب���ي« ه���ي »اختراع 
اوروب���ي«، مضيفا »ليس 
هناك ربيع عربي بل بداية 
ربيع تونس���ي قد يصبح 
يوما ما ربيع���ا عربيا إذا 

جنح في تونس«.
وأضاف »ال ينقصنا اال 
السند االقتصادي، التعليم 
معمم عندنا، املرأة محررة، 
الطبقة املتوسطة موجودة 
الس���ند  اال  ال ينقصن���ا 

االقتصادي«.
وأض���اف »أخذنا قرارا 
قبل االنتخابات بأن نداء 
تونس لن يحكم وحده حتى 
لو حصل عل���ى االغلبية 
املطلقة يجب ان نحكم مع 
غيرنا مع االقرب الينا من 
العائلة الدميوقراطية، لكن 

حسب النتائج«.
الباج���ي قائد  وق���ال 
السبس���ي في مقابلته مع 
تلفزيون احلوار التونسي 
»الناس الذين لديهم أفكار 
غير افكارنا نقبلهم ونتحاور 
أعداء  معهم وال نعتبرهم 
ليسوا أعداءنا بل منافسينا« 
وذلك في اشارة الى حركة 

النهضة. 
أن  وأضاف السبس���ي 

)رويترز(  السبسي يلوح للصحفيني عقب خروجه من مقر حزبه »نداء تونس« امس     
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اجليش يحّذر من 
جهات سياسية 

تطرح إجناز 
طرابلس كما لو 

أنه تسوية

مصادر لـ »األنباء«: 
بعض 8 آذار 

يخشى ارتفاع 
أسهم قهوجي 

الرئاسية

وفد من دار 
الفتوى زار قهوجي 
مؤكداً على دعم 

اجليش

سالم من أملانيا: 
اجليش حسم 
املوقف بقوة 

السالح واالعتدال

مصادر لـ »األنباء«: طلب املوعد قبل ساعتني وجاء منفرداً دون كتلته

عون في دار الفتوى ألول مرة منذ عودته إلى لبنان:
 نتواصل مع احلريري ولم تنقطع العالقات معه

واملنطقة، وأشار الى ان األزمة 
انتهت لكن في  في طرابلس 
اجل����وار لم تنت����ه ألن هناك 
خاليا نائم����ة وهذا ما رأيناه 
القليل����ة املاضية،  األيام  في 
معتب����را ان التأثيرات اآلتية 
من الدول املجاورة تؤثر على 
لبنان ونحن ال نريد ان يتفاعل 

لبنان مع االمور السيئة.
وأوضح ان حق االختالف 
شيء مشروع يجب اال نخاف 
منه لكن يجب ممارسته بهدوء 
وعدم اللجوء ملمارسات مخالفة 
للقانون، وأكد رفضه للتمديد 
للمجل����س النيابي قائال: هذا 

موقف مبدئي.
وعن قضية العس����كريني 
الرهائن، قال: اجلهة اخلاطفة ال 
تعتمد اي شريعة من الشرائع 
الدولية، وبالتالي هذا املوضوع 
بحاجة الى حكمة ووقت وصبر 

في املعاجلة.
وردا على سؤال حول فرار 
بعض اجلنود من املؤسسة 
العس����كرية، رأى ع����ون ان 
نس����بة الفرار اليوم ال شيء 
وإذا راجعن����ا تاريخ اجليش 
نتأكد انه كان هناك عمليات 

فرار وأن النسبة اكبر.
وخت����م كالم����ه بالقول: 
ان عم����ل احلكومة اللبنانية 
اليوم هو تأمني االستمرارية 
اكثر ما هو عمل ادارة وعمل 

مخطط.
وفي هذا الوقت بالذات كان 
املفتي دريان يوفد نائب رئيس 
املجلس االس����المي الشرعي 
األعلى احملامي عمر مسقاوي 
مع علماء ومدنيني من اعضاء 
ال����ى وزارة الدفاع،  املجلس 
إلبالغ العم����اد قهوجي دعم 
دار الفتوى اجليش وإجراءاته 
ومهماته ول����كل ما يأتيه في 

سياق حماية الوطن.
من جانب����ه، وزير العدل 
اللواء أش����رف ريفي قال في 
انن����ا كفريق  ل����ه:  تصريح 
سياس����ي كنا نغطي اجليش 
اللبناني في كل املعارك التي 
تص����ب في مصلح����ة البلد، 
مضيفا: في بعض األماكن كنا 
معنيني بحماية عرس����ال من 
اي مشروع يخطط له حزب 
اهلل او يح����اول اقامة وقيعة 
بني اجلي����ش واألهالي. نحن 
املباشر بني  منعنا االحتكاك 
اهل عرسال واجليش، وفي 
طرابلس نحن نؤيد سلوكيات 

اجليش وندعم املؤسس����ات 
اللبنانية لكن طرابلس عزيزة 
علينا وهناك اشخاص ذهبوا 
الى ردة فعل بدم حام زيادة عن 
اللزوم قد يكون انتحاريا او 
خطأ، نحن مع تصحيح املسار 
حتى نكمل معركتنا بش����كل 

استراتيجي وبعيد املدى.
ميدانيا، بلغ اجليش فجر 
االثنني عمق »التبانة« وحتديدا 
الى شارع االهرام، حيث سيطر 
على مسجد عبداهلل بن مسعود 
الذي كان املركز احملوري ملربع 
امن شادي املولوي واسامة 
منصور. وقد مشطت وحداته 
املنطق����ة وفكك����ت عب����وات 
زرعها املسلحون في محيط 

اجلامع.
ودعت قيادة اجليش فلول 
املسلحني الى تسليم انفسهم 
مؤكدة انها ل����ن تتهاون في 
كش����ف مخابئهم او تتراجع 
عن مطاردتهم، بغية توقيفهم، 
ودعتهم الى اخذ العبرة مما 
حصل، حيث ال بيئة حاضنة 
لهم وال غطاء للجميع سوى 

الدولة والقانون.
وقد نفت القيادة في بيان 
لها حصول اي تسوية مع هذه 
املجموعات واعتبرت ان كل ما 
قيل يدخل في إطار االستغالل 
السياسي لبعض السياسيني 
املتضررين من جناح اجليش 
الس����ريع واحلاس����م ف����ي 
استئصال هذه اجلماعات التي 
طاملا اسرت مدينة طرابلس 
وعاثت فيها تخريبا، واكدت 
العمليات  القيادة مواصل����ة 
في طرابلس ومحيطها حيث 
متكنت من دخول آخر معقل 
لها في التبانة، حيث اعتقلت 
عددا منهم 162 شخصا، فيما 
الفرار  متكن آخ����رون م����ن 
مستفيدين من طبيعة املباني 
السكنية بعدما زرعوا عبوات 
وتفخيخات في هذه األحياء 
وخصوصا في محيط مسجد 
ابن مسعود، ومت العثور على 
مخازن اسلحة ومعمل لتصنيع 

املتفجرات.
وق����د اس����تخدم اجليش 
املروحي����ات ف����ي مط����اردة 
املسلحني الهاربني من التبانة 
الى بحنني الى عيون السمك 
في جرود الضنية وفي إطار 
مط����اردة املس����لحني اصيب 
ضابط في بساتني بحنني حتى 

نهر البارد.

وقال احلري����ري: ان أهل 
السنة في لبنان، لن يعيشوا 
حتت أي ظرف من الظروف 
عقدة االستضعاف واإلقصاء، 
التي  الدنيئة  رغم احملاوالت 

استهدفت رموزهم.
الرئيس نبيه بري سجل 
أمس للجيش اللبناني النجاح 
ف����ي اجتث����اث املجموع����ات 
اإلرهابية في طرابلس وعكار 
من دون مساومة او تفاوض، 
الفتا الى ان اجليش اللبناني 
القوية في  م����ن اجلي����وش 
العتاد  املنطقة، لكن ينقصه 

والعديد الكافيني.
ب����دوره، رئيس احلكومة 
مت����ام س����الم ال����ذي حتمل 
مس����ؤولية حس����م معركة 
اجليش م����ع املتطرفني بقوة 
السالح واالعتدال في آن معا، 
قال خالل ترؤسه وفد لبنان 
الى مؤمت����ر مجموعة العمل 
الدولي����ة من أج����ل الالجئني 
السوريني: انه ال رجوع عن 
قرار احلسم مع اإلرهاب، وقال 
ان ملف الالجئني السوريني هو 

أخطر ما يواجه لبنان.
ووسط هذه األجواء، كانت 
زيارة تهنئة مفاجئة للعماد 
ميش����ال عون رئي����س كتلة 
التغيير واإلصالح واملرشح 
غير املعلن للرئاس����ة األولى 
الى مفتي اجلمهورية الشيخ 
عبداللطيف دريان صباح امس. 
وقالت مصادر ل� »األنباء« ان 
العماد ع����ون أبلغ دوائر دار 
الزيارة قبل  الفتوى عزم����ه 
س����اعتني من حصولها، وقد 
جاء مبف����رده، ودون مواكبة 
من وزراء او ن����واب كتلته، 
رمبا ألنه ليس بينهم س����ني 

واحد.
وبعد اللق����اء الذي مت في 
القاعة الرئيسية لدار الفتوى 
أكد عون عل����ى التواصل مع 
رئيس احلكومة السابق سعد 
احلريري وقد وصلته رسالة 
شفهية منه اليوم ولم تنقطع 

العالقات.
وقال بعد زيارته األولى 
لدار الفتوى منذ عودته الى 
لبن����ان: مهما اصب����ح هناك 
مح����اوالت حالي����ة للطعن 
باملواقف العقالنية الثابتة لدار 
اإلفتاء وشخصيات املسلمني 

فلن نعود إلى الوراء.
الس����الم  ومتنى ان يعم 
اللبنانية  في كل االراض����ي 

بيروت ـ عمر حبنجر

اس����تع��ادت طرابل����س 
حضوره����ا األمن����ي، وع����اد 
ضخ الدم في شرايني حياتها 
اليومية، حتت مظلة اجليش 
والق����وى األمنية الش����رعية 
املؤازرة له، ووس����ط تغطية 
سياس����ية حكومية ونيابية 
متع����ددة  وديبلوماس����ية، 
اجلوانب والطاقات واألبعاد.

وتنفس أهالي حي التبانة 
الصعداء ألول مرة منذ نهاية 
األحداث اللبنانية، فيما انصرف 
اجليش ال����ى متابعة البحث 
عن املطلوبني الذين تس����نى 
لهم االنس����حاب مع املدنيني 
عبر اخلط اآلمن الذي أحدثه 
اجليش لتسهيل نقل اجلرحى 
واألهالي، متهيدا ملهمات أخرى 
الى جناح  تنتظره، استنادا 

اختياره في طرابلس.
ويظه����ر ان ثم����ة جهات 
سياسية لم يرقها حسم الوضع 
في طرابلس من قبل اجليش 
على صورة ما جرى، فراحت 
تط����رح عالمات االس����تفهام 
أين،  حول كيف ومتى وإلى 
وفي طليعة طارحي عالمات 
االستفهام التيار الوطني احلر، 
الذي قد يعنيه انتصار اجليش 
على من يصفهم بالتكفيريني، 
انس����جاما مع أدبيات حليفه 
حزب اهلل، لكنه يخشى ضمنيا 
من توظيف هذا االنتصار في 
الس����باق املستمر الى بعبدا، 
حيث عاد العماد جان قهوجي 
يتقدم املتس����ابقني بأشواط 

بعيدة.
وتعبيرا عن هذا، سألت 
إذاعة »صوت املدى« الناطقة 
التيار: هل هو حسم  بلسان 

أكيد أو تسوية محتملة؟
ولوحظ ان بعض الصحف 
والشاش����ات الدائرة في فلك 
الثام����ن م����ن آذار ركزت في 
تغطيتها على هذه التساؤالت 
في محاولة واضحة للتشكيك 
ف����ي االنتصار ال����ذي حققه 
اجليش، وم����ن خلفه قائده 
العم����اد قهوجي، الذي لطاملا 
قال فيه الوزير جبران باسيل، 
صهر العماد ميشال عون، ما 

لم يقله مالك في اخلمر.
وقد يكون حذر هؤالء في 
محله، فالرئيس سعد احلريري 
الذي يقود اكبر تكتل نيابي، 
انطلق من االنحياز العسكري 
واألمني احملقق في طرابلس، 
ليدعو القيادات اللبنانية كافة، 
الى الش����روع في مشاورات 
فوري����ة لالتفاق على رئيس 
جديد للجمهوري����ة، وإنهاء 
الف����راغ في موقع الرئاس����ة 
األولى، مبا يؤدي الى استقامة 
العمل في املؤسسات واملواعيد 
الدستورية وحتقيق تداول 

السلطة.
التالي����ة، كما  اخلط����وة 
يراه����ا الرئي����س احلريري، 
هي العمل على استراتيجية 
أمنية يتوالها اجليش والقوى 
األمنية تخصص للتعامل مع 
ارتدادات احلرب السورية على 
لبنان وتكون مسؤولة حصرا 
عن حماية احلدود مع سورية 
ومن����ع اي أعمال عس����كرية 

باالجتاهني.

)محمود الطويل( املفتي عبداللطيف دريان مستقبال النائب ميشال عون في دار الفتوى أمس 

حبيب لـ »األنباء«: طرابلس أثبتت قدرة اجليش على احلسم 
وأسقطت مقولة »لوال حزب اهلل لكان داعش في لبنان«

وجود شريحة سّنية تشكو 
من عدم مساواتها بشريحة 
شيعية جتاهر بفائض القوة، 
لف���ت النائب حبيب الى أن 
الش���عور بعدم املساواة ال 
ُيبرر إطالق���ا التعدي على 
اجلي���ش والعب���ث بأم���ن 
واس���تقرار البالد، علما أن 
اخلاليا اإلرهابية لم تتواجد 
في لبنان إال بعد أن تورط 
الوحول  ف���ي  ح���زب اهلل 
الس���ورية، معتب���را أن أي 
كالم أو رأي مغاي���ر هدفه 
التضليل والتغطية وتعمية 
الرأي العام عن احلقيقة، لكن 
حبيب يعود ليثني على كالم 
وزير الداخلية نهاد املشنوق 
في الذكرى الثانية الغتيال 
اللواء وسام احلسن والذي 
رفض فيه وج���ود صيف 
وشتاء حتت سقف واحد، 
متس���ائال في هذا  السياق 
عما يس���مى عملية تهريب 
املطلوب للقضاء نوح زعيتر 
من أحد مستشفيات البقاع 
القوى  وهو ف���ي قبض���ة 
األمنية، ناهيك عن حماية 
حزب اهلل خلمسة إرهابيني 
الرئيس  متهمني باغتي���ال 

الشهيد رفيق احلريري، لذلك 
يدعو النائب حبيب الدولة 
اللبنانية الى خنق الشعور 
بالدوني���ة لدى البعض من 
خالل تعامله���ا بامليزانية 
امللف���ات األمنية،  م���ع كل 
ومالحقته���ا لإلرهابيني في 

كل املناطق اللبنانية.
وخت���م حبيب الفتا الى 
أن لبنان مير بأخطر مرحلة 
عرفها منذ االستقالل حتى 
اليوم، وهو ما يتطلب إعالء 
الطائفي  صوت االعت���دال 
ال���ذي ال بديل  واملذهب���ي 
عنه لضم���ان  عدم انزالق 
البالد ال���ى النفق اإلقليمي 
وغرقه في وحوله الدموية، 
معتبرا أن االنتماء للبنان ال 
يكمن فقط في اإلعالن عن 
الوقوف إلى جانب اجليش، 
إمنا أيضا واألهم بانتخاب 
رئيس للجمهورية وعودة 
االنتظام العام الى املؤسسات 
الدستورية، داعيا بالتالي كال 
من حزب اهلل والتيار العوني 
إلى تغليب منطق قيام الدولة 
على حتقيق املصالح احلزبية 
والشخصية املرتهنة ألجندات 

إقليمية.

ومساندتهم.
ولفت حبيب في تصريح 
ل���� »األنباء« الى أن أكثر ما 
يدعو لألسف هو أن بعض 
الوسائل االعالمية الصفراء 
واملأجورة لألنظمة اإلقليمية 
وأح���الم الرئاس���ة، عملت 
طيلة املع���ارك وعلى مدار 
الساعة، على دس السم في 
أذهان الناس من خالل نشر 
الشائعات وتلفيق الروايات 
ف���ي محاول���ة لإليحاء بأن 
طرابل���س والدة لإلرهاب 
ومرك���ز للف���ن املذهبية، 
مشيرا الى أن تلك الوسائل 
االعالمية املفتنة، قد فاتها أن 
أهالي طرابلس وعكار واملنية 
والضنية يولدون منتسبني 
الى املؤسس���ة العسكرية 
ومعّمدي���ن باالنتم���اء الى 
الدولة، بدليل انهم يشكلون 
اخل���زان البش���ري للقوى 
املسلحة الشرعية، ناهيك 
عن تأييد الغالبية العظمى 
منهم لصوت االعتدال العابر 
للطوائف واملذاهب، واملتمثل 
بتيار املستقبل في الشمال 

وكل لبنان.
وردا على س���ؤال حول 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائ���ب د.خضر حبيب أن 
معارك طرابلس أكدت أمرين 
أساس���يني على املش���ككني 
واحملرضني والنافخني في 
الفن االعت���راف بهما،  نار 
أوال: ق���درة اجلي���ش على 
الس���ريع وحماية  احلسم 
لبنان واللبنانيني، ما يعني 
عمليا سقوط مقولة »لوال 
حزب اهلل لكان داعش يقيم 
املناطق  احلواجز ف���ي كل 
اللبنانية«، وثانيا واألهم، 
أن طرابلس وعكار واملنية 
والضنية لم ولن تكون يوما 
مناط���ق حاضنة لإلرهاب، 
بدليل أن أهالي تلك املدن على 
اختالف انتماءاتهم السياسية 
أهالي  والطائفية، وحتديدا 
التبانة واألسواق الداخلية 
منه���م، برهن���وا على أنهم 
متمس���كون مبنطق الدولة 
واجليش واملؤسسات األمنية 
من خالل رفضهم التجاوب 
مع دعوات املسلحني، تارة 
لالنش���قاق ع���ن اجليش 
الدعم لهم  وطورا لتق���دمي 

 خضر حبيب

املعارك  »بحنني« ويشارك في 
ضد اجلبل، وحاول مرارا التحرك 
عسكريا خالل معركة عبرا إال 
أن اجلي����ش منع����ه وحاصره 
وش����ل قدرته عل����ى احلركة. 
وبعد فرار األسير خفت حس 
حبلص الى حني لكنه عاد بعدها 
بنبرة حادة وحاكى في خطب 
اجلمعة أس����لوب األسير حتى 
بات عارفوه يجمعون على أنه 
»خليفة األس����ير في طرابلس 

والشمال«.
بع����د انكفاء إمام مس����جد 
التقوى الشيخ سالم الرافعي إثر 
إصابته في عرسال في اخلامس 
من أغسطس، انتقل حبلص إلى 
طرابلس ألداء صالة اجلمعة في 
مسجد التقوى، ووصف مشايخ 
العلماء املسلمني خطبه  هيئة 
بالنارية. وكان في كل مرة يدعو 
إلى »ثورة سنية شعبية« يعود 
ليعلن عن إرجائها بعد وساطات 

دينية وسياسية.
وتشير بعض املصادر الى 
أن املؤسسات األمنية كانت على 
علم بحركته وخطورته، لكنها 
كانت تتريث في التدخل حتى 
ال تأخذ األمور منحى طائفيا، 
ويقال إن اجليش يستهدف أحد 

مشايخ السنة في املنطقة.
وظهر يوم اجلمعة املاضي، 
الذي شهد بدء االشتباكات في 
أسواق طرابلس، أصدر حبلص 
بيانا كرر فيه دعوته العسكريني 
الى االنشقاق عن اجليش والى 

خالد حبلص »أسير آخر«: من هو؟!
الثورة السنية، ولم يكتف بذلك 
بل كمن ومجموعة من املسلحني 
لعناصر اجليش على أوتوستراد 
املنية � عكار، ودارت اشتباكات 
عنيفة بينه وبني اجليش بالقرب 
من مسجد هارون، حيث متكن 

اجليش من السيطرة عليه.
وذكرت مص����ادر أمنية أن 
حبلص متكن م����ن الفرار إلى 
بساتني بحنني مع عدد من أفراد 
مجموعته، كاشفة أن القرار اتخذ 
باعتقاله أو قتله إذا استلزم األمر 
)معلومات أخرى حتدثت عن 
مصير مش����ابه لألسير يتمثل 
في ترك مه����رب له للتواري(، 
علما أن أهالي بحنني والسكان 
املجاورين ملسجد هارون فوجئوا 
مبدى جهوزية حبلص ملواجهة 
اجليش وبكمية الذخيرة التي 
لدي����ه. وقال البع����ض إن هذه 
املجموعة تستخدم في قتالها 
ضد اجليش أنفاقا في منطقة 

ضهور بحنني.

بي����روت: مي����ر ف����ي األيام 
األخيرة وم����ع احتدام املعارك 
بني اجلماعات اإلرهابية واجليش 
في الشمال اسم الشيخ »خالد 
حبلص« الذي أطلق »ثورة رفع 
املظالم واسترداد احلقوق«، داعيا 
إلى »قطع األوصال في املناطق 
الشمالية حتى فك احلصار«، 
ومتوجها إلى السياسيني بعدم 
إعطاء الغطاء لقتل الشباب »وإال 
سيلتهب لبنان كله«. فمن هو 
هذا الشيخ؟ كيف كانت نشأته؟ 

وكيف تطورت مواقفه؟ 
في ديسمبر 2012 زار الشيخ 
أحمد األس����ير منطق����ة عكار، 
في تلك الزي����ارة التي قاطعها 
رؤساء بلديات املنطقة وبعض 
فعالياتها، تعرف الشيخ خالد 
حبلص إلى األسير واستقبله 

في منزله.
لم يك����ن الرجالن قد التقيا 
س����ابقا، إال أن حبل����ص أعرب 
خالل اللقاء عن إعجابه بالضيف 
الوافد من صيدا ومبشروعه، 
داعي����ا إياه إلى إلقاء محاضرة 
دينية في مسجد هارون الذي 
يخطب فيه في بحنني )املنية(، 
فرحب األسير، وعاد الحقا وألقى 
محاضرات سياسية ودينية. 
وساهمت هذه اللقاءات في نشوء 
عالقة مميزة بني الرجلني، وحيث 
وجد حبلص في األسير مثاال 
يحتذى، وكاد يشبهه ب� »شيخ 
املجاهدين« عبدهلل عزام الذي 
يعتبره حبلص قدوته في عالم 

الدعوة واجلهاد.
قبل ذلك، لم يكن حلبلص 
)الشيخ األربعيني( شأن يذكر، 
نش����أ في مرحلت����ه األولى في 
صفوف اجلماعة اإلسالمية قبل 
أن يتأثر باملنهج السلفي، وتشير 
مصادر إسالمية إلى أن حبلص 
عرف منذ بداية ظهوره للناس 
مبواقفه املتصلبة وبتسلطه في 
كل األمور، وهذا ما لم يجعله 
على توافق م����ع »هيئة علماء 

املنية« املعروفة باعتدالها.
وبدأ حبلص يبرز الى العلن 
في أواخر معارك جبل محسن 
والتبانة، حيث كان يأتي على 
الشيخ خالد حبلصرأس مجموع����ة مس����لحة من 

ً بيئة سنيّة حاضنة للجيش.. شعبياً وسياسيا
بيروت: معركة طرابلس حسمت بأسرع مما 
كان متوقعا. حتى قيادة اجليش التي أعطت 
ثالثة أيام إلنهاء هذه املواجهة، لم تكن تتوقع 
هذه النتيجة السريعة.. وهذا احلسم، وحتى 
لو استند الى تسوية ميدانية قضت بخروج 
املسلحني أو فرارهم واختفائهم، لم يكن ليتحقق 
لوال العملية العسكرية التي قام بها اجليش 
وأظهر فيها تصميما وحزما حتى حتقيق الهدف 
وهو السيطرة الكاملة على طرابلس.وهذا ما 
حتقق للجيش اللبناني الذي توصل الى إجناز 

كبير بأقل خسائر ممكنة بشريا وماديا.
املعركة حسمت وسيطرة اجليش حتققت.. 

هذا هو املهم والباقي تفاصيل.
والنتيجة العملية األساسية أن اجليش دخل 
الى باب التبانة املنطقة التي كانت مغلقة في 
وجهه، وظلت مرتعا ملجموعات متطرفة حتى 
بعد دخول اجليش الى جبل محس���ن وفرار 
زعيمه رفعت عيد وتس���ليم قادة احملاور في 

باب التبانة أنفسهم...
ومن هنا، فإن لهذا اإلجناز املتأخر مفعوال 
رجعيا ويعلن اكتمال عقد اخلطة األمنية وانتقال 

طرابل���س الى وضع جدي���د يؤمل أنه وضع 
مستقر ونهائي.

وإضافة الى الواق���ع اجلديد على األرض، 
أكدت معركة طرابلس على واقعني:

٭ األول هو االلتفاف الش���عبي حول اجليش 
ليظه���ر أن طرابل���س خصوصا والش���مال 
»السني« عموما تشكل بيئة حاضنة للجيش 
وليس لإلرهاب والتطرف، وحتديدا »داعش« 
و»النصرة« اللتني اصطدمتا بواقع شعبي ال 
ميكن توظيفه في عملية التغلغل والتمدد عبر 

تأليب السنة على الدولة واجليش.
٭ الثاني أن هذا االحتضان الشعبي أكمله ودعمه 
غطاء سياسي س���ني شامل من خالل مواقف 
داعمة بوضوح للجي���ش من داخل طرابلس 
وزعمائها، ومن بي���روت وحتديدا من زعيم 
املستقبل الرئيس سعد احلريري الذي كان حازما 
في تأمني الغطاء السياسي و»احلكومي« للجيش 
الذي بات متمتعا ببيئة سياسية حاضنة أيضا، 
وهو ما مكنه من تسريع عملية احلسم ومن 
تعويض ما خسره في معركة عرسال واستعادة 

املكانة والهيبة والدور والسلطة.

٭ متابعة ديبلوماسية للمعركة: إجناز اجليش 
اللبناني كان محط متابعة السفارات الكبرى 
وامللحقني العسكريني لهذه السفارات الذين 
رفعوا التقارير الى دولهم عن عمل اجليش 

وإجراءاته في الشمال وحسمه السريع. 
وأشارت معلومات الى أن السفارة األميركية 

أوفدت فريقا عسكريا من سفارتها في 
لبنان برئاسة امللحق العسكري الى طرابلس 

ملتابعة التطورات. وأثنت واشنطن على 
»شجاعة أفراد القوات املسلحة اللبنانية« 

في حماية جميع سكان طرابلس وعكار في 
وجه »الهجمات اإلرهابية« التي تعرضوا لها 

والهادفة الى تقسيم الشعب اللبناني.
٭ املواجهة لم تنته: أبدت مصادر وزارية بارزة 

اقتناعها بأن املواجهة لم تنته، ولفتت إلى 
ما تضمنه بيان »جبهة النصرة« من إعالن 

انتصار سائلة: »هل كان املطلوب خروج 
املسلحني من طرابلس ومحيطها؟«. وبعدما 

لفتت املصادر إلى أن الشمال كله منطقة 
واحدة تشملها ترددات املواجهة، خلصت إلى 
استبعاد أن تكون اجلماعات التكفيرية قررت 

حصر حدود معركتها مبا حصل، مضيفة أنها 
تشعر بأن ما جرى هو »جولة من جوالت«. 

وفي رأي مصادر طرابلسية متابعة، إن 
املعركة التي وقعت في طرابلس والتي كانت 
ردة فعل على كشف خلية عاصون واحباط 
مشروعها، لم تكن سوى »فورة غضب« من 
عناصر تابعة لها وانتهت مفاعيلها. ولكن رد 

اجليش على خروج املسلحني واستهداف 
عناصره فاجأ اجلميع، وأن هذه املجموعات لم 

تتوقع ان يأتي رد اجليش عنيفا بهذا الشكل.
٭ قواعد اللعبة في لبنان: قال مسؤول أمني 

عربي إن األزمات العربية تضاعفت، ما أدى 
الى تراجع في موقع لبنان ومعه فلسطني على 

األجندة الدولية، وبات العراق وسورية في 
صلب األولويات، مشيرا الى أن لبنان يتأثر 

مبا يجري في سورية أكثر من أي مكان آخر، 
وسينعكس حتسن الوضع في سورية حتما 

على لبنان، لكن ال أعتقد أن قواعد اللعبة 

املتعارف عليها في لبنان ستتغير في املدى 
املنظور.

٭ امللف الرئاسي: جمدت باريس إرسال 
موفدين رئاسيني فرنسيني الى طهران 

كما كان مقررا الستطالع القيادة اإليرانية 
إمكانية البحث في امللف الرئاسي اللبناني بعد 
التدهور الذي حصل في العالقات السعودية ـ 
اإليرانية لعلم العاصمة الفرنسية بأن مثل هذا 
التحرك االستطالعي لن يعطي نتائج إيجابية 

في هذه األجواء، السيما أن باريس تلقت 
بقلق أصداء املوقف اإليراني املعلن بأن امللف 

الرئاسي اللبناني يبحث مع حزب اهلل في 
بيروت وليس معها في طهران.

٭ تعقيدات: مسؤول بارز في حزب اهلل أكد 
أمام زواره أن مرشح احلزب هو العماد 
ميشال عون، وأوضح أن الوقت اليزال 

مبكرا إلجناز االستحقاق الرئاسي نظرا الى 
التعقيدات احمليطة به.

ولفت الى أن نصاب جلسة انتخاب رئيس 
للجمهورية ال يوفره العدد فقط، كأن يتفاهم 

بري واحلريري وجنبالط على اكتمال 
النصاب، بل يجب أن يكون احلزب جزءا 

من هذا التفاهم لكي تنعقد جلسة االنتخاب 
الرئاسية.

٭ عون والسجال بني »املستقبل« و»حزب اهلل«: يقرأ 
العماد ميشال عون ما يصدر عن الرئيس 

سعد احلريري من مواقف انتقادية حلليفه 
حزب اهلل على أنه يزيد األمور تعقيدا ويبعد 

أوان االستحقاق الرئاسي أكثر فأكثر. أما 
مسألة االنتخاب ملدة سنتني كحل وسط 

يجري احلديث عنه، فيرد عليه عون بأن 
من يريد أن يعزز الدور املسيحي من خالل 
رئاسة اجلمهورية ال ميكنه أن يقبل مجرد 
احلديث عن اختصار الوالية الرئاسية، ولو 

كان هو املستفيد منه. وعلى صعيد آخر 
متصل، علم أن التيار الوطني احلر قرر عدم 
الدخول طرفا في »اخلالف ـ السجال« الذي 

تصاعد في الفترة األخيرة بني حزب اهلل 
واملستقبل والبقاء على احلياد.

أخبار وأسرار لبنانية
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ملخالفتها قانون تنظيم اجلمعيات في البالد

القضاء البحريني يعلق عمل جمعية الوفاق
ومينحها 3 أشهر لتعديل أوضاعها

املنادون بالدميوقراطية في هونغ كونغ يحافظون 
على زخم تظاهراتهم بعد شهر من انطالقها

املنامـــة  ـ د.ب.أ: أصدرت احملكمة اإلدارية 
األولـــى بالبحرين امس حكما بوقف نشـــاط 
»جمعية الوفاق« ملدة ثالثة أشـــهر، ملخالفتها 

قانون تنظيم اجلمعيات في البالد.
وطالبت احملكمة اجلمعية بـ »تعديل أوضاعها 

وإزالة املخالفات« التي تشوب نشاطها.
ويأتي هذا احلكم القضائي بعد ان حركت 
وزارة العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
البحرينية خالل يوليو 2014 دعوى قضائية 
طلبت فيها وقف نشـــاط جمعية الوفاق ملدة 
ثالثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي 

اعتبر انه غير قانوني.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي حينها بشكل 
خاص الى »بطالن أربعة مؤمترات عامة، وذلك 
نتيجة عدم حتقق النصاب القانوني لها، وعدم 

التزام عالنية وشفافية إجراءات انعقادها«.
وذكرت أن »هذه املخالفات تعد خلال جوهريا 
في إجراءات تكوين أجهزة اجلمعية واختيار 
قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم عالقاتها 

بأعضائها على أساس دميوقراطي«.
ومن املتوقع أن تواجه جمعية »العمل الوطني 
الدميوقراطي« )وعد( املصير نفسه في التاسع 
من نوفمبر املقبـــل بعدما قبلت احملكمة طلبا 
حكوميا بإتاحة الوقت لها لدراسة الدفاع املقدم 

من »وعد«.
وكانت وزارة العدل البحرينية قد ضمنت 
طلبها في يوليو املاضي وقف نشاط جمعية 
العمل الوطني الدميوقراطي»وعد« أيضا، لعدم 
التزامها بالقواعد املنظمة لعمل اجلمعيات في 

البالد.

هونغ كونــــغ ـ أ.ف.پ: بعد شــــهر على بدء 
التظاهرات احلاشــــدة في هونغ كونغ تتساءل 
احلركة املنادية بالدميوقراطية عن كيفية احلفاظ 
على الزخم، بينما يقول الذين ما زالوا يحتلون 
الشارع ان وجه املستعمرة البريطانية السابقة 

قد تغير الى االبد.
ففي 28 سبتمبر املاضي تسارعت فجأة حملة 
التعبئة للمطالبة بإقرار االقتراع العام املباشر 
والتام في االنتخابات املقبلة لرئيس الســــلطة 
التنفيذية احمللية في 2017. وقد واجه متظاهرون 
يحملون فقط املظالت للدفاع عن انفسهم اطالق 
الغاز املســــيل للدموع من قبل الشرطة، ما دفع 
عشرات آالف احملتجني الى النزول الى الشارع.

وبعد نحو اربعة اسابيع تقلص عدد املتظاهرين 
بشكل كبير، لكن مازال هناك متشددون يحتلون 

اربعة احياء في هونغ كونغ.
وقليل من املراقبني يتوقعون ان تزيح بكني 
قيد امنلة عن مطالبها، فان وافقت الصني على مبدأ 
االقتراع العام املباشر النتخاب رئيس السلطة 
التنفيذية احمللية في 2017 فإنها تريد االحتفاظ 
باليد الطولى على العملية االنتخابية واالشراف 

على الترشيحات.
ويبــــدو ان احلكومة احمللية ارتأت ان تترك 
احلركة لتضعف من تلقاء ذاتها، السيما وان عددا 
كبيرا من سكان هونغ كونغ البالغ سبعة ماليني 

نســــمة والذين يعيشون اخطر ازمة منذ عودة 
املستعمرة السابقة الى احضان الصني في 1997، 
ضاقوا ذرعا من مواجهة زحمة السير اخلانقة 
ووسائل النقل العامة املكتظة. كما يشكو جتار 
من التدهور الكبير في رقم اعمالهم في هذه املدينة 

حيث تعتبر االيجارات االعلى في العالم.
ويتســــاءل قادة احلراك حتت هذا الضغط 
حول الســــبل الواجب اعتمادها، فيرى جوشوا 
وونغ احــــد قادة الطــــالب البارزين في »ثورة 
املظالت« امرا واحدا وهو ان التقهقر ليس خيارا، 
»ان املعتصمني ســــيصمدون«، مضيفا »بدون 
نتيجة ملموسة ســــينام املعتصمون كل ليلة 

في خيمتهم«.
ويبدو املعتصمون فخورين بخيمهم حيث 
يجري فرز القمامة بعناية وينكب الطالب على 
دروسهم في اماكن مخصصة لذلك، فيما يتجمع 
آالف االشــــخاص خالل عطلة نهاية االســــبوع 

للتصفيق للخطابات.
لكن ليس كل شــــيء ممتازا في هونغ كونغ 
اجلديدة، على ما يقر جيمي لونغ، فبعد ثالثني 
ليلة امضاها ينام على ما كان طريقا سريعا بات 
يشــــعر بالتعب. وبات يتشوق لرؤية احلكومة 
واملتظاهرين يصلــــون الى اتفاق. وقال في هذا 
اخلصوص »انه ليس امرا مستحبا، لكن علينا 

االصرار للحصول على ما هو عادل«.

واشنطن تزود إسرائيل بسرب ثان من مقاتالت » إف-35«.. ورئيس بلدية القدس يقتحم »األقصى« بحراسة شرطة االحتالل

عباس يطلب جلسة طارئة ملجلس األمن لبحث االستيطان اإلسرائيلي بالقدس
نيويورك ـ وكاالت: طالب 
الفلسطيني محمود  الرئيس 
الدولي  عباس، مجلس األمن 
بعقد جلســـة طارئة، لبحث 
واالنتهـــاكات  االســـتيطان 
اإلسرائيلية في القدس الشرقية، 
بينما وصفت واشنطن تسريع 
اســـرائيل لالســـتيطان بانه 
»خطوة احادية اجلانب وغير 

مشروعة«. 
ونقلت الوكالة الرســـمية 
الفلسطينية »وفا« عن الناطق 
الفلسطينية،  الرئاسة  باسم 
أبـــو ردينـــة قوله إن  نبيل 
»الرئيس عبـــاس طلب عقد 
جلســـة طارئة ملجلس األمن 
لبحث وقف االعتداءات اخلطيرة 
التي تقوم بها إســـرائيل ضد 
القـــدس، واالنتهـــاكات ضد 
املقدسات خاصة في املسجد 

األقصى املبارك«.
وأضاف »سنطالب مجلس 
األمـــن بالعمل علـــى الوقف 
الفـــوري للموجـــة اجلديدة 
لالســـتيطان التـــي أقرتهـــا 
احلكومة اإلسرائيلية«، مشيرا 
إلى أنها »تشكل تهديدا خطيرا 

للعملية السلمية برمتها«.
من جانبـــه، طالب ممثل 
دولـــة فلســـطني الدائم لدى 
السفير رياض  األمم املتحدة 
منصور، مجلس األمن بعقد 
جلســـة طارئة علـــى الفور 

طليعة قوات البيشمركة تتوجه إلى كوباني 
وتركيا تفتح حدودها لعبورهم »في أي وقت«

وأسلحة ومدافع، مع 80 من 
قوات البيشمركة توجهت« 
الى داخـــل االراضي  أمس 
التركية، على ان »ينتقل 72 
آخرون عن طريق اجلو« في 
وقت مبكر من فجر اليوم.

في غضون ذلك، قال رئيس 
الوزراء التركــــي أحمد داود 
أوغلو: انــــه يجب اال ينتظر 
البعض أن ترسل بالده قوات 
للدفاع عن مدينــــة كوباني 
السورية احلدودية، مشددا 
على أن املعارضة السورية 
املعتدلة ومقاتلي البيشمركة 
االكراد العراقيني هم وحدهم 

القادرون على إنقاذها.
فــــي مقابلة مع  وأضاف 
ان  أمــــس  »بي.بي.ســــي« 
»هناك حاجة للقيام بعملية 
عسكرية بغية انقاذ كوباني 
واستعادتها وبعض املناطق 

احمليطة بها من تنظيم الدولة 
االسالمية في العراق والشام« 
مستخدما االسم القدمي للدولة 
االسالمية. غير أنه أوضح أن 
تركيا وحلفاءها الغربيني لن 
يساهموا بقوات برية في هذه 

العملية.
ميدانيــــا، عــــززت تركيا 
إجراءات األمن على حدودها 
أمــــس غداة  مــــع ســــورية 
محاولة مقاتلي تنظيم الدولة 
االسالمية السيطرة على موقع 
على احلدود التركية السورية 
لكن املقاتلني األكراد متكنوا 
من صدهم، فيما اعلنت قوات 
املزيد من  التحالف تنفيــــذ 
الغــــارات على مواقع تنظيم 
الدولــــة وتصاعدت ســــحب 
الدخان في أجواء املدينة التي 
دمرت منها أجزاء كبيرة حاليا 

بسبب القتال.

تركيا، متهيدا للعبور الى عني 
العرب، بحسب وكالة فرانس 

برس.
الوكالة قرابة  ورصدت 
اربعـــني شـــاحنة وآليـــة 
عســـكرية بعضهـــا مزود 
برشاشـــات ثقيلة، وعلى 
البيشمركة  متنها عناصر 
مبالبس كرديـــة تقليدية، 
الواقعة  القاعـــدة  تغـــادر 
شمال شرق اربيل، عاصمة 

كردستان العراق.
وأكـــد ضابطـــان مـــن 
البيشمركة ان القوات التي 
غادرت قاعدتها العسكرية 
شمال شـــرق مدينة اربيل 
بالفعـــل للتوجـــه برا الى 

االراضي التركية.
وقال احد هذين الضابطني 
مفضال عدم كشف اسمه ان 
»40 مركبة حتمل رشاشات 

عواصمـ  أ.ف.پـ  رويترز: 
أعلنت أنقرة امس ان مقاتلي 
»البيشمركة« العراقيون الذين 
يريدون التوجه الى مدينة عني 
العرب »كوباني« الســــورية 
ملقاتلة تنظيم الدولة االسالمية 
املعروف بـ »داعش«، ميكنهم 
عبور اراضيها »في اي وقت«. 
وقال وزير اخلارجية التركي 
مولود جاويــــش اوغلو في 
تصريحات نقلتها وكالة انباء 
االناضول »اآلن ليست هناك 
مشكلة سياسية. ال مشكلة 
لعبورهم. يستطيعون العبور 

في اي حلظة«.
مــــع هــــذه  وبالتزامــــن 
التصريحــــات غادرت آليات 
عسكرية تابعة للقوات الكردية 
التابعة القليم كردستان العراق 
أمس، قاعدتها العسكرية في 
شــــمال العراق متوجهة الى 

انفجار احد  مواقع تنظيم  داعش في كوباني بفعل غارة لقوات التحالف   )رويترز( 

اشتباكات عنيفة بني القبائل واحلوثيني في »إب« 
بعد أن سلمهم اجليش مواقع مدنية وعسكرية

صنعاءـ  وكاالت: اندلعت اشتباكات عنيفة بني 
القبائل اليمنية واحلوثيني في مديرية الرضمة 
مبحافظة إب، وذلك عقب تسليم جنود من اجليش 

اليمني مواقعهم للحوثيني في املدينة.
وأوضح مصدر قبلي في تصريحات لوكالة 
األناضول أن جنود اللواء 55 املرابط في مدينة 
يرمي، والتي سبق أن سيطر عليها احلوثيون 
قبل أيام، ســـلموا مواقعهم للحوثيني طواعية 
دون أي مقاومة. ويتبع هذا اللواء قوات احلرس 
اجلمهوري سابقا التي كان يقودها جنل الرئيس 

السابق علي عبداهلل صالح.
وبحسب املصدر ذاته، فإن هذه املواقع هي: 
مبنى املجمع احلكومي في املدينة ومدرسة شهداء 
الوحدة وموقعني عسكريني آخرين فوق قرية 
الذاري خارج املدينـــة، والتي تعد من املناطق 

التي فيها موالون للحوثيني.
الرضمة،  ودارات االشتباكات وسط مدينة 
حيث يتبـــادل احلوثيـــون والقبائل القصف 

باألسلحة اخلفيفة والثقيلة وسمع دوي انفجارات 
إلى مسافة ثالثة كيلومترات يرجح أنها لقصف 

مدفعي.
وسبق أن خاض احلوثيون مواجهات من قبل 
مع القبائل التي يقودها الشيخ عبدالواحد الداعم 
املنتمي حلزب املؤمتر الشعبي العام ومت إيقافها 

من خالل جلان وساطة قبلية ورسمية.
وفي غضون ذلك، تظاهر عشرات النشطاء 
اليمنيني املستقلني، إلخراج املسلحني احلوثيني 

من العاصمة صنعاء.
طالب النشـــطاء في التظاهرة التي أقيمت 
بجوار مقر وزارة الشباب والرياضة، في شارع 
الزبيري، بســـرعة إخراج احلوثيني منها، بعد 

حوالي 40 يوما من سيطرتهم على صنعاء.
كما طالب املتظاهرون بدعم اجلهود الرامية 
إلى إقامة دولة مدنية قائمة على النظام والقانون، 
وخالية من املسلحني، وردد املشاركون، هتافات 

منددة بالتواجد املسلح في صنعاء.

دول جوار سورية: طاقتنا على استيعاب الالجئني تنفد
برلــــنيـ  كونــــا: طالبــــت 
الــــدول املجاورة  حكومــــات 
لسورية واحلاضنة لالجئني 
الســــوريني املجتمع الدولي 
بتقدمي مزيد من املســــاعدات 
الفورية من اجل التغلب على 
حتديــــات تفرضهــــا موجات 
الهجرة من ســــورية الى هذه 
الدول السيما الى لبنان واالردن 

وتركيا.
وقــــال وزيــــر اخلارجية 
األردني ناصر جودة إن طاقة 
األردن والدول األخرى املجاورة 
لســــورية على اســــتضافة 
الالجئــــني كادت أن تصــــل 
إلى مداها جراء احتياجاتهم 
الضخمة من اسكان ومدارس 

ووظائف ورعاية صحية في 
الوقت الذي تندر فيه املوارد 

مثل املياه.
واضاف أمام مؤمتر دولي 
فــــي برلني ان بــــالده وحدها 
تستضيف 1.5 مليون الجئ 
ومهاجر ســــوري إما بسبب 
أو  السياســــية  األوضــــاع 

االقتصادية.
وكررت الرســــالة نفسها 
تســــتضيف  أخــــرى  دول 
الجئني ســــوريني مثل لبنان 
وتركيا كما كررها أنطونيو 
غوتيريس مفوض األمم املتحدة 
السامي لشؤون الالجئني الذي 
وصف األمر بأنه »أكبر أزمة 
إنسانية يواجهها العالم منذ 

فترة طويلة«. من جهته، قال 
وزير اخلارجية األملاني فرانك 
فالتر شتاينماير في اجللسة 
االفتتاحيــــة ملؤمتر »اللجوء 
واالســــتقرار« مبشاركة اكثر 
مــــن 40 دولــــة ومنظمة: ان 
اللقاء يعتبر حدثا مهما ليس 
الــــذي أجبروا على  لالجئني 
مغادرة بالدهم في السنوات 
املاضية فحسب ولكن ايضا 
للدول التي تســــتقبل هؤالء 

الالجئني. 
 وخص شتاينماير في كلمة 
ألقاها امام املشاركني في املؤمتر 
لبنان قائال »فكــــرة عقد هذا 
املؤمتر نضجت في لبنان خالل 
الزيارة االخيرة التي قمت بها 

إلى بيروت فلقد رأيت بأم عيني 
الظروف التي يعيش في ظلها 
الالجئون السوريون في لبنان 
واالردن وتركيا وتأكدت انه من 
الضروري تقدمي املساعدات 
لهؤالء الالجئني الذي فروا من 
بالدهم حتت وطأة أعمال القتال 

والعنف«. 
 واشار الى اهمية مؤمتر 
برلني بالقول »في  هذا املؤمتر 
ال نحتاج إلى تغيير االجتاه 
بل الى توسيع نظرتنا ملشكلة 
الالجئني في الدول املجاورة 
لســــورية فمواجهــــة هــــذه 
التحديــــات ال تتطلب تقدمي 
املساعدات االنسانية فحسب 
بل ايضا ضمان استقرار البلدان 

التي حتتضن هؤالء الالجئني«.  
واضاف وزير اخلارجية األملاني 
»من رأى التحديات التي تواجه 
احلكومة اللبنانية نتيجة هجرة 
مليون ونصف مليون مواطن 
سوري الى اراضيها والظروف 
في مخيمات اللجوء واالكتظاظ 
في هذه املخيمات يعرف ان هذه 
التحديــــات حتمل في طياتها 
خوفا من انفجارات محتملة 
قد تلحــــق الضرر بالتركيبة 

االجتماعية في لبنان«. 
 وأضاف شتاينماير »لهذه 
االسباب يجب ان يرسل مؤمتر 
برلني اشــــارة تضامنية مع 
الالجئني السوريني ومع الدول 

التي حتتضنهم أيضا«. 

بشأن التوســـع االستيطاني 
اإلســـرائيلي فـــي األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
جاء ذلك في رسالة بعث 
بها إلى رئيس املجلس احلالية 
ماريا كريســـتينا بارسيفال، 

بحسب وكالة األناضول.
وطالـــب منصـــور فـــي 
رسالته مجلس األمن بتحمل 
مسؤولياته، وإجبار إسرائيل 
ـ كقوة قائمة باالحتاللـ  على 
وقف سياســـاتها التوسعية 
وغير املشروعة في األراضي 
الفلسطينية التي احتلتها منذ 

عام 1967.
وبحســـب الرســـالة، أكد 
منصور على »ضرورة حترك 
مجلس األمن إلجبار اسرائيل 
على التقيد بالتزامات السالم، 
الذي بات معرضا للخطر بشدة 
اآلن«، موضحا أن »استمرار 
االستيطان اإلسرائيلي يهدف 
بشكل ممنهج لتدمير أي فرص 
حلل إقامة الدولتني الفلسطينية 

واإلسرائيلية«.
وجاءت هـــذه التطورات، 
الوزراء  بينما صادق رئيس 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
على خطط لبناء 1060 وحدة 
استيطانية جديدة في القدس 

الشرقية.
امـــام  وقـــال نتنياهـــو 
الكنســـيت »البرملان« امس 

االول ان »اســـرائيل متارس 
حقها املطلـــق حني تبني في 
االحياء اليهودية. هذا موضع 
اجماع وكل احلكومات قامت به 
والفلسطينيون ادركوا ان هذه 
االحياء ستبقى حتت السيطرة 
االسرائيلية في اي اتفاق« يتم 

التوصل اليه.
وكانت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية األميركية جني ساكي 
قد وصفت إعالن إســـرائيل 
ضم أراض جديدة لتوســـيع 
املســـتوطنات بانه امر »غير 
مشـــروع«، مؤكدة معارضة 
واشنطن اتخاذ خطوات احادية 
اجلانب حتدد مسبقا مستقبل 

القدس.
واضافـــت ســـاكي فـــي 
تصريحـــات صحفية إن مثل 
تلـــك اخلطـــوات تتناقـــض 
مع هـــدف إســـرائيل املعلن 
بإجراء مفاوضات مع اجلانب 
الفلسطيني بشأن التوصل إلى 

اتفاق الوضع النهائي.
واستطردت قائلة »انه اذا 
ارادت اسرائيل ان تعيش في 
سالم عليها ان تتخذ خطوات 
من شانها ان تؤدي الى احلد 
من التوتر وتتجنب االجراءات 
التـــي تتناقض مـــع حتقيق 

السالم«.
وبدوره، طالـــب االحتاد 
االوروبي اسرائيل بـ »التراجع 

العاجل« عن نيتها تســـريع 
بناء مستوطنات جديدة في 
القدس الشـــرقية، معتبرا ان 
ذلك سيكون »قرارا غير حكيم 
وغير مناسب«، حسبما قالت 
مايا كوسيجاجنتش، املتحدثة 
باسم وزيرة خارجية االحتاد 

كاترين اشتون.
وجاء ذلك، في وقت شهدت 
الفلســـطينية  فيـــه األحياء 
في مدينـــة القدس مواجهات 
الفلســـطينيني والقوات  بني 
اإلسرائيلية ردا على االقتحامات 

اليهودية للمسجد األقصى.
وتواصال لالســـتفزازات 
واالنتهـــاكات االســـرائيلية، 
اقتحم رئيـــس بلدية القدس 
نير بركات، املسجد االقصى 

في البلدة القدمية.
وقال بيان صادر عن مكتب 
بركات انه »زار جبل الهيكل 
)هو االسم الذي يطلقه اليهود 
على باحة املســـجد االقصى( 
برفقة مســـؤول الشرطة في 
املنطقة لتقييم الوضع وفهم 
القضايا والتحديات في املوقع 
بشـــكل اعمق«، بحسب زعم 

البيان.
ومن جهتـــه، اعرب مدير 
عـــام اوقاف القدس الشـــيخ 
عزام اخلطيب عن »رفض مثل 
هذه الزيارات النها لم تنسق 
مع دائرة االوقـــاف صاحبة 

املوقع«، مؤكدا ان الزيارة »لم 
يتم تنسيقها مع االوقاف ولم 

يكن لدينا علم بها مطلقا«.
ورأى اخلطيب ان الزيارة 
انتخابية  جاءت »كدعايـــات 
ولها طابع سياســـي خاص« 
كون بـــركات رئيس البلدية 

االسرائيلية للقدس.
وبدورها، دانت مؤسسة 
»االقصى للوقـــف والتراث« 
هـــذه اخلطـــوة، معتبرة ان 
»هذا االقتحام ال مينح صاحبه 
الشرعية في اعتبار االقصى 
جزءا من نفوذ بلدية االحتالل 
في القدس وال يزيل اسالمية 

املسجد االزلية«.
في غضون ذلـــك، ذكرت 
اإلذاعة اإلسرائيلية نقال عن 
تقارير إخبارية أن إسرائيل 
اتفقتا  املتحـــدة  والواليـــات 
على صفقة يشتري مبوجبها 
سالح اجلو االسرائيلي سربا 
املقاتلة  الطائـــرات  ثانيا من 
األميركية املستقبلية من طراز 

اف-35. 
وأضافت أنه مت االتفاق على 
ذلك خالل الزيارة التي قام بها 
وزير الدفاع االسرائيلي موشيه 
يعالون لواشنطن مؤخرا. ومن 
املقرر أن يتم تســـليم سالح 
اجلو اإلسرائيلي أول شحنة 
من الطائرة املقاتلة الشبح »اف 

35 « بنهاية عام 2016.
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تسويات مع عمالء 
متعثرين بلغت
40 مليون دينار

ال يوجد عكس 
ملخصصاتنا البالغة 

170 مليون دينار

10 ماليني دينار 
مخصصات الربع 

الثالث
 

نسبة تغطية 
القروض املتعثرة 

بلغت %250

ال حاجة لزيادة 
رأس املال لتلبية 
متطلبات »بازل 3«

27.2 % تغطية اكتتاب »األهلي التجاري«
أعلن املستشاران املاليان ومديرا اكتتاب البنك األهلي التجاري في السعودية، جي أي بي 
كابيتال وأتش أس بي سي، أن نسبة تغطية االكتتاب في أسهم البنك بلغت 27.2% من اكتتاب 
األفراد بنهاية اليوم التاسع، وقد بلغ عدد املكتتبني 611 ألف مكتتب، فيما بلغت األموال احملصلة 
3.68 مليارات ريال. وبدأ االكتتاب بـ 300 مليون سهم من رأسمال األهلي التجاري مخصصة 
لألفراد املواطنني السعوديني يوم األحد التاسع عشر من الشهر اجلاري، وينتهي نهاية يوم 
الثاني من نوفمبر املقبل، ويبلغ إجمالي األسهم املطروحة لالكتتاب 500 مليون سهم، ومتثل 
25% من إجمالي رأسمال البنك.

تركيز على متويل الشركات في سوقي دبي وأبوظبي

السميط: »األهلي« يتطلع حلصة أكبر في سوق متويل األفراد

الكويت توقف إصدار تصاريح العمل ملوظفي شيفرون السعودية

قام بالعديد من التس����ويات 
حتى نهاية 2013 حيث أجرى 
تسويات تتراوح بني 35 و40 
مليون دينار، الفتا إلى عدم 
وجود أي عكس للمخصصات 
على ارباح البنك خالل الفترة 
املاضية. وتوقع السميط منو 
القروض االئتمانية  محفظة 
إلى 300 ملي����ون دينار، في 
حني توقع ان يصل منو ارباح 
البنك بحدود 10% بنهاية العام 
احلالي. وأضاف ان البنك يركز 
حاليا عل����ى تعزيز محفظة 
الق����روض االئتمانية لألفراد 
خاصة، باإلضافة إلى الشركات 
العامل����ة، اما عل����ى الصعيد 
البنك على  اخلليجي فيركز 
متويل األفراد والشركات في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
من خالل فرعي البنك في دبي 
وأبوظبي. وأكد السميط أن 
البنك ل����ن يحتاج إلى زيادة 
رأس امل����ال لتلبية متطلبات 
)بازل 3( في الوقت الراهن. 
وب����ني أن البن����ك جن����ح في 
أدائه اجليد  احملافظة عل����ى 
وقدرته على حتقيق األرباح 
رغم الظ����روف االقتصادية. 
وأكد أن قاعدة رأسمال قوية، 
ومعدل كفاية رأسماله تصل 
إلى 24.01%، وهو يتماشى مع 
تعليمات »بازل3« اجلديدة، مما 
يعزز وضع البنك وقدرته على 
النمو وتوفير التمويل الالزم 
للش����ركات احمللية والعاملية 

داخل الكويت.
الس����ميط تفاؤله  وأبدى 
بخطة التنمية اجلديدة التي 
اعلنتها احلكومة، متوقعا أن 
يستحوذ البنك على حصة من 
التمويالت املوجهة للمشاريع 
الضخمة املرجح انطالقها في 

السنوات املقبلة.

محمود فاروق 

قال نائب الرئيس التنفيذي 
البنك االهلي الكويتي عبداهلل 
السميط ان املخصصات التي 
أخذه����ا البنك حت����ى نهاية 
االشهر التسعة اشهر بحدود 
170 ملي����ون دين����ار، حيث 
ارتفعت خ����الل الربع الثالث 
10 مالي����ني دين����ار، لتص����ل 
بذلك نسبة تغطية القروض 
املتعث����رة 250%. وأضاف أن 
نس����بة القروض املش����كوك 
ف����ي حتصيلها مت تخفيضها 
من 2.8% إلى 2.5%. وأوضح 
الكبيرة  النسبة  ان  السميط 
لتغطية القروض املشكوك في 
حتصيلها تعود إلى توجيهات 
م����ن بنك الكوي����ت املركزي، 
باإلضاف����ة إل����ى السياس����ة 
املتحفظة التي يطبقها مجلس 
ادارة البنك منذ االزمة املالية 
انتجت ثمارها  التي  العاملية 
اآلن عل����ى »األهلي« خاصة 

والبنوك الكويتية عامة. 
وكان البنك قد أعلن أمس 
عن بيانات����ه املالية املرحلية 
لالشهر التس����عة األولى من 
أرباحا قدرها  2014 محقق����ا 
27.3 مليون دين����ار تقريبا 
مقابل أرباح بنحو 25.2 مليون 
دينار عن نف����س الفترة من 
املاض����ي، بارتفاع في  العام 
األرباح تقدر نس����بته بنحو 
8.3%، وجاء منو األرباح نتيجة 
زيادة حجم األعمال وإجراءات 

خفض التكاليف.
العديد  وح����ول توج����ه 
م����ن البن����وك الكويتية إلى 
إجراء تسويات مع الشركات 
العقارية واالستثمارية، وما 
إن كان للبن����ك االهلي حصة 
في ذلك االمر قال: ان االهلي 

مدحت فاخوري

أوقف����ت الكويت إص����دار تصاريح العمل 
العاملني  ملوظفي شركة شيفرون السعودية 
في حقول النفط الكويتية التي تطورها كل من 
السعودية والكويت معا، وفقا ملصادر مطلعة 
على املوضوع بصفة مباشرة، حسب بلومبيرغ. 
وبذلك ال ميكن لش����ركة شيفرون السعودية 
التابعة لشركة ش����يفرون العاملية إصدار أو 
جتديد أي تصاريح ملوظفيها للعمل في حقل 
الوفرة النفطي، حيث ان وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية بالكويت علقت خدمات الشركة، وفقا 
ملصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأفاد 
بأن هناك عددا من موظفي شيفرون السعودية 
مبن فيهم اميركيون غادروا الكويت بعد انتهاء 
تصاريحهم وسيتبعهم آخرون. ويبدو ان من 
شأن هذه االجراءات ان تهدد االنتاج النفطي 
لهذا احلقل الذي يقع في اجلزء الكويتي فيما 

يسمى باملنطقة احملايدة املشتركة بينها وبني 
السعودية، وذلك حسب رسالة االحتجاج التي 
أرسلتها شركة شيفرون السعودية إلى احلكومة 
الكويتية حصلت »بلومبيرغ« على نسخة منها. 
ويأتي هذا التط����ور بالتزامن مع اغالق حقل 
اخلفجي البحري في املنطقة احلدودية املشتركة 
في 16 اجلاري. وقال احمللل النفطي والرئيس 
السابق لشركة البترول العاملية احملددة كامل 
احلرمي »هناك توق����ف لعمليات االنتاج في 
حقلي اخلفج����ي والوفرة اآلن، ويبدو وكأننا 
نتجه في املسار نفسه«، وأضاف: السعودية 
والكويت يجب اال يس����كتا ام����ام توقف هذه 
املش����اريع. يذكر أن حصة الكويت من حقل 
الوفرة تبلغ 100 الف برميل يوميا وحصتها 
من حقل اخلفجي 175 الف يوميا وهو ما يعني 
خسارة 275 الف برميل يوميا تشكل نحو %8 
من اجمالي انتاج النفط الكويتي البالغ نحو 

2.9 مليون برميل يوميا.

عبداهلل السميط

املقر الرئيسي للبنك األهلي الكويتي

دويتشيه بنك: احتياطيات السعودية متكنها 
من الصمود 8 سنوات أمام تراجع أسعار النفط

احتاد عمال البترول يطالب »املؤسسة« و»نفط اخلليج« بطمأنة عمال املنطقة املقسومة

قال دويتشيه بنك في تقرير نشره موقع 
العربية  اململك���ة  إن  إنس���ايدر«:  »بيزنس 
السعودية – أكبر منتج ومصدر للنفط في 
العال���م - ميكن أن حتافظ على اس���تقرار 
صناعتها النفطية لثماني س���نوات تقريبا 
في ظل وصول أس���عار خام برنت القياسي 
إلى 83 دوالرا للبرميل، حيث عملت حكومة 
اململكة على تكديس احتياطيات كافية للصمود 
خالل فترات عجز املوازنة الناجم عن انخفاض 

أسعار النفط.
وأضاف البنك انه مع امتالك السعودية هذه 
القوة، يعلم املسؤولون في احلكومة قدرتهم 
على الصمود في مواجهة حتديات األسواق، 
وميكن للمملكة التعامل مع مبدأ استقاللية 
الواليات املتحدة في مجال الطاقة، ولكن ظهور 
األمريكيني كمصدرين جدد للطاقة بكميات 

هائلة، ودخول أميركا كعضو منافس جديد 
مبنظمة »أوپيك« غير مقبول لديهم. 

وق���ال التقرير ان اململكة متقبلة لهبوط 
أس���عار النف���ط دون مس���توى 90 دوالرا 
للبرميل ورمبا إلى 80 دوالرا للبرميل لعام 
أو عامني. وفضال عن ذلك، أظهر تطور أخير 
أن السعوديني يريدون دعم تعليقاتهم بالفعل، 
حيث إنه في الوقت الذي يتراوح فيه إنتاج 
منظمة »أوپيك« بني 700 و900 ألف برميل 
يوميا، بدأت ش���ركة »أرامكو« الس���عودية 
تقويض املنافسة بخفض أسعار صادراتها 

النفطية. 
وأوضح »دويتشيه بنك« في تقريره أن 
قرار »أرامكو« يشير إلى عزم الشركة اإلبقاء 
على املستويات احلالية للصادرات على حساب 

أسعار املبيعات احملققة.

قال احتاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 
في بيان صحافي أمس إن االحتاد يتابع عن كثب 

مجريات األمور وما يدور في الساحة العمالية 
وعملية وقف االنتاج في املنطقة املقسومة، 
مستغربا الصمت من قبل مؤسسة البترول 

الكويتية وإدارة الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
والتي لم تصدر منه أي تطمينات لصالح املوظفني 
الذين باتوا متخوفني من املجهول. وطلب االحتاد 

إصدار تعميم يؤكد على حفظ حقوقهم وعدم 

املساس بها وحفظ مكتسبات العاملني بقطاعنا 
النفطي. وتساءل البيان عن مصير العاملني في 

املنطقة املقسومة جراء وقف االنتاج، والذي كثر 
اللغط فيه دون حترك املؤسسة وإدارة الشركة 

الكويتية لنفط اخلليج لدعم عمالتها واحلفاظ على 
حصتها في التمثيل العمالي مع الشريك السعودي 

وفق اتفاقيات املنطقة املقسومة التي تؤكد على 
مناصفة التمثيل بكال اجلانبني.

وقال البيان إن عمليات وقف االنتاج إمنا هي 

نتيجة أخطاء يتحملها القائمون على مؤسسة 
البترول الكويتية وإدارة الشركة الكويتية لنفط 

اخلليج وأن أي محاوالت إللقاء اللوم على العمالة 
الوطنية إمنا هي محاوالت فاشلة وسوف تالقى 
بالصد من قبلنا، مؤكدين على أن حقوق العاملني 
خط أحمر، وأن مبدأ االحتاد وأهدافه هي الدفاع 
عن حقوق العاملني ورعاية مصاحلهم ولن نألو 

جهدا في سبيل احلفاظ على مستقبلهم الوظيفي 
ومصدر رزقهم.

املوبايل يغير الصناعة املصرفية.. اجليل اجلديد يخلص معامالته أونالين
عن تغير طرق اجناز عمالء 
املصارف ملتطلباتهم، ومدى 
تأثير هذه التغيرات على بنوك 
التقرير  االفراد، كما أوصى 
ببعض االشياء التي ستجعل 
البنوك حتمي نفسها للبقاء 

في الطليعة.
الوقت  ــي  باتت ف ــد  فق
ــي اخلدمات املصرفية  احلال
عبر الهاتف النقال في جميع 
أنحاء العالم اكثر شعبية لدى 
ــوك من زيارتهم  عمالء البن
ــارف وأفرعها،  ملباني املص
فنحو 75% من الزبائن على 
ــبوعي يقومون  أساس أس
بإجناز تعامالتهم عن طريق 
ــت، في حني أن ربع  االنترن

هذا العدد تقريبا على اساس 
اسبوعي يتم من خالل الهاتف 
ــادة 9% نقطة  احملمول )بزي

مقارنة بعام 2013(.
ونحو 14% فقط من عمالء 
املصارف يقومون بزيارة أفرع 
البنوك كل أسبوع، ما يعني أن 
الهواتف النقالة تغير بالفعل 

عالقة العمالء بالبنوك.
ــا يقرب نصف  فنحو م
ــر االنترنت لدى  العمالء عب
ــة بنوك بالواليات  أعلى ثالث
ــون بإجناز  ــدة يقوم املتح
تعامالتهم عبر الهاتف احملمول، 
ليمثلوا بذلك 50% من عمالء 
االنترنت لدى البنوك، وذلك 

بعد النمو التكنولوجي. 
االخرى.  وصدر تقرير حديث 
لبيزنس انسايدر انتليجنس 

مدحت فاخوري

ــالء  العم ــني  ب ــة  العالق
وبنوكهم متر بفترة يتخللها 
الكثير من التغييرات املثيرة 
الناجمة عن الوتيرة السريعة 
لالبتكار التكنولوجي، فباتت 
البنوك التقليدية تفقد التواصل 
مع عمالئها خاصة من هم من 

جيل االلفية اجلديدة. 
ــكان  ــو 50% من س فنح
ــمالية يفضلون  الش أميركا 
ــم املصرفية  أعماله ــاز  اجن
من خالل أجهزة الهاتف مما 
أدى إلى توفيرهم للمزيد من 
ــاحة من  الوقت وإعطاء مس
ــاز بعض املهام  الوقت إلجن

دين����ار )6.6 ماليني دوالر( 
نس����بتها 27.7% على نفس 

الفترة من العام املاضي.
وارتف����ع صاف����ي قيمة 
إلى  النقدية  االس����تثمارات 
193.4 ملي����ون دينار )666 
مليون دوالر( بزيادة قدرها 
23.9 ملي����ون دينار )82.6 
مليون دوالر( على 2013/12/31 

ونسبتها %14.1.
وتدعيما ألعمال املجموعة 
التشغيلية وحقوق حملة 
وثائقها فقد متت زيادة صافي 
االحتياطيات الفنية للشركة 
من 97.8 مليون دينار )336.9 
مليون دوالر( في 2013/12/31 
إلى 110.7 ماليني دينار )381 
مليون دوالر( في 2014/9/30 
أي بزيادة نسبتها 13.1% وهو 
ما يعزز قدرة الشركة على 
حتمل املخاطر الطارئة التي 

قد تطرأ في املستقبل.
كما ارتفع مجموع األصول 
التسعة األولى  في األشهر 
م����ن ع����ام 2014 ليصل إلى 
357.5 مليون دينار )1.23 
مليار دوالر( بزيادة مقدارها 
37.1 مليون دينار ونسبتها 
11.6.% على السنة املنتهية 

في 2013/12/31.
وفي معرض تعليقه على 
الرئيس  النتائج، قال  هذه 
التنفيذي مبجموعة اخلليج 
للتأمني خالد احلس����ن »إن 
التس����عة  نتائج األش����هر 
األولى من هذا العام تعكس 
النمو املتواصل للمجموعة، 
وقدرتها على حماية أصولها 

137 مليون دينار األقساط املكتتبة بنمو %11.4

دعا املاُلّك لسرعة حتويل أسهمهم إلى حسابات التداول

»اخلليج للتأمني«: 9 ماليني دينار
أرباحاً صافية بنمو %16.5

»الوطنية« و»يوباك« تبنيان مجمعًا جتاريًا 
بـ 225 مليون دوالر في أبوظبي

أعلنت الشركة الوطنية العقارية »وطنية« 
ان إحدى شركاتها التابعة قد قامت بتوقيع 
اتفاقية شراكة مبدئية مع إحدى الشركات 
التابعة لشركة املشاريع املتحدة للخدمات 
اجلوية )يوب����اك( لبناء مجمع جتاري في 
إمارة أبوظبي )املش����روع( وقد تصل قيمة 
استثمار الشركة التابعة لشركة املشاريع 
املتحدة باملش����روع إلى 225 مليون دوالر 

أميركي.

وأوضحت كل من »الوطنية« و)يوباك( 
عل����ى موقع البورصة أن����ه ال ميكن حاليا 
حتديد األثر املالي املتوقع لهذا االس����تثمار 
على البيانات املالية للشركة ألن االتفاقية 
في صيغتها النهائية قيد املراجعة والتوقيع، 
وسيتم اإلعالن عن األثر املالي املتوقع لهذا 
االس����تثمار على بيانات الش����ركة بحسب 
تعليمات هيئة أس����واق امل����ال عند توقيع 

االتفاقية النهائية.

وحقوق مساهميها إلى جانب 
س����عيها املس����تمر لتقدمي 
أفض����ل اخلدمات التأمينية 
لعمالئها في جميع األسواق 
التي تتواجد فيها من خالل 
إلى  الهادفة  استراتيجيتنا 
التوس����ع اإلقليمي وزيادة 
الس����وقية محليا  حصتنا 

وإقليميا«.
وأضاف »لق����د حتققت 
هذه اإلجنازات بفضل الدعم 
الكرام  العمالء  املستمر من 
ب����إدارة املجموعة  وثقتهم 
وخدماته����ا، وبفضل دعم 
الكرام وتفاني  املس����اهمني 
وإخالص موظفي الشركة 
الذي����ن نتقدم له����م جميعا 

بالشكر والتقدير«.

أعلنت اخلليج للتأمني عن 
حتقيق أرباح صافية بقيمة 
9.1 ماليني دينار )31.2 مليون 
دوالر( خالل األشهر التسعة 
األولى من عام 2014 وذلك 
بزيادة قدرها 1.3 مليون دينار 
)4.4 ماليني دوالر( ونسبتها 
16.5% عن الفترة نفسها من 
العام املاضي وبربحية 50.12 

فلسا للسهم.
كم����ا بلغ����ت حق����وق 
املس����اهمني 80.5 ملي����ون 
دينار )277 مليون دوالر( في 
2014/9/30 بعد توزيع أرباح 
نقدية على املس����اهمني عن 
العام املاضي بلغت قيمتها 
5.4 ماليني دينار، بينما بلغت 
القيمة الدفترية للسهم في 
نهاية األشهر التسعة األولى 
م����ن العام احلال����ي 448.6 
فلسا مقابل 411.6 فلسا في 

.2013/9/30
أما قيمة األقساط املكتتبة 
فقد بلغت 137 مليون دينار 
)471.5 مليون دوالر( بزيادة 
نس����بتها 11.4% عن الفترة 
نفسها من العام املاضي، كما 
بلغت قيمة إجمالي اإليرادات 
الفنية للشركة 79.1 مليون 
دينار )272.4 مليون دوالر( 
باملقارنة م����ع 70.6 مليون 
دينار )243.1 مليون دوالر( 
عن نف����س الفترة من العام 

املاضي أي بزيادة %12.
وبل����غ ربح االس����تثمار 
واإليرادات األخرى 8.9 ماليني 
دينار )30.7 مليون دوالر( 
خالد احلسنبزيادة قدره����ا 1.9 مليون 

»VIVA« العيسى: 1000 معاملة دمج ألسهم
العام احلالي.

إل���ى أن »املقاصة  ولفت 
الكويتية« ف���ي طور تفعيل 
التفاهم مع س���وق  مذك���رة 
البحرين املالي للربط مع سوق 
الكويت املالي لتحويل أرصدة 
األسهم املزدوجة اإلدراج آليا 
بني الس���وقني، كما سبق أن 
ربط���ت »املقاصة الكويتية« 
مع س���وقي دب���ي وأبوظبي 

املاليني.
وحول توجهات الشركة 
الكويتي���ة للمقاص���ة خالل 
املرحلة املقبلة، قال العيسى 
إن الشركة تواصل العمل على 
تطوير األنظمة اآللية املعمول 
بها حاليا مبا يتناس���ب مع 

متطلبات اجلهات الرقابية.

شريف حمدي

ق���ال مدير عام الش���ركة 
الكويتي���ة للمقاصة عثمان 
العيس���ى إن عدد املعامالت 
لدمج أسهم شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA جتاوز ال� 1000 
معاملة مع نهاي���ة تداوالت 

أمس.
ودعا العيسى عبر »األنباء« 
مالك سهم VIVA إلى حتويل 
أس���همهم عن طريق شركات 
الوساطة التي يتعاملون معها 
من حس���ابات السجالت إلى 
حس���ابات التداول ليتمكنوا 
من بيع أس���همهم بس���هولة 
عند إدراج أسهم الشركة في 
عثمان العيسىالبورصة الكويتية قبل نهاية 

بلومبيرغ: يهدد توقف العمل بحقل الوفرة
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معرض اخلريف للعطور

برعاية »السيف«
»األساليب املتطورة« تشارك

في معرض أفرست العقاري
أعلنت شركة األس����اليب املتطورة للتنمية العقارية 
)امكو( عن مشاركتها في معرض افرست العقاري خالل 
الفت����رة من 30 أكتوب����ر إلى 2 نوفمب����ر املقبل في فندق 
الريجينسي، وبدء طرح وحدات سكنية جديدة ملشروع 
»حياة اليكس بارك« اول منتجع سكني ترفيهي مبدينة 

االسكندرية.
وقال رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة فؤاد 
العلي ان مشروع »حياة 
أليكس بارك« من افضل 
املش����اريع الس����كنية 
املتميزة، حيث كل شيء 
املوق����ع ينبض  حول 
باحلياة في أول منتجع 
سكني ترفيهي مبدينة 
االسكندرية ويجتمع 
األم����ان والرفاهية في 

تناسق ساحر.
وذك����ر العل����ي ان 

مس����احة »حياة أليكس بارك« متت����د حتى تصل إلى 10 
أفدنة مقس����مة إلى عدد 16 برجا ومما مييز املشروع وأن 
نس����بة املباني ال تتعدى 60% من املساحة اإلجمالية، في 
ح����ن يتميز أيضا بكل اخلدمات ووس����ائل الترفيه التي 
حتيط به من كل جانب بشكل جعل منها املدينة العصرية 
التي حتتوي على العديد من األس����رار في انتظار قدوم 

عمالئنا الكتشافها.
وأضاف: »موقع املشروع يتميز بعبقرية املكان، حيث 
يقع في بقعة محورية جتعلك قريبا من كل مكان، حيث 
انه ال يبعد عن البحر سوى دقائق معدودة من خالل ش 
45 الش����هير متخطيا النفق ومنه إلى الكورنيش وأيضا 
متصل مبدخل االسكندرية اجلديد والذي يصلها مبحور 

التعمير ومنه للمحافظات«.
ومن جهة أخرى، أعلن العلي انه سيتم خالل معرض 
افرست العقاري طرح وحدات سكنية ضمن مشروع مون 
سيتي، مشيرا الى ان ش����ركة )امكو( خصصت عروض 

خاصة وخصومات لكل العمالء طوال فترة املعرض.
وأوضح ان مش����روع مون سيتي يشتمل على الكثير 
من الطرق واحملاور الرئيس����ية التي تسهل الوصول الى 
مناطق مصر اجلديدة ومدين����ة نصر والقاهرة اجلديدة 

واملعادي واجليزة.
ولفت إلى ان عمارات مون س����يتي جميعها تش����تمل 
على كراجات خاصة ومدخل واس����ع مجهز لالس����تقبال 
واسانسيرات، كما ان عمارات مون سيتي مصممة ومجهزة 
بفتحات شبابيك واس����عة تعطي قاطني الوحدات أجمل 
املش����اهد على حدائق مت تصميمها فضال عن نظام األمن 
واحلراسة والبوابات األوتوماتيكية والصيانة واإلضاءة 

والشبكات الفضائية املتميزة واملول التجاري املتكامل.
وكشف العلي عن بدء افتتاح املرحلة الثانية ملشروع 
مرس����يليا بيتش 4، مش����يرا الى ان هذا املشروع يتميز 
بالكثير من اخلدمات التي جتعله مشروعا متكامال ومنها 

3 مراسي يخوت و3 جزر داخل البحر.
ولفت ان مشروع »مرسيليا بيتش 4« يقع على مساحة 
140 فدانا في منطقة خليج سيدي عبدالرحمن عند الكيلو 
124 غرب االس����كندرية ويبعد 3 ساعات ونصف الساعة 
م����ن القاهرة في منطقة تعتبر من أكثر املعالم الطبيعية 
روعة وجماال على طول الس����احل الشمالي املصري، كما 
يسهل الوصول الى »مرسيليا بيتش 4« من مطاري برج 

العرب والعلمن.

فؤاد العلي

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA عن طرح عرض خاص 
لعمالء الدفع املسبق واآلجل مبناسبة يوم تركيا اجلمهوري، 

بحيث يتسنى جلميع املشتركني التواصل مع عائالتهم 
وأصدقائهم واحلصول على خمس دقائق مجانية مقابل كل 

اتصال مدته خمس دقائق. يسري هذا العرض يوم 29 أكتوبر 
 VIVA 2014 وملدة 24 ساعة. ويأتي هذا العرض نتيجة حرص

على منح املقيمني األتراك في الكويت فرصة التحدث مع 
أحبائهم ومشاركتهم فرحتهم بهذا العيد وكذلك حث املواطنني 

على تبادل التهاني مع أصدقائهم فقط بنصف السعر. 
ومبناسبة يوم تركيا اجلمهوري، يسر VIVA أن تتقدم بأحر 

التهاني وأصدق التمنيات للشعب التركي بأكمله وألبناء اجلالية 
في الكويت، مؤكدة التزامها بأن تكون سباقة في تقدمي كل ما 

هو جديد ومبتكر في عالم االتصاالت والعمل املستمر على 
منح عمالئها جتربة فريدة ال تضاهى. ويستطيع العمالء 

الراغبون في احلصول على مزيد من املعلومات زيارة أي من 
 .VIVA فروع

.. والشركة حتتفل بيوم تركيا 
بخصومات للدفع اآلجل واملسبق

أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.120.150.230.320.54الدوالر األميركي

0.000.000.060.150.31اليورو
0.470.500.550.691.00اجلنيه االسترليني
0.000.000.010.050.16الفرنك السويسري

2.602.692.652.642.61الدوالر االسترالي
0.001.251.271.351.45الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25696الدوالر االسترالي0.07780الريال السعودي
0.7771الدينار البحريني0.29065الدوالر األميركي

0.0801الريال القطري0.36910اليورو
0.7586الريال العماني0.46861اجلنيه االسترليني
0.0795الدرهم اإلماراتي0.30601الفرنك السويسري

0.0413اجلنيه املصري0.00269الن الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

81.830.66النفط الكويتي
86.200.20برنت

0.35-81.08غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1228.603.46الذهب
17.270.19الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.336.5419.37الكويت

4.626.050.84دبي
4.898.344.41أبوظبي

1.67-1.436.86البحرين
13.647.84161.71قطر

39.60-6.981.08عمان
1.160.700.20لبنان
5.50-2.104.96األردن
8.663.4214.43مصر

24.48-10.154.55املغرب
4.746.5568.29تونس

16.817.9412.53داو جونز
4.485.932.22ناسداك م
S&P5001.961.63-2.95

25.27-6.363.46فاينانشال ت
9.022.32119.71داكس
4.106.289.54كاك40

8.644.02123.54السويسري
58.81-15.329.91نيكاي225

2.28-1.252.00توبكس
23.520.36377.13هانغ سينغ

iPhone 6 Plusو iPhone 6 توفر أجهزة VIVA
أعلنت ش����ركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن توافر هواتف 
 iPhone 6 Plus آيفون اجلديدة
و6iPhone، األكث����ر تطورا في 
تاريخ iPhone اعتبارا من يوم 
اخلميس املواف����ق 30 أكتوبر 
في جميع فروع الشركة، حيث 
تقدم VIVA أس����عارا تنافسية 
لألجهزة مع باقات الدفع اآلجل. 
هذا وستس����مح VIVA للعمالء 
 iPhone 6 Plus حامل����ي أجهزة
 4G باستخدام شبكة iPhone 6و
LTE اجليل الرابع.  ويعتبر هاتفا 
iPhone 6 Plus وiPhone 6 أكبر 
إصدارات في تاريخ iPhone، وذلك 
الحتوائه على منوذجن جديدين 
األول بشاشة قياس 4.7 بوصات 
واآلخر بشاش����ة قي����اس 5.5 
بوصات، ويتميزان بشاشة عالية 
الوضوح، كما يتميزان بتقنيات 
مبتك����رة في تصمي����م نحيف 
ومتناسق كليا. ويتميز هاتفا 
iPhone اجلديدين ببناء خارجي 
مصنوع من رقائق األلومنيوم 
الذي يتوافق بسهولة مع زجاج 
الشاشة، ما يساعدك على عرض 
صورة أكبر في تصميم سهل 
احلمل واالستخدام. يعتبر كال 
النموذجن أفضل في كل شيء 
 A8 ويشتمل كل منهما على رقاقة
من تصميم شركة Apple ويدعم 
تصميم سطح املكتب بتقنية 64 

بت من اجلي����ل الثاني لتوفير 
أداء أسرع وكفاءة في استهالك 
الطاقة، باإلضافة الى كاميرات 
iSight وFaceTime عالية الدقة 
ومتطورة، كما يتميزان بتقنيات 
 Appleالسلكية بسرعة فائقة، و
Pay، وهي أسهل طريقة للدفع 
بشكل سهل وآمن وبلمسة إصبع. 
 iPhone 6و iPhone 6 Plus ويعمل
بنظام التش����غيل iOS 8، الذي 
يعتبر أحدث نسخة من نظام 
تش����غيل الهواتف اجلوالة في 
العالم وأكثرها تقدما، ومينحان 
املستخدمن جتربة أكثر بساطة 
وسرعة وسهولة في االستخدام 
مع ميزات الرس����ائل والصور 
اجلدي����دة، ولوح����ة املفاتيح 
QuickType، وتطبيق الصحة 
 iCloudو Family Sharingاجلديد و
Drive. وقال مدير إدارة اتصاالت 
الشركات في VIVA عبدالرزاق 
العيسى: »سعداء بإطالق أحدث 
 iPhone 6و iPhone 6 Plus هواتف
الذي كان يترقب وصوله عشاق 
التكنولوجيا بلهفة كبيرة. يأتي 
هذا اإلعالن تأكيدا على املكانة 
الريادية التي تتبوأها VIVA في 
قطاع االتص����االت في الكويت 
نحن نؤمن أنه من مسؤوليتنا 
توفير أحدث األجهزة واخلدمات 
إلى عمالئنا واملجتمع الكويتي 

عموما«.

أعلنت »السيف للعطور والبخور« رعايتها ملعرض 
اخلريف للعطور لهذا املوسم والذي تستمر فعالياته 
حتى 1 نوفمبر املقبل في الصالة 5، 6، 7 على ارض 

املعارض الدولية مبشرف. 
وتأتي هذه املشاركة وسط نخبة مميزة من شركات 
العطور والطيب ووكالء امل���اركات العاملية محليا 
وإقليميا، حيث تقف »الس���يف للعطور والبخور« 
في مقدمة الشركات الراعية للحدث، وفي حن أبدى 
مديرها العام س���ليمان الراشد حرصه الكبير على 
املشاركة مبثل هذه املعارض لالستفادة من زخم هذه 
املعارض، لفت الراشد إلى أن الهدف من رعاية »السيف 
للعطور والبخور« للمعرض يأتي استمرارا لنهج 
التواصل مع عمالئنا من مختلف اجلنسيات وتعد 
مشاركتنا في هذه التظاهرة الكبيرة املتخصصة في 
عالم العطور إحدى وسائل الترويج إلبراز وتقدمي 

منتجات »السيف للعطور والبخور«.
وقال الراش���د ان ه���ذه املعارض تع���د فرصة 
الستعراض منتجاتنا من العطورات املشتركة الشرقية 
والغربية إلى ج�انب اخللطات، إذ تتميز ش���ركتنا 
بدقة اختي��اراتها لكل م��ا يتعلق بالعطر املطروح 
ابتداء من تصميم شكل ونوعية العبوة الزجاجية 
وانتهاء بالتغليف بأرق���ى املواد ليصبح لكل عطر 
شخصيته املستقلة بإضفاء ملسة من الذوق حتمل 
توقيعه كعطر فريد، كما حترص »السيف للعطور 
والبخور« على أن تكون نوعية املواد املس���تخدمة 
في تركيب العطور م���وادا آمنة طبيا وغير ضارة 

ببشرة اإلنسان عامة. 
وأكد ان الشركة ماضية قدما في خططها التوسعية 
فنحن بصدد افتتاح فرعنا الرابع في املباركية، إضافة 
إلى فروعنا األخرى في كل سوق الغربللي ومجمع 
سنترال بالزا بالساملية، وعن جديده في املعرض قال 
ان شركته كعادتها حترص على تقدمي األفضل لنيل 
رضا عمالئها ومنه��ا على س���بيل املثال ال احلصر 
مجموعة من أفضل عطوراتها للعام 2014/ 2015 والتي 
تش���مل مجموعة عطورات مثل عطر دميا وغصن 
العود، وأسيل، واألسطورة وروعة، وأمسية وعطر 
خواطر، إضافة إلى عطر »رشة ذهب« و»روبي«، كما 
تعرض الشركة عطرها املميز جدا »مزايا« و»حصة« 
اجلديدين، إضافة إلى دهن السيف الفاخر والدهن 

البورمي ودهن الورد البلغاري. 

اخلميس املقبل بجميع الفروع

جناح السيف للعطور في املعرض
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منو قاعدة مشتركي 
خدمات اإلنترنت 

145% بنهاية الربع 
الثالث

أمني: أسعار 
مخفضة لتذاكر 

السفر لشرم 
الشيخ واإلسكندرية 

وسوهاج

»األهلية« تعدّل نظامها ليتوافق مع قانون الشركات

منى الدغيمي 

أقرت اجلمعية العامة غير العادية للشركة 
األهلية للتأمني املوافقة على تعديل بعض مواد 
عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة مبا 
يتواف���ق وقانون الش���ركات في ضوء أحكام 
قانون الش���ركات اجلديد رقم 25 لسنة 2012 

واملعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 والالئحة 
التنفيذية للقانون. واشار رئيس مجلس ادارة 
الشركة سليمان الداللي خالل انعقاد عمومية 
الش���ركة امس بنسبة حضور 90.41% الى ان 
هناك بعض التعديالت البس���يطة كذلك على 
النظام األساسي للشركة بطلب من هيئة أسواق 

املال لتتالءم ومتطلباتها.

)اسامة ابوعطية(  سليمان الداللي مترئسا عمومية الشركة 

2013، أي بنسبة منو بلغت 15.6 
%. كما منت حقوق املساهمني 
بنسبة 5.9% من 96.7 مليون 
دوالر كما في نهاية عام 2013 
إلى 102.4 مليون دوالر في 30 

سبتمبر 2014.
وعلى الرغم من التحديات 
التي واجهتها أسواق  الكبيرة 
احلدي����د خالل ع����ام 2014 من 
تذبذب في األسعار وصعوبة 
التنب����ؤ باجتاه����ات الس����وق 
املستقبلية٬ إال أن فريق اإلدارة 
كان قويا مبا يكفي ملواجهة تلك 
التحديات والتغلب عليها من 
خالل ترشيد سياسة املشتريات 
وكذلك اإلدارة الفعالة للمخزون 
املراقب����ة احلثيثة  ناهيك عن 

لتقلبات األسواق.
وفي هذا الص����دد٬ صرح 
رئيس مجلس إدارة شركة حديد 
اجلزيرة وممثل صندوق جلوبل 
لالس����تحواذ الكامل٬ سليمان 
الربيع قائال: »الزالت الشركة 
حتقق أرقاما قياسية من ناحية 
أداءها املالي الذي جتاوز أرباح 
سنوات سابقة كاملة مع إمكانية 

مملوكة بـ 51% لصندوق جلوبل لالستحواذ الكامل

12 مليون دوالر أرباح »حديد اجلزيرة« لـ 9 أشهر
كبيرة للنمو مدعوما باستقرار 
الطلب ووجود طلبات محجوزة 
مسبقا للفترات القادمة. ويعود 
الفضل في ه����ذا األداء املتميز 
إلى إدارة الشركة واخلبرة التي 

يتمتع بها الفريق اإلداري«.

أصدر بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل(٬ مدير صندوق جلوبل 
لالستحواذ الكامل٬ بيانا تطرق 
في����ه إلى األداء ش����ركة حديد 
التسعة أشهر  اجلزيرة لفترة 
األولى من الع����ام 2014، وهي 
شركة مملوكة للصندوق بنسبة 
51% ومدرجة في سوق مسقط 

لألوراق املالية.
فق����د حققت ش����ركة حديد 
اجلزيرة ربحا صافيا بلغ 12.2 
ملي����ون دوالر٬ متخطيا ما مت 
حتقيقه من أرباح في عام 2013 
كامال بنسبة 3.1% وبنسبة منو 
29.2% عن نفس الفترة من العام 
الفائت. وقد منت إيرادات الشركة 
بنسبة 8.2% لفترة التسعة أشهر 
من ع����ام 2014 لتصل إلى 190 
مليون دوالر مقارنة ب� 175.4 
مليون دوالر عن نفس الفترة 

من عام 2013. 
تتميز شركة حديد اجلزيرة 
مبركز مالي قوي بأصول تبلغ 
207.8 ماليني دوالر كما في 30 
سبتمبر 2014 مقارنة ب� 179.7 
سليمان الربيعمليون دوالر كما في نهاية عام 

37 فلساً ربحية السهم

4 ماليني دينار أرباح »سيتي جروب« للربع الثالث بنمو %54
املرورية م����ن قبل الوكيل 
املساعد للشؤون املرورية 
اللواء عبداهلل املهنا. وتعتبر 
هذه األكادميية األولى من 
نوعها في الكويت ويرتكز 
عملها على تقدمي التدريب 
الفني والتقني والقانوني 
املنظم للس����ائقني والعمل 
عل����ى حتدي����ث مهاراتهم 
كالقيادة الوقائية والتوعية 
املرورية والسرعة اإليجابية 
إل����ى االهتمام  باإلضاف����ة 
بالت����وازي مع  بالعم����الء 
حتسني كافة معايير القيادة 
ومستوى رضا العمالء عن 
خدمات الشركة. ويتولى 
موظفو الشركة املختصون 
ذوو اخلبرة الطويلة تقدمي 

التدريب الالزم للسائقني 
في األكادميية باملشاركة مع 
التوعية  إدارة  مدربني من 
املرورية في اإلدارة العامة 

للمرور.
وأش����ار أيضا إلى مزيد 
من النتائج اإليجابية التي 
حققتها الشركة بعد تطبيق 
نظام البطاقة الذكية ونظام 
 )VTS( التموض����ع املكاني
التشغيلية  على عملياتها 
حيث زادت حصة الشركة 
السوقية، كما ساهم ذلك في 
التكاليف باإلضافة  ضبط 
إلى زيادة مستوى التحسني 
في عمليات أسطول الشركة 
الذي يضم 552 باصا موزعة 

على اخلطوط والعقود.

عمليات النقل العام بنهاية 
الثال����ث لعام 2014  الربع 
لتبلغ 10.592 ماليني دينار 
باملقارنة مع 9.863 ماليني 
دينار بنهاية الفترة نفسها 
للسنة 2013 بارتفاع نسبته 
إيرادات  7.4%. كما شهدت 
التخزين ارتفاعا حيث بلغت 
1.262 مليون دينار باملقارنة 
مع 1.171 مليون دينار بنهاية 
الربع الثالث لسنة 2013 أي 

بزيادة %7.8.
وأشار الى حرص الشركة 
على االستمرار في تطبيق 
استراتيجيتها املستدامة في 
التركيز  أدائها مع  حتسني 
على اإلنتاجية والكفاءة. إذ 
مت افتتاح أكادميية التوعية 

أعل����ن رئي����س مجلس 
»س����يتي  ش����ركة  إدارة 
جروب« يعقوب الشرهان 
بأن الشركة حققت أرباحا 
الرب����ع  صافي����ة بنهاي����ة 
الثالث من السنة احلالية 
بلغت 4.153 ماليني دينار 
باملقارنة مع أرباح صافية 
بلغت 2.698 مليون دينار 
عن نفس الفترة من السنة 
ارتفاعا  املاضية محقق����ة 
بنسبة 54%. ووصل ربح 
الواحد 36.8 فلسا  السهم 
بنهاية الربع الثالث للسنة 
احلالية مقابل 23.9 فلسا 
للسهم الواحد بنهاية نفس 
الفترة من السنة املاضية.

إي����رادات  وارتفع����ت 

يعقوب الشرهان

انخفاض صافي اخلسارة 19% في 9 أشهر مقارنة بـ 2013

316 مليون ريال خسائر »زين ـ السعودية« للربع الثالث
البيانات عبر الشبكة خالل 
فترة التسعة أشهر ارتفاعا 
بلغ 541% مقارنة بذات الفترة 
من الع���ام املاضي، وبزيادة 
خالل الرب���ع احلالي قدرها 
673% باملقارنة مع ذات الربع 

من العام السابق.
وفي تعليق���ه على هذه 
أكد رئيس مجلس  النتائج 
الس���عودية«  إدارة »زي���ن 
م.فرحان بن نايف الفيصل 
اجلربا أن الش���ركة تواصل 
الس���ير بخطى ثابتة نحو 
تعزيز نتائجها املالية، مشيرا 
إلى أنها بلغت مراحل متقدمة 
في تطبيق اخلطة التطويرية 
الشاملة التي وضعتها مطلع 
العام احلال���ي مرتكزة على 
تطوي���ر ج���ودة اخلدم���ة، 
املقدمة  وتعزيز اخلدم���ات 

للمشتركني.
من جهته أوضح الرئيس 
التنفيذي في ش���ركة »زين 
السعودية« حسان قباني أن 
الشركة بدأت ترصد نتائج 
إيجابية في خطتها التطويرية 
التي شملت اتفاقيات تطوير 
الشبكة التي وقعتها في الربع 

الثاني من هذا العام.
وكشف قباني أن الشركة 
ف���ي قاعدة  حقق���ت من���و 
مشتركيها وبخاصة مشتركي 
خدم���ات اإلنترن���ت بفضل 
جودة ش���بكتها في خدمات 
الراب���ع وعمليات  اجلي���ل 
توسعة الشبكة الستيعاب 
الطلب املتزاي���د في اململكة 
على خدمات النطاق العريض 

لإلنترنت.
وأش���ار قباني في ختام 
تعليق���ه إل���ى أن تعزي���ز 
التركيز  اخلدمات من خالل 
على االستثمار والتطوير في 
قدرة الشبكة وتقدمي خبرات 
نوعية للمش���تركني سيظل 
في أولوية اهتمامات الشركة 
كجزء من خطة التحول التي 
وضعتها، والتي جتد دعما 
كامال من مجلس اإلدارة ومن 
مجموعة »زين« واملساهمني 
الرئيسني، وباعتماد تام على 
اإلمكانات البشرية النوعية 
لديها من خالل فريق العمل من 
مهندسني وإداريني وتقنيني 
ذوي خبرة، وبنسبة سعودة 

تصل إلى ما يقارب %80.

مقارنة بذات الفترة من العام 
السابق.

وأف���ادت الش���ركة بأنها 
س���جلت منوا ملحوظا في 
هامش إجمالي الربح ليبلغ 
52% مقارنة ب� 47% في ذات 
الع���ام املاضي،  الفترة من 
العمليات  وعل���ى صعي���د 
التشغيلية استطاعت »زين« 
أن حتقق من���وا نوعيا في 
قاعدة مشتركيها في خدمات 
اإلنترنت خالل فترة األشهر 
التس���عة األولى بلغ %145 
مقارنة بذات الفترة من العام 
السابق، كما حققت حركة نقل 

املالية  النتائج  كش���فت 
لشركة »زين السعودية« عن 
منو مس���تمر في مؤشراتها 
املالية، حيث سجلت الشركة 
ارتفاعا ملحوظا في األرباح 
التمويلية  ما قبل األعب���اء 
والضرائ���ب واالس���تهالك 
واإلطفاء )EBITDA( بنسبة 
21% لتصل إل���ى مبلغ 825 
مليون ريال سعودي مقارنة 
ب� 684 مليون ريال سعودي 
لفترة التسعة أشهر مقارنة 
مع الفت���رة ذاتها من 2013، 
وارتف���ع هام���ش األرب���اح 
)EBITDA Margin( ليصل إلى 
18% مقارنة ب� 14% في الفترة 

ذاتها من العام السابق.
»زي���ن  وأوضح���ت 
الس���عودية« أنه���ا جنحت 
بتخفيض صافي اخلسارة 
الربع احلالي بنسبة  خالل 
25% لتصل إلى 316 مليون 
ري���ال س���عودي مقارنة ب� 
421 ملي���ون ري���ال خ���الل 
الثالث من 2013، كما  الربع 
حققت انخفاضا في صافي 
اخلسارة لفترة التسعة أشهر 
األولى احلالية بنسبة %19 

 حسان قبانيفرحان اجلربا

ترفع أسطولها إلى 6 طائرات إيرباص 320 خالل 2015

»إير جو« املصرية تشغل رحالتها للكويت

واالسكندرية وسوهاج، كاشفا 
عن عروض مميزة وأسعار 
مخفضة جدا لتذاكر السفر 
على منت طائرات الشركة حتى 
15 ديسمبر املقبل وكذلك من 
15 يناي���ر حتى نهاية أبريل 

املقبل.
الى ان الشركة  وأش���ار 
تعتزم تس���يير رحالت الى 
عمان واألردن وبيروت ودبي 
كذلك سيتم تسيير رحالت الى 
بعض الدول األوروبية مثل 
فرنسا وأملانيا وإيطاليا خالل 

فترة موسم الصيف املقبلة، 
ولفت الى انه مع بداية العام 
املقبل سيتم تنزيل رحالت 
العاملي  الش���ركة بالنظ���ام 

جاليليو.
من جانب���ه، قالت املدير 
التنفيذي ملجموعة شركات 
العبداجلليل ورحال للسفريات 
هناء الصمد ان الشركة زادت 
وزن األمتع���ة الى 45 كيلو 
للشحن و5 كيلو للهاند باج 
من الكوي���ت الى مصر و37 
كيلو للشحن و7 كيلو للهاند 
باج من مص���ر الى الكويت 
بجان���ب خدم���ة املواصالت 
الى  العرب  ب���رج  من مطار 
محطة سيدي جابر بوسط 

االسكندرية.
وفي اإلطار ذاته، قال املدير 
اإلقليمي لطيران اير جو وليد 
كمال ان الشركة تقدم لعمالئها 
خدمة شراء وزن يصل الى 20 
كيلو مسبقا بسعر مخفض 
يصل إلى 50% مقارنة بالسعر 

العادي في املطار.
وقال مدير محطة طيران 
اير جو ايهاب فارس ان الشركة 
لديها فرعان في مطار الكويت 
ومجمع الدولية وتعتزم فتح 

فرع ثالث في خيطان.

320 حالي���ا وتعتزم زيادة 
أسطولها من تلك الطائرات 
ال���ى 6 طائرات خالل العام 
املقب���ل على أن تتس���لمها 
الشركة من بداية يناير املقبل 
حتى مارس بواقع طائرتني 

شهريا.
وأوضح ان مكتب سفريات 
العبداجللي���ل ورحال وكيل 
الش���ركة في الكويت، ولدى 
الش���ركة رحالت أسبوعيا 
ل�  يومي اخلميس والسبت 
3 وجهات إلى ش���رم الشيخ 

عاطف رمضان

أعلن نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة واملدي���ر 
إير جو  لش���ركة طي���ران 
املصرية أحمد أمني عن بدء 
التشغيل الشتوي املنتظم 
لرحالت الش���ركة من وإلى 

الكويت.
جاء ذلك خ���الل احلفل 
الذي أقامته الش���ركة أمس 
األول لهذه املناسبة بحضور 
اإلدارة  مجل���س  رئي���س 
املنتدب لش���ركة  والعضو 
سفريات العبداجلليل سالم 
التنفيذي  العازمي واملدير 
لش���ركة س���فريات رحال 
مش���عل العازم���ي واملدير 
العام ملجموعة س���فريات 
العبداجلليل ورحال خالد 
العازم���ي واملدير اإلقليمي 
لطيران اير جو وليد كمال 
ومدير محطة طيران اير جو 

ايهاب فارس.
وأضاف أمني أن رأسمال 
الش���ركة 10 ماليني دوالر، 
كاشفا عن نية الشركة زيادة 
رأس امل���ال إلى 200 مليون 
دوالر خالل 2015 وأن »إير 
جو« لديها طائرتان ايرباص 

)محمد هاشم( سالم العازمي مع مسؤولي »إير جو« خالل املؤمتر الصحافي 

الدوالر األميركي يكتسب قوة بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

»كفيك«: »علي بابا« الصينية تخطف األنظار في بورصة نيويورك
أوضحت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 

)كفيك( في تقرير لها أن الدوالر األميركي قد 
اكتسب قوة واجتاح أسواق العمالت خالل الربع 

الثالث من هذا العام، حيث أتت هذه اخلطوة 
بفضل دعم البيانات االقتصادية اإليجابية 

للواليات املتحدة األميركية، وخصوصا تقارير 
البنك املركزي األميركي الذي أقر تخفيف 

التيسير الكمي، وذلك ضمن جدول أكثر اتزانا، 
باإلضافة إلى احلديث الذي مت تداوله حول رفع 

نسبة الفائدة في 2015. 
وعلى صعيد املشتقات املالية، لقد شهد قطاع 

املعادن الثمينة تأثرا سلبيا على أسعار املنتجات، 
نظرا لقوة الدوالر األميركي. وحول هذا املوضوع 

قال حامد أبوسعادة مدير التداول في أسواق 
العمالت واملشتقات في )كفيك(: »يعزى التأثر 
الذي شهده قطاع املعادن الثمينة إلى العالقة 

العكسية بني املعادن الثمينة والدوالر األميركي. 
فكما هو متعارف عليه، العملة الرئيسية التي يتم 

تسعير قطاع املعادن الثمينة بها هي عملة الدوالر 
األميركي. وكلما زادت قوة العملة تكبدت املعادن 

الثمينة اخلسائر جراء هذا االزدياد«.
ولقد كان الرتفاع الدوالر األميركي أثره في 
هبوط أسعار النفط في الربع الثالث من هذا 
العام مبقدار 13.5% للعقود اآلجلة في السوق 

 ،)WTI( األميركي والتي تعرف مبزيج تكساس
وعلى نحو مماثل فقد هبطت أسعار العقود 
اآلجلة ملزيج برنت بنسبة 15.6% خالل نفس 
الفترة. ويعد الدوالر العملة املستخدمة في 
تسعير السوقني الرئيسيني. ويرجح تراجع 

أسعار النفط كذلك إلى تخوف بعض املستثمرين 
من حدوث نكسة جديد لالقتصاد العاملي، مما 
بدوره أدى إلى تراجع في الطلب على الذهب 
األسود )النفط(. والذي لم يقابله تخفيض في 

اإلنتاج من مجموعة منظمة أوپيك أو الدول 
األخرى املنتجة. 

وفيما يتعلق بأسواق املال العاملية، مت تقدمي 

أكبر إدراج في تاريخ أسواق املال العاملية ويعد 
هذا اإلدراج احلدث األبرز، حيث مت الطرح العام 
ملجموعة علي بابا الصينية التي تعمل في مجال 
التجارة اإللكترونية والتي استطاعت أن تخطف 

األنظار في بورصة نيويورك بجمع أكثر من 21.8 
مليار دوالر.

منذ عام 1999 عمل موقع علي بابا بربط الصناع 
الصينيني باملشترين من جميع أنحاء العالم، 
وفاقت القيمة اإلجمالية لعملية الطرح الرقم 

القياسي السابق الذي حققته أسهم البنك الزراعي 
في الصني في عام 2010.

وحددت مجموعة علي بابا سعر السهم املبدئي 
عند 68 دوالرا وهو احلد األعلى لنطاق التسعير 

املتوقع وكان إقبال املستثمرين على شراء 
األسهم قد أدى إلى أن يكون السعر االفتتاحي 
للسهم 93 دوالرا، وهو أعلى بنسبة 38% عن 
السعر املبدئي، وبذلك تصل القيمة السوقية 

للشركة أكثر من 231 مليار دوالر.

»األولى« تدشن قريباً خدمة الغسيل اآللي بالعميرية
تقوم »األولى للوقود« قريبا بافتتاح خدمة 
الغسيل اآللي مبحطة العميرية - طريق املطار 
55 - مقاب���ل منطقة اليرم���وك، علما بأنه قد 
قامت بإع���ادة افتتاح احملطة منذ وقت قريب 
بعد االنتهاء من أعمال التطوير التي ش���ملت 
إضافة مركز خدمة جديد للس���يارات ، سوق 
مركزي وأخيرا محطة غس���يل آلي. هذا وقد 
وضعت أيضا خططا واستراتيجيات للعمل 
عل���ى توفير اخلدمة مبحط���ات أخرى تابعة 

للشركة األولى للوقود.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي 
للشركة عادل العوضي: »تستمر األولى للوقود 
بب���ذل اجلهود لتطوير اخلدم���ات مبحطاتها 
املختلفة، وكما عملنا عل���ى تطوير محطات 
الوقود من حيث نوع وعدد املضخات وإتاحة 

املزيد من اخلدمات كما عملت على إضافة محطات 
الغس���يل اآللي، فقد مت تطوير خدمة الغسيل 
اآللي مبا يتناس���ب مع تطلعات عمالئنا، ومت 
بناء وتشغيل محطات الغسيل وفق املعايير 
العاملية واس���تخدام أحدث األجه���زة ومواد 
التنظي���ف باإلضافة إلى تقدمي خدمات أخرى 
مرافقة لغس���يل املركبات كالتنظيف الداخلي 

وغسيل احملرك وتلميع اإلطارات«.
وأضاف: »حترص األولى للوقود على تطوير 
محطات الغس���يل اآللي حيث أن هذه اخلدمة 
تعتبر من اخلدمات املهمة التي تقدمها األولى 
لعمالئها، حيث تعتبر محطة غسيل العميرية 
تاسع محطة غسيل آلي ستقوم األولى بتشغيلها 
وفق نظام بيئي حيث تعمل على توفير الطاقة 

واملواد وهي مطابقة للمواصفات العاملية. 
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)محمد خلوصي(  توماس ميلز يتوسط السيد علي مراد بهبهاني والسيد حسني مراد بهبهاني والسيد عبداحملسن علي بهبهاني وعبداهلل علي أمام املركز اجلديد              

مركز اخلدمة السريعة لـ »فولكس واجن« في الشويخ من اخلارج

»بهبهاني« تفتتح مركز اخلدمة السريعة لـ »فولكس واجن« في الشويخ

لقطع الغيار واإلكسس����وارات 
األصلية. 

وتعليقا على افتتاح مركز 
اخلدمة الس����ريعة، قال املدير 
العام لشركة فولكس واجن في 
الكويت عبداهلل علي: »يعد تقدمي 
خدمة من الطراز العاملي لعمالئنا 
من أهم أولوياتنا. س����ياراتنا 
مصممة وفق����ا ألفضل معايير 
الهندسة األملانية عالية اجلودة، 
ما يعني فترات خدمة صغيرة 
من 15.000 كم )أو سنة واحدة(. 
وبوجود مركز اخلدمة السريعة 
اجلديد، بإمكان عمالئنا قضاء 
وقت أقل عل����ى املهام العادية، 
كصيانة السيارة، ووقت أكثر 

في طرقات الكويت«.
ينضم مركز اخلدمة السريعة 
إلى باقة فريدة من مراكز فولكس 
واجن كامل����ة التجهيز، والتي 
تتضمن معرضا جديدا مميزا 
في الري ومركز خدمة رئيسيا 

في الشويخ. 

وأضاف علي: »يعد هذا فقط 
بداية خلطة التوسع التي تتبعها 
فولكس واجن الكويت، والتي 
ستشمل تطوير معرض رئيسي 
للخدم����ات املتنوع����ة، ومركز 
للخدمة ومركز للخدمة السريعة 
عند مطل����ع العام املقبل. نحن 
حريصون جدا على االستمرار 
في تقدمي اخلدمة املمتازة، حيث 
يضيف مركز اخلدمة السريعة 
بعدا جديدا المتيازاتنا، من خالل 
الوصول إل����ى أعلى درجة من 
إلى  العم����الء، باإلضافة  رضا 
أعلى املعايير العاملية في خدمة 

السيارات«.
ملعرف����ة املزيد عن فولكس 
واجن أو لترتيب موعد جتربة 
للقي����ادة، تفضل����وا بزي����ارة 
املع����رض أو زوروا املوق����ع 
 www.volkswagen.com.kw
أو صفحتن����ا الرس����مية على 
www.facebook. الفيس����بوك

.com/VolkswagenQ8

عبدالرحمن خالد 

أعلن���ت ش���ركة بهبهاني 
للسيارات، الوكيل احلصري 
لفولكس واجن في الكويت عن 
افتتاح مركز اخلدمة السريعة 
في الشويخ. ويقع مركز اخلدمة 
اجلديد في منطقة السيارات 
في قلب مدينة الكويت، وميتد 
على مساحة 450 مترا مربعا، 
مقدما خدمة منقطعة النظير، 
بثماني خانات جديدة للخدمة، 
وأحدث معدات التشخيص، 
وفرق عمل تتكون من خبراء 
وفنيني مدربني على مستوى 

عاملي.
مبوقعه القريب من طريق 
املطار، س����يقدم مركز اخلدمة 
السريعة خدمات بسيطة وبعض 
التصليحات، وذلك دون احلاجة 
حلجز موعد مسبق أو االنتظار 
لوقت طويل في املركز املتطور، 
والذي يتميز أيضا بتواجد محل 

جولة داخل املركز اجلديد

..وفي لقطة تذكارية

الينثورب وعبداهلل علي والسيد علي مراد بهبهاني وتوماس ميلز والسيد حسني مراد بهبهاني والسيد عبداحملسن علي بهبهاني اليمني هشام دياب ومايك  من 
وبرسانا هارديكار وميشال هوكن وعلي عالوه خالل قص شريط االفتتاح

صيانة سيارة ألحد العمالء   صالة كبيرة لراحة العمالء املركز يتسع الستقبال العديد من السيارات 
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معرفيه: مؤمتر »املرأة املتصلة« يوفر االستفادة 
بشكل أفضل من التكنولوجيا وهو من أولوياتنا

نظمت Ooredoo مؤخرا أول مؤمتر يقام في 
ميامنار يحمل ش���عار »املرأة املتصلة« وذلك 
في مدينة يانغون بالتعاون مع االحتاد العاملي 
للج���وال GSMA. وبحث اخلبراء أثناء املؤمتر 
كيفية االستفادة من الثورة التكنولوجية في 
ميامنار لتمكني املرأة وتزويدها باألدوات التي 
تساعدها على تسريع النمو والتقدم في احتاد 

ميامنار. 
فقد ساهم مؤمتر »املرأة املتصلة« في جمع 
عدد م���ن كبار املتحدثني وقادة الفكر في كثير 
من املجاالت وذلك ملناقشة دور املرأة في قطاعي 
اتصاالت اجلوال والتكنولوجيا سريعي النمو 

في ميامنار. 
وكانت الرعاية الصحية والتعليم وريادة 
األعمال من اجلوانب التي حظيت باهتمام كبير 
خالل املؤمتر. حيث تركز النقاش حول الكيفية 
التي ميكن أن تتحول فيها مسألة متكني املرأة 
من خالل تقنيات اجلوال في ميامنار إلى حافز 
مهم في دفع التنمية االجتماعية واالقتصادية 

فيها.
وخالل املؤمتر، ترأس احتاد اجلوال العاملي 
جلسة نقاش حول املرأة والتكنولوجيا، وشارك 
الفريق الذي فاز مؤخرا مبس���ابقة الهاكاثون 
الثانية التي رعته���ا Ooredoo وكانت غالبيته 
من النساء في مناقشة الكيفية التي ميكن بها 
تشجيع النساء للمش���اركة بشكل أفضل في 
مجتم���ع املعلوم���ات وتكنولوجيا االتصاالت 

احلديث في ميامنار. 
وباإلضافة إلى ذلك، أطلق »أيديا بوكس« � 
الذي يعمل على مساعدة شركات Ooredoo اجلديدة 
� مجموعة »الفتيات املوهوبات بالتكنولوجيا 
Geek Girls Myanmar«، وهي مجموعة اجتماعية 
مؤلفة من فتيات يعملن في مجال التكنولوجيا 
وطالبات ومحبات التكنولوجيا، وهذه املجموعة 
هي املبادرة األولى في مجال التكنولوجيا التي 
صممت في األصل للنساء يتم إطالقها في ميامنار. 
والهدف من هذه املجموعة هو جمع العامالت 
في تكنولوجيا املعلومات ومحبات التكنولوجيا 
بإيجاد ارتباط أكبر ومشاركة نسائية في قطاع 
التكنولوجيا بش���كل عام. وسيعقد االجتماع 

التالي خالل شهر نوفمبر. 
وتزامن انعقاد املؤمت���ر مع إطالق تطبيق 

»ماي ماي maymay« من Ooredoo، وهو تطبيق 
للرعاي���ة الصحية يهدف إل���ى توفير القدرة 
على اس���تخدام مجموعة واسعة من النصائح 
واملعلومات الصحية املتعلقة برعاية األطفال قبل 
وبعد الوالدة. ويعتبر التطبيق مثاال مهما على 
 Ooredoo كيفية تسخير التكنولوجيا وشبكات
في تطوير وحتسني القدرات املرتبطة بالوصول 

إلى املعلومات الضرورية. 
ويقول د.ناصر معرفية، الرئيس التنفيذي 
ملجموع���ة Ooredoo: »لقد وف���ر مؤمتر »املرأة 
املتصلة« في ميامنار وس���يلة ملناقشات حول 
موض���وع تتص���در Ooredoo العم���ل فيه في 
جميع أسواقها. فتوفير سبل االتصاالت للمرأة 
ومساعدتها على االس���تفادة بشكل أفضل من 
التكنولوجيا تعتبر من األولويات على مستوى 
العالم بالنسبة لنا. فقد قدمنا عددا من االلتزامات 
في ميامنار لتوفير سبل االتصال أمام ماليني 
النساء، الالتي لم تتح لهن الفرصة الستخدام 
اإلنترنت من قبل، ومتكينهن من االستفادة من 
الفرص التي تسهم في تغيير احلياة التي ميكن 

لالتصاالت أن توفرها«.
وق���ال روس كورماك، الرئي���س التنفيذي 
Ooredoo ميامنار: »نحن متحمس���ون ملساعدة 
املرأة في التغلب عل���ى العوائق التي متنعها 
التكنولوجيا واس���تخدامها  إلى  من الوصول 
املرتفعة  التكنولوجية والتكاليف  مثل األمية 
الستخدامها واملمارسات املتعلقة بالتقاليد أو 
التفرقة بني الرجل واملرأة. فلدينا فرصة فريدة 
من نوعها هنا في ميامنار للمساعدة في التصدي 
لهذه املشاكل في وقت مبكر من تطور ونهضة 

هذا البلد«.
وأضاف كورماك: »ونحن مسرورون للمشاركة 
في النقاشات خالل املؤمتر حول أفضل الطرق 
التي ميكن من خاللها اس���تخدام التكنولوجيا 
جلعل املرأة تبرز كبطلة في مجتمعها، وملساعدة 
النساء على عيش حياة مزدهرة، ولدعم تقدمها 
االقتصادي واالجتماعي، ولتعجيل منو مجتمع 
ميامنار النس���ائي الذي يستخدم تكنولوجيا 
اجلوال. فستكون املنتديات مثل هذا املنتدى مهمة 
جدا في املساعدة عل ضمان وجود تعاون أوثق 
في قطاع اتصاالت اجلوال في ميامنار، مع بذل 

اجلهود لضمان أال تفوت هذه الفرصة«.

جانب من املؤمتر

مؤمتر Ooredoo يربط املرأة بالتكنولوجيا في ميامنار

للخارج وش���راء ما يحتاجه 
منها. 

وأضاف كامل، أن »مطابخ 
الفارس���ي« تتطلع من خالل 
مشاركتها في الدورة الرابعة 
ملعرض الصناعات والبناء، 
إلى التعاون ما بني الشركات 
العارضة من تبادل للخبرات 
انطالق���ا من مب���دأ التنافس 
الش���ريف وتق���دمي كل م���ا 
هو جديد، لزيادة ش���ريحة 
املستهلكني إضافة إلى تقدمي 
خصومات مميزة للجمهور على 
املطابخ وأجهزتها، الفتا إلى أن 
املستفيد في نهاية املطاف هو 

املستهلك الكويتي.
وأشار كامل، إلى أن الشركة 
س���وف تقدم خالل املعرض 
مطابخ من تصميم خاص وألول 
مرة، مع منح نس���ب خصم 
مبناسبة املعرض على املطابخ 
اإليطالية بواقع 40%، ومطابخ 
تصنيع الفارسي بنسبة %20، 
واملطابخ السعودية بنسبة 

خصم تصل إلى %30.
ولفت إلى أن الشركة قامت 
الس���نوات األخيرة،  خ���الل 
بتزويد عدد م���ن املجمعات 
التجاري���ة باملطاب���خ بعدد 
يفوق 300 مطبخ لكل مجمع، 
إضافة إلى مشاريع مت تنفيذها 

برعاية وزير اإلسكان وتنظمه »اكسبو تاج« في 7 ديسمبر

»مطابخ الفارسي« و»املتروك لألصباغ« 
يشاركان في معرض الصناعات والبناء

م���ع وزارة الصحة من خالل 
املستش���فيات املنتشرة في 
إلى  الكويت باإلضافة  أرجاء 
املستشفيات واملستوصفات 

اخلاصة.
بدوره، ق���ال املدير العام، 
ملصن���ع املت���روك لألصباغ، 
أحمد علي املتروك، إن السوق 
الكويتي من األسواق النشطة، 
واملواكبة ألس���واق اخلليج 
والعالم، مشيرا إلى ضرورة 
زيادة اهتمام اجلهات احلكومية 

بدعم املنتج الوطني.
»مصن���ع  أن  وأوض���ح 
املتروك« يتطل���ع من خالل 
مش���اركته في املعرض، إلى 
تعريف املستهلك والشركات 
بجودة املنتج الوطني الكويتي، 
إضافة إلى املساهمة في رفع 
مستوى التنافس مع الشركات 
الوطنية مبا يخدم الس���وق 

واالقتصاد بشكل عام. 
وحول ما سيقوم املصنع 
بتقدميه خالل املعرض، بني 
املت���روك، أنه س���يتم تقدمي 
جميع أنواع األصباغ، وتزويد 
الس���وق احمللي بكافة أنواع 
األصباغ، الفتا إلى أنهم بصدد 
تش���ييد وبناء مصنع جديد 
يتواكب مع جميع احتياجات 
الكبير  السوق، مع احلرص 
على تقدمي أس���عار مدروسة 

ومميزة جدا.
أما عن أهم املش���روعات 
التي ساهم فيها املصنع في 
السنوات األخيرة، فقد أشار 
املت���روك، إل���ى أن املصن���ع 
ساهم بعدة مش���اريع منها، 
مش���روع اخلرافي لإلسكان، 
ومش���روع كنار، ومشروع 
كويت دينامكس، إضافة إلى 
تعامل املصنع مع شركة زيد 
السهيل واحليدار، وهي من 
أكبر الشركات املنفذة في مجال 

أعلنت كل من شركة مطابخ 
الفارس���ي، ومصنع املتروك 
لألصباغ، عن املش���اركة في 
معرض الصناع���ات والبناء 
الرابع، ال���ذي تنظمه كل من 
الوطنية  ش���ركة الصناعات 
و»اكس���بو تاج« للمعارض 
الفترة من  واملؤمترات خالل 
7 إلى 10 ديس���مبر 2014 في 
فندق اجلميرا الكويت حتت 
الدولة لشؤون  رعاية وزير 

اإلسكان ياسر أبل.
وبه���ذه املناس���بة، ق���ال 
التنفيذي لش���ركة  الرئيس 
الفارس���ي، مصطفى  مطابخ 
كامل، إن السوق الكويتي يتميز 
باستقطابه لكل ما هو جديد من 
مواد البناء والتشييد، ما يجعل 
املستهلك قادرا على التمييز 
بني األفضل واألحدث من هذه 
املواد، داعيا في الوقت ذاته، 
الشركات الكبرى للدخول في 
هذا املجال املتخصص، وجلب 
مواد ذات جودة عالية حتى 
ال يضطر املس���تهلك للسفر 

احمد املتروك مصطفى كامل

مراكز »من الدعامية إلى الدعامية«: جناح حملة »توهق البطل« 
ما إن أطلقت »من الدعامية 
إلى الدعامية« فيلمها اإلعالني 
التوعوي )#توهق � البطل( 
التواص����ل  عل����ى وس����ائل 
االجتماعي، حتى بدأ اإلقبال 
الدائم عن احللقة  واحلديث 
والتي حتك����ي قصة واقعية 
حت����دث للكثير م����ن الناس 
عندما يحتاج����ون إلى كراج 
لتصليح سيارتهم، وما هي 
نوعية الناس والتعامالت التي 
يواجهونها، وذلك بأس����لوب 
لطيف ومرح يقدم رس����الة 

واضحة.
وكانت هذه السلسلة قد مت 
إنتاجها ضمن االهتمام الدائم 
من مراكز »من الدعامية إلى 
الدعامية« بتعزي����ز قنوات 
التواصل مع عمالئها بطريقة 
مبتك����رة ومميزة والتعريف 

باخلدمات الواسعة واملتطورة 
التي توفرها هذه املراكز في 

الكويت. 
أربعة  السلس����لة  وتضم 
أفالم دعائية تس����تلهم واقع 
احلال لدى الكثير من الناس 
الذين تب����دأ معاناتهم عندما 
يحتاجون إلجراء أي أعمال 
صيانة على سياراتهم، فتبدأ 
رحلة التعب واجلهد بدءا من 
سؤال األصدقاء واملعارف عن 
كراج أو محل مناسب، ومن 
الشفافية باألسعار،  ثم عدم 
ليأتي بعد ذلك موضوع قطع 
الغيار غي����ر األصلية والتي 
ال ميك����ن ضمانه����ا وكذل����ك 
مواعيد التصليح التي تأخذ 

عدة أيام. 
ف����ي احللق����ة الثانية من 
البطل(  سلس����لة )توه����ق 

ن����رى عميلنا وقد تورط في 
تصليح سيارته في كراج حيث 
يدعي صاح����ب الكراج أنهم 
يصلحون كل شيء ويأتون 
بقطع الغي����ار األفضل ولكن 
التكلفة  يتهرب من حتدي����د 
اإلجمالية ليفاجأ العميل في 
آخر املطاف بأس����عار ليست 
منطقية وال تتمتع بالوضوح 
والشفافية، حتى أن اخلصم 
نفسه ليس له معيار واضح. 
حيث السيارة في نهاية املطاف 
لم يتم تصليحها بالش����كل 

املطلوب.
وتنتشر مراكز من الدعامية 
إل����ى الدعامية ف����ي 8 مواقع 
رئيس����ية في الكويت منها 4 
مراكز ضخمة وشاملة: الشرق، 
اجلهراء، الفحيحيل، والشويخ، 
إضافة إلى 4 فروع موزعة في 

ألفا للوقود لتكون  محطات 
أقرب إلى العمالء في كل مكان 
التي تشمل  لتقدمي خدماتها 
امليكانيكية  التصليح  أعمال 
والكهربائية واحلدادة والصبغ 
واإلطارات إضافة إلى توفير 
قطع الغيار وخدمات غسيل 
وتنظيف السيارات. واجلدير 
بالذكر أن مركز من الدعامية 
إلى الدعامية الذي افتتح أول 
فرع له في الكويت في العام 
1980 يعد من أش����هر املراكز 
املتط����ورة في مج����ال خدمة 
وصيانة الس����يارات بجميع 
أنواعها وموديالتها على أيدي 
فري����ق متخصص، وبوجود 
أحدث املع����دات والتجهيزات 
لتقدمي خدمات الصيانة بأعلى 
مس����تويات اجلودة لتضمن 

للعمالء جتربة فريدة. 

مؤمتر »احلوكمة« برعاية »األهلي«
أكد البنك األهلي الكويتي رعايته ملؤمتر 
احلوكمة في دول مجلس التعاون والذي 

سيقام حتت الرعاية الفخرية لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، إميانا 

من البنك مبدى أهمية تطبيق مبادئ 
احلوكمة ومدى تأثيرها على بيئة األعمال.
وأكد مدير عام شؤون مجلس اإلدارة في 
البنك األهلي الكويتي، فوزي الثنيان، أن 
تطبيق احلوكمة أصبح من األولويات ملا 

لها من أثر في خلق بيئة عمل مبنية على 
أسس سليمة تعزز قدرة املؤسسات املالية 
والشركات على مواجهة األزمات من خالل 
تطبيق مبادئها، الفتا الى أن ترسيخ ثقافة 

احلوكمة اصبح مطلبا أساسيا في ظل 
األزمات االقتصادية املتتالية التي تلقتها 
بيئة األعمال على مدى السنوات املاضية 

وبالتالي بات الوضع يتطلب إصدار معايير 
جديدة تتعلق باملؤسسات املالية في سبيل 

حتصني إدارات املخاطر وتعزيز نظم 
الرقابة الداخلية بشكل أكثر فعالية.

وقال ان »األهلي الكويتي« حرص على 
املشاركة برعاية املؤمتر انطالقا من أهمية 

تطبيق معايير احلوكمة وفعاليتها في 
معاجلة أوجه اخللل التي كانت تشهدها 

بعض الشركات او املؤسسات املالية 
نتيجة لضعف قياداتها أو تفردهم بالقرار 

وضعف الشفافية ومعايير اإلفصاح وتوافر 
املعلومات للمستثمرين واحلد من كافة 

أوجه التالعب وتعارض املصالح، مشيرا 
الى أن احلوكمة تفعل دور مجلس اإلدارة 

وتلزمه بتحمل مسؤوليته في حماية 
الشركة واملساهمني وأصحاب املصالح.

د.أماني بورسلي تتسلم شيك الرعاية من فوزي الثنيان

يضم نخبة املؤسسات التجارية في الكويت

ً افتتاح مجمع »يال«.. قريبا
يجري العمل على قدم وس���اق خالل الفترة املقبلة لتنفيذ 
التشطيبات الداخلية واخلارجية النهائية وأعمال التصميم 
الداخلي إيذانا بإفتتاح ش���ركة أعيان العقارية وش���ركائها 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار وشركة عنان للتمويل ملركز 
التسوق اجلديد التابع ملجمع »يال« مبنطقة الفحيحيل في 
العام املقبل 2015، والذي يقوم على مساحة 7200 متر مربع 
تطل مباشرة على شارع الدبوس في قلب منطقة الفحيحيل 
التجارية، حيث يعتبر املركز التجاري جزءا من املش���روع 
متعدد االستخدامات املتكامل ملجمع »يال« الذي يضم أيضا 

برج مكاتب مكونا من 13 طابقا يتم إجنازهما معا.
 وقامت شركة أعيان العقارية التي تتولى إدارة املشروع بتكوين 
فريق متخصص على أعلى مستوى من املصممني املعماريني 
واالستشاريني واملقاولني لتصميم وتنفيذ هذا املشروع الفريد، 
حيث قام بأعمال التصميم املعماري والداخلي وتصميم اللوحات 
اإلرشادية وتصميم اإلضاءة فريق محترف مكون من حتالف 
 Scott Lighting من اململكة املتحدة واالستشاري RTKL مكتب

من أملانيا بالتعاون مع دار SSHI من الكويت.
 ويقوم باإلش���راف على أعمال التنفيذ مكتب استش���ارات 
اجلزيرة.  وقد استوحي اس���م املجمع وفكرة تصميمه من 
كلمة »يال« وهي كلمة كويتية تعني الس���احل والتقاء املاء 
باليابسة وقد جتسدت هذه الكلمة في أدق تفاصيل املشروع 
حيث تندم���ج ارقى األلوان واملواد والتش���طيبات لتجعله 
بيئة تس���وق ممتعة ال تضاهى.  ويتألف »مجمع يال« الذي 
سيستهدف فئة النساء واألطفال بشكل خاص وبتركيز على 
جتربة التس���وق العائلي من أربعة طوابق تغطي مساحات 
تأجيرية تتجاوز 15 أل���ف متر مربع، ويتوزع فيها وحدات 
جتارية من أش���هر األسماء في عالم األزياء، واالكسسوارات 
واإللكترونيات، والكماليات املنزلية، إضافة إلى مرافق اخلدمات 
املصرفية، وغيرها من مح���الت البيع بالتجزئة، فضال عن 
صالة مرافق للترفيه والعديد من املطاعم واملقاهي املتنوعة. 
كما يحت���وي املجمع على طابق منفصل مخصص للمطاعم 
يتميز بش���رفات خارجية مفتوحة ومطلة على البحر وله 

مصعد بانورامي خاص به.
 كما يوف���ر البرج التجاري وه���و أول برج مكاتب مصنف 
بتصنيف CLASS A مبنطقة الفحيحيل وحدات مكتبية ميكن 
استئجارها مبساحة إجمالية تزيد على 9300 متر مربع موزعة 
على 13 طابقا جميعه���ا تتمتع باطالالت بحرية مميزة، كما 
يتوافر للمستأجرين والزوار ستة أدوار حتتوى على اكثر من 
440 موقف للسيارات وعدد آخر من املرافق املهمة واحليوية 
التي جتعل من املجمع قبلة لرواد األعمال واملتس���وقني في 

منطقة الفحيحيل.
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»الريدز« يعلن عن جتدد إصابة ساخو
أعلن االيرلندي رودجرز مدرب ليڤربول اإلجنليزي عن غياب مامادو ساخو العب الفريق ملدة أسبوعني 
آخرين بسبب اإلصابة على مستوى الفخذ. وصرح رودجرز خالل املؤمتر الصحافي قائال: »لقد كان يسير 
بشكل جيد، ولكن لألسف تعرض إلصابة مماثلة خالل التدريبات«. وأضاف: »سيغيب ساخو عن املالعب ملدة 
أسبوعني، بعد ذلك نأمل بأن يعود مرة أخرى، مبجرد أن يصبح الئقا وجاهزا للمشاركة، سيكون متاحا«.
وقد تعرض مامادو إلصابة على مستوى الفخذ خالل احلصة التدريبية للفريق في وقت سابق، ليغيب عن 
تشكيلة الفريقني ملدة شهر كامل، لتتجدد تلك اإلصابة في الوقت احلالي، ويبتعد عن املشاركة ملدة أسبوعني. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
كوينز بارك يبتعد عن قاع »البرميييرليغ«

»السيتي« لضرب »املكبايس« في كأس احملترفني
بالتر: »الفيفا« يدعم روسيا بقوة

وكيل أعماله: ال عروض لهيغواين

أعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف 
سيب بالتر في موسكو ان الفيفا »يدعم دون شرط أو قيد« 
السلطات الروسية الستضافة نهائيات كأس العالم عام 2018 
ويعارض احتمال مقاطعة املونديال بسبب األزمة األوكرانية.

وقال بالتر خالل حفل في موسكو للكشف عن الشعار 
الرسمي ملونديال 2018: »االحتاد الدولي يدعم بدون شرط 

أو قيد إقامة كأس العالم في روسيا، ونحن نثق في هذا البلد 
وفي مسؤوليه«.

وأضاف »املقاطعة لن يكون لها أي تأثير إيجابي، فكرة القدم 
ميكنها أن تساعد ليس فقط في توحيد روسيا، ولكن أيضا 

لتظهر للعالم بأسره أنها أقوى من أي حركة احتجاج«.
وتابع »عندما حصلنا على رسائل من أميركا الشمالية )تطالب 

بسحب استضافة املونديال من روسيا(، كنا نرد عليها بأن 
األمر يتعلق بكرة القدم«.

كما اعرب بالتر عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته روسيا في 
التحضير لنهائيات كأس العالم املقررة في 11 مدينة في أنحاء 

البالد.

أكد وكيل أعمال األرجنتيني غونزالو هيغواين العب 
نابولي اإليطالي على أن ناديي أرسنال وليڤربول 

االجنليزيني لم يتقدما بعروض لضم الالعب خالل الفترة 
األخيرة.

وصرح نيكوال هيغوايني وكيل أعمال غونزالو قائال: »ما 
تردد بشأن مفاوضات األرسنال وليڤربول؟ لم يتحدث 
معي أي ممثل من قبل الناديني، فقط قبل وصوله إلى 

نابولي، كانت لدي اتصاالت مع األرسنال«.
وقد أشارت صحيفة زيرو هورا البرازيلية في وقت 

سابق إلى ان ليڤربول يسعى للتعاقد مع هيغواين 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، مقابل االستغناء 

عن لوكاس ليفا، باإلضافة لدفع مبلغ 22 مليون جنيه 
إسترليني.

بالتر يؤكد استضافة الروس للمونديال

عودة »األباتشي« إلى تشكيلة »التانغو«
استدعى مدرب املنتخب األرجنتيني 

لكرة القدم تاتا خيراردو مارتينو مهاجم 
يوڤنتوس اإليطالي كارلوس تيڤيز الى 
تشكيلة االلبيسيليستي بعد غياب ملدة 

3 أعوام.
ولم يدافع »االباتشي« البالغ 30 عاما عن 
ألوان األرجنتني منذ عام 2011 وغاب عن 
نهائيات كأس العالم األخيرة التي حلت 

فيها األرجنتني وصيفة ألملانيا.
واستدعى مارتينو تيڤيز صاحب 64 

مباراة دولية سجل خاللها 13 هدفا، ضمن 
الئحة من 25 العبا خلوض املباراتني 

الدوليتني الوديتني أمام كرواتيا في 12 
نوفمبر املقبل في لندن، والبرتغال في 18 

منه في مانشستر.
وقال مارتينو في مقابلة مع صحيفة »ال 

ناسيون«: »كيف اتخيل تيفيز في خطتي 
التكتيكية؟ فقط في الرقم 9. ال يوجد 
اي مكان آخر له. هو في منافسة مع 

هيغواين واغويرو، ثم ان اخليار يعود 
للمدرب«.

ويرغب تيڤيز في محو الذكرى السيئة 
في مباراته األخيرة مع املنتخب عندما 

اهدر ركلة ترجيحية في كأس كوبا أميركا 
أمام األوروغواي في الدور ربع النهائي، 

حيث تصدى لها فرناندو موسليرا 
وودع »التانغو« مبكرا من البطولة التي 

استضافها على ارضه.
وتألق تيڤيز بشكل كبير في بداية املوسم 

احلالي مع فريق »السيدة العجوز« 
وسجل له 6 أهداف في الدوري وهدفني 

في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو 
ميني النفس على األقل في ضمان مركز 
أساسي في التشكيلة للمشاركة في كوبا 

أميركا العام املقبل في تشيلي، ألنه سيبلغ 
الـ 34 في موعد مونديال روسيا 2018.

وأبقى مارتينو على العمود الفقري 
للمنتخب وصيف بطل العام خاصة القائد 
ليونيل ميسي وانخل دي ماريا واغويرو 
وهيغواين وخافيير ماسكيرانو ومارتن 
دمييكليس وايزيكييل غاراي وسيرخيو 

روميرو.
كما جدد مارتينو الثقة في روبرتو باريرا 

)يوڤنتوس( واريك الميال )توتنهام( 
وخافيير باستوري )باريس سان جرمان( 

ونيكوالس غايتان )بنفيكا(. 

 تاتا يسعى إلعادة األرجنتني إلى املنصات

»الباڤاري« للدفاع عن لقبه أمام هامبورغ في الكأس

»امللكي« اللتهام كورنيا
يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطال ملسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم مبكرا 

عندما يحل ضيفا على كورنيا الكاتالوني من الدرجة الثالثة في ذهاب دور الـ 16.
ويخوض النادي امللكي مباراة الذهاب اليوم بســـبب مشـــاركته في بطولة العالم 

لالندية من 10 الى 20 ديســـمبر املقبل في املغرب باعتباره بطل مســـابقة دوري أبطال 
اوروبا، على ان يستضيف مباراة االياب في الثاني من ديسمبر املقبل، وهو الذي  تقام 

فيـــه باقي مباريات الذهاب للمســـابقة. ويدخل املرينغي املبـــاراة، مبعنويات عالية بعد 
انتصاراته املتتالية التي بلغت 9 في مختلف املسابقات آخرها على حساب غرميه التقليدي 

برشلونة )3-1( في الكالسيكو السبت املاضي، وهو الذي  سجل 38 هدفا في املباريات 
التسع االخيرة مقابل 6 دخلت مرماه. وتبدو مهمة ريال مدريد سهلة للعودة بالفوز، 
وقد يلجأ مدربه االيطالي كارلو انشـــيلوتي الى إراحة جنومه، خاصة بأنه تنتظره 
قمة نارية الثالثاء املقبل امام ضيفه ليڤربول  في اجلولة الرابعة من مسابقة دوري 

أبطال أوروبا وقبلها مواجهة مضيفه غرناطة السبت املقبل في الدوري احمللي.
ويلعب غدا أيضا اشـــبيلية مع فريق كاتالوني آخر هو ســـاباديل من الدرجة 

الثانية.

كأس ألمانيا

من جهة اخرى يواجه بايرن ميونيخ اختبارا صعبا مبدينة هامبورغ في الدور 
الثاني لبطولة كأس أملانيا قبل املواجهة املرتقبة أمام بوروســـيا دورمتوند يوم 

السبت املقبل في الدوري األملاني.
ويحل بايرن حامل لقبي البوندســـليغا والكأس ضيفا اليوم على هامبورغ في 
مواجهة أكثر قوة وصعوبة خاصة بعدما سقط الفريق في فخ التعادل السلبي األحد 

أمام مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ في الدوري.
وبينما سقط بايرن في فخ التعادل، كانت الهزمية حاضرة لهامبورغ الذي خسر 3-0 
أمام هيرتا برلني. ويخشى هامبورغ أن تتضاعف أزمته من خالل هزمية أخرى كبيرة، 

رغم أنه تعادل سلبا أمام بايرن بالذات في أول مباراة له بقيادة املدرب جو زينباور 
الذي وقع أمس األول على عقد جديد مع الفريق ليستمر مديرا فنيا للفريق 

حتى 2016، حيث سبق لهامبورغ أن سقط أمام »الباڤاري« بخماسية 
نظيفة في دور الثمانية لكأس أملانيا.

وشهد الدور االول ملسابقة كأس أملانيا خروج خمسة من أندية 
البوندسليغا وسيلحق بهم اثنان على األقل من خالل مباريات الدور 
الثاني حيث يصطدم هامبورغ ببايـــرن وإنتراخت فرانكفورت 

ببوروسيا مونشنغالدباخ.
وفي باقي املباريات، يلتقي 
مجدبرج مع باير ليفركوزن 
وميونيخ 1860 مع فرايبورج 
إنتراخت  وفورزبيرجر مـــع 
براونشـــفيغ واليبـــزغ مع 
أرجتسبيرجه وفولفسبورغ 
مع هايدنهامير وهوفنهامي مع 

فرانكفورت.

سيكون يوڤنتوس املتصدر وحامل اللقب في األعوام الـ 
3 األخيرة وروما الثاني أمام مهمتني سهلتني في املرحلة 

التاسعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويحل يوڤنتوس ضيفا على جنوى التاسع، ويستضيف 

روما تشيزينا السابع عشر اليوم.
ويتصدر »اليوڤي« الترتيب برصيد 22 

نقطة، بفارق 3 نقاط أمام روما 
جراء فوزه عليه في مباراة 

القمة بينهما قبل فترة.
واستعاد فريق 
السيدة العجوز 
بإشراف مدربه 

ماسيمليانو 
اليغرو توازنه 

بعد سقوطه 
في فخ التعادل 
مع ساسوولو 
1-1 في املرحلة 

قبل املاضية 
وخسارته أمام 

أوملبياكوس 
اليوناني 0-1 ضمن 
دوري أبطال أوروبا 

بفوز بهدفني نظيفني على 
باليرمو األحد املاضي.

ويريد »البيانكونيري« احلفاظ على 
سجله خاليا من اخلسارة في الدوري اإليطالي، إذ انه 

الوحيد الذي لم يخسر حتى اآلن، وإبقاء فارق الصدارة 
مع روما على حاله، أمال في رفع معنويات العبيه 

للمباريات املقبلة على الصعيد القاري.
من جهته، لم يخرج فريق »الذئاب« بإشراف مدربه 

الفرنسي رودي غارسيا على ما يبدو من صدمة 
اخلسارة التاريخية أمام 

بايرن ميونيخ األملاني 
في دوري أبطال أوروبا 

1-7 على أرضه وبني 
جمهوره، فاخفق في 

اعتالء صدارة الدوري 
احمللي في املرحلة 

املاضية ولو بشكل 
مؤقت بتعادله سلبا مع 

سمبدوريا.
ويحل ميالن السادس برصيد 15 نقطة بقيادة مدربه 

وجنمه السابق فيليبو اينزاغي ضيفا على كالياري 
الثاني عشر وله 8 نقاط ساعيا الى حتقيق الفوز 

الذي عجز عنه في املرحلة املاضية بتعادله مع ضيفه 
فيورنتينا 1-1.

وقد تشكل مباراة انتر ميالن 
الثامن )12 نقطة( مع ضيفه 

سمبدوريا الرابع )16 
نقطة( إحدى الفرص 

األخيرة ملدرب 
األول والتر 
ماتزاري اذ 

يبدو ان صبر 
رئيس النادي، 

اإلندونيسي 
اريك توهير، 
بدأ ينفد رغم 
مواصلة دعمه 

له.
وسرت شائعات 

حول استعداد 
روبرتو مانشيني لتولي 

املهمة خلفا ملاتزاري الذي 
بات على صفيح ساخن بسبب 
النتائج املتواضعة التي يحققها الفريق 

حتت إشرافه برغم فوزه األخير بصعوبة على تشيزينا 
بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء االحد في مباراة 

حضرها مانشيني من املدرجات.
وسبق ان قاد مانشيني انتر ميالن الى ثالثة القاب 
متتالية في الدوري اإليطالي في الفترة بني 2004 

و2008، وهو حاليا من دون عمل بعد ان ترك منصبه في 
غلطة سراي التركي 

املوسم املاضي.
وفي املباريات 
األخرى، يلعب 

أتالنتا مع نابولي 
وفيورنتينا مع 

اودينيزي وباليرمو 
مع كييڤو وتورينو 

مع بارما.

ضمن املرحلة التاسعة من منافسات »الكالتشيو«

»اليوڤي« و»الذئاب« في مهمتني سهلتني

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا )املرحلة 9(

9:45beIN SPORTS 8HDانترميالن – سامبدوريا
9:45اتالنتا – نابولي
9:45beIN SPORTS 6HDروما – تشيزينا
9:45beIN SPORTS 9HDكالياري - ميالن

9:45beIN SPORTS 3HDجنوى – يوڤنتوس
9:45beIN SPORTS 7HDفيورنتينا – أودينيزي

ستوك سيتي وضيفه املتألق 
هذا املوسم ساوثمبتون قوية 
للغاية نظرا لتقارب مستوى 
الطرف األول  الطرفني وقوة 

على أرضه.
وفي اللقاء الثالث، يتطلع 
مان سيتي إلى تناسي إخفاقه 
األخير فـــي »البرميييرليغ« 
الذي يدافع عن لقبه بسقوطه 
أمام وست هام، عندما يستقبل 
نيوكاسل الذي تذوق حالوة 
الفوز بعد عنـــاء وكان على 

حساب توتنهام.
»املكبايـــس«  ومينـــي 
النفس بتحقيـــق االنتصار 
على »السيتي« ورد اعتباره 
أمامه بعد ســـقوطه في آخر 
مباراتني أمـــام رجال املدرب 

بلليغريني.

منذ تغلبه على ليڤربول 0-1 
في املرحلة الرابعة، حيث خسر 
بعدها أمام أرسنال وتشلسي 
وإيفرتون بنتيجة واحدة 3-0 

ومان سيتي 2-0.

كأس المحترفين

يســـعى توتنهام لتجاوز 
خسارته األخيرة في الدوري 
املمتاز على يد نيوكاسل عندما 
يستضيف برايتون من الدرجة 
الثانية في الدور 16 من مسابقة 
كأس احملترفني اإلجنليزية، 
اللندني«  وسيحاول »الديك 
التقدم بهـــذه البطولة وعدم 
السقوط مجددا، حيث باتت 
جماهيره مستاءة جدا من حال 

فريقها.
فيما ستكون املواجهة بني 

تخلص كوينز بارك رينجرز 
من املركز األخير بفوزه على 
ضيفه استون ڤيال 2-0 على 
ملعب »لوفتـــوس رود« في 
التاســـعة من  ختام املرحلة 
الـــدوري االجنليـــزي لكرة 

القدم.
وسجل تشارلي أوستني 
الدقيقتني 17  فـــي  الهدفـــني 

و69.
وبات أوستني أول العب من 
صفوف كوينز بارك رينجرز 
يسجل ثنائية في البرميييرليغ 
منذ 15 ديسمبر 2012 عندما 
سجل املغربي عادل تاعرابت 
هدفي الفوز في مرمى فوالم 

.)1-2(
الثاني »لكيو  الفوز  وهو 
بي أر« هذا املوسم بعد األول 
على سندرالند 1-0 في املرحلة 
الثالثة مقابل 6 هزائم وتعادل 
واحد، فرفـــع رصيده إلى 7 
نقاط وارتقى إلى املركز التاسع 
عشر قبل األخير بفارق 3 نقاط 
خلف أســـتون ڤيال اخلامس 
عشـــر والذي مني بخسارته 
)أ.ف.پ(اخلامسة على التوالي وحتديدا  صراع قوي بني سانرو العب كوينز بارك والكولومبي سانشيز  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إسبانيا »دور 32«

سبورت تي في 101كورنيا ـ ريال مدريد
سبورت تي في 121ساباديل ـ اشبيلية

كأس أملانيا »الدور الثاني«
9ميونيخ 1860 ـ فرايبورغ
10beIN SPORTS 4HDهامبورغ ـ بايرن ميونيخ

10:30هوفنهامي ـ اف سي فرانكفورت
10:30اينتراخت ـ مونشنغالدباخ

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس احملترفني )دور 16(

9:45beIN SPORTS 11HDتوتنهام – برايتون

9:45beIN SPORTS 12HDستوك سيتي – ساوثمبتون

9:45beIN SPORTS 1HDمان سيتي – نيوكاسل
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يسجل االخضر سوى نقطة 
وحي����دة في الس����بع دقائق 
االولى من هذا الربع مع تألق 
رباح احلس����يني )17 نقطة( 
في املتابعة والتسجيل اسفل 
السلة وس����ط غياب املتابعة 
السلة  العربي اسفل  لالعبي 
ارتكازه محمد  السيما العب 
املطيري الذي استطاع العبو 
القادسية اخراجه عن منطقة 
العمليات اسفل السلة، بيد ان 
العربي قل����ص الفارق الى 9 
نقاط مبجهود فردي من فهد 
الثالث  الربع  الرباح لينتهي 

بتقدم القادسية 41-49.
ويبدو أن العربي عانى من 
عدم جاهزية العبيه في الربع 
الراب����ع بعدما اتضح ضعف 
اللياقة البدنية عبر البطء في 
الرجوع للدفاع وكثرة ارتكاب 
االخطاء الشخصية مع تألق 
التسجيل  العبي االصفر في 
االم����ر ال����ذي انه����ى املباراة 
ملصلحة القادس����ية 56-74. 
أدار اللق����اء احلكام االماراتي 
يعقوب غابش وعابر العابر 

ومحمد محمود.
ه����ذا، وتنطل����ق الي����وم 
منافس����ات اجلول����ة الثالثة 
للبطولة على صالة املرحوم 
عبدالعزي����ز اخلطي����ب في 
النادي العربي، حيث يلعب 
الفتح السعودي مع االحتاد 
االس����كندري املصري في ال� 
4 عص����را ضمن منافس����ات 
املجموع����ة الثاني����ة، فيم����ا 
تليها في السادس����ة مس����اء 
مب����اراة القادس����ية منظ����م 
البطولة وحام����ل اللقب مع 
بتروش����يمي االيران����ي في 
منافسات املجموعة االولى. 
واشاد امني صندوق احتاد كرة 
السلة سعد العجمي بتنظيم 
البطولة وجناحها للعام الثاني 
على التوالي، مشيرا الى ان 
ذلك يساهم في زيادة متابعي 
اللعبة فضال عن رفع املستوى 
الفني للدوري الكويتي املقبل 
في ظل مشاركة 3 اندية وهي 
القادسية والعربي والنصر 
لالستعداد للدوري احمللي عبر 

هذه البطولة.

نقاط للعربي في البداية منحت 
القادسية  التقدم على  فريقه 
11-10 في الدقيقة اخلامسة من 
الربع االول، اال ان تألق صالح 
اليوسف وعبدالعزيز احلميدي 
في االختراق والتسجيل منح 
القادسية التقدم وإنهاء الربع 

االول متقدما 14-17.
ادائهما  الفريقان  وواصل 
املتواضع ف����ي الربع الثاني 
حيث كثرت االخطاء الفردية 
في التمريرات وطغى اللعب 
الفردي على املباراة مما تسبب 
في ضعف النتيجة املسجلة 
ولك����ن االفضلية كانت دائما 
القادسية من خالل  ملصلحة 
املتألق عبدالرحمن السهو الذي 
انهى الرب����ع الثاني ملصلحه 

فريقه 30-33.
واختلفت املباراة في الربع 
الثالث بعدما صحح االصفر 
من هجماته عبر شايع مهنا 
الذي تألق في توزيع الهجمات 
لينجح االصفر في رفع الفارق 
الى 14 نقطة مستغال عشوائية 
الهج����وم العرباوي حيث لم 

تصدر التضامن اللبناني 
املجموع����ة االول����ى برصيد 
4 نق����اط بع����د ف����وزه على 
بتروشيمي االيراني 73-81 
خالل املباراة التي جمعتهما 
امس االول على صالة املرحوم 
عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 
العربي ضمن منافسات اجلولة 
الثاني����ة لبطولة القادس����ية 
الدولية لكرة الس����لة والتي 
ش����هدت ايضا رفع القادسية 
لرصيده الى 3 نقاط وإنعاش 
آماله في التأه����ل الى املربع 
الذهبي بفوزه املستحق على 

العربي بنتيجة 56-74.
في املب����اراة االولى، التي 
اعتبرت بروڤة كويتية بحتة 
قبل انطالق منافسات الدوري 
احمللي هذا املوس����م بنظامه 
اجلديد دون محترفني، حقق 
القادسية فوزا مستحقا على 
العربي في مباراة متواضعة 
املستوى استطاع فيها األخضر 
ان يك����ون ن����دا لالصفر في 
الشوط االول حيث تألق جنمه 
يوسف بورحمة بتسجيل 9 

ضمن بطولته الدولية الثانية لكرة السلة

القادسية مزّق »سلة« العربي

ديانا: نخطط لتنظيم مهرجان بالتينوم الصحي كل عام

الكعاب  البط���ل عبدالعزيز 
وباملركز الثالث البطل هاني 

سعيد.
البطولة   وكانت جوائز 

كالتالي:
1 - املركز األول = 5.000 
إلى جوائز  دوالر باإلضافة 

عينية
2 - املركز الثاني =4.000 
إلى جوائز  دوالر باإلضافة 

عينية
3 - املركز الثالث =3.000 
إلى جوائز  دوالر باإلضافة 

عينية
وق���د أعرب���ت مدي���رة 
التسويق لشركة بالتينوم 
ديان���ا نادر، عن س���عادتها 
الباه���ر للبطولة  بالنجاح 
وال���ذي كان ثم���رة جهود 
املشاركة وروح التعاون بني 
جميع املنظمني واملش���رفني 
واملشاركني في املهرجان من 
املوظفني واملوظفات مبعاهد 
بالتينوم وما بذلوه من عمل 
ومجه���ود متمي���ز إلجناح 
املهرجان وما ملسناه من إبهار 

وتنظيم رائع مشهود لهم.
وقد تقدمت ديانا بالشكر 
والتقدير اخلاص جلميع رعاة 

البطولة:
1 - ش���ركة هيل���ث بالنيت 

للمكمالت الغذائية

مس���ابقات جماعية شائقة 
مثال سحب سيارة رباعية 
الدفع ونقل أكياس بوزن 50 
كغم ملسافة 25 مترا، والبنش 
برس وحمل البار بوزن 100 
كغم ألكثر وقت ممكن، ورفع 
وقلب دوالب الشاحنة، وقد 
ف���از باملرك���ز األول فريق 
األقوياء بجائزة قدرها 1000 
دوالر، وباملركز الثاني فريق 
ش���ارك بجائزة قدرها 750 
دوالرا، وباملركز الثالث فريق 
فيكوري بجائزة قدرها 500 
الثاني  اليوم  دوالر. وخالل 
للمهرجان، قامت بالتينوم 
باستعراض أحداث بطولتها 
البيتش بدي للفتنس حيث 
تضمن���ت 3 أوزان مختلفة: 
وزن حتت حت���ى 70 كغم، 
حيث فاز باملركز األول البطل 
ثامر املطيري، باملركز الثاني 
البطل خالد خميس وباملركز 
الثالث البطل أنور الساكت.
وزن حتت حتى 80 كغم، 
حيث فاز باملركز األول البطل 
فهد كام���ل، وباملركز الثاني 
البط���ل عب���داهلل الصراف 
وباملركز الثالث البطل احمد 

الصفار.
وزن فوق 80 كغم، حيث 
فاز باملركز األول البطل محمد 
الصف���ار، وباملرك���ز الثاني 

2 - ش���ركة هيلث هاوس 
للمكمالت الغذائية

3 - ش���ركة مس���تر مسل 
للمكمالت الغذائية

4 - شركة فيتنس اند مور 
وكالء الي���ف فتنس وهامر 

سترينغث
5 - شركة شارك سبورتس 

وكالء نوتيلس واتلنتس
6 - ش���ركة ضياء بهبهاني 

وكالء تكنو جيم
7 - ش���ركة عالم الرياضة 

وكالء بريكور
8 - ش���ركة يوس���ف أحمد 

الغامن للسيارات
9 - ش���ركة الغامن موتورز 

وكالء هوندا
 Healthy Licious 10 - مطعم

)هيلثي ليشوس(
11 - مطع���م لوف���ات لألكل 

الصحي
12 - معهد كروس فايت

13 - شركة ديكاتلون
14 - ش���ركة ب���اور بن���ش 

للمكمالت الغذائية
15 - شركة واوان بروتني

وأضافت أن إدارة املعاهد 
في ص���دد التخطيط إلقامة 
فعاليات مهرجان بالتينوم 
كل عام على غرار املهرجانات 
الس���نوية  الرياضي���ة 

العاملية.

النظير  بنجاح منقط���ع 
ووس���ط حضور لفيف من 
الرياضة اختتمت  مشجعي 
معاهد بالتين���وم الصحية 
مهرجانها الصحي الذي اقيم 
على شاطئ معهد بالتينوم 
شرق ملدة يومني، حتت رعاية 
الش���يخ طالل علي عبداهلل 
الصباح رئيس مجلس إدارة 

معاهد بالتينوم.
املهرج���ان  وتخل���ل 
مع���رض رياضي على مدار 
يومني للمنتجات الرياضية 
والصحي���ة وتضمن كل ما 
هو جديد في مجال الصحة 
والرياض���ة ومحاض���رات 
توعوية حتفيزا للش���باب 
وحثهم على املمارسة الدائمة 

لألنشطة الرياضية.
وق���ام البط���ل العامل���ي 
البحريني سامي احلداد - في 
بوث هيلث هاوس - بتقدمي 
استشارات رياضية حتفيزا 
للمش���تركني، وكذلك متت 
استضافة بطل الفيتنس وليام 
فيليس والبطل احملترف في 
بناء األجسام تي واي في بوث 

واوان بروتني.
ومن أنش���طة املهرجان 
إقام���ة بطولة  الرئيس���ية 
فريق األقوياء خالل أول يوم 
باملهرجان، والتي تضمنت 

العلي مع الفائزين باملسابقات )أسامة أبوعطية( الشيخ طالل العلي مع كبار احلضور 

الرياضة الشرطية في احملافل 
الدولية.

أن  إلى  الس���داني  وأشار 
ال���وزارة  بطول���ة قطاعات 
لكرة اليد تقام إحياء لذكرى 
املرحوم العميد محمد احلمد 
أول رئيس لالحتاد، وتقديرا 
للجهود التي قام بها في تطوير 
الرياضة الش���رطية وتدعيم 
أنشطة االحتاد ودعم منتسبيه 

الرياضيني. 
وأوضح أن املرحوم محمد 

احتاد الشرطة يختتم بطولة احلمد لليد

فوز تاريخي لـ »يد« برقان.. والقرين في الصدارة
فاز القرين عل����ى الفحيحيل بنتيجة 27-41 
ضمن مباريات األسبوع الثالث لبطولة الدوري 
العام لكرة اليد في مباراة سيطر عليها الفائز لعبا 
ونتيجة. وجاءت املباراة منذ انطالقتها لصالح 
القرين الذي حتكم العبوه بسير اللقاء ومتكنوا 
من تس����جيل فوز مستحق ليحقق الفريق بذلك 
ف����وزه الثاني في البطولة ويرفع رصيده الى 6 

نقاط من 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى، ضمن اجلولة فاز برقان 
على التضام����ن بنتيجة 30-26، ليرفع رصيده 
ال����ى 3 نقاط بعد ان كان ق����د تعادل في اجلولة 
السابقة مع الش����باب، وهو الفوز األول لبرقان 
في تاريخ اللعبة بعد انضمامه حديثا الى نشاط 
احتاد كرة اليد. وفي املباراة الثالثة، حقق الكويت 
فوزا كبيرا على اجلهراء 38-15، ليشارك القرين 

صدارة البطولة برصيد 6 نقاط.

احلم���د كان قيادي���ا متميزا 
وحقق العديد من اإلجنازات 
واالنتصارات التي س���اهمت 
في وصول منتخبات الوزارة 
إلى منصات التتويج واملراكز 
املتقدمة على املستويني احمللي 
والدولي إبان فترة ترؤس���ه 

االحتاد.

تختتم في العاش���رة من 
صباح اليوم على صالة الشهيد 
فهد األحم���د مبقر احتاد اليد 
مبنطقة الدعية بطولة املرحوم 
العميد محمد احلمد لقطاعات 
وزارة الداخلي���ة لك���رة اليد 
التي ينظمها احتاد الشرطة 
الرياضي بش���كل سنوي بني 
قطاعات الوزارة، حيث يشهد 
اليوم اخلتامي حفل تتويج 
الفرق الفائزة باملراكز الثالثة 
األولى للبطولة وتكرمي احلكام 
واحتاد كرة اليد الكويتي على 
تعاونه في توفي���ر الصالة 

إلقامة املباريات.
من جهته، أكد مدير إدارة 
احتاد الش���رطة املقدم طارق 
الس���داني أن أعضاء مجلس 
اإلدارة حريصون على إقامة 
بطوالت القطاعات على مستوى 
األلعاب اجلماعية والفردية 
إلتاحة الفرصة أمام منتسبي 
وزارة الداخلي���ة الرياضيني 
لالحت���كاك ورفع مس���توى 
األداء واللياقة البدنية متهيدا 
للمشاركات احمللية واخلارجية 
باسم احتاد الشرطة واختيار 
العناص���ر لتمثيل  املقدم طارق السدانيأفض���ل 

اجلواد ناطر لألبرق بطل كأس افتتاح »الصيد«

الفهد أجرى عملية الرباط الصليبي

روميل في املركز الثالث وفاز 
نسيمه باملركز الرابع. 

السد لعبد  كما فاز اجلواد 
احملسن اخلالدي بقيادة توفيق 
بالشوط الرابع املخصص جلياد 
الدرجة الثالثة في األمتار األخيرة 
بزمن 16-1ق وبفارق راس عن 
اجلواد حايز ألبوشيبة، واحتل 
اجلواد نص����راوي للعصيمي 
املركز الثالث بعد ان كان متصدرا 
السباق معظم مراحله.  وفاز 
اجلواد هال شرق ألبناء نايف 
الدبوس بقيادة توفيق بالشوط 
اخلامس املخصص جلياد الدرجة 
الثانية على مسافة 1200م بزمن 
8-16-1ق وبفارق ثالثة أطوال 
ونصف عن اجلواد قيادي لتركي 
املطيري بقيادة فريدي، وجاء 
اجلواد شارل ديجول للعصيمي 

في املركز الثالث.

جنح اجلواد ناطر إلسطبل 
األبرق بقيادة فيصل الفرماوي 
ف����ي اقتن����اص كأس االفتتاح 
ملوسم نادي الصيد والفروسية 
املخصص للجياد املبتدئة على 
مسافة 1400م بزمن 9-28-1ق، 
واستطاع أن يسجل اسمه في 
س����جل أبطال كؤوس االفتتاح 
مع األبطال ان����ا للفنار وفيوم 
وتوكل للنشاما وبرج الشرق 
للنصف والعصامي للعصيمي، 
وعلى الرغم من فوز ناطر، إال 
الزمن  انه لم يستطع حتطيم 
الذي سجله اجلواد برج الكويت 
إلسطبل بورسلي بقيادة حيدر 

يوجا وقدره -/1/24ق. 
وجاء اجلواد موناكو السطبل 
العصيمي بقيادة كليمنس في 
الثاني بفارق طول عن  املركز 
اجلواد زعبيل للنشاما بقيادة 
مورغن. وقام الش����يخ ضاري 
ن����ادى الصيد  الفه����د رئيس 
والفروسية بتسليم الكأس الى 
إسطبل االبرق، حيث أعرب عن 
س����عادته لنجاح أول سباقات 
املوس����م وهن����أ م����الك اخليل 
ومحبي رياضة اآلباء واألجداد، 
متمنيا حتقيق النجاح املنشود 
والتنافس الشريف للسباقات، 
كما هنأ اسطبل االبرق على فوزه 
الى سجل  بالكأس وانضمامه 
االبطال، وشكر اللجان العاملة 
ورج����ال الصحاف����ة واالعالم 
على جهودهم من اجل االرتقاء 

برياضة الفروسية األصيلة. 
أما عن األشواط التي سبقت 
الكأس، فقد تبادلت االسطبالت 

مبارك الخالدي

أج���رى جن���م منتخبنا 
االوملب���ي ونادي القادس���ية 
فهد الفهد مس���اء امس االول 
عملية جراحي���ة في الرباط 
الصليبي للركبة مبستشفي 
هادي على يد دكتور فرنسي 
زائر متخصص في عمليات 

الركبة بأنواعها
 وسيغيب الفهد عن املالعب 
مدة ال تقل عن الثالثة اشهر 
بناء على توصية الطبيب قبل 

ان يعود الى التدريبات.
وكان الالعب قد تعرض الى 
االصابة في معس���كر االزرق 
الذي أقيم في تركيا الصيف 
احلالي، حي���ث ارفق اجلهاز 
الطبي للمنتخب آنذاك التقرير 

الفوز وجنحت جياد دسمان في 
اقتناص املراكز األربعة األولى 
للشوط األول، حيث فاز برق 
دسمان بقيادة سعد باملركز األول، 
وجاء رواعب بقيادة يوسف في 
املركز الثاني ولولوة دس����مان 
بقيادة باتينج في املركز الثالث 
املركز  واحلفيد بقيادة دو في 
الرابع، ليؤكد اسطبل دسمان 

انه بطل النتاج احمللي. 
وفاز اجلواد باوند السطبل 
العصيم����ي بقي����ادة كليمنس 
الثانى بزمن -/1ق  بالش����وط 
وبف����ارق 4 طول ع����ن اجلواد 
محبوبة فهد لالبرق بقيادة فيصل 
وجاء السهالوي للعصيمي أيضا 
بقيادة ستيف ثالثا، وفاز اجلواد 
ياحيف للنشاما بقيادة مورغن 
بالش����وط الثال����ث املخصص 
للدرج����ة األولى على مس����افة 
السرعة 1000م بزمن 59/7ث، 
وجاء متوعد السطبل النشاما 
بقيادة مورغن في املركز الثاني 
وش����يخة فهد لالبرق بقيادة 

الطبي اخلاص باالصابة قبل 
ان يع���ود الفهد الى الكويت، 
حيث عرض احتاد الكرة عالجه 
في اخلارج، لكنه فضل اجراء 
الكويت على يد  العملية في 

الطبيب املذكور.

الشيخ ضاري الفهد يسلم الكأس للفائز 

)هاني الشمري( اإلصابة أبعدت فهد الفهد عن األزرق 

احلكم البلوشي يعود إلى التحكيم
مبارك الخالدي

يعود الحك��م الدولي مح�مود الب�لوشي إلى 
المستطيل األخضر بعد غياب دام موسمين 
ألسباب خارجة عن إرادة الحكم، وسيباشر 
البلوشي مهامه قريبا بعد االنتهاء من فترة 
إعادة التأهيل واإلعداد التي باش���رها قبل 
أسابيع ليعود بكامل لياقته البدنية وجاهزيته 

الفنية لقيادة المباريات محليا وخارجيا.
وم���ن المق���رر أن يخض���ع البلوش���ي 
الختب���ارات خاصة في الش���أن التحكيمي 

األي�ام المقبلة.
الجدير بالذكر أن الحكم يجري تدريبات 
يومية بملعب عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة 
تحت إشراف نخبة من المدربين منهم الدولي 

السابق علي مندني.
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لينيكر وجيمي ريدناب وإيان 
رايت وجودي كيد، فمن هو 
النجم الذي أصاب أوال الهدف 
خالل حملة اخلطوط اجلوية 
البريطانية اخليرية لبطولة 
جن���وم الغولف؟ بوس���عكم 
مش���اهدة الڤيديو من خالل 
http://youtu.be/ الراب���ط: 
rgc5pNhgPvo، وباإلضاف���ة 
إل���ى اس���تضافة اجللس���ة 
التدريبي���ة عل���ى الغول���ف 
اخلاص���ة باخلطوط اجلوية 
البريطانية، يشارك جسنت روز 

الكبرى  النهائية  في اجلولة 
ل�»بطولة موانئ دبي العاملية 
للغولف«، والتي تنطلق في 
ملعب جميرا استيت للغولف 
خ���الل الفترة ما بني 20 و23 

نوفمبر املقبل.

تقدم اخلط���وط اجلوية 
البريطانية فرصة متميزة لن 
تتكرر لالعبي الغولف حول 
العالم للحصول على تدريب 
من النجم الشهير جسنت روز 
أندي���ة تدريب هذه  في أحد 

اللعبة في دبي.
ويس���تضيف جسنت روز 
ال���ذي حقق الف���وز للفريق 
األوروب���ي ف���ي كأس رايدر 
جلس���ات التدريب في نادي 
االم���ارات للغول���ف في دبي 
يوم 18 نوفمبر املقبل، حيث 
سيش���اطر معرفته مع اثنني 
الفائزي���ن احملظوظني  م���ن 
الفائزي���ن  وضي���ف ألح���د 
باإلضافة إلى ضيوف من كبار 

الشخصيات.
وس���ينال كل فائز تذكرة 
سفر ذهابا وإيابا على الدرجة 
السياحية إلى دبي عبر لندن، 
وإقامة لثالث ليال في فندق 
جي دبليو ماريوت ماركيز دبي 
الغولف  إلى تدريب  ودخوال 
وإل���ى حفلة مع أس���طورة 
الغولف في ن���ادي اإلمارات 
للغولف الشهير. قم بزيارة 
www.britishairways. الرابط
com/flights-and-holidays/
partners/just in-rose-
competition ويتحت���م على 
الراغبني باملشاركة واملنافسة 
االجاب���ة عن الس���ؤال أدناه 
للدخول إلى السحب والفوز 

بالرحلة.
خالل الشهر املاضي، شارك 
جسنت روز في حملة خيرية 
فريدة عندما قام بضرب كرة 
الغولف من على جناح طائرة 
اخلطوط اجلوية البريطانية 
النجم غاري  جسنت روز يتمنى رؤية عشاق اللعبة في دبيبوينغ 747 مع 

»اخلطوط البريطانية« تقّدم فرصة 
لالعبي الغولف للتدريب على يد روز

منافسة بني جودي كيد وجيمي ريدناب وجسنت روز وغاري لينيكر وايان رايت

حضرها العبو جميع األلعاب واألجهزة الفنية واإلدارية

اخلطيب يقدم نصائح عن اإلصابات في القرين

د.عبدالباسط اخلطيب يلقي احملاضرة بجانب أمني السر احمد الشريع ومدير النادي حامد العمران

د.عبدالباسط اخلطيب يشرح للحضور

احمد العمار ويوسف القديري يتابعان احملاضرة

جانب من احلضور الكبير من الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية

التعرض  الالعب����ني بع����دم 
للهواء الب����ارد بعد التدريب 
واجللوس كثيرا في التكييف 
أثناء عملية التعرق مش����يرا 
الى ان اله����واء البارد يدخل 
الالعب  العظام ويعرض  في 
إلصابة الدسك في الظهر أو 
التهاب باملفاصل واألعصاب 
مشددا على ان الالعبني الذين 
يتدربون باملالعب املكشوفة هم 
األكثر تعرضا لهذه اإلصابات 
وخاصة في فصل الشتاء لعدم 
اهتمامهم باللبس الصحيح 
الهواء  والواقي من تس����رب 
البارد إلى اجلسم كما نصح 
الالعبني باالبتعاد عن املكمالت 
الغذائية من خ����الل األدوية 
والتركيز على الغذاء الطبيعي 

حتى يستصح اجلسم. 
وابدى اخلطيب استغرابه 
من بع����ض العيادات الطبية 
وطرق العالج غير الصحيحة 
ما يؤخر في جتهيز الالعبني أو 
عودة اإلصابات لعدم إعطائها 
حقها م����ن الع����الج ناصحا 
الالعبني ان يستخدموا كمادات 
الثلج فور ح����دوث اإلصابة 
وملدة أقصاها ثالثة أيام على 
أال يتج����اوز وض����ع الكمادة 
الباردة عل����ى مكان اإلصابة 
اثنتي عشرة دقيقة مؤكدا ان 
هذه العملية البسيطة تساعد 

على سرعة شفاء اإلصابة.
وف����ي خت����ام محاضرته 
إدارة  شكر اخلطيب مجلس 
ن����ادي القري����ن حلرصه����م 
على اقامة الن����دوة التوعية 
وتثقي����ف الالعب����ني صحيا 
لتالفي اإلصابات مس����تقبال 
متمني����ا التوفي����ق للجميع. 
وبعد احملاضرة مت فتح باب 
االس����ئلة للحاضرين وكان 
التفاع����ل كبي����را والالعبني 
الفنية بطرح عدة  واالجهزة 
اسئلة اجاب عليها الدكتور ما 
اكد من استفادة احلضور ملا 
طرحة اخلطيب. وعقب الندوة 
شكر الشحومي د.عبدالباسط 
الدعوة  اخلطيب على تلبية 
والقاء احملاضرة على أبنائه 
الالعبني، مؤكدا انه شخصيا 
اس����تفاد من املعلومات التي 
اسردها خالل احملاضرة مطالبا 
الالعبني واألجهزة الفنية األخذ 
القيمة وتطبيقها  بالنصائح 

حتى تقل اإلصابات.
ومتن����ى الش����حومي من 
اخلطي����ب أن يلقي محاضرة 
ثانية مستقبال البنائه الالعبني 
حول املنشطات وضررها إلى 
جانب التغذية السليمة حتى 
يغير الالعبني األفكار اخلاطئة 
السائدة حاليا بأخذ املنشطات 

ملضاعفة املجهود بامللعب.

للملعب مع ع����دم وجود أي 
فروق����ات أو تباينات ما بني 
منطقة وأخرى في امللعب فيما 
يعتبر العامل الثاني للتعرض 
لإلصابة عدم اإلحماء بالشكل 
املناسب مطالبا األجهزة الفنية 
للف����رق والالعبني بأخذ مدة 
تتراوح ما بني عش����رين إلى 
خمس����ة وعش����رين دقيقة 
املباريات حتى  لإلحماء قبل 
تتم تهيئة العضالت الستقبال 
املجهود الكبير الذي سيبذله 

الالعبني خالل املنافسات.
العامل  واعتبر اخلطيب 
النفسي لالعب مهما جدا قبل 
املباراة، مشيرا الى ان التركيز 
عل����ى املنافس����ات والتهيئة 
النفس����ية جتعل جل اهتمام 
الالعب في احلدث التنافسي 
التواف����ق العضلي  ويعطي 
العصبي حقه وهذا ما يعتبر 
حماية للجسم من اإلصابات، 
مشددا على ان اجلسم يعتبر 
أهداه����ا اخلال����ق  جوه����رة 
للمخل����وق ويجب احملافظة 
عليها من خالل جتنب أي عائق 
يسبب التلف في اجلسم ومن 
أهم ما يهيئ اجلسم لإلصابة 
هو التدخني باعتباره السبب 
العظام  الرئيسي في ضعف 
وهذا ما يؤخر العالج والتئام 
الكس����ور. ونصح اخلطيب 

حامد العمران 

نظ����م أم����س األول نادي 
القرين مبقرة في العدان ندوة 
توعوية بعنوان »اإلصابات 
الرياضي����ة وط����رق الوقاية 
منها« وألقاها د.عبدالباسط 
اخلطيب رئيس قسم العيادات 
واخلدمات الطبية مبركز الطب 
الرياض����ي وبحضور رئيس 
نادي القرين احمد الشحومي 
ونائب الرئيس احمد العمار 
وأمني الس����ر الع����ام م.أحمد 
الش����ريع وأم����ني الصندوق 
عبداهلل نصار وأمني الصندوق 
املساعد يوسف القديري إلى 
جان����ب العبي ف����رق النادي 
اإلدارية والفنية  واألجه����زة 

جلميع األلعاب في النادي.
وف����ي بداية الندوة رحب 
الش����ريع  الس����ر احمد  امني 
باخلطيب وشكره على سرعة 
تلبيته للدع����وة، متمنيا أن 
النادي  التواصل ما بني  يتم 
واخلطيب لزي����ادة اجلانب 

التثقيفي عند الالعبني. 
وارجع اخلطيب في بداية 
حديث����ة اإلصابات إلى ثالثة 
اللباس  أولها  عوامل مهم����ة 
املناس����ب وخاص����ة احلذاء 
الذي يحفظ ت����وازن الالعب 
إلى جانب األرضية املناسبة 

متّنى عبر »األنباء« حصول أبطال األلعاب الفردية على الدعم املناسب

احلرز: تعرضت للظلم جراء استبعادي من متثيل »اجلمباز« في »آسياد إينشيون«
والرياضة الوقوف الى جانب 
الالعبني املميزين في جميع 
األلعاب وزيادة دعمهم، وأشكر 
جميع من س���اندني ووقف 
معي وأخ���ص بالذكر والدي 
وشقيقي أحمد اللذين دائما ما 
يكونان معي ويشجعاني  قبل 

البطوالت التي أشارك بها.

برعاي���ة واهتمام من الدولة، 
كم���ا أن رئي���س الوالي���ات 
املتحدة باراك اوباما يحرص 
على مشاهدة منافسات لعبة 
اجلمباز في الدورات األوملبية، 
وهذا األمر يلخ���ص اهتمام 
الدول العظم���ى بهذه اللعبة 
اجلميلة والتي تنافس الدول 
من خالله���ا على 8 ميداليات 
ف���ي االوملبياد، وهذا  ذهبية 
األمر غير موجود على سبيل 
املثال في لعبة كرة القدم التي 
يخصص لها ميدالية ذهبية 
واحدة فقط وتس���جل باسم 

23 العبا.

كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟
٭ أود أن أوجه الش���كر الى 
جري���دة »األنب���اء« عل���ى 

اس���تضافتها لي ودعمها 
الفردية،  لاللع���اب 

وأمتنى من الهيئة 
العام��������ة 

للشباب 

العمل وعدم قدرتهم على منحي 
التفرغ الالزم من أجل العيش 

في سويسرا.

كيف تقيم مستوى 
لعبة اجلمباز في 

البالد؟
٭ ال يرتقي للطموح، وحاليا ال 
توجد بطوالت محلية والنشاط 
متوقف ونعاني من عدم وجود 
صال���ة لتدريب���ات املنتخب 
وصالة اخرى القامة املنافسات 
البطوالت  عليها واستضافة 
الدولي���ة الكبيرة، واألجهزة 
اخلاصة باللعب���ة موجودة 
ولكنها قد تتع���رض للتلف 
في حال عدم اقامة املنافسات 
عليه���ا لفترة طويلة، ولعبة 
اجلمباز بحاجة ألبنائها الذين 
يعون متاما ما هي اللعبة بعد 
ابتعاد البعض منهم لظروف 

متفرقة.

ملاذا دول الصني واليابان 
وكوريا اجلنوبية مكتسحة في 

الدورات األوملبية؟
٭ ألن العبيهم يتدربون منذ 

الصغر ويحظون 

النادي العربي وقمت بالدفع 
من جيبي اخلاص لتلقي إبر 
عالجية ألمتكن من اللحاق بوفد 
املنتخب املغادر الى اينشيون، 
بيد أن كل ه���ذه الظروف لم 
تقنع مسؤولي احتاد اجلمباز 
وقام���وا باس���تبعادي رغم 
علمه���م باصابتي وش���فائي 
منها قبيل املغادرة الى كوريا 
التي  اجلنوبية. ومن األرقام 
مت حتقيقها في اآلسياد فإني 
أرى نفسي قادر على الوصول 
الى الدور النهائي واملنافسة 
على امليداليات بسبب تقارب 
األرقام التي أحققها مع ما مت 

حتقيقه.

حدثنا عن عدم جناح جتربتك 
االحترافية في أحد األندية 

السويسرية؟
٭ خالل عطلة رأس الس���نة 
لعام 2013 كنت أقضي عطلة 
خاصة في سويسرا وقام أحد 
جنوم اللعبة هناك باالتصال 
ب���ي وع���رض التوقيع معي 
ألحد األندية السويس���رية، 
وبالفعل توجهت الى النادي 
وقاموا باستقبالي وعملوا لي 
الفحوص���ات الطبية وتركوا 
األمر لي للتوقي���ع، اال أنني 

بعد عودتي لم أمتكن من 
التوقيع معهم بسبب 

ف  و ظ���ر

طبيعة عملي بنظام الشفتات 
في الطيران املدني فإنني اذا 
تدربت ساعتني في اليوم يعد 
اجنازا رائعا، وأمتنى أن أجد 
الدعم الكافي والتفرغ وعمل 
معسكرات خارجية طويلة كي 

أحقق ما أطمح اليه.

ملاذا لم تشارك في »آسياد 
اينشيون 2014« التي أقيمت 

في كوريا اجلنوبية الشهر 
املاضي؟

٭ تعرضت للظلم وذلك بسبب 
غيابي عن تدريبات املنتخب 
مل���دة 19 يوما بداعي االصابة 
وكنت خالل فترة غيابي أتلقى 
تدريبات التقوية والعالج في 

فضي���ة و8 برونزي���ات في 
بطوالت اخلليج، وذهبيتان 
و3 فضيات وبرونزية واحدة 
في البطوالت العربية، وذهبية 
وبرونزية في منافسات غرب 
آسيا، ويبقى االجناز األبرز هو 
حصولي على ميدالية ذهبية 
في بطولة العالم التي أقيمت 

في املجر عام 2012.

وما أبرز الصعوبات التي 
تواجهك؟

امل���ادي  أفتق���د للدع���م  ٭ 
واملعنوي، باالضافة الى التفرغ 
الرياضي من أجل التركيز على 
التدريبات اليومية، وفي ظل 

يحيى حميدان

يعتبر العب النادي العربي 
الوطني للجمباز  ومنتخبنا 
جواد احلرز من أبرز الالعبني 
الكويتيني على صعيد األلعاب 
الفردية نظ���را ملا يحققه من 
اجن���ازات وميدالي���ات ف���ي 
البطوالت اخلليجية والعربية 
واآلسيوية وحتى العاملية بعد 
حتقيقه ذهبية بطولة العالم 
في ع���ام 2012 والتي أقيمت 
في املجر. ويؤكد احلرز )26 
عاما( أن لعبة اجلمباز ينقصها 
االهتم���ام والرعاية من قبل 
الرياضية  مسؤولي احلركة 
واحلكومة كما هو احلال مع 
بقية األلعاب الفردية االخرى، 
مشيرا الى أن الدول العظمى 
أكبر باأللعاب  تهتم بش���كل 
الفردية ألنها جتلب ميداليات 
ذهبية وفضية وبرونزية أكبر 
مما جتلبه األلعاب اجلماعية 

مثل كرة القدم.
»األنباء« استضافت احلرز 

فكان هذا احلوار:
كيف كانت بدايتك مع لعبة 

اجلمباز؟
٭ بدأت بدخ���ول اللعبة عن 
طريق اصرار الوالد ورغبته 
ف���ي جعلي العب���ا للجمباز، 
حيث س���بق لوالدي محمود 
احلرز أن لعب ه���ذه اللعبة 
وهو حاليا يش���غل منصبا 
في االحت���اد، وفي البداية لم 
أكن راغبا في أن أكون العبا 
للجمباز وكنت أهرب للتدرب 
مع فريق كرة القدم بالنادي 
العربي، وعند وصولي الى سن 
ال� 12 بدأت بالتركيز على لعبة 
اجلمب���از حتى حققت جميع 
هذه االجنازات وامليداليات التي 

حققتها حاليا.

ما أبرز اجنازاتك؟
٭ حققت العديد من امليداليات 
امللونة ومنها 10 ذهبيات و12 

أحالم وطموحات
متنى جواد احلرز أن يحالفه التوفيق للمشاركة في أوملبياد 
ريو دي جانيرو 2016، معتبرا أن هذا احللم صعب التحقيق 

ويحتاج للمنافسة بقوة في بطولة العالم التي ستقام العام 
املقبل والتي يشارك بها أكثر من 1000 العب ويتأهل منها 

في النهاية عدد قليل من الالعبني، باالضافة الى قيام االحتاد 
الدولي للجمباز بترشيح العبني أو ثالث واشراكهم في 

األوملبياد عن طريق بطاقة دعوة.

)هاني الشمري( جواد احلرز يشرح ظروف لعبة اجلمباز للزميل يحيى حميدان  

عدم حصولي على 
تفرغ من عملي 

حرمني من خوض 
جتربة احترافية 
في أحد األندية 

السويسرية

طالب الالعبني 
بضرورة الوقاية 

من اإلصابات قبل 
حدوثها
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صورة ضوئية لكتاب االحتجاج

الكويت تقترب من لقب املالكمة اخلليجية
اقتربت الكويت من حتقيق 
لقب بطول���ة اخلليج الثانية 
للمالكم���ة والت���ي انطلقت 
منافساتها األحد املاضي على 
صالة نادي النصر الرياضي 
وبرعاية رئيس مجلس االدارة 
- املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة الشيخ أحمد 
املنصور والتي يشارك فيها 
4 منتخب���ات خليجية وهي: 
الس���عودية، اإلمارات، قطر، 
والدولة املستضيفة الكويت.

ففي اليوم الثاني من عمر 
البطولة واصل مالكمو الكويت 
حتقيق انتصاراتهم وتقدميهم 

لعروض رائعة وتأهل سبعة 
مالكمني من الكويت الى األدوار 
النهائية في مختلف األوزان 

وذلك على النحو التالي:
٭ وزن 52 كغ���م: فاز املالكم 
الكويتي/ عبداهلل العتيبي على 

مواطنه بسام ناصر.
٭ وزن 60 كغم: فوز املالكم 
الكويتي/ عبدالكرمي غامر على 

مواطنه علي مظفر.
٭ وزن 64 كغم: فوز املالكم 
القطري/ عبداللطيف محمد 
صادق على املالكم االماراتي 

أحمد عبدالرحمن احلمادي.
٭ وزن 69 كغم: فوز املالكم 

القطري/ ح���زام أحمد نبعي 
على املالكم السعودي حسن 

علي عزيز خان.
٭ وزن 69 كغم: فوز املالكم 
الكويتي/ عبدالرحمن جابر 
الش���مري على مواطنه بندر 

عبدالرحمن جابر.
٭ وزن 75 كغم: فوز املالكم 
القطري/ هادي عبدالرحمن 
عبداهلل على املالكم الكويتي 

علي سعد.
٭ وزن 75 كغم: فوز املالكم 
الكويتي/ زيد املطيري على 
املالكم السعودي سليم أحمد 

فقيه.

٭ وزن 81 كغ���م: فوز املالكم 
الكويت���ي/ بدر جزا املطيري 
على املالك���م القطري هخان 

موست نور الدين.
٭ وزن 91 كغ���م: فوز املالكم 
الكويتي/ فهد طما الش���مري 
على املالكم السعودي تركي 

سليم.
٭ ف���وق 91 كغم: فوز املالكم 
الكويتي/ فه���د يرجس على 
املالكم السعودي حسان علي 
اجلارودي، وكانت هذه املباراة 
املباريات وأظهر  أق���وى  من 
املالكم���ان حملات فنية رائعة 

نالت استحسان اجلمهور.

الساملية يحتج على املهدية في البطولة العربية لليد
قدم نادي الساملية احتجاجا رسميا للجنة املنظمة لبطولة 
األندية العربية بعد خسارته من املهدية التونسي بسبب 

اشراكه 5 العبني محترفني واللوائح تشير الى السماح بـ 
4 فقطة.

وكان الساملية خسر أمام فريق مكارم املهدية التونسي 29-
24 في املباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي 

لبطولة األندية العربية الـ 31 التي تستضيفها مدينة املهدية 
التونسية.

ورغم اخلسارة قدم السماوي عرضا مشرفا أمام الفريق 
املنظم للبطولة وجماهيره، وكان ندا للفريق التونسي طوال 

شوطي املباراة وتسببت األخطاء الفردية وضعف التركيز 
في فقدان الكرة في عدد من األوقات احلرجة، استثمرها 

بالهجوم العكسي الفريق التونسي ليترجمها إلى أهداف في 
مرمى الفريق.

األهلي كان بعيدا عن مستواه امام االسيوطي 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

لألس����بوع الثان����ي على 
التوال����ي، ح����رم األهلي من 
3 نق����اط وفوز مس����تحق، 
وبسيناريو متشابه، وبسبب 
التحكيم السيئ، رغم اختالف 
الفريقني، فبعد التعادل السلبي 
مع االسماعيلي، وإلغاء هدف 
صحيح لالهلي مع التغاضي 
عن ضربة جزاء، تكرر نفس 
الشيء أمام فريق االسيوطي 
سبورت، بإلغاء هدف صحيح 
والتغاضي عن ضربة جزاء 
واضحة للجمي����ع، لتنتهي 
الس����لبي،  املباراة بالتعادل 
ويخس����ر األهل����ي نقطتني 
جديدتني في سباق الدوري.

املباراة شهدت أيضا طرد 
أفضل العب في مصر حاليا، 
انفعل  الذي  وليد س����ليمان 
اللقاء، مما  بشدة على حكم 
ين����ذر بإيقافه م����ن 4 إلى 5 
مباري����ات مقبلة، إلى جانب 
تغرميه 20 أل����ف جنيه من 
أم����ا احلكم  إدارة األهل����ي، 
شريف رشوان، فمن املؤكد 
أنه سوف توقع عليه عقوبات 
من جلنة احلكام الرئيسية، 
ألخطائه الفادحة والتي أثرت 
على نتيجة اللقاء، واخلالصة 
أنها كانت مباراة س����يئة في 

كل شيء.
وحصد األهل����ي تعادله 
الس����لبي الثاني بعد مباراة 
اإلسماعيلي ليرفع رصيده 
إلى 5 نقاط باملركز الرابع عشر 
وله مباراتان مؤجلة مع وادي 
دجلة واالحتاد السكندري، 
بينما رفع األسيوطي رصيده 
إل����ى نقطتني باملرك����ز قبل 

األخير.
وانتقد املدير الفني لألهلي، 
اإلس����باني خوان كارلوس 
جاري����دو، خ����الل املؤمت����ر 
الصحافي أداء احلكم شريف 
رش����وان واتهم����ه بحرمان 
الفريق األحمر من الفوز بعد 
أن تغاضى عن ضربة جزاء 
وألغى هدفا وطرد الالعب وليد 

سليمان.
وقال جاريدو: »أمتنى أن 
تكون هناك عدالة حتكيمية 
في الدوري املصري، فاحلكم 
حرمنا من الفوز أمام األسيوطي 

بعد مباراة اإلسماعيلي التي 
شهدت جدال حتكيميا«، وأشار 
إلى أن العبي األهلي عليهم 
استغالل إصرارهم وحماسهم 
الف����وز والعودة  لتحقي����ق 
لالنتصارات. وف����ي مباراة 
أخ����رى، فاز الش����رطة على 
مضيفه الرجاء بهدفني مقابل 
هدف في ستاد االسكندرية. 
النيجيري  وسجل للشرطة 
نانو وأحمد مصطفى »شمامة« 
وأحرز للرجاء عمرو املنوفي 
م����ن ضرب����ة ج����زاء. ورفع 
الشرطة رصيده إلى 8 نقاط 
بينما جتمد رصيد الرجاء عند 

9 نقاط.

عرض لمصر

على صعي����د آخر، يصل 
رئيس احتاد اللجان األوملبية 
العربية األمير طالل بن بدر 
إلى القاهرة 20 نوفمبر املقبل، 
لالجتماع مع رئيس مجلس 
ال����وزراء م.إبراهيم محلب 
بحض����ور وزي����ر الش����باب 
والرياضة م.خالد عبدالعزيز 
ورئي����س اللجن����ة األوملبية 
املصرية املستشار خالد زين، 
ونائب رئيس احتاد اللجان 
العربية، لعرض  األوملبي����ة 
استضافة القاهرة ملنافسات 
دورة األلعاب العربية الثالثة 

عشرة، بعد اعتذار املغرب عن 
عدم استضافة الدورة، خوفا 
من انتشار مرض اإليبوال في 

البالد.
وكانت املغرب قد اعتذرت 
عن تنظيم الدورة التي كان 
إقامتها مبدينة  املق����رر  من 

أغادير العام املقبل.
علم����ا أن هناك عدة دول 
قد دخلت في دائرة املنافسة 
على شرف االستضافة مثل 
السعودية واإلمارات وتونس، 
إال أنها تراجعت عندما علمت 
برغب����ة االحتاد في إس����ناد 
تنظيم ال����دورة ملصر كأحد 
الدول املتمي����زة في تنظيم 

الدورات الكبرى.
م����ن جانبه، ق����ال نائب 
اللجن����ة األوملبية  رئي����س 
املصرية م. هشام حطب إن 
اللجنة األوملبي����ة لم تتلق 
أي مخاطبات رسمية سواء 
من احت����اد اللجان األوملبية 
العربي����ة أو املغ����رب يفيد 
أو نقلها  املنافسات  بتأجيل 

من مدينة أغادير.
وأش����ار حط����ب إلى أن 
االحتادات تواصل استعداداتها 
على قدم وس����اق للدورات 
املجمعة، مؤك����دا أن اللجنة 
األوملبية لن تتخذ قرارا ضد 

سالمة وأمن الالعبني.

جاريدو يطالب بوجود عدالة حتكيمية في الدوري املصري

األهلي يقدم أسوأ أداء أمام األسيوطي

عرض ملصر 
الستضافة دورة 
األلعاب العربية 
2015 بداًل من 

املغرب
فريق اليد بالساملية تعرض الى للظلم 

الشيخ طالل احملمد يسلم الكأس لالعبي ايڤرتون

وكأس أخرى لالعبي سكورز أكادميي 

إيڤرتون وسكورز أحرزا لقبي األكادمييات
في ختام بطولة القارات للصاالت

برعاي���ة الش���يخ طالل 
احملمد جنح فريق اكادميية 
ايڤرت���ون في حس���م لقب 
بطولة االكادمييات والتي 
اقيمت عل���ى هامش اليوم 
اخلتام���ي لبطولة القارات 
لكرة ق���دم الصاالت وذلك 
على حس���اب اتوم ملواليد 
2002/2001 وانتهت مباراة 
الفريق���ني بف���وز ايڤرتون 
بهدفني مقابل ال ش���يء في 
مباراة جاءت قوية ومثيرة 
من كال الطرفني حاول خاللها 
كل فريق ان يفرض سيطرته 
اللقاء ووضح امتالك  على 

كلتا االكادمييتني ملجموعة 
من املواهب الصغيرة التي 
لها مس���تقبل كبير، وتألق 
من ايڤرتون مجموعة العبني 
جيدين للغاية وبصفة خاصة 
وديع حمدان وصاحب الهدف 
الثاني ايث���ان هال وزميله 
جون باتري���ك فيما وضح 
ايض���ا ان فري���ق اكادميية 
ات���وم لديه خام���ات طيبة 
للغاية مثل عمر بعباد وبدر 
الرومي واجد جدراني وبقية 
زمالئه���م في الفريق الذين 

قدموا مردودا طيبا.
وفي مواليد 2004/2003 

جنح فريق سكورز اكادميي 
في الفوز على اكادميية حسن 
ابل بهدفني مقابل ال ش���يء 
سجلهما الالعب املميز احمد 
عالء الذي واصل تألقه في 
البطول���ة وجنح في قيادة 
فريقه للفوز بلقب البطولة 
بعد ان جنح في اس���تغالل 
الفرص التي اتيحت له خالل 
املباراة وترجمة س���يطرة 

فريقه الى هدفني.
وجاءت املباراة مرتفعة 
املستوى بني كال الفريقني وان 
كان فريق سكورز اكادميي 
كان له االفضلية وصاحب 
اليد العليا في املباراة وشكل 
خطورة كبيرة على مرمى 

املنافس.
ايڤرتون  وتسلم فريق 
اضافة الى فريق س���كورز 
اكادميي كأسي البطولة من 
الش���يخ طالل احملمد عقب 
نهاية املنافسات في اجواء 
احتفالية رفيعة املستوى 
غلب عليها الفرحة من قبل 
الالعبني املتوجني باللقب، 
فيما حرصت االجهزة الفنية 
للفرق التي خس���رت على 
مواساة العبيها الذين وضح 
عليهم احلزن الشديد والتأثر 
البالغ للدرجة التي ظهر فيها 

بكاء احد الالعبني.
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القبيسي يتوسط فلورينتينو بيريز ومدرب ريال مدريد والالعبني

شراكة إستراتيجية بني ريال مدريد و»إيبيك« بـ 500 مليون يورو

أن النادي س���يعلن عن عقد 
شراكة جديد مع أحد شركات 
االستثمارات البترولية الدولية 

»آيبيك« غدا الثالثاء.
ستكون اتفاقية الرعاية هذا 
العام هي اخلطوة األولى نحو 
التسمية  أكبر إلعادة  صفقة 
اخلاصة بستاد النادي امللكي، 
والتي قد تص���ل قيمتها إلى 
500 ملي���ون يورو خالل 20 
عاما، ومت االتف���اق على هذا 
التعاق���د بعد اس���تيفاء كل 
الشروط واإلجراءات القانونية 
اخلاصة بذلك )وفقا لصحيفة 

ماركا(.
يذكر أن كال الطرفني مقيدان 
بالتزام تعاقدي مينع اإلعالن 
عن التفاصيل املتعلقة مبدة 
التجارية  البنود  أو  االتفاق 

لالتفاق.

لكرة القدم في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وفي مناطق 
أخرى يتم االتف���اق عليها، 
كما تضم االتفاقية العالمات 
التجارية واإلعالنات واحملتوى 
الرقمي والترويجي والصور 
والضيافة واحلقوق اإلضافية 
التي تتماش���ى مع  األخرى 
اتفاق به���ذا احلجم واإلطار 
الزماني واملكانة باإلضافة إلى 
ذلك ستعمل إيبيك مع ريال 
مدريد على تطوير محتوى 
فري���د للقن���وات اإلعالمية 

والرقمية«.
الرياضية  صحيفة ماركا 
اإلس���بانية، كانت قد كشفت 
الشهر املاضي عن خطط إلعادة 
تسمية ملعب الفريق امللكي من 
سنتياغو برنابيو إلى »أبوظبي 
سنتياغو برنابيو«، وذكرت 

من نقل أص���ول وإمكانيات 
ريال مدريد ف���ي مجال كرة 
القدم إلى آف���اق عاملية عبر 
نشر تراث النادي من خالل 
املتاح وأسلوبه في كرة القدم 
من خالل امل���دارس الكروية 
بالتعاون مع مجموعة شركات 
العاملي���ة، كما يهدف  إيبيك 
االتف���اق إلى إله���ام ومتكني 
الش���باب في جمي���ع أنحاء 
العالم من خالل جلب متحف 
ريال مدريد برعاية إيبيك إلى 
مدنهم وتطوير مدرسة ريال 
الق���دم برعاية  مدريد لكرة 
إيبيك وتقدمي محتوى جديد 
ومشوق للمدربني واألطفال 
في كل م���كان بهدف تطوير 
مهاراتهم في لعبة كرة القدم، 
كما ستصبح إيبيك املرخص 
الرسمي ملدرسة ريال مدريد 

ريال مدري���د أكبر ناد لكرة 
القدم وأه���م عالمة رياضية 
في العالم، لقد مت تصميم هذه 
االتفاقية طويلة املدى لتوفير 
األدوات التجارية لريال مدريد 
وليس فقط لبناء أحد أعظم 
املنشآت الرياضية في العالم 
لكن أيضا لنشر تراث روح 
كرة القدم والتي يتمتع بها في 

جميع أنحاء العالم«.

عن االتفاقية 

الرئيس���ية  البنود  وعن 
لالتفاق أجاب العضو املنتدب: 
التجارية  الترتيبات  »متكن 
نادي ريال مدريد من بناء مقر 
رياض���ي عصري ال مثيل له 
ملدينة مدريد وعشاق النادي، 
كما متكن احلقوق األساسية 
النافذة بشكل فوري الطرفني 

العالم والذين يتقاسمون القيم 
املشتركة والش���غف نفسه 
بالنسبة للنادي، وستصبح 
الدولية  شركة االستثمارات 
ايبيك ش���ريكا يتقاسم قيم 
وأحالم ريال مدريد وستمكن 
هذه الشراكة ريال مدريد من 
حتقيق هدفه املستقبلي وهو 
أن يبقى نادي كرة القدم األول 

في العالم«.
وق���ال العض���و املنتدب 
لشركة االستثمارات البترولية 
الدولية )إيبيك( خادم عبداهلل 
القبيس���ي: »ضمن توجهات 
واستراتيجية الفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة، تفخر 
شركة االستثمارات البترولية 
الدولية إيبيك بالتعاون مع 

الرسمي ملدرسة ريال مدريد 
في دولة اإلم���ارات العربية 
املتح���دة وفي مناطق أخرى 
يتم االتفاق عليها، كما تضم 
االتفاقية العالمات التجارية 
واحملت���وى  واإلعالن���ات 
الرقمي والترويجي والصور 
والضيافة واحلقوق اإلضافية 
التي تتماش���ى مع  األخرى 
اتفاق به���ذا احلجم وإطاره 
الزمن���ي واملكاني، باإلضافة 
إلى ذلك ستعمل »إيبيك« مع 
ريال مدريد على تطوير فريد 

للقنوات اإلعالمية الرقمية.
رئيس نادي ريال مدريد 
فلورينتين���و بيريز قال في 
كلمة له: »يعتبر نادي ريال 
مدريد النادي األكثر جناحا في 
تاريخ كرة القدم ولديه املاليني 
من املشجعني في جميع أنحاء 

أعلنت شركة االستثمارات 
الدولية )إيبيك(  البترولية 
ونادي ريال مدريد اإلسباني 
عن شراكة استراتيجية طويلة 
األم���د تهدف إلى نقل أصول 
وإمكانات نادي ريال مدريد 
في مجال كرة القدم إلى آفاق 
عاملية عبر نشر تراث النادي 
من خالل املتاحف وأسلوبه 
في ك���رة القدم عبر املدارس 
التعاون مع  الكروية عب���ر 
إيبيك  مجموع���ة ش���ركات 
العاملي���ة، حي���ث س���تمكن 
الترتيب���ات اجلاري���ة نادي 
ريال مدريد من التعامل مع 
التحديات املستقبلية وأهمها 
حتويل ملعبه إلى أفضل ستاد 

رياضي في العالم.
وبناء على هذه االتفاقية 
تصبح »إيبي���ك« املرخص 

حقق جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ثالثية في 
حفل جوائز الدوري اإلسباني، حيث كان الرابح األكبر 
في احلفل. وتوج رونالدو بجائزة صاحب أفضل هدف 
في الليغا والذي سجله بالكعب على مرمى ڤالنسيا 
املوسم املاضي متفوقا على العب ڤياريال جيوفاني 
دوس سانتوس ومهاجم برشلونة ليو ميسي. وكانت 
اجلائزة الثانية هي تتويجه بلقب أفضل مهاجم في 
الدوري االسباني املوسم املاضي متفوقا على مهاجم 
أتلتيكو مدريد السابق دييغو كوستا ومهاجم ريال 
سوسييداد كارلوس فيال. كذلك حصد جائزة أفضل 
العب في املوسم املاضي، وقال البرتغالي بعد تتويجه: 
»سعيد لتحقيق ثالث جوائز، أشكر زمالئي ملساعدتي 
على تسجيل الكثير من األهداف في املوسم املاضي وأنا 

سعيد جدا باللعب وإدخال البهجة على اجلماهير/

»الرسام« أفضل العب وسط مهاجم

أما جائزة افضل العب وسط مهاجم فحصل عليها 
العب وسط برش���لونة اندريس إنييستا خالل حفل 
االحتاد االس���باني السنوي. شارك اندريس انييستا 
في 35 مباراة مع برش���لونة في املوسم املاضي وقدم 
متريرات كثيرة حاس���مة وسجل ثالثة اهداف. وكان 
اقرب املنافسني النييستا الكرواتي راكيتيتش زميله 
احلالي في برش���لونة والعب اشبيلية السابق بعدما 
لعب 34 مباراة مع اشبيلية وسجل 12 هدفا. اما كوكي 
بعد االداء املميز مع فريقه اتليتكو مدريد وصل ملنافسة 
انييس���تا وراكيتيتش على جائزة افضل العب خط 

وسط مهاجم.

المايسترو »لوكا« أفضل العب وسط

كما حصل الكروات����ي الدولي لوكا مودريتش 

العب ريال مدري����د على جائزة افضل العب خط 
وسط.

سجل لوكا مودريتش هدفا واحدا مع ريال مدريد 
في املوسم املاضي ولكن كان له دور مهم ومميز مع 
فريقه وشارك مع امللكي باملوسم املاضي في 34 مباراة. 
وكان قائد اتليتكو مدريد غابي والعب وسط برشلونة 
بوسكيتس املنافسني ملودريتش على هذه اجلائزة، 
شارك غابي مع اتليتكو في 36 مباراة واحرز ثالثة 

اهداف، بينما شارك بوسكيتس مع برشلونة في 
32 مباراة وأحرز هدفا وحيدا.

سيميوني أفضل مدرب

وحصل م����درب أتلتيكو مدريد دييغو 
سيميوني على جائزة أفضل مدرب بالليغا 
ع����ن املوس����م املاض����ي 2013-2014 وكان 

سيميوني يتنافس على جائزة أفضل مدرب 
بالدوري اإلس����باني عن املوسم املاضي مع 

الثنائي مدرب راي����و فاليكانو باكي 
خيميز، ومدرب أتلتيك بلباو 

إرنستو فالفيردي.

»الماتادور« راموس أفضل 
مدافع

وتوج العب ريال 
مدري����د س����يرجيو 

رام����وس بجائزة 
أفضل مدافع في 
الليغ����ا وتفوق 
املدافع األندلسي 
م����ن  كل  عل����ى 

مدافعي أتلتيكو مدريد جواو ميراندا وفيليبي لويس، 
الذي انتقل الحقا لنادي تشلسي اإلجنليزي. وصرح 
مدافع ريال مدريد بعد تتويجه باجلائزة: »إنه لشرف 
أن أكون هنا مرة أخرى وأتسلم اجلائزة، الشيء املهم 

هو األلقاب اجلماعية وأريد أن أشكر زمالئي«.
وحقق راموس جائزة أفضل مدافع للموسم الثاني 
على التوالي بعد أن حققها في موسم 2013-2012 
رغم عدم حتقيق ريال مدريد للقب الدوري اإلسباني. 
وسجل راموس املوسم املاضي خمسة أهداف 
في الليغا، واحتل ريال مدريد املركز الثالث 
خلف أتلتيكو مدريد البطل وبرش���لونة 
الوصيف. واعتبر املدافع أن احلديث عن 
وجود »حقبة جديدة يعد أمرا عدائيا بعض 
الشيء«، ولكنه أضاف: »على الرغم من كل 
شيء اذا ما لعبت بهذه الهيمنة وحققت 
نتيجة جيدة، فال مانع من االحتفال بهذه 

الصورة«.

نافاس يحصد »أفضل حارس«

احل����ارس  وحص����ل 
الكوستاريكي كيلور نافاس 
حارس مرمى ريال مدريد 
احلالي وليفانتي السابق 
عل����ى جائ����زة أفضل 
حارس مرمى. وكانت 
احلارس  منافسة 
عل����ى  ناف����اس 
هذه اجلائزة مع 
حارس تشلسي 
احلالي واتليتكو 

مدريد في املوس����م املاضي تيبو كورتوا واحلارس 
االرجنتين����ي ويلي كاباييرو حارس ملقة الس����ابق 
ومان س����يتي احلالي. ونقلت صحيفة املاركا كلمات 
احل����ارس نافاس عقب حصوله على اجلائزة، حيث 
أرسل احلارس رسالة شكر لزمالئه السابقني في فريق 
ليفانتي على مساعدته للحصول على تلك اجلائزة، 
كما أعلن عن آمله في أن يتواجد باملوسم املاضي في 

نفس احلفل لتسليم اجلائزة.

الكانتارا أفضل العب صاعد

وتوج البرازيلي الشاب رافينيا الكانتارا  احملترف 
بصفوف نادى برشلونة االسبانى بلقب أفضل العب 

صاعد بالليغا.

باكا أفضل »التيني«

واختار االحتاد االسباني لكرة القدم افضل العب 
محترف في الدوري االس����باني من القارة االميركية 
كارل����وس باكا العب اش����بيلية االس����باني ملوس����م 

.2014/2013
ولعب باكا مع اش����بيلية 34 مباراة في املوس����م 
املاضي وسجل 14 هدفا وتفوق على جميع احملترفني 

من القارة الالتينية في الدوري االسباني.
وتفوق باكا على كل م����ن دي ماريا االرجنتيني 
العب ريال مدريد االسباني، ونيمار البرازيلي العب 

برشلونة.

إبراهيمي أفضل »أفريقي«

وفاز النجم اجلزائري الدولي ياس����ني ابراهيمي 
العب غرناطة السابق وبورتو احلالي بجائزة أفضل 

العب افريقي بالدوري االسباني.

»هاتريك« لرونالدو في جوائز »الليغا«

إيقاف زيدان ملدة 3 أشهر.. وريال مدريد يستأنف

على رأسهم رونالدو وميسي وروبن وإبراهيموڤيتش
»فيفا« يكشف الئحة املرشحني للكرة الذهبية 2014

كشف االحتاد الدولي لكرة القدم امس 
عن الئحة املرشحني الـ 23 جلائزة الكرة 
الذهبية ألفضل العب في العالم لعام 2014 
بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل 
العب العام املاضي واألرجنتيني ليونيل 
ميسي صاحب اجلائزة 4 مرات والبرازيلي 
نيمار والسويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
والهولندي اريني روبن. وسيقلص االحتاد 
الدولي الالئحة الى 3 العبني فقط في األول 
من ديسمبر املقبل على ان متنح اجلائزة 
في 12 يناير املقبل. ويبدو رونالدو صاحب 

17 هدفا )رقم قياسي( في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا املوسم املاضي والبداية القوية 
في املوسم اجلديد مرشحا لنيل اجلائزة 
للمرة الثالثة في مسيرته االحترافية. كما 
ــف االحتاد الدولي عن الئحة من 10  كش
مدربني للتنافس على جائزة األفضل في عام 
2014. وهنا الئحة املرشحني للكرة الذهبية: 
غاريث بيل )ويلز( وكرمي بنزمية )فرنسا( 
ــبانيا( وتيبو كورتوا  ودييغو كوستا )اس
)بلجيكا( وكريستيانو رونالدو )البرتغال( 
وانخل دي ماريا )األرجنتني( وماريو غوتسه 

ــازار )بلجيكا( وزالتان  ــا( وإدين ه )أملاني
إبراهيموڤيتس )السويد( واندريس إنييستا 
)إسبانيا( وطوني كروس )أملانيا( وفيليب الم 
)أملانيا( وخافيير ماسشيرانو )األرجنتني( 
وليونيل ميسي )األرجنتني( وتوماس مولر 
ــر )أملانيا( ونيمار  )أملانيا( ومانويل نيوي
)البرازيل( وبول بوغبا )فرنسا( وسيرجيو 
راموس )إسبانيا( واريني روبن )هولندا( 
وخاميس رودريغيز )كولومبيا( وباستيان 
شفاينشتايغر )أملانيا( ويحيى توريه )ساحل 

العاج(.

ــادي ريال مدريد  أعلن ن
ــباني  ــس ان االحتاد االس أم
لكرة القدم اوقف مدرب فريقه 
الرديف الفرنسي زين الدين 
ــهر بسبب  زيدان ملدة 3 أش
بداية  ــذ  ــه ملهمته من مزاولت
ــم دون املصادقة على  املوس

شهادته كمدرب.
وكانت العديد من الصحف 
اعلنت  ــبانية  الرياضية االس
ــارت  ــدان، وأش ــاف زي ايق
ــاركا«  ــا »آس« و»م صحيفت
االختصاصيتان في كرة القدم 
على موقعيهما الرسميني على 
ــبكة االنترنت الى ان هذا  ش
القرار الذي ميكن استئنافه، 
ــن قبل قاض لالحتاد  اتخذ م

االسباني للعبة.
ــن  ــدان م ــيمنع زي وس
ممارسة مهامه كمدرب لريال 
مدريد كاستيا كونه ال يتوافر 
ــهادات الضرورية  الش على 
ــتوى الثالث  اي شهادة املس
ــه قيادة فريق من  التي تخول
الدرجة الثانية )الدرجة الثالثة 

في اسبانيا(.
وميلك زيدان فقط شهادة 
االحتاد االوروبي من درجة »أ« 
وهي تعادل املستوى الثاني، 
ويجب على االحتاد الفرنسي 
لكرة القدم املصادقة في الربيع 

املقبل على ساعات ممارسة بطل 
مونديال 1998 ملهنة التدريب 
وذلك ضروري حلصوله على 

شهادة املستوى 3.
وقرر زيدان )42 عاما( هذا 
املوسم ان يتقدم خطوة اضافية 
ــة التدريب من خالل  في مهن
ترك منصبه كمساعد ملدرب 
لريال مدريد  ــق االول  الفري
ــيلوتي  ــي كارلو انش االيطال
ــلم االشراف على ريال  وتس

كاستيا.
وخرج زيدان يوم اجلمعة 
املاضي عن صمته ليؤكد انه 
ــريع  ــم يكن يرغب في تس ل
ــي حديث  ــه. وقال ف تكوين
ــة »لوفيغارو«: »منذ  لصحيف
3 سنوات وأنا بصدد اخلضوع 
ــول على  ــارات احلص الختب
ــا، كان  ــهاداتي في فرنس ش
ــام بذلك ملدة 3  بإمكاني القي
أشهر في إسبانيا. ولكن بالفعل 
ما كان يهمني هو التكوين في 
فرنسا. تابعت تكويني كالعب 
ــي  كرة قدم هناك. أنا فرنس
ودائما حاولت القيام باألشياء 

طبقا للقوانني«.
ــألة شهادة  وتسببت مس
زيدان بجدل في اسبانيا خالل 
االيام املاضية خصوصا بعدما 
اعتبر مدرب رايو ڤايكانو باكو 

خيميز انه من العار ان يتمكن 
ــي السابق من  النجم الفرنس
مزاولة مهنة التدريب دون ان 
تكون في حوزته التراخيص 
الضرورية، فيما شدد مدرب 
ــنتي  ــبانيا ڤيس منتخب اس
ــى ضرورة  ــكي عل دل بوس
ــي حوزة اجلميع  ان تكون ف
ــهادة تدريبية لكي يتمكن  ش

من مزاولة املهنة.
كما تقدم معهد »سيناف«، 
ــد املعاهد املتخصصة في  اح
تخريج مدربي كرة القدم في 
اسبانيا، بشكوى الى االحتاد 
االسباني بعدما اعتبر رئيسه ان 
ليس باستطاعة زيدان مزاولة 
مهنة التدريب في الدرجة الثالثة 
وان مساعد الفرنسي سانتياغو 
سانشيز يلعب »قانونيا« دور 
ــدرب، وهي حالة اصبحت  امل
شائعة في اوروبا، في حني ان 
زيدان هو املدرب الفعلي، وهذا 
االمر يعاقب عليه املخالف في 
اسبانيا خالفا للدول االوروبية 

االخرى.
ــم  اس ــإن  ف ــل،  وبالفع
ــانتياغو سانشيز متواجد  س
ــمية  ــجالت الرس ــى الس عل
للمباريات في االحتاد االسباني 
على انه املدرب االساسي لريال 

مدريد كاستيا.
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بزات إيبوال.. مالبس تنكرية في أميركا
البزة  فرانس برس: من 
البيضاء إلى اجلزمة املطاطية 
مرورا بالقف���ازات والقناع 
النظ���ارات  إل���ى  وص���وال 
الواقي���ة... أدوات مكافحة 
إيبوال هي من بني  ڤيروس 
األزياء التنكرية التي تباع هذه 
السنة مبناسبة عيد هالويني 
الذي يحتفل به اجلمعة في 

املتح���دة. وباعت  الواليات 
ماركة »براندز أون سيل«، 
»مئ���ات« من ه���ذه املالبس 
التنكرية للرجال التي تشبه 
التي توضع للوقاية  العدة 
من عدوى املرض، بسعر 80 
دوالرا على ما أفاد جوناثان 
ويكس صاحب الشركة لوكالة 
»فرانس ب���رس«. وأضافت 

»براندز أون سيل« األسبوع 
املاضي نسخة »مثيرة« من 
هذه العدة موجهة للنس���اء 
مع فستان ممرضات قصير 
بدال من البزة بسعر 60 دوالرا 
وقد بيعت منها حوالي عشر 

قطع فقط.
وفيما تس���عى الواليات 
املتح���دة والعال���م من أجل 

الذي  الوباء  القضاء عل���ى 
أودى حت���ى اآلن بوف���اة 
خمس���ة آالف ش���خص في 
غرب افريقيا، تعرضت هذه 
املبادرة النتقادات حادة على 
شبكات التواصل االجتماعي. 
ورأت مجلة »موذير جونز« 
أن بزة املمرضة هي »قمة في 

البزات اخلاصة باالطباء املتعاملني مع مرضى االيبوال اضحت مالبس تنكريةاحلماقة«.

رويترز: قض���ت محكمة 
الثالثاء بالسجن  إسرائيلية 
30 عاما عل���ى زعيم طائفة 
يؤمن بتعدد الزوجات وإدانته 
بتهم جنسية متعلقة بزوجاته 
وبنات���ه في قضي���ة وجهت 
فيها النياب���ة للمتهم بادعاء 

األلوهية.
ونفى جويل راتزون )64 
عاما( تهم االغتصاب واالعتداء 
التي وجهت له وبرأته محكمة 
تل أبيب اجلزئية من تهم أخرى 
متعلقة باستعباد 21 زوجة 
و38 ابنا وابنة اسكنهم في عدة 

بيوت في أنحاء املدينة.
وق���ال راتزون ذو اللحية 
الطويل ان  والشعر األبيض 
زوجاته عش���ن معه مبحض 
إرادتهن وأن بعضهن رسمن 
على أجسادهن وشما يحمل 
صورته واسمه. ورحبت إحدى 
الزوجات التي عرفت فقط باسم 
مايان بحكم السجن الصادر 
على زوجها خالل حديث مع 
إذاع���ة اجليش اإلس���رائيلي 
قائلة ان ذلك س���يحول دون 
ظهور طائفة أخرى حتمل اسم 

راتزون بني ذريته.

السجن 30 عامًا 
لزعيم طائفة إسرائيلي 

جمع بني 21 زوجة

أخم����د رجال إطف����اء مركز 
الشهداء ظهر أمس حريق مركبة 

على طريق الدائري الثالث.
وفي التفاصيل، تلقت غرفة 
العمليات ظهر أمس بالغا يفيد 
باندالع النيران في مركبة تسير 
الثالث وحتديدا  الدائري  على 
ميني منطقة الروضة ويس����ار 
الفور توجهت  النزهة، وعلى 
آليات إطفاء مركز الشهداء وقامت 
بإخماد النيران، ويجري التحقق 
من سبب اندالع النيران، ويرجح 

أن متاسا كهربائيا وراءها.

النيران تندلع في 
مركبة على »الثالث«

س.ان.ان: أظهرت دراس����ة 
حديثة أن االستماع إلى موسيقى 
معينة ال يؤدي فقط إلى الشعور 
بالقوة، بل مينحنا طاقة أكبر، 
تساعد على االستجابة النفسية 
والبدنية لإلنس����ان في محيط 

العمل واإلطار االجتماعي.
وقال طال����ب الدكتوراه في 
كلية »كيلوغ« إلدارة األعمال، 
ف����ي جامعة نورث ويس����ترن 
دينيس هسو، من خالل بحث 
أجراه بالتعاون مع فريق من 
األكادمييني في الهيئة اإلدارية، 
إن األفراد »عندما يس����تمعون 
إلى موسيقى ذات إيقاع قوي، 
يبادرون إلى أداء املهام بشكل 
أكبر، ويشعرون بقدرتهم على 
السيطرة على األمور في املواقف 

االجتماعية«.
وأبدى هسو، اهتمامه بهذا 
املوضوع، بعدما الحظ استخدام 
الرياضيني في غ����رف تبديل 
املالب����س لعنصر املوس����يقى 
مبنزلة وسيلة حتفيزية لشحن 
طاقته����م، قبل املش����اركة في 

البطوالت الرياضية الكبرى.
وأظه����ر املش����اركون ف����ي 
املبادرة  الدراسة قدرتهم على 
والعمل في إطار جماعي، فضال 
عن التمتع بش����عور أقوى في 
الس����يطرة على الذات ونتائج 

األحداث املستقبلية.
ورأى هسو أن املوسيقى ذات 
اإليقاع القوي واجلهوري »باس« 
العوامل املؤثرة  تعتبر أح����د 
في شحن األشخاص بالطاقة، 
وحتفيزهم على الشعور بالقوة، 

واإلحساس بالسيطرة.

دراسة: املوسيقى 
تعطيك قوة »خارقة« 

في مكان العمل

هاني الظفيري

املتفجرات  إدارة  توجه����ت 
التابعة لوزارة الدفاع الى املطالع 
كيلو 5 للتعامل مع قذيفة عثرت 
عليه����ا دورية تابع����ة لوزارة 

الداخلية.
وقال مصدر امني انه خالل 
جولة قام بها الرقيب عبدالعزيز 
الرشيدي رصد لغما بالبر، وعلى 
الفور ابلغ العمليات، وقد توجه 
النقي����ب عبداهلل النباق ملوقع 
البالغ واتضح انها قذيفة هاون 
من مخلفات الغزو العراقي وقد 
مت وض����ع عالم����ات حتذيرية 
مبوق����ع القذيفة حلني وصول 
إدارة املتفجرات للتعامل معها 

حيث االختصاص.

العثور على قذيفة هاون 
بالكيلو 5 باملطالع
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حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 2.41
املغرب 5.05
العشاء 6.23

الفجر 4.38
الشروق 5.58
الظهر 11.32

غائم جزئيا والرياح جنوبية 
شرقية سرعتها من 10 

الى 32 كلم/ ساعة.

العظمى: 32
الصغرى: 20

أعلى مد:
1.50 ص � 10.40 م

أدنى جزر:
9.25 ص � 9.25 م

البقاء هلل

سليمان جاسم عبدالرحيم العلي ـ 66 
عاما ـ الرجال: األندلس ـ ق8 ـ ش3 ـ 

م97 ـ ت: 55330661 ـ النساء: األندلس 
ـ ق12 ـ ش14 ـ م20.

فاطمة جمعة خميس، ارملة خميس 
فرج خميس ـ 63 عاما ـ الرجال: 

القصور ـ ق7 ـ ش24 ـ م21 ـ ت: 
99048363 ـ النساء: الدوحة ـ ق4 ـ 

الشارع الثامن ـ م15 ـ ت: 66790079 ـ 
الدفن التاسعة صباحا.

صالح حسني راشد الدمخي ـ 57 عاما 
ـ الرجال: صباح السالم ـ ق5 ـ ش1 ـ 
ج4 ـ م22 ـ ت: 66786168 ـ النساء: 

صباح السالم ـ ق4 ـ ش4 ـ م55 ـ ت: 
-99743676 الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

محطات

سامي عبداللطيف النصف

أكذوبة تهجير 
قبائل سيناء!

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

للتهجير في مصر جتارب مريرة جتعل املجاميع ترتعب منه، فقد هّجر 
أبناء النوبة إبّان بناء السد العالي ولم توفر لهم أماكن الئقة بديلة، كما 

تسببت حرب االستنزاف- الحرب 1967- بتهجير سكان مدن القناة الى 
الداخل وإلى القاهرة حتديدا، وكانت هناك جتربة مريرة أخرى أنهاها 

الرئيس السادات بفتح قناة السويس وإعادة سكان مدنها اليها، لذا 
يعمد بعض الداعمني اخلفيني لإلرهاب هذه األيام الى تسويق أكذوبة 

عزم النظام املصري على تهجير قبائل سيناء كوسيلة حملاربة االرهاب 
بقصد التحريض والتأجيج.

> > >
في علوم السياسة هناك ما يعرف مبنهاجية »البدائل« التي تستخدم 

وتؤدي الى نفس نتائج »األصل« اال انها ترفع احلرج السياسي 
املصاحب، فعلى سبيل املثال من أُحرج عام 1990 من إعالن الدعم 

الصريح لغزو صدام للكويت قام بالوصول للهدف نفسه عبر لوم 
الضحية بدال من لوم اجلاني، او االعتراض على التواجد الدولي 

الهادف لتحرير الكويت، وجميع تلك الذرائع تعني في حقيقة األمر ان 
قائلها قلبا وقالبا مع الغزو والعدوان اال انه ال يستطيع االعالن عن 

ذلك املوقف فاستخدم.. البدائل!
هذا املنطق العقيم والسقيم يستخدم حاليا بقوة ضد النظام في مصر، 

فالتنظيمات والشخصيات السياسية واالعالمية والدينية احلاضنة 
والداعمة والراعية لالرهاب ال تستطيع ان تفصح عن موقفها بصراحة، 
لذا تلجأ للتورية والتستر واستخدام البدائل التي تؤدي متاما الى نفس 

االهداف اي نصرة االرهاب واحلرص على ابقاء الشرايني املغذية له 
باملال والرجال والسالح مفتوحة دون عرقلة او اعاقة، لذا فكل التباكي 
على ما يدعون انه تهجير لقبائل سيناء من موطنها هو وسيلة ملتوية 
ملنع قيام املنطقة العازلة مع غزة التي متنع تدفق االرهاب واالرهابيني.

> > >
وال يحتاج املرء الى ذكاء شديد السقاط تلك االكذوبة الفجة، فاالرقام 
التي ال تكذب ومعها خرائط غوغل املصورة للحدود بني مصر وغزة 

كفيلة بذلك األمر، فمساحة سيناء تزيد على 60 ألف كم2 وعدد سكانها 
يقارب 600 ألف يقطن اغلبهم في مدنها، واملنطقة احلدودية العازلة لن 

تزيد عن 17 كم طوال في 3 كم عرضا اي مبساحة كلية ال تتجاوز 51 
كم2، أي أقل من 1% من مساحة سيناء وهي منطقة صحراوية قاحلة 

سبقت لنا زيارتها وال توجد بها اال منازل صغيرة متناثرة بنيت فقط 
للتغطية على مداخل االنفاق.

> > >
آخر محطة: 1- اذا استقرت األوضاع في سيناء فستصبح إحدى 

النقاط اجلاذبة للسياحة العاملية واخلليجية حتديدا، حيث انها االقرب 
جغرافيا للخليج، كما ان عادات اهلها وقبائلها قريبة من العادات 

اخلليجية، وللعلم شمال سيناء مصيف جميل، وجنوبها مشتى رائع 
لذا فهي مرشحة لسياحة دائمة طوال العام بعكس كثير من املنتجعات 

السياحية العربية واالجنبية.
2- مع استتباب األمن في سيناء سيمكن االلتفات لها وخلق مشاريع 

تنموية حتّد من بطالة شباب سيناء التي تدفع البعض منهم الى 
التطرف وتهريب األسلحة واملخدرات.

3- نرجو ان تتم اعادة إحياء مشروع ترعة جابر األحمد الهادفة جللب 
مياه النيل لزراعة سيناء مع اضافة انشاء محطات تقطير املياه كي 

تتحول صحراء سيناء الصفراء الى مروج خضراء وسلة غذاء قادرة 
على استيعاب املاليني وتصدير الغذاء للعالم أجمع.

ضبط ميني تسلل خلسة للمرة الثانية
هاني الظفيري

ضبط رجال مخفر الواحة باجلهراء أمس 
األول واف���دا مينيا دخل البالد بطريقة غير 

مشروعة.
وقال مصدر أمني إنه خالل اجلولة الدورية 
التي يقوم بها أفراد مخفر الواحة باملنطقة، 
مت رصد شخص يتجول في املنطقة بوقت 
متأخر من الليل، وعند االقتراب منه وطلب 
إثباته، اتضح أنه ال يحمل أي إثبات، وعند 
اإلفادة باسمه مت االستعالم عنه، واتضح أنه 

ممنوع من دخول البالد من قبل إدارة اإلبعاد، 
وبالتحقيق معه اتضح أن اإلبعاد كان بسبب 
دخول البالد خلسة، وأفاد بالتحقيقات بأن 
هذه هي املرة الثانية التي يقوم فيها بالدخول 
خلس���ة. وأضاف املصدر أنه بالتحقيق مع 
اليمني أدلى بتاريخ دخوله للكويت، حيث 
أفاد بأنه دخل عن طريق منفذ الساملي في شهر 
يوليو املاضي على األقدام، وعليه قام رجال 
مخف���ر الواحة بإبالغ أمن الدولة بالواقعة، 
وعمل بصمة تعريفية له، متهيدا إلحالته الى 

االدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة.

سقط عند باب املخفر بسبب احتسائه اخلمر

عسكري حاول الهرب من مخفر الشويخ
بعد صدور قرار باحتجازه لتسببه في حادث ثالثي

التحقيق مع وافد لالشتباه
في قتل زوجته شنقاً

 شقيقان يتهمان خليجيًا بالنصب عليهما
بـ 532 ألف دينار في مشاريع وهمية

خليجي »غير طبيعي« دخل للتسوق في محافظة حولي

أمير زكي

دخل الى املخفر إثر حادث مروري فسجلت 
بحقه عدة قضايا من أبرزها محاولة الهرب من 
داخل املخفر الى جانب تعاطيه مواد مسكرة، 
هذا هو ما حدث مع عس���كري يعمل في احد 
مخافر الفروانية، وتفاصيل احلادث كما يرويها 
مصدر امني تضمنت تلقي عمليات الداخلية 
بالغا بوقوع حادث ثالثي في منطقة الشويخ 
الصناعية، وعليه انتقل رجال مخفر الشويخ 
الى موقع احلادث، وتبني ان اطراف احلادث 3 

أشخاص منهم عسكري.
وأضاف املصدر: طلب من أطراف احلادث 
التوجه الى املخف���ر وإدخالهم الى احملقق 
الذي خلص الى ان الشرطي هو السبب في 
احلادث، وأصدر أمرا باحتجاز الش���رطي، 
وحينما علم الشرطي بصدور أمر إدخاله الى 
النظارة حاول الهرب إال انه سقط على بوابة 
املخفر، وتبني ان سقوطه راجع لكونه في 
حالة غير طبيعية، ومتت إحالة العسكري 
للطب الشرعي للوقوف على اذا ما كان في 

حالة غير طبيعية ام ال.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة

أمر وكيل نيابة حولي بدر الصباح بتسجيل 
قضية وفاة هندية ش����نقا باعتبارها شبهة 
جنائية، وذلك حل����ني انتهاء التقرير الطبي 
الصادر عن األدلة اجلنائية مع حجز زوجها 
على ذمة القضية والتي حملت رقم 260/2014 
وبحسب مصدر أمني فإن الوافدة الهندية تدعى 
»سوجانا« أدخلت الى مستشفى مبارك في 
حالة حرجة وحاول األطباء إسعافها ولكنها 

لفظت أنفاس����ها األخيرة، وتبني أن زوجها 
يدعى »سادهو« هو من قام بنقلها، وبسؤاله 
عن مالبسات وفاة زوجته من مواليد 1975 
قال إنه ال يعلم األس����باب الت����ي دعتها الى 
االنتحار بربط رقبتها بقطعة قماش، وأضاف 
أنه اس����تيقظ صباحا ليج����د زوجته تنازع 
املوت، حيث سارع الى إسعافها وكانت على 
قيد احلياة، وأكد زوج اآلسيوية أن ما حدث 
بينه وبني زوجته ال يرقى الى أن تقدم على 

أن تنهي حياتها شنقا.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة 

أمر وكيل نيابة االحمدي بس���رعة ضبط 
واحضار خليجي اتهم من قبل شقيقني بالنصب 
واالحتيال في قضيتني منفصلتني مت تسجيلهما 
في مخفر الفحيحيل برقمي »425 و2014/426« 
وبتصنيف جنح، وبحس���ب مصدر امني فان 
الشقيق االول والذي سجل القضية برقم 425 قال 
انه تعرف على شخص ينتمي الى نفس قبيلته 

ولكنه يحمل جنس���ية خليجية وعرض عليه 
مشروعا مربحا وعليه قام بتجميع كل مدخراته 
املقدرة ب� 210 آالف دينار وسلمها للمدعى عليه 
وفوجئ بعد ان تسلم اخلليجي املبلغ بتواريه 
عن االنظار، مرجحا ان يكون املدعى عليه غادر 
الى موطنه اخلليجي، اما الشقيق االكبر والذي 
سجل قضية رقم 426 فقال انه تعرض لنفس 
ما تعرض له شقيقه وسلم املدعى عليه مبلغ 

310 آالف دينار، وفوجئ باختفائه.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

»شر البلية ما يضحك«، هذا املثل ينطبق 
على شاب خليجي احتسى خمورا بكمية كبيرة 
فدخل للتسوق داخل مبنى محافظة حولي، وكان 
مكتب احملافظ ابلغ العمليات بدخول شخص 

في حالة غير طبيعية الى مبنى احملافظة حيث 
انتقلت دورية اسناد بقيادة املالزم اول سطام 
السعدون، وبسؤال اخلليجي عن اسباب دخوله 
احملافظة قال انه ظن ان احملافظة هي جمعية 
تعاونية ودخل للتس���وق بها وتبني وقوعه 

حتت تأثير السكر البني.

الوافدة بعد ضبطها في منطقة سعد العبداهلل

10 دنانير كل ساعة حصيلة تسول هندية
هاني الظفيري

امر مدي���ر امن محافظة 
اجلهراء اللواء ابراهيم الطراح 
بإحالة وافدة هندية الى ادارة 
اإلبعاد بعد ضبطها تتسول 
وهي متنكرة في زي سيدة 

منتقبة.
وق���د عث���ر رج���ال امن 
اجلهراء بحوزة الهندية على 
مبل���غ 10 دنانير حتصلت 
عليها خالل أقل من س���اعة، 
وك�انت الفرقة الليلية المن 
املق���دم  اجله���راء بقي���ادة 
عبداهلل حبش���ي اشتبهت 
في س�يدة تتسول في مدينة 
س���عدالعبداهلل وحتدي���دا 
مق���ابل فرع اجل�معية رقم 
3 ول���دى االق��ت���راب منها 
حاول���ت اله���روب لي��ت���م 
ضب���طها وتبني انها هن�دية 
موالي���د 1980 وتدعى ن��ازا 
س�اما وعثر معها على املبلغ 

املذكور.

العربية.نت: في أول ظهور 
لها بعد انفصالها عن صديقها 
املغني اإلجنلي����زي املعروف 
كريس مارتن، شوهدت املمثلة 
األميركي����ة چنيف����ر لورانس 
مبتسمة في سانتا مونيكا االثنني 
املاضي. وانتهت العالقة الوليدة 
التي لم تكمل شهرها الثالث بني 
كريس وچنيفر بعد أيام قليلة 
من موعد عش����اء جمع مغني 
»كولدبالي« بزوجته السابقة 
وأم طفلي����ه املمثلة جوينيث 
بالترو، حسبما جاء في صحيفة 

»ديلي مي����ل«. من جانبه، أكد 
مصدر للصحيفة البريطانية أن 
چنيفر البالغة من العمر 24 عاما 
كانت منزعجة جدا من تصرفات 
كريس وأهمه����ا إخفاء عالقته 
بها والظهور علنا مع طليقته.  
وكان مارتن البالغ من العمر 37 
عاما حريصا كل احلرص على 
إبقاء عالقته بنجمة »هاجنر 
جيم���ز« بعيدة عن األضواء، 
الظهور  حيث كانا يتحاشان 
في األماك���ن العامة والتقاط 

الصور معا.

چنيفر لورانس أطلت متألقة بعد »االنفصال«
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