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اجلهات املختصة كُلفت بعمل دراسة مقارنة بني قانون التأمني الوظيفي وقانون التأمني ضد البطالة

احلكومة ستطلب تأجيل تقرير »أسواق املال«
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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ووزير املالية أنس الصالح يهنئان السفير التركي       )هاني عبداهلل(

مريم بندق 

 أوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة 
ل���� »األنباء« ان تقرير جلنة التحقيق بهيئة أس���واق املال 
س���يدرج على جدول أعمال جلس���ة مجلس االمة املقررة 

االربعاء 5 نوفمبر املقبل. 
وقالت املصادر ان احلكومة ستطلب التأجيل وستصر 
عليه نظرا ألن وزير التجارة والصناعة د.عبد احملسن املدعج 
سيكون خارج البالد يوم انعقاد اجللسة، معربة عن األمل 
في موافقة النواب من باب التعاون والتنس���يق واالجناز 
الذي هو عنوان دور االنعقاد اجلديد. على صعيد متصل، 
أعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريح ل� »األنباء« ان 
اجله���ات املختصة كلفت بعمل دراس���ة مقارنة بني قانون 
التأمني الوظيفي وقانون التأمني 
البطال���ة لتطبيق األفضل  ضد 
لضمان املستقبل املالي واملهني 
للموظفني املسرحني من العمل في 
القطاع اخلاص، على ان يستتبع 
ذلك االنتهاء من اجراءات اعتماد 
الالئحة التنفيذية للقانون الذي 
يتفق عليه. وردا على سؤال حول 
ما س���يتم في حال عدم انتهاء 
اجله���ات املختصة من العمل املطلوب واإلجراء املنتظر في 
ظل انتهاء قرار متديد صرف البدل للمسرحني بنهاية اليوم، 
اجاب���ت املصادر: طلبنا منهم تق���دمي التقرير املطلوب في 
الوقت املناسب لتتس���نى مراجعته في اللجنة القانونية. 
واستدركت املصادر بالقول: أما في حال عدم إجناز التقرير 
املطلوب فس���تتولى اجلهات املختصة اتخاذ كل االجراءات 
الضرورية لضمان احلياة الكرمية للمسرحني وأسرهم وقد 
تكون من ضمن هذه اإلجراءات متديد بدل املس���رحني من 
العمل في القطاع اخلاص. وردا على سؤال حول ما يتردد 
عن أن قرار متديد صرف البدل الذي ينتهي اليوم هو التمديد 
األخير أجابت  املصادر: توجد ش���روط وضوابط لصرف 
البدل وال يستقيم الوضع بوقف صرف البدل باملطلق عن 
جميع املسرحني خصوصا ان هناك فئة اخرى من املسرحني 
مت تسريحها من العمل من إحدى الشركات الشهر املاضي.

عدد قليل من الشباب الكويتي منخرط في »داعش«

 السفير األميركي: ثقتنا كاملة بدور الكويت في منع املنتمني 
لـ »داعش« من الذهاب إلى سورية والعراق ومنع متويله

املغامس: فوزي العودة في الكويت قريباً
بيان عاكوم 

أعلن املستش���ار في مكت���ب النائب األول 
لرئي���س مجلس الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
السفير خالد املغامس عن قرب موعد اطالق 
سراح املعتقل في غوانتانامو فوزي العودة، 
ولفت الى توجه وفد امني كويتي قريبا جدا 

الى واشنطن لتسلمه.
من جهته، قال رئيس اللجنة الشعبية ألهالي 
معتقلينا ف���ي غوانتانامو خالد العودة »إننا 

نترقب موعد اطالق سراح فوزي العودة في 
القريب العاجل«، الفتا ال���ى أن »التجهيزات 

إلطالقه تسير على قدم وساق«.
ولفت الى أن فوزي سينقل الى معسكر آخر 
وهو معسكر ايغوانا وذلك قبيل االفراج عنه، 
مبينا ان »هذا اجراء يتبع مع جميع املعتقلني 
املنتظر االفراج عنهم«، الفتا الى انه »في هذا 
املعتقل التعامل يختلف بش���كل كبير، حيث 

بإمكاننا التواصل معه بشكل أفضل«.
التفاصيل ص3 ٭

70 مليون دينار تكلفة طرق »جمال عبدالناصر« ومدينة جابر األحمد

»الصحة«: دعامتان مجانيتان لكل مريض مقيم في الكويت

بيان عاكوم

أبدى السفير االميركي لدى البالد دوغالس 
س���يليمان ثقة كاملة بالدور الذي تقوم به 
احلكومة الكويتية ملنع املنتمني الى تنظيم 
الدولة املعروف ب� »داعش« من االنخراط في 
التنظيم في سورية والعراق، مشيرا الى انها 
»تعمل ايضا على منع متويله او متويل اي 

جماعات ارهابية اخرى«.
ولفت س���يليمان على هامش مشاركته 
في االحتفال الذي نظمته السفارة التركية 
مبناسبة مرور 91 عاما على تأسيس اجلمهورية 
التركية، الى ان »احلكومة الكويتية تقوم بكل 

ما بوسعها لتحقيق ذلك«، الفتا الى وجود 
»عدد قليل من الش���باب الكويتي املنخرط 

في التنظيم«.
من جهة اخرى، اش���اد سيليمان بنتائج 
مؤمتر االتصاالت الذي عقد مؤخرا في الكويت 
الكترونيا، حيث اعتبره  حملاربة »داعش« 
»خطوة أولى جي���دة ومهمة حملاربة الفكر 
األيديولوجي ل� »داعش« الذي ينشره عبر 
وسائل التواصل االجتماعي«، مشددا على 
ضرورة »التنس���يق للوصول الى صيغة 
حملاربة هذا الفكر وإيجاد طريقة لتنفيذ هذا 

االمر من قبل املجتمع الدولي برمته«.
التفاصيل ص 2 ٭

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة 
االشغال انه جار تنفيذ شبكة 
الطرق واجلسور واخلدمات 
الرئيس����ية للج����زء الغربي 
ملشروع تطوير طريق جمال 

عبدالناص����ر وكذلك تنفيذ 
الرئيس����ية  الطرق  ش����بكة 
والتقاطع����ات ملدينة جابر 
الس����كنية. واضاف  االحمد 
ان كلف����ة املش����روعني تبلغ 
حوالي 70 مليون دينار، حيث 
 تبلغ قيمة مش����روع شبكة 

الط����رق مبش����روع جم����ال 
عبدالناصر 40 مليونا، فيما 
 تبلغ كلفة مش����روع مدينة 
جاب����ر االحم����د 30 مليون 

دينار. 
وأشار إلى ان االعمال في 
هذه املشاريع تنفذ بإشراف 

من شركات عاملية وبالتضامن 
مع شركات ومكاتب استشارية 
محلي����ة. وق����ال ان الوزارة 
حصلت على جميع املوافقات 
من اجلهات الرقابية بديوان 
احملاسبة وجلنة املناقصات 

ووزارة املالية.

عبدالكريم العبداهلل 

وافقت وزارة الصحة على 
توفير دعامتني ذكيتني لكل 
املقيمني يدخل  مريض م����ن 
ضمن شروط عالج اجللطة 

القلبي����ة. وأعلن����ت الوزارة 
موافقته����ا أيضا على توفير 
أدوية ملنع »تخثر الدم« بعد 
الدعام����ة ومنها دواء  وضع 
»البالفيك����س«، وصدر قرار 
بإعطائه جلميع املقيمني الذين 

وضعت له����م الدعامة ملدة 6 
شهور مجانا، معتبرة ان ذلك 
إجناز للكويت. جاء ذلك في 
تصريح لرئيس وحدة القلب 
في مركز حصة العبدالرزاق 
ألمراض القلب د.موسى اكبر 

خالل املؤمتر الصحافي الذي 
أقيم بوزارة الصحة مبناسبة 
جناح مشروع خدمة »التدخل 
املباشر« للجلطات  العالجي 

القلبية احلادة.
التفاصيل ص 4 ٭

لقطة جماعية لفريق عمل Ooredoo خالل احلدث                                                   )هاني الشمري(

تقارير دورية إلى مجلس الوزراء للتعامل مع أي آثار سلبية تنتج عن رفع الدعم

الصالح: ال نية لزيادة الثقل على كاهل متوسطي الدخل

بيان عاكوم

أكد وزير املالية أنس الصالح عدم 
وجود أي نية لدى احلكومة لزيادة الثقل 
على كاهل املواطنني من متوسطي الدخل، 
الفتا إلى أن »هناك رقابة ملتابعة انعكاس 
الزيادة على السوق احمللي نتيجة رفع 
الدعم عن الديزل والكيروسني، وسيتم 
رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء 
للتعامل مع أي آثار س���لبية تنتج عن 

رفع الدعم«.
جاء ذلك على هامش االحتفال الذي 

نظمته السفارة التركية مبناسبة مرور 
91 عاما على ذكرى تأسيس اجلمهورية 
التركية والذي حضره رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وعدد كبير من السياسيني 

والديبلوماسيني واملواطنني.
من جهة أخ���رى، وبخصوص دور 
وزارة املالية في جتفيف مصادر متويل 
تنظيم »داعش«، أوضح الصالح أن هناك 
»تنس���يقا بني جميع األجهزة حملاربة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب بكافة 
صوره ولي���س لتنظيم إرهابي محدد 

التفاصيل ص2 ٭فقط«.

د.الطبطبائي لـ»األنباء«: قيادة املرأة للسيارة 
من املباحات  ورأي العالمة ابن باز استند إلى ما تؤدي 

إليه من مفاسد

الديوان: ترشيح 1278 مواطنًا ومواطنة للعمل
 لدى اجلهات احلكومية

محليات

11

13

متديد بدل 
املسّرحني 

من العمل

 Ooredoo
 تطلق »محبوب اجلماهير« 

iPhone 6 Plusو iPhone 6
وسط احتفالية 

23ضخمة

السويد تعترف بفلسطني
وإسرائيل تعيد فتح »األقصى«

عواصم � وكاالت: أصبحت الس����ويد أول دولة في االحتاد األوروبي 
تعترف بدولة فلسطني، في مبادرة رحب بها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ووصفها ب� »الش����جاعة والتاريخية«، فيما اعتبرتها واش����نطن 
»س����ابقة ألوانها«. الى ذلك، قررت اس����رائيل امس إعادة فتح املس����جد 
األقصى في القدس الشرقية احملتلة مع منع الرجال الذين تقل أعمارهم 

التفاصيل ص 26 ٭عن 50 عاما من دخوله، بحسب ما أعلنت الشرطة.
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تقدمي الطلبات في »جوائز إسطنبول ألفضل صورة« أول نوفمبر
يبدأ في األول من نوفمبر املقبل، تقدمي الطلبات في مسابقة »جوائز إسطنبول ألفضل صورة«، التي تنظمها 
للمرة األولى وكالة األناضول لألنباء، وتعد املسابقة واحدة من األعمال الرائدة التي تنفذها وكالة األناضول ومن 
املتوقع لها أن تصبح من بني أهم مسابقات التصوير على مستوى العالم.  وميكن جلميع املصورين الصحافيني 
احملترفني، املشاركة في املسابقة بالصور اإلخبارية التي التقطوها، وباب التسجيل مفتوح حتى 31 يناير املقبل، 
ويتم التسجيل عبر املوقع اإللكتروني http://istanbulphotoawards.com وتضم املسابقة 4 تصنيفات، باإلضافة 
إلى جائزة هيئة التحكيم اخلاصة. ويبلغ مجموع جوائز املسابقة 58 ألف دوالر، حيث سيحصل صاحب املركز 
األول في كل تصنيف على 8 آالف دوالر، يليه الثاني بـ 3 آالف دوالر، ثم الثالث بـ 1500 دوالر. آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Local

محليات

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومستشار رئيس التحرير الزميل يوسف عبدالرحمن يهنئان    )هاني عبداهلل( السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مهنئارئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ووزير املالية أنس الصالح يهنئان السفير التركي

الغامن أكد خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الـ 91 لتأسيس اجلمهورية التركية أن العالقات بني البلدين كانت دائماً وأبداً تاريخية ومتميزة

الصالح: ال نية لزيادة الثقل على كاهل متوسطي الدخل

كبيرة مم����ا جعلها مثاال رائعا 
حتتذي ب����ه كافة الدول«، الفتا 
إلى أن عام 2014 كان مليئا بكل 
ما يعزز ويوطد عالقات التعاون 
والصداقة بني اجلانبني، مشيرا 
الى ان هذا العام ش����هد تبادل 
العديد من الزيارات مثل رئيس 
األركان ورئيس مجلس الشعب 
التركي ووزراء عدة في احلكومة 
التركية الى الكويت كما توجت 
هذه الزي����ارات بزيارة رئيس 
اجلمهوري����ة عبداهلل غول هذا 
باإلضافة إلى العديد من الوزراء 
ومس����ؤولني رفيعي املستوى 
عس����كريني ومدنيني كويتيني 
زاروا بلدهم الثاني وس����عدنا 

باستضافتهم في تركيا.
ولفت تامير إلى أن صاحب 
الس����مو األمي����ر أصب����ح »من 
الشركاء النادرين الذي يبحث 
الكلمة  عنهم واألصدقاء ذوي 
املسموعة فاز بتقدير واحترام 
اجلميع بفع����ل نظرته الثاقبة 
وسياساته احلكيمة«، معتبرا 
ف����ي األمم املتحدة  تس����ميته 
قائدا إنسانيا واختيار الكويت 
مركزا إنس����انيا عامليا نتيجة 
للثقة الكبيرة التي حتظى بها 

البالد.
وق���ال »إن اجلمهوري���ة 
التركية، تدعو دائما إلى السالم 
العاملي والتع���اون والعدالة 
والرفاهية وحتترم الشؤون 
الداخلية ووحدة األراضي لكل 
الدول، ولديها سياسة خارجية 
تضع حقوق اإلنسان وحريته 
القيم اإلنس���انية  وجمي���ع 
الدولية  العاملية واحلق���وق 
فوق كل اعتبار«، مشيرا الى 
ان »هذه املقومات التي حافظنا 
الواحد  عليها ستبقى طوال 
والتس���عني عاما هي املبادئ 
األساسية للسياسة اخلارجية 
التركية«، الفتا الى ان الكويت 
تتبنى املواثيق الدولية وهي 

شريك موثوق به. 

التركية إال أنه أشار إلى أن فرحتهم 
لم تكتمل حي����ث هناك ثمانية 
عشر من العمال موجودون حتت 
األنقاض جراء حادث املنجم الذي 
وقع باألمس في مدينة كارامان 
ومازالت عمليات اإلنقاذ مستمرة 
حتى اآلن ولكن الوقت مير وهو 
محسوب علينا، متمنيا سماع 
أخبار س����عيدة خالل الساعات 

املقبلة.
وقال تامير »إننا نعيش أياما 
شديدة الصعوبة في منطقتنا 
اجلغرافية. فف����ي هذه األجواء 
امللب����دة بالغي����وم والغامضة 
نشكر اهلل أن العالقات التركية 
� الكويتي����ة حقق����ت جناحات 

اإلره����اب باملطلق العام وليس 
لتنظيم إرهابي محدد فقط«.

ومن جانبه كشف السفير 
التركي لدى البالد مراد تامير 
عن أن عدد الزائرين الكويتيني 
إلى تركيا وص����ل إلى 130 ألف 
زائر هذا العام، مش����يرا إلى أن 
»الكويتيني يأتون باملركز األول 
بني اخلليجيني في شراء العقارات 
في تركيا«، الفتا إلى أنه »بذلك 
فإن الكويتيني ال يزورون تركيا 
كس����ائحني فقط إمنا يذهبون 

للبقاء في بيتهم الثاني«.
وكان تامير عبر عن سعادته 
لالحتف����ال بالذك����رى احلادية 
والتسعني لتأسيس اجلمهورية 

على السوق احمللي وسيتم رفع 
تقارير ملجلس الوزراء دورية 
للتعامل مع اي اثار سلبية تنتج 

عن رفع الدعم«.
وبخصوص دور وزارة املالية 
في جتفيف مصادر متويل تنظيم 
الدولة اإلسالمية )داعش( أوضح 
الصالح أن »وزارة املالية ليست 
معنية بهذا املوضوع بش����كل 
محدد، ب����ل املعني هو األجهزة 
التابعة له����ا وبالتحديد وحدة 
التحريات املالية والبنك املركزي، 
فيما األصالة بهذا الشأن تعود 
لوحدة التحريات املالية، وهذا 
يرافقه تنسيق مع كافة األجهزة 
حملاربة غسيل األموال ومتويل 

بيان عاكوم

ش����دد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن على أهمية العالقات 
التي تربط الكويت بتركيا، مشيرا 
إلى أنها كانت دائما وأبدا عالقات 
»تاريخية ومتميزة« ومشيدا 
بعم����ق العالقات وتطورها في 

مختلف املجاالت.
وخالل مشاركته في االحتفال 
الذي نظمته السفارة التركية 
مس����اء أول من أم����س في مقر 
الس����فارة في الدعية مبناسبة 
مرور 91 عاما على ذكرى تأسيس 
اجلمهورية، هنأ الغامن احلكومة 
والشعب التركي بهذه املناسبة 
التاريخية، متمني����ا التوفيق 
لتركيا وحتقيق املزيد من التطور 

على مختلف األصعدة.
من جهته أشاد وزير املالية 
انس الصالح والذي مثل احلكومة 
في االحتفالية بعمق العالقات 
بني الكويت وتركيا، موضحا أن 
العالقات التجارية في حتسن 
مستمر على صعيد القطاعني 
العام واخلاص ب����ني البلدين، 
خصوصا ان املصارف الكويتية 

لها وجود قوي في تركيا.
ومن جهة اخرى وبش����أن 
موضوع رفع الدعم عن عدة سلع، 
أش����ار الصالح إلى أن »مجلس 
الوزراء أخذ قرارا برفع الدعم عن 
الديزل في مواقع التجزئة وكذلك 
الكيروسني، أما بشأن رفع الدعم 
عن الكهرباء فهناك دراسة في 
املجلس األعلى للتخطيط«، الفتا 
إلى »أنه بغض النظر عن السلعة 
فإن املهم هو عدم وجود أي نية 
لدينا لزي����ادة الثقل على كاهل 
املواطنني من متوسطي الدخل«.
وأض����اف »ان الرقابة موجودة 
لضم����ان عدم وج����ود زيادات 
خارجة وغير مدروسة نتيجة 
رفع الدعم، وقرار مجلس الوزراء 
املتعلق بالديزل رافقه تكليف 
جلنة ملتابعة انعكاس الزيادة 

السفير اإليراني علي رضا عنايتي يقدم تهنئته للسفير التركيالسفير التركي مراد تامير وحرمه مع ابنتهما عايشةالسفير األميركي دوغالس سيليمان مباركا

السفارة الهندية افتتحت »هند العجائب«: نتوقع زيادة السياح الكويتيني
عبداهلل العليان

أقامت السفارة الهندية 
في الكويت مؤمترها »هند 
العجائب« بحضور السفير 

الهندي لدى البالد سونيل جني 
وعدد من الديبلوماسيني وأبناء 

اجلالية الهندية في الكويت.
وجاء في بيان للسفارة أن 

منطقة اخلليج والشرق األوسط 
تعتبر سوقا مهما لتسوق 

السياحة في الهند، مع اإلدراك 
ألهمية الكويت والتي تعتبر 
مصدرا تسويقيا مهما في 

املنطقة، مضيفا أن الهدف من 
تنظيم املؤمتر هو التعريف 

بالسياحة في الهند وتقدمي حملة 
عن املنتجات السياحية اجلذابة 
باإلضافة إلى التجارب الثقافة 

والروحية والسفر املتعددة التي 
توفرها الهند كوجهة سياحية.

وبينوا أن منطقة اخلليج 

والشرق األوسط ظهر منوا 
إيجابيا في أعداد السياح 
القادمني إلى الهند خالل 

السنوات الثالث املاضية اذ فاق 
الـ 3 ماليني سائح، وتوقعوا 

زيادة من القادمني من الكويت 
اذ بلغت في عام 2013 اكثر من 

19 ألف سائح.
وحتدث عن والية جامو 

وحتتوي على رياضات 
للمغامرات منها الترجل 

وحتتوي على غابات ومساحات 
شاسعة خضراء، وحرص 

مجلس السياحة بالهند على 
توفير أماكن للمعدات الالزمة 
للمشي في مدن عدة، وكذلك 
التزحلق على اجلليد وتوفير 

ادواتها، كما يقصدها األشخاص 

ملمارسة الرياضة عبر املظالت 
الهوائية.

وتقع بحيرة دال في مدينة 
سريناغار بوالية كشمير، 
وهي ثاني أكبر بحيرة في 

الوالية وتعتبر من أهم وجهات 
السياحة والترفيه فيها، 

ويطلق عليها اسم »جوهرة 
في تاج كشمير« أو »جوهرة 

سريناغار«، كما أن البحيرة 
أيضا تعتبر مصدر جتاري 

مهم في مجال صيد األسماك 
وحصاد النباتات املائية.
وتقع حدائق املغول في 

راشتراباتي بهوان وهو بناء 
مغولي للطراز البريطاني، 

هذه احلديقة تتمتع مبوقعها 
السياحي اجلذاب وهي ذو 

موقع تاريخي جميل جدا. 
احلديقة مليئة بأشجار الزهرة، 
مع عدد من النوافير والقنوات 

املائية.
وتطرق إلى أحد عجائب الدنيا 
السبع وهي تاج محل الواقع 
في والية اجرا على بعد 350 
كيلومترا من العاصمة دلهي 

يتخيل املستمع انه في عصر 

االساطير، حيث ان هذا الصرح 
املعماري الفريد جتسيد ملعنى 

الوفاء اإلنساني والفن املعماري 
واإلبداع البشري، وبنى تاج 
محل امللك شاه جيهان وهو 

من اصول مغولية، حيث 
بدأت عملية البناء في العام 

1630 واستمرت نحو 22 عاما 
استخدم خاللها نحو 20 ألف 

عامل، والداخ ارض االحتفاالت 
التي تقع بني سالسل جبار 

الهيمااليا وكاراكورام ومناطق 
الداك، وتعتبر هي منطقة 

صحراوية ترتفع عن سطح 
االرض مبستوى 9 آالف فوق 

سطح البحر، وتعتبر مدن 
جامو وكشمير والداخ االجزاء 

الرئيسية التي تتكون منها 
والية جامو وكشمير وكل 
منطقة من تلك املناطق لها 

ثقافتها وطبيعتها اجلغرافية 
وديانتها ومنط حياتها اخلاص.

)محمد هاشم(السفير الهندي سونيل جني خالل املؤمتر الصحافي فقرة فنية هندية   سحب جوائز على هامش املؤمتر

السفير األميركي: واثقون مبساعي 
الكويت ملنع متويل »داعش« ووقف 

املنتمني إليه من االلتحاق به 
أكد السفير األميركي لدى البالد دوغالس سيليمان 
أن »الحكومة الكويتية تقوم بكل ما بوسعها اليقاف 

المنتمين الى تنظيم الدولة المعروف بـ »داعش« من 
االنخراط في التنظيم في سورية والعراق، كما تعمل 
على منع تمويله او تمويل اي جماعة ارهابية اخرى 

مبديا ثقة كاملة بجهود الكويت في هذا االطار.
وقال سيليمان على هامش مشاركته االحتفال الذي 
نظمته السفارة التركية مساء اول من امس بمناسبة 

العيد الوطني ان »الحكومة الكويتية تنسق مع العديد 
من دول الجوار والمنطقة لتبادل المعلومات لتوقيف 
الشباب الذاهب الى سورية والعراق«، الفتا الى وجود 
»عدد قليل من الكويتيين الذين انخرطوا في التنظيم«.

ومن جهة أخرى، أشاد سيليمان بنتائج مؤتمر 
االتصاالت الذي عقد مؤخرا في الكويت لمحاربة 

داعش الكترونيا، حيث اعتبره »خطوة أولى جيدة 
ومهمة لمحاربة داعش وتعد جزءا مهما جدا لمحاربة 

الفكر األيديولوجي لـ»داعش« الذي ينشره عبر وسائل 
التواصل االجتماعي خصوصا ونحن نحقق أولى 

نجاحاتنا في المواجهة العسكرية لداعش في العراق 
وسورية«، مشيرا الى انه »البد من التنسيق مع جميع 
دول التحالف للوصول الى صيغة لمحاربة هذا الفكر 

وإيجاد طريقة لتنفيذ هذا االمر من قبل المجتمع 
الدولي برمته«، مشيدا بالدعم »الذي تقدمه الحكومة 

الكويتية وخصوصا عقد هذا االجتماع االول من نوعه 
إلعالن عن تحالف جديد لمحاربة داعش إعالميا«، 

معتبره »امرا مهما لجميع الدول ولدول مجلس 
التعاون«. 

ولفت سيليمان الى ان »هدف 14 دولة متحالفة 
لمناهضة داعش هو القضاء على هذا التنظيم اإلرهابي 
والهدف من اعالن التحالف الجديد محاربة أيديولوجية 
داعش«، مبينا انهم ما زالوا »في المرحلة االولى لجمع 
المعلومات والبد من تفهم شعوب المنطقة ان المجتمع 

المدني برمته يريد محاربة داعش«، مشددا على 
ضرورة »ان تتحدث هذه الدول مستقبال في كيفية 
إيصال هذه الرسائل«، مبينا ان »لكل دولة تشارك 

طريقتها الخاصة إليصال الرسالة لوجود اختالف بين 
الشعوب، فالحكومة االميركية تخاطب شعبها بشكل 

مختلف عما تخاطب به االمارات شعبها ومختلف أيضا 
عما ستخاطب به فرنسا مواطنيها ولكن المهم ان 

تكون هناك رسائل واضحة«. 
وعما اذا كان سيتضمن هذا التحالف تغيير المناهج 

الدراسية لدول المنطقة بما يتناسب مع المرحلة 
الجديدة؟ قال: »نحن  تحدثنا مع حلفائنا في العديد من 
األمور التي بإمكانها ان تساهم في محاربة أيديولوجية 

داعش والرسالة العامة للمجتمع الدولي سواء عبر 
وسائل التواصل االجتماعي او عبر االعالم والمساجد 

والمدارس في مختلف دول العالم، »الفتا الى وجود 
»طرق عديدة إليصال هذه الرسائل«، واستدرك »هذا 
حوار مفتوح مع وجود خطة ملموسة لهذه المواجهة«.

عنايتي: أي عمل مشترك ملواجهة اإلرهاب يجب أن يكون جادًا وواقعيًا ال استعراضيًا
نفى السفير اإليراني لدى البالد د. علي 

رضا عنايتي وجود أي توتر إيراني ـ تركي 
مؤكدا أن »العالقات اإليرانية ـ التركية 

مميزة وهناك وفاق ووئام«، ولكنه استدرك 
بالقول »قد يكون هناك اختالف في وجهات 

النظر، لكن عالقاتنا ممتازة في مجاالت 
كثيرة، لكن اإلخوة األتراك لديهم رؤية 
معينة حول األحداث اجلارية خاصة في 

سورية اال أن االختالف حول نقطة واحدة 
بينما التوافق موجود في مختلف االمور 

األخرى«.وكان عنايتي قد أكد ضرورة 
أن يكون أي عمل مشترك بشأن مواجهة 
اإلرهاب في املنطقة »عمال جادا وواقعيا 
ال استعراضيا«، مشيرا إلى أن بالده منذ 
بداية إعالن التحالف ضد »داعش« لم تر 

جدوى فعلية من هذا التحالف الذي شكل 
ضد داعش ألن هذه الدول قبل ان تشكل 

هذا التحالف كانت في موقع املتفرج على ما 
تشهده املنطقة، الفتا إلى » أن قضية داعش 

والفكر التكفيري والقاعدة ليست وليدة 
اليوم حتى جنتمع ونكون في اطار حتالف 

ملواجهة هذه الظواهر التكفيرية«.
وأضاف »أن األيام التي مضت أثبتت على 

ان التحالف لم يعمل بشكل جاد على هذا 
املوضوع«، الفتا الى انه »في بعض االحيان 

هناك تقارير تشير إلى أن عمل التحالف 
تساوره بعض الشكوك«، مبينا انه »في 
اطار العمل اجلماعي الواقعي اجلاد الذي 
يشمل كل الدول من املمكن القضاء على 

اإلرهاب«.
ولفت عنايتي إلى أن »املهم هو مكافحة 

العقبات التي تؤدي الى هذا الفكر، وقطع 
االمدادات عنه سواء كانت مالية او سياسية 

واألهم اإلمداد الفكري، وفي حال عدم 
القضاء على هذه االمدادات ال ميكن القضاء 

على االرهاب من جذوره«.
وعن رؤية بالده ملؤمتر التحالف ملواجهة 
»داعش« الكترونيا الذي عقد في الكويت 
اخيرا، اوضح عنايتي انه ال بد ان نحدد 

اين نحن نقع بالتحديد، هل في موقع 
استعراضات، او في مجال عمل جاد، 

مؤكدا ان اي عمل جاد ملكافحة االرهاب 
هو عمل مرحب به من قبلنا.وبخصوص 
زيارة محافظ البنك املركزي االيراني الى 

الكويت، ملناقشة بعض االمور العالقة بشأن 
التحويالت، قال عنايتي »اننا نسعى ايضا 

الى تنسيق زيارة لوزير االقتصاد االيراني 
حتى يكون املوضوع شامال من ناحية 

االستثمار واملصارف وغيرها من االمور 
االقتصادية«، الفتا الى »وجود تنسيق جار 

حاليا مع وزارة املالية الكويتية لتحديد 
املوعد«.وحول تصريحات الرئيس العراقي 

اياد عالوي الذي دعا دول املنطقة ومنها 
ايران الى التعاون االستخباراتي للقضاء 
على داعش، أكد عنايتي على »ضرورة 
هذا التعاون من خالل العمل اجلماعي 

اجلاد«، مستغربا هذه االنتقائية في مكافحة 
االرهاب، التي سمعنا عنها وحتدثت بها 
عدد من الدول وهي تعمل بها، الفتا الى 
ان هذه »االنتقائية في مكافحة االرهاب 
لن تأتي بنتيجة مرجوة، واالمر يتطلب 

االستعانة بأشكال التعاون منها السياسي 
والعسكري واالستخباراتي بني جميع الدول 

ملكافحة االرهاب«.واكد ان الزيارات بني 
املسؤولني في كل من العراق وايران متبادلة 

ومتواصلة، وهناك مجاالت تعاون كبيرة 
وواسعة بيننا وبني العراق، مضيفا: »ال نرى 

اي مجال لوجود شيء سيئ يطبخ لنا في 
العراق«. 

تنسيق بني جميع 
األجهزة حملاربة 

غسيل األموال 
ومكافحة متويل 

اإلرهاب
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إعداد أفالم وثائقية 
حول املعالم 

التاريخية واحلضارية 
في جمهورية 

أذربيجان لعرضها 
في التلفزيون 

الكويتي

خالد العودة: 
التجهيزات إلطالق 
سراحه تسير على 

قدم وساق

اس���تقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء في قصر الس���يف أمس دول���ة رئيس وزراء 
اجلمهورية اللبنانية األس���بق فؤاد السنيورة وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل أمس مع 
سفير اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لدى الكويت علي 
رضا عنايتي ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية ب����ن البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع على 
الساحتن اإلقليمية والدولية. كما اجتمع اجلاراهلل في وقت 
الحق مع سفير الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت 
دوغالس س����يليمان ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائية بن البلدين، إضافة إلى تطورات األوضاع 
على الساحتن اإلقليمية والدولية. حضر اللقاءين مدير 
إدارة مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومدير إدارة 

مكتب الوكيل السفير أيهم عبداللطيف العمر.

املنامة � كونا: أكد وزير 
املتابعة  الدول���ة لش���ؤون 
البحرين���ي محم���د املطوع 
أهمية دور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ف���ي تنق���ي���ة األج�����واء 
اخلليجي���ة إلجن���اح ق��مة 
دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية التي ستعقد 
بالدوحة في شهر ديسمبر 

املقبل.
وق���ال املط���وع خ���الل 
اس���تقباله عمي���د الس���لك 
الديبلوماسي سفيرنا لدى 
البحرين الشيخ عزام الصباح 
 � البحرينية  العالق���ات  ان 
الكويتية تتسم بخصوصيتها 

وأوضح ان مملكة البحرين 
حريصة على توثيق عرى 
هذه العالقات مبا يحقق اخلير 
للبلدين والشعبن الشقيقن، 
مشيدا باجلهود التي يقوم بها 
سفيرنا لدى مملكة البحرين 
على صعيد توطيد العالقات 

بن البلدين.
من جانبه، قال الش���يخ 
ع���زام الصباح ان العالقات 
الثنائية بن البلدين الشقيقن 
تتطور في مختلف املجاالت 
ملا توليه القيادة السياسية 
ف���ي كال البلدين من اهتمام 
بتطوي���ر عالق���ات االخوة 
والتعاون يدفع بها الى مزيد 

من التقدم واالزدهار.

ف���ي ظل ما يرب���ط قيادتي 
وشعبي البلدين من اواصر 
تاريخي���ة ش���كلت مرتكزا 
لبناء عالقات تعاون قوية 

ومتينة.

محمد املطوع خالل استقباله السفير الشيخ عزام الصباح

رئيس الوزراء استقبل السنيورة

اجلار اهلل بحث أوجه
العالقات الثنائية مع السفيرين 

اإليراني واألميركي

املطوع : دور كبير لألمير في إجناح القمة اخلليجية املقبلة

األمير عزى بوفاة رئيس زامبيا
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى جاي سوكت نائب رئيس جمهورية 
زامبيا، عبر سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة الرئيس مايكل ساتا رئيس جمهورية 
زامبيا الصديقة، راجي���ا له الرحمة ولذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى جاي سوكت نائب رئيس جمهورية زامبيا 
ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة 

الرئيس مايكل ساتا.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
الى ذلك ارس���ل رؤس���اء أجهزة التقاعد املدني 
والتأمي���نات االجت���ماعية ب���دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية برق���ية ش������كر لص��احب 
السمو األمير الش������يخ صباح األح��مد في خ��تام 
أعمال اجت���ماعهم الرابع ع���شر وال��ذي است���ضافته 
الكويت، عبروا فيها لس���موه عن خالص تقديرهم 
وامتنانهم على ما حظوا به من حسن رعاية وكرم 
ضياف���ة وعلى الدع���م الالمحدود ملس���يرة العمل 
اخلليجي املشترك في مجال التقاعد املدني والتأمينات 

االجتماعية.
متمنن لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة 
الكويت وشعبها كل التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.

اخلالد تلقى رسالة خطية
من وزير خارجية جنوب السودان
تلقى النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد رسالة خطية من وزير 

خارجية جمهورية جنوب السودان 
د. برنابا مريال بنجامن تتعلق بسبل توطيد العالقات 

الثنائية بن البلدين في املجاالت كافة.

الفضالة بحث مع وفد أمني 
بريطاني قضية املقيمني

بصورة غير قانونية

بحث رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمن 
بصورة غير قانوني���ة صالح الفضالة مع وفد من 
وزارة الداخلية البريطانية امس آخر التطورات في 
موضوع املقيمن بصورة غير قانونية في الكويت 

وبريطانيا.
وذك���ر اجلهاز املركزي في بيان خص به »كونا« 
ان الفضالة بحث مع الوفد البريطاني برئاسة مدير 
سياسة الهجرة واحلدود ب��وزارة الداخلية فيليب 
دوفي سبل تع���زيز التعاون املشترك بن البلدين 
فيما يتعلق بالقضايا التي تخص املقيمن بصورة 
غير قانوني���ة في كال البلدين وتب���ادل املعلومات 

حولها.
وأضاف ان اجلانبن اتفقا على اهمية فتح قنوات 
اتصال بينهما في هذا الش���أن متهيدا للتوصل الى 
مذكرة تفاهم بن البلدين تسمح بسد الطريق امام 

اي متالعب.
ونقل البيان عن الفضالة تأكيده على أن اجلهاز 
املركزي ه���و اجل���هة الوح��ي���دة املعنية بتوفير 
املعلوم���ات والتعامل مع قضي���ة املقيمن بصورة 
غير قانونية في الكويت وفقا للمرس���وم الصادرة 

بشأنه.

صالح الفضالة خالل لقائه الوفد األمني

»الكهرباء«: عدم جواز النقل
أو الندب بني قطاعات الوزارة 

خالل الصيف
دارين العلي

أصدر وكيل وزارة الكهرباء واملاء باالنابة نايف 
الدبوس أول من أم���س قرارا إداريا برقم 615 لسنة 
2014 قرارا إداريا يق��ضي بت��عديل الق���رار االداري 
رق���م 2014/416 ليكون عدم ج��واز نق��ل او ندب او 
اعارة أي موظف ألي ج��هة داخ��ل الوزارة خ���الل 
أشهر الص���يف التي تب���دأ من ش��هر يون���يو وتنتهي 
مع نهاية ش���هر اكت���وبر ويع���مل به���ذا الق���رار 
من تاريخ ص���دوره ويلغى ما يت���عارض معه من 
قرارات سابقة وعلى جم���يع املسؤولن واملوظفن 

تنفيذه.
وجاءت حيثيات القرار بعد االطالع على قانون 
ونظ���ام اخلدمة املدنية وتعديالتها والقرار االداري 
رقم 416 لس���نة 2014 بشان حظر النقل والندب او 

االعارة خالل اشهر الصيف
 وعمال مبا تقتضيه مصلحة العمل وتأسيسا على 

الصالحيات املخ���ولة لوكيل الوزارة.
وأوضحت مص���ادر في وزارة الكهرباء واملاء ان 
القرار املذك���ور من ش���انه حت���دي���د امل���دة الت��ي 
يرغ���ب فيها موظ��فو ال���وزارة »النقل او الندب او 
االعارة« خ���الل فترة معينة تبلغ 5 أش��هر )فترة 
الصيف( التي تس���تنفر خاللها الوزارة بقطاعاتها 
املختلفة ملواجهة أعباء فصل الصيف وزيادة الطلب 
على خدمتي الكهرباء واملاء وحرصها على انضباط 
العمل خاصة داخل القطاعات الفنية بالذات، مشيرة 
الى ان القرار س���وف ينظم العمل داخل القطاعات 
املالية واالدارية داخل الوزارة فيما يتعلق ببدالت 
وعالوات ومس���تحقات الراغبن في النقل او الندب 
او االعارة كما انها تعطي فرص�ة مناسبة لتق���ييم 
أداء املوظف���ن كافة خالل فت���رة الصيف ويحد من 
التظلم���ات التي تنجم عن ذلك س���نويا في العديد 

من القطاعات.
ويأت���ي هذا الق���رار بع��د دراس���ة اخذت جميع 
اجلوان���ب الفنية واالدارية التي تصب في مصلحة 

العمل.

الشيخ سلمان احلمود مع وزير اإلعالم االذربيجاني علي عباسوف   الشيخ سلمان احلمود مع وزير الشباب والرياضة االذربيجاني عزت رحيموف 

بحث مع نظيره األذربيجاني تعزيز التعاون اإلعالمي

احلمود: الكويت حريصة على تطوير عالقاتها مع أذربيجان

باك���و � كونا: أك���د وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
الكوي���ت بتطوير  اهتم���ام 
العالقات م���ع أذربيجان في 

جميع املجاالت. 
وقال الشيخ سلمان احلمود 
ل� »كونا« في ختام مباحثات 
أجراه���ا مع وزير الش���باب 
والرياضة االذربيجاني عزت 
رحيموف ان اجلانبن تباحثا 
العالقات  حول سبل تطوير 
الثنائية في مجاالت الشباب 

والرياضة. 
وأعرب عن تقديره البالغ 
للجان���ب األذربيجاني على 
حسن االستقبال والضيافة 
وتنظيم املنتدى العاملي األول 
لسياسات الشباب، مشيرا الى 
انه ملس مدى اهتمام القيادة 
األذربيجاني���ة بالتعامل مع 
قضاي���ا الش���باب ووض���ع 
الس���ليمة لتنمية  السياسة 
قدراتهم وانخراطهم في العطاء 

اإليجابي والبناء. 
ق���ال وزير  م���ن جانبه، 
الشباب والرياضة األذربيجاني 
رحيموف في تصريح مماثل 
ل� »كونا« ان املباحثات التي 
أجراها الشيخ سلمان احلمود 
م���ع الرئي���س األذربيجاني 
تناول���ت قضاي���ا الصداقة 

والتعاون بن البلدين. 
وأضاف ان الرئيس علييف 
طلب نق���ل حتياته لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مشيرا الى »الزيارة« 
التي قام بها الى الكويت قبل 

عدة سنوات. 
وشدد رحيموف على وجود 
العديد من املجاالت التي ميكن 
للكويت واذربيجان التعاون 
من خاللها مبا في ذلك التعاون 
والتنس���يق في منظمة األمم 
املتحدة وغيرها من الهيئات 

الدولية. 
ودعا الى ضرورة تنشيط 
االتفاقية املعقودة بن وزارتي 

البلدين في عام  الشباب في 
2010 وتوس���يع اطر برامج 

تبادل الوفود الشبابية. 
وعل���ى صعي���د متصل 
تناولت املباحثات التي أجراها 
الشيخ سلمان احلمود على 
هامش منتدى الشباب مع وزير 
الثقافة والسياحة االذربيجاني 
اب���و الفاس جارايف س���بل 
تعزيز العالقات الثنائية في 
املجاالت الثقافية والسياحية 

بن الكويت واذربيجان. 
ودع���ا جارايف اثر اللقاء 
الشركات واملؤسسات الكويتية 
الى املش���اركة في  املعني���ة 
معرض باكو السياحي الذي 
العام  ابريل م���ن  ف���ي  يقام 
املقبل، مش���يرا كذلك الى ان 
باكو ستس���تضيف منتدى 
سياحيا في مايو 2015 بهدف 
اطالع اجله���ات املعنية على 
املعالم والقدرات السياحية في 
اذربيجان، وشدد على أهمية 
الثقافية  تنشيط االتفاقيات 

املوقعة بن البلدين. 
من جانبه، وجه الش���يخ 
سلمان احلمود الدعوة لوزير 
الثقاف���ة والس���ياحة للقيام 
بزي���ارة للكوي���ت، مقترحا 
كذلك إعداد أفالم وثائقية حول 
املعالم التاريخية واحلضارية 
ف���ي جمهورية اذربيجان من 
اجل عرضه���ا في التلفزيون 

الكويتي. 
وف���ي اإلطار نفس���ه عقد 
الشيخ سلمان احلمود مباحثات 
الشباب والرياضة  مع وزير 
االوكراني دميترو بوالتوف 
تركزت على مناقش���ة سبل 
تطوير العالقات الثنائية في 
املجاالت الرياضية والشبابية 
واالس���تفادة م���ن اخلبرات 

املتوافرة لدى اجلانبن. 
واطلع بوالتوف اجلانب 
الكويتي على برامج احلكومة 
االوكرانية في مجال معاجلة 
قضايا الشباب واستيعابهم من 
خالل تطوير البرامج التعليمية 

والتوظيف واإلسكان. 
وتبادل اجلانب���ان اآلراء 
كذلك حول س���بل االستفادة 
من اخلبرات في مجال الناشئة 

واكتشاف املوهوبن. 
وش���ارك ف���ي املباحثات 
سفيرنا في باكو سعود الرومي 
الهيئة  ادارة  وعضو مجلس 
العامة للشباب والرياضة د. 
طالب بهبهاني واملستشار في 
وزارة الشباب د.عبدالعزيز 

الدعيج. 
الى ذلك، بحث وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ س���لمان احلمود مع 
وزير اإلع���الم االذربيجاني 
علي عباسوف سبل تطوير 
الثنائية في املجال  العالقات 

اإلعالمي. 
جاء ذلك خالل لقاء الشيخ 
س���لمان مع عباس���وف في 
العاصمة االذربيجانية )باكو( 
امس على هامش مشاركته في 
املنتدى العاملي الدولي االول 

حول سياسات الشباب.
وبح���ث الطرف���ان تبادل 
الزيارات بن الوفود اإلعالمية 
واخلبرات تطبيقا لالتفاقيات 
الثنائية املوقعة بن البلدين 

في املجال اإلعالمي. 
كما ناقش الطرفان امكانية 
تكثي���ف النش���اط اإلعالمي 
املتب���ادل وتوفي���ر الفرصة 
البلدين  ف���ي كال  للمواطنن 
لالط���الع عل���ى اإلجن���ازات 
املتبادل���ة ومتابعة األحداث 
الدائرة في الكويت واذربيجان 

على حد سواء. 
الش���يخ س���لمان  ووجه 
احلمود خالل االجتماع دعوة 
الى نظيره االذربيجاني لزيارة 
الكويت واالطالع على اخلبرات 
وامله���ارات اإلعالمي���ة فيما 
وجه الوزير عباسوف دعوة 
للوزير الكويتي للمشاركة في 
املعرض الدولي حول اإلعالم 
واالتصاالت الذي سيقام بباكو 

في ديسمبر املقبل.

»اخلارجية« دشنت نظامًا لالتصال 
املرئي مع بعثاتها حول العالم

خالد اجلاراهلل يتابع تدشني نظام االتصال املرئي

دش����نت وزارة اخلارجية نظام����ا لالتصال املرئي مع 
بعثاتها حول العالم يتيح ربط أكثر من ثالثن بعثة مع 
الوزارة في آن واحد. وجاء التدشن عبر اجتماع ترأسه 
وكي����ل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل للجنة ش����ؤون 
السلكن الديبلوماسي والقنصلي مع رؤساء بعثات الكويت 
املعتمدين لدى الدول األوروبية عبر غرفة االتصال املرئي 
متعدد األطراف والتي مت استحداثها مؤخرا. وجرى خالل 
االجتماع الذي ضم جميع مدي����ري اإلدارات في الوزارة 
والس����فراء لدى الدول األوروبية مجتمعن وفي آن واحد 
بحث تطورات األوضاع على الساحتن اإلقليمية والدولية 
باإلضافة إلى بعض األمور املتعلقة بتطوير وتيسير أداء 
البعثات مع الوزارة. ويأتي تدش����ن النظام ضمن خطة 
متكاملة وضعتها الوزارة لتطوير شبكة تواصلها مع بعثاتها 
التمثيلية بالتعاون مع الشركات العاملية املتخصصة في 
هذا املجال تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد بتحقيق 
نقلة نوعية في ربط ال����وزارة مع بعثاتها التمثيلية في 

اخلارج مبا يحقق سهولة التواصل وتسيير العمل.

سليمان البصيري

عصام املطيري

معرض ديوان احملاسبة ينتقل 
إلى مجمع 360 ضمن فعاليات 

االحتفال باليوبيل الذهبي للديوان
ضمن فعاليات احتفال ديوان احملاسبة بذكرى مرور 
50 عاما على انشائه، يحط معرض الديوان املتنقل رحاله 
في مجمع 360 لدعم وتعزيز الوعي الرقابي لدى اجلمهور، 
وكذلك لإلعالن عن االحتفالية من خالل توزيع املطبوعات 
والنشرات والبروشورات التعريفية. وكان املعرض قد استهل 
مس����يرته بالتواج����د 
في جامع����ة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا 
GUST وحظي بنسبة 
متابع����ة عالي����ة من 
قبل طلب����ة اجلامعة 
التدريسية  والكوادر 
فيها، وم����ن املقرر ان 
يواصل مس����يرته في 
عدد من مراكز التسوق 

الرئيسية.
هام����ش  وعل����ى 
املعرض ق����ال الوكيل 
املساعد للرقابة على 
ال����وزارات واإلدارات 
س����ليمان  احلكومية 
البصي����ري إن����ه دور 
القطاع ال يقتصر على 
اجلانب الرقابي بل متتد 
جسور التواصل ليساند 
اجله����ات املش����مولة 
برقابت����ه ويتع����اون 
معه����ا إليجاد احللول 
املناسبة ملا يعترضها 
م����ن صعوبات حتول 
التنفي����ذ األمثل  دون 
لسياس����ات وخط����ط 
امليزانيات املعتمدة وحثها على تطوير أساليب الكشف 
املبكر عن االنحرافات ملكافحة الفساد والقضاء عليه وذلك 

في إطار القوانن واللوائح املطبقة.
وأضاف انه حتققت خالل عام 2013 العديد من االجنازات 
املهنية في مجال العم����ل الرقابي من أبرزها فحص نظم 
الرقابة الداخلية باجلهات املش����مولة برقابة القطاع وفق 
دليل التدقيق العام، وإع����داد وإجناز ومراجعة التقارير 
الدورية وتقارير فحص احلسابات اخلتامية على مستوى 
الوزارات واإلدارات احلكومية عن السنة املالية 2012/2013 
وكذلك إع����داد بيان باملالحظات اخلاص����ة بالقصور في 

برامج امليكنة.
من جانبه، عبر الوكيل املس����اعد للش����ؤون اإلدارية 
واملالية بالديوان عصام املطيري بأن املناس����بة تكتسب 
أهمية كبرى خاصة انها برعاية وحضور صاحب السمو 
األمير، إضافة الى انها تعكس مسيرة 50 عاما من العطاء 
الرقابي واحملافظة على مقدرات الدولة املالية، مشيرا الى 
ان الديوان يحظى بوافر الدعم من السلطتن التشريعية 

والتنفيذية.

فوزي العودة السفير خالد املغامس

وفد أمني كويتي قريباً جداً إلى واشنطن لتسلمه

ً املغامس: فوزي العودة في الكويت قريباً جدا
بيان عاكوم

أعلن املستش����ار في مكتب 
النائ����ب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجية 
السفير خالد املغامس عن قرب 
موعد اطالق سراح املعتقل في 
غوانتانامو فوزي العودة، الفتا 
الى توجه وفد امني كويتي قريبا 

جدا الى واشنطن لتسلمه.
من جهته، قال رئيس اللجنة 
الشعبية الهالي معتقلينا في 
غوانتانامو خالد العودة »إننا 
نترقب موعد اطالق سراح فوزي 
العودة ف����ي القريب العاجل«، 
الفتا الى أن »التجهيزات الطالقه 

تسير على قدم وساق«.
واشار العودة الى انه التقى 
امس مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد، حيث »مت احلديث 
عن االجراءات التي سيتم اتباعها 
خالل عودة العودة، والترتيبات 
املقررة«، موضحا انها »ترتيبات 

رائعة وممتازة«.
ولفت الى أن فوزي سينقل 
الى معسكر آخر وهو معسكر 
ايغوانا وذلك قبيل االفراج عنه، 

مبينا ان »هذا اجراء يتبع مع 
جميع املعتقلن املنتظر االفراج 
عنهم«، الفتا الى انه »في هذا 
املعتقل يختلف التعامل بشكل 
التواصل  كبير حيث بإمكاننا 
معه بشكل أفضل«. وعن شعوره 
كأب، قال »كمن قطع مس����افة 
13 عاما بتعب وقلق«، موجها 
شكره وتقديره »لكل من وقف 
الى جانبه وأولهم العائلة واالهل 
واالقارب وكذلك ملكتب املستشار 
الدولي على رأسه عبدالرحمن 
الذين رافقوني طيلة  الهارون 
السابقة«. كما  فترة السنوات 
توجه بالشكر الى احلكومة على 

رأس����ها صاحب السمو االمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
وكل من عمل من خالل الديوان 
االميري، مؤكدا انه »لوال موقف 
الراسخ  صاحب السمو االمير 
واملستمر ومتابعته لهذه القضية 
منذ فترة طويلة ملا اس����تعدنا 

ابناءنا«.
وعلى الرغم من تعبيره عن 
فرحه وسروره، اال انه أشار الى 
»وجود غصة لعدم اطالق سراح 
فايز الكندري« الذي لفت الى انه 
»سيقدم الى جلسة املراجعات 
الدورية بداية العام املقبل حيث 
س����نقدم ادلة جديدة«، متمنيا 
أن »تستحوذ هذه االدلة على 
ثقة املجلس وان يبادر بتوصية 

الطالق سراحه«.
وعن تعامل االدارة االميركية 
العودة  مع ه����ذا امللف، ق����ال 
»التعامل تغير بشكل جذري، 
لق����اء صاحب  خصوصا بعد 
الرئيس  الس����مو االمير م����ع 
االميركي ب����اراك اوباما، حيث 
اصبح هناك حتول واضح في 
كيفي����ة التعاطي االميركي مع 

هذه القضية«.
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فواز اخلالد: ندعم جهود »الصحة«
في توسعة مشروع املدن الصحية

دعا محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد الى 
تضافر اجلهود الرسمية واألهلية لترسيخ مفهوم 
وثقافة »الصحة ركيزة التنمية« على جميع 
املستويات، مشيدا بجهود وزارة الصحة في 

توسعة مشروع »املدن الصحية« بالبالد.
جاء ذلك خالل اجتماع الشيخ فواز اخلالد 
في مكتبه مع وكيل وزارة الصحة املس���اعد 
لش���ؤون اخلدمات الطبي���ة االهلية د. محمد 
اخلشتي، ومدير إدارة الصحة املهنية ومنسق 
مشروع املدن الصحية د. أحمد الشطي، ورئيسة 
املشروع د. آمال اليحيى وعضو فريق »ايجابية 

كويتية« نهاد الفريح.
وأكد احملافظ الدعم واملؤازرة للمشروعات 

والبرامج النوعية التي تصب باجتاه تطوير 
الرعاية الصحية في البالد ومنها مشروع املدن 
الصحية، مثمنا العناية البالغة التي توليها 
وزارة الصحة للمش���روع وسعيها احلثيث 
للتوسع في تسجيل املدن الكويتية املستوفية 
للش���روط مبا يحقق قيمة مضافة الى رصيد 
اإلجن���ازات الصحية للكويت على الس���احة 

اإلقليمية والعاملية.
وأطلع اخلشتي وفريقه الصحي احملافظ 
على طبيعة مشروع املدن الصحية ومسيرته 
في الكويت وتوجه وزارة الصحة للتوسع في 
تسجيل املزيد من املدن الكويتية كمدن صحية 

بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية.

حنان عبد المعبود

تعقد وزارة الصحة األحد املقبل حتت رعاية 
الوزير د.علي العبيدي ، حفل تدش����ن وتوقيع 
اتفاقية جائزة التميز اخلليجي في مجال اإلعالم 
اللجن����ة اخلليجية لتعزيز  الصحي، واجتماع 
الصحة، برئاسة وكيل الوزارة املساعد للشؤون 
الفنية وعضو الهيئة التنفيذية د.قيس الدويري. 
كما يفتتح الوزير أيضا األحد املقبل، مركز عبد 
الكرمي ناصر السعيد الصحي لألمراض اجللدية، 
في ضاحية عبداهلل السالم السكنية، والذي يتبع 
منطقة العاصمة الصحية، والذي يقام بتبرع من 

عبد الكرمي ناصر السعيد.
وتفتتح ال����وزارة كذلك األحد املقبل، مؤمتر 
الكويت للوقاية من اإلشعاع في الطب النووي، 
حي����ث يعقد حتت رعاية وزي����ر الصحة د.علي 
العبيدي، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية IAEA وبالتنسيق مع معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، خالل يومي 2 و3 نوفمبر املقبل، في قاعة 

دسمان بفندق راديسون بلو البدع.
ف����ي إطار آخر وحتت رعاي����ة وزير الصحة 
أيضا، يقام اليوم، املؤمتر العربي احلادي عشر 
جلراحة املسالك البولية، بفندق املارينا، والذي 

تستضيف الكويت فعالياته.

حنان عبدالمعبود

نظم قسم اجللدية مبستشفى اجلهراء امس 
األول يوما مفتوحا للتوعية مبرض الصدفية 
مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للصدفية والذي 
يواك���ب 29 اكتوبر من كل عام، وذلك برعاية 
وحضور مدير املستشفى د.شهاب املهندي الذي 
اكد اهتمام مستشفى اجلهراء بإقامة مثل هذه 
الفعاليات واألنشطة التوعوية للمساهمة في 
زيادة الوعي الصحي لدى املرضى، الفتا الى ان 
قسم اجللدية باملستشفى نظم هذه االحتفالية 
لتوعية وتعري���ف مرضى الصدفية بطبيعة 
املرض، وطرق التش���خيص والعالج وكيفية 
الوقاية منه، وذلك من خالل اقامة محاضرتن، 
واحدة عن الصدفية وألقاها استشاري امراض 
اجللدية د.شهاب الظفيري، ومحاضرة اخرى عن 
صدفية املفاصل ألقاها استشاري الروماتيزم 

مبستشفى اجلهراء د.احمد ثويني.
ولف���ت املهندي الى ان االحتفالية تضمنت 
ايضا اقامة معرض طبي، مبشاركة عدة شركات 
خاصة متخصصة في األدوية واملستحضرات 
الطبية اخلاصة باألمراض اجللدية، كما مت توزيع 
البورشورات وامللصقات التوعوية املختلفة، الى 
جانب عمل القياسات والفحوصات املجانية لداء 

السكري والضغط والكوليسترول وغيرها.
بدوره���ا، قال���ت رئي���س قس���م اجللدية 
مبستشفى اجلهراء د.مرمي الشمري ان مرض 
الصدفية يصيب من 1 الى 3% من سكان الكويت، 
الفتة الى ان عدد املراجعن لقسم اجللدية في 
مستشفى اجلهراء يتراوح بن 8 و10 آالف مريض 
ش���هريا، وان اكثر األمراض اجللدية شيوعا 
بن هؤالء املرضى، حب الش���باب، وتساقط 
الشعر، واالكزميا الصدفية، والبهاق، والعدوى 

البكتيرية، والڤيروسية، والفطريات.

الشيخ فواز اخلالد متوسطا د. محمد اخلشتي ود. أحمد الشطي ود. آمال اليحيى

»الصحة« تطلق مؤمتر الكويت للوقاية
من اإلشعاع في الطب النووي

الكلية األسترالية في الكويت تنظم
حفالً موسيقياً للتوعية بسرطان الثدي

الشمري: الصدفية تصيب
من 1 إلى 3% من سكان الكويت

تساهم الكلية األسترالية 
في الكويت في نش���ر الوعي 
لدى موظفيها وطالبها حول 
سرطان الثدي واهمية الكشف 
املبكر عن ذلك املرض وكيفية 
الوقاي���ة منه خ���الل أكتوبر 
ب�  اجل���اري والذي يع���رف 
»الشهر العاملي للتوعية حول 

سرطان الثدي«.
بهذه املناس���بة نظم قسم 
األنش���طة الطالبي���ة حف���ال 
موسيقيا حتت عنوان: »ليالي 
ديزني«، حيث قام طالب الكلية 
األسترالية املوهوبون بعزف 
موسيقى أشهر أغاني األفالم 
والرس���وم املتحركة لوالت 
ديزني، وسيتم بعد ذلك التبرع 
باألم���وال التي مت جمعها من 
التوعية  احلفل لدعم ونشر 

حول سرطان الثدي.
الى ان  وجتدر االش���ارة 
الكلية األسترالية تؤمن بأهمية 
التوعية من مخاطر سرطان 
الث���دي وتؤكد عل���ى دورها 
ومسؤوليتها االجتماعية في 
اتخ���اذ دور فعال في تثقيف 
املجتم���ع وتس���ليط الضوء 
على القضايا األساسية التي 
تصب ف���ي مصلحة املواطن 

والوطن.

وكيل »الصحة«: خدمة »التدخل العالجي املباشر« 
للجلطات القلبية احلادة بجميع املستشفيات

عبدالكريم العبداهلل

أكد وكيل وزارة الصحة 
الس���هالوي اعتماد  د.خالد 
الوزارة تطبيق تقدمي خدمة 
»التدخل العالجي املباشر« 
عن طريق القسطرة العالجية 
في حاالت اجللطات القلبية 
احل���ادة في جميع اقس���ام 
القلب بجميع املستشفيات 
حسب البروتوكول العالجي 
املتبع على مدار 24 س���اعة 
طوال ايام االس���بوع، مبينا 
أن اله���دف هو تق���دمي هذه 
اخلدمة بكل مناطق الكويت 
وبالسرعة املطلوبة للحفاظ 
على حياة املرضى، والذي من 
شأنه تقدمي افضل اخلدمات 
الطبي���ة املختلفة  الصحية 

العادية والطارئة،  للحاالت 
والتي تأتي من بينها اجللطات 

القلبية احلادة.
وذكر د.الس���هالوي في 
مؤمتر صحافي مبناس���بة 
جن���اح مش���روع التدخ���ل 
العالجي املباشر عن طريق 
القسطرة العالجية في حاالت 
اجللطات القلبية احلادة، أن 
وزارة الصحة كانت قد شكلت 
جلنة وطنية للتدخل العالجي 
املباشر عن طريق القسطرة 
العالجية في حاالت اجللطات 
القلبية احلادة، وذلك لوضع 
اخلطة املتكاملة لهذا املشروع، 
اذ مت تطبيق املراحل االولية 
اقس���ام  لهذا املش���روع في 
القلب »مبستشفى الصدري 
� مركز الشيخ صباح االحمد 

للقلب � مركز سلمان الدبوس 
للقلب«، ومن ثم مت اعتمادها 
بكل املستش���فيات تعميما 
للفائدة، حيث يجري العمل 
حاليا إلعداد التجهيزات املالية 
والفنية ملستشفيات مبارك 
الكبير واجلهراء، وسيتبعها 
الفروانية على أن يقوم أطباء 
كويتيون بإدارة هذه الوحدات 
بالتعاون مع خبراء من ذوي 

اخلبرة والكفاءة.
وأوضح أن اآللية املتبعة 
لهذا املشروع هي تذليل كل 

املعوقات.
وكشف أن املشروع شهد 
دقة في التنفيذ وسرعة في 
األداء وتفانيا في العمل من 
جميع القائمن عليه ما أدى 
الى جناح باهر للمش���روع 

يتمثل ف���ي عدة نتائج منها 
املباش���ر في  التدخل  اجراء 
مستشفى االميري والعدان 
بنس���بة 100% لكل احلاالت 
الى اقس���ام  الت���ي وصلت 
احلوادث، وبزمن قياسي ال 
يتجاوز في املعدل 60 دقيقة 
من وقت وصول املريض الى 
باب احلوادث ومبعدل جناح 

جتاوز %98.
م���ن ناحيته، قال رئيس 
مركز سلمان الدبوس للقلب 
مبستشفى العدان د.مصطفى 
رضا أنه مت تطوير وتعميم 
خدم���ات القس���طرة عل���ى 
ثالثة مراك���ز بدال من مركز 
واحد في الس���ابق، مما مثل 
اساس���ا قويا لبدء مثل هذه 
اخلدمة، وتعميمها على بقية 

املستشفيات.
اما رئي���س وحدة القلب 
العبدالرزاق  مبركز حص���ة 
ألم���راض القلب د.موس���ى 
اكبر فقد بّشر كل مقيم على 
ارض الكويت مبوافقة وزارة 
الصحة على توفير دعامتن 
ذكيتن لكل مريض تدخالن 
ضمن شروط عالج اجللطة 
القلبية، علما أن توفير هاتن 
الدعامت���ن كان للكويتين 
وغير محددي اجلنسية، معلنا 
ايضا عن موافقة الوزارة ايضا 
على توفير ادوية متنع »تخثر 
الدم« بعد وضع الدعامة، وهو 
دواء البالفيكس، ومت صدور 
قرار باعطائه مجانا جلميع 
الذين وضعت لهم  املقيمن 

الدعامة ملدة 6 أشهر.

خالل ندوة نظمتها جمعية العمل االجتماعي بعنوان »معاً ملعاجلة أوضاع العمالة املنزلية«

الصالح: ال بد من تشريع مفهوم ومقبول حلل مشكلة 
العمالة املنزلية.. وهناك منظمات عاملية تراقب الكويت

وزارة الداخلي���ة، العقي���د 
اسكندر الكندري، إن إلدارة 
العمالة املنزلية وضع تنظيم 
العمالة وحمايتها  استقدام 
الكويتي  الكفي���ل  وحماية 
مبوجب املرسوم 1992/40، 
الفت���ا ال���ى الضوابط التي 
وضعت على مكاتب اخلدم. 
وفيما يخص العمالة، وضعنا 
ضواب���ط ولوائح مبوجب 
عقد ثالثي األطراف، مبينا 
ان امل���ادة 617 التي نظمت 
استخراج الرخص لم تتطرق 
ألي ش���يء للعامل املنزلي، 
لذلك اصدرنا القرار الوزاري 
رقم 2010/1182 إلعطاء العامل 

حقه.
ومن جهته، أوضح رئيس 
املش���روع الوطني للعمالة 
املنزلية س���عد احلجي أن 
هناك جهات حكومية كثيرة 
وغير حكومي���ة لها عالقة 
مباش���رة وغير مباش���رة 
املنزلية، لكن ال  بالعمال���ة 
او  يوج���د بينه���ا تواصل 
تنسيق، لهذا السبب اطلقنا 
املش���روع الوطني لتوعية 
املنزلية عام 2005  العمالة 
وانطلق رس���ميا عام 2006 
وسمي املش���روع ببريرة، 
نسبة إلى بريرة بنت صفوان 
خادمة السيدة عائشة رضي 

اهلل عنه���ا، مبينا أن رؤية 
املشروع هي عمالة منزلية 
واعية ملجتمع خليجي آمن، 
التوعية مطلوبة  ان  مؤكدا 

من البداية.
من جهت���ه، أعرب مدير 
ادارة املوارد البشرية ومشرف 
مركز إيواء العمالة الوافدة، 
هادي العنزي، عن أسفه لعدم 
وجود قان���ون ينظم عالقة 
العامل املنزلي ورب العمل، 
مشيرا الى نداءات من منظمة 
العمل الدولية لضم العمال 
املنزلين ضمن اطر قانون 
العمل بالقطاع األهلي، ونحن 
متأخرون في هذا اجلانب. 
الفتا الى ان هناك مشروعا 
حكوميا تقدم���ت به وزارة 
الداخلية لكنه لم ير النور.

وفي كلمتها أكدت رئيسة 
بعثة املنظمة الدولية للهجرة 
اميان عريقات انه ال يوجد 
حل سحري للمشكلة، الفتة 
الى ان قضية العمالة املنزلية 
ليست مسؤولية شخص او 
حكوم���ة بعينها وإمنا تبدأ 
بالعامل واحلكومات املصدرة 
واملستقبلة ومكاتب االستقدام 
وأصح���اب العم���ل وثقافة 
املجتمع، فإذا عملنا بشكل 
خماسي متواز فسنصل الى 

نتيجة إيجابية.

نتاج جه���د جهيد إلخراجه 
على ما هو عليه اآلن.

بدوره، قال النائب خليل 
الصالح إن هناك مش���روعا 
قدم ملجل���س األمة لوضع 
العملية،  قانون ينظم هذه 
مبينا ان العالم الغربي ميتلك 
العمالة املنزلية لكنها ليست 
بالكثرة كما هي في نظيره 
العرب���ي، ومع ذل���ك يوثق 
عقودا لتسجيل ساعات العمل 
الوظيفة  وتوضيح طبيعة 
ومدى حرية االنسان، مشيرا 
إلى وج���ود عالقة مختلفة 
متاما في الكويت واخلليج، 
وهناك منظمات عاملية تراقب 

الكويت.
وذكر أنه حلل مش���كلة 
العمال���ة، ال ب���د أن يكون 
هناك تشريع مفهوم ومقبول 
للتعامل ليطبق وأال تكون 
مجرد مواد على ورق، مؤكدا 
احلاج���ة إلى رؤية حقيقية 
تعكس ما نريده على ارض 
الواقع، وأال تكون هذه الورقة 
سببا التهام الكويت من قبل 
العالم اخلارجي بأنها دولة 
ال حتترم حقوق االنس���ان، 
وهذا م���ا يهمنا في الدرجة 

األولى.
من جانبه، قال مدير ادارة 
العمالة املنزلية باالنابة في 

أميرة عزام

اكد نائب رئيس جمعية 
العمل االجتماعي د.فيصل 
املسعود ان الهدف من طرح 
مشروع بشأن العمالة املنزلية 
هو حماية تلك الفئة والوطن 
على حد سواء ملا ظهر جليا 
في الس���نوات السابقة من 
مشاكل امتدت لتطال جوانب 
عديدة م���ن مجتمعنا منها 
األمن والش���أن االجتماعي 
واالقتصادي والثقافي. جاء 
ذل���ك خالل ن���دوة نظمتها 
العم���ل االجتماعي  جمعية 
بعنوان »معا ملعاجلة أوضاع 

العمالة املنزلية«.
ولف���ت املس���عود ال���ى 
اهتمام الشريعة االسالمية 
فيما يتعلق بحقوق العامل 
األجير او اخلادم وضرورة 
معاملته باحلس���نى وعدم 
التفرقة بن البشر ألي سبب 
من األسباب وإعطاء األجير 
حقه قب���ل ان يجف عرقه، 
الى احلرص على  مش���يرا 
عدم حتميله ما ال يطاق وان 
ذلك لن يتحقق اال بضرورة 
التنظيم والتكاتف للحفاظ 
على تلك الفئة الس���يما في 
ظل وجود مش���روع قانون 
العمال���ة املنزلية الذي كان 

املتحدثون خالل الندوة النائب خليل الصالح

أثناء تدشينه برنامج مسح املواليد حديثي الوالدة نائباً عن العبيدي

السهالوي: احلالة املشتبه بإصابتها بـ »إيبوال« نتائجها سلبية

السابق كان هناك 3 أمراض 
يتم اكتشافها في هذا املسح، 
التوس����ع لتصبح  واآلن مت 
22 مرضا، مؤكدا أن الوزارة 
ستسعى خالل فترة وجيزة 

الى تغطية ال� 50 مرضا.
وأكد الس����هالوي في كلمة 
ألقاها نيابة عن د.علي العبيدي، 
أن ال����وزارة أول����ت البرنامج 
الوطني ملسح حديثي الوالدة، 
جل اهتمامها نظرا ملا سيعود 

بالنفع على األجيال القادمة.
البرنام����ج  أن  وأوض����ح 
سيبدأ باكتشاف 22 مرضا، 

وعلى أمل أن يزداد هذا العدد 
ليصل إلى 50 مرضا أس����وة 
ببعض ال����دول األكثر تقدما، 
مبينا ان البرنامج واحد من 
سلس����لة برامج املسح التي 
توليها وزارة الصحة اهتماما 
شديدا مثل برنامج مسح الثدي 
باملاموجرام للسيدات، مسح 
السمع للمواليد، مسح املواليد 
للخل����ع الورك����ي، باإلضافة 
اقت����راح بعمل  إلى وج����ود 
برنامج للكشف عن سرطان 

البروستاتا للرجال.
من جانبها، أكدت رئيس 
البرنامج رئيس مجلس أقسام 
طب األطفال واألطفال اخلدج 
التخصصي د.مني اخلواري 
ان الفئة املستهدفة هم حديثو 
الوالدة من اليوم األول وبعد 48 
ساعة وحتى حوالي أسبوع من 
العمر وتقدر الفئة املستهدفة 
بحوالي 75 ألف وليد وتشمل 
املواليد كويتي وغير  جميع 
كويتي، ومنذ البدء للبرنامج 
في يونيو 2014 مت اكتشاف 15 
حالة بن 11 ألف حالة والدة 
حي وهو ما يقارب 7 حاالت 
ل����كل 5000 أو طفل لكل ألف 
مولود وهي نس����بة مرتفعة 
اذا ما قورنت باالحصائيات 

العاملية.

الوالدة نائبا عن وزير الصحة 
د.علي العبيدي أمس، معلنا 
أن وزارة الصح����ة ت����درس 
حاليا عمل برامج مسح أخرى 
ألمراض، سرطان البروستاتا 
القولون،  للرجال، وسرطان 

وسرطان الرئة.
وأضاف السهالوي: اليوم 
كان هناك احتفاالن عزيزان 
عل����ى قلب����ي وعل����ى وزارة 
البرنامج  الصح����ة، وهم����ا 
القلب،  الوطن����ي لقس����طرة 
وبرنامج مسح املواليد حديثي 
الوالدة، مش����يرا إلى أنه في 

حنان عبدالمعبود

شدد وكيل وزارة الصحة 
د.خال���د الس���هالوي، على 
ض���رورة عدم االنس���ياق 
وراء الشائعات التي تتناول 
انتش���ار بعض األمراض، 
التأكي���د على خلو  مجددا 
الكويت حت���ى اآلن من أي 
اصاب���ة بح���االت ڤيروس 
إيبوال، مبينا أنه لم تسجل 
أي حاالت بالكويت منذ ظهور 
املرض، مشيرا إلى أنه فيما 
يتعلق بحاالت االش���تباه، 
فإن ذلك يعود إلى تش���ابه 
أعراض الڤيروس مع أمراض 
أخرى شائعة، حيث تقوم 
»الصحة« احترازيا بفحص 
حاالت االشتباه للتأكد من 

خلوها من املرض.
وفيما يختص باحلالة التي 
اشتبه في أصابتها باملرض 
العدان مؤخرا،  مبستش����فى 
ق����ال الس����هالوي ان احلالة 
جاءت نتائجها سلبية، ومت 
التعام����ل معها وفق املعايير 
العاملية إلى ان تبن عدم حملها 

للڤيروس.
ج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحاف����ي له خالل تدش����ن 
برنامج مسح املواليد حديثي 

د. خالد السهالوي والشيخة شيخة العبداهلل ود. محمد اخلشتي

تدشني العمل 
باملسح على 22 

مرضًا ونهدف خالل 
الفترة املقبلة إلى 

الوصول لـ 50

املسعود:
الشريعة اإلسالمية 

اهتمت بحقوق 
العامل األجير

أو اخلادم

الكندري: ضوابط 
على مكاتب اخلدم 

حلماية الكفيل 
وقوانني حلماية 
العامل املنزلي

من احلفل

طالب يعزف
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احلسينيات خصصت الليلة اخلامسة من ليالي عاشوراء للحديث عن ابن عم اإلمام احلسني مسلم بن عقيل وما تعرض له من متاعب

الدريع: االبتعاد عن تطبيق أحكام الشريعة سبب ضعف األمة اإلسالمية
البالدي: األنبياء والصاحلون عانوا الكثير من الويالت مع الطغاة والظاملني

راكعا س���اجدا قارئا للقرآن 
ذاكرا هلل تعالى، وأغفت عيناه 
أمير  الفجر، فرأى عمه  قبل 
المؤمني���ن گ يقول له: يا 
مسلم، الوحى الوحى، العجل 
العجل »فعلم أنه الفراق وأنها 
آخر ليلة له من الدنيا«، فقام 
وصلى الفجر وما ش���اء من 
النفل، وبينما هو كذلك وإذا 
بخيل ابن زياد تقتحم عليه، 
فلبس المة الحرب، وشد على 
الفرس���ان والخيل والرجال 
بكل بأس وش���جاعة كاألسد 
الغضبان وهو يقول: يا نفس 
اخرج���ي إلى الم���وت الذي 
ليس ل���ه من محيص، حتى 
أخرجهم من الدار، ثم عادوا، 
فحمل عليه���م وهو يقاتلهم 
وهم سبعون فارسا وراجال 
يحاصرون���ه فيردهم فأكثر 
القتل فيهم وأراهم بأس���ا لم 
يشهد مثله إال بأس عمه أمير 
المؤمني���ن، حتى طلب قائد 
الكتيبة )محمد بن األشعث( 
المدد والنجدة من ابن زياد، 
فوبخ���ه لضعف���ه وضعف 
أصحابه أم���ام رجل وحيد، 
فأجابه أنه أسد ضرغام وبطل 
الكرام  الرسول  آل  همام من 
فمده بالسالح والرجال، ولم 
يزل مسلم يقاتلهم حتى أثخن 
بالجراح ألنهم احتوشوه من 
كل جانب ومكان، ففرقة ترميه 
بالنار  الس���طوح  أعالي  من 
والحج���ارة، وفرقة بالرماح 
وفرق���ة بالس���هام، وأخرى 
بالسيوف، هذا وقد ضربوه 
على فمه الطاهر فقطعت شفته 
العليا، ووقف ليستريح، فقال 
له ابن األشعث: لك األمان يا 
مسلم ال تقتل نفسك، فقال: 
أي أمان للغدرة الفجرة، وأقبل 
يقاتلهم فقاتل حتى أكثروا فيه 
الجراحات وعجز عن القتال، 
فأسند ظهره إلى جنب جدار 
فضربوه بالسهام واألحجار، 
فق���ال: م���ا لك���م ترمونني 
بالحجارة كما ترمى الكفار وأنا 
من أهل بيت النبي األبرار؟ أال 
ترعون رسول اهلل في عترته، 
عن���د ذلك ضرب���ه رجل من 
خلفه بعمود من حديد على 
رأسه، وقيل طعنه برمح فخر 
إل���ى األرض صريعا، وقيل: 
حفروا له حفرة فوقع فيها، 
مثخنا بجراحاته، فتكاثروا 
عليه بين من يطعنه برمحه 
وبين من يضربه بسيفه، حتى 
أخذوه إلى عبيد اهلل بن زياد 
وقتلوه ورموه من فوق قصر 

االمارة.

س���رعان ما خذلوا مس���لم 
وضيعوا بيعتهم، الفتا الى 
انه م���ا ان دخ���ل ابن زياد 
الكوف���ة وهدد أهلها ورغب 
مناصريه حتى تفرق الناس 
عن مس���لم، كان يأتي األب 
إلى ولدها  ابن���ه واألم  إلى 
واألخ ألخيه يقولون ما لنا 
والدخول بين الس���الطين، 
متابعا: انفضوا عن مس���لم 
وتفرقوا حت���ى توجه في 
مجموعة كبيرة إلى المسجد 
المغرب  الكوفة وصلى  في 
فتفرقوا بعد الصالة وما بقي 
إال عشرة أشخاص وحينها 
خرج مسلم من المسجد وإذا 
بهم تفرقوا جميعا ولم يبق 
معه شخص واحد يدله على 
الطريق وهو الغريب في تلك 
البالد، مضيفا: لتتصوروا 
الغرب���ة والمظلومية  هذه 
لمسلم، وهو القائد والعظيم، 
وال ي���دري أين يذهب حتى 
وصل إلى باب دار امرأة يقال 
لها طوعة )كانت واقفة تنتظر 
ابنا لها خ���رج مع الناس(، 
فسلم عليها، وردت السالم، 
فسألها شربة من الماء فأتت 
له بالماء وشرب وحمد اهلل. 
إلى بيتها  المرأة  ثم دخلت 
وخرجت فرأت مسلما مازال 
واقفا على باب الدار، فقالت 
له: يا عبداهلل ألم تش���رب 
الم���اء؟ قال: بل���ى، فقالت: 
إلى أهلك، فس���كت  فاذهب 
مسلم، ثم أعادت القول ثانية 
فلم يرد عليها، تأملت هذه 
المرأة الصالحة بمسلم فرأت 
عليه مهابة اإليمان والتقوى 
وسيماء الصالحين، فكلمته 
بهذا العنوان وقالت: أصلحك 
اهلل يا عبداهلل ال يصلح لك 
الوقوف على باب داري وال 
أحله لك، فقال لها: أمة اهلل 
ما لي في ه���ذا المصر أهل 
وال عش���يرة فه���ل لك أجر 
ومعروف أن تضيفيني سواد 
الليلة، ولعلي مكافئك  هذه 
يوم القيامة؟ قالت: ومن أنت 
حتى تكافأني يوم القيامة؟ 
قال: أنا مسلم بن عقيل، غدر 
بي أهل مصركم هذا وبقيت 
وحيدا فريدا، فقالت له: أنت 
مسلم بن عقيل )أنت ابن عم 
الحسين( أدخل سيدي فداك 

أبي وأمي«.
واستطرد البالدي: هنيئا 
لهذه الم���رأة الصالحة بهذا 
الشرف العظيم، أدخلته إلى 
بيتها قدمت له العشاء أبى أن 
يأكل وبقي تلك الليلة قائما 

عدم نصرته ومساندته في 
ثورته بقولهم انه ليس له 
عندهم سوى كلمة ال اله اال 
اهلل موسى رسول اهلل فقط ال 
غير، مستشهدا بقوله تعالى 
)وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا 
من العالمين يا قوم ادخلوا 
التي كتب  المقدسة  األرض 
اهلل لك���م وال ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين 
قالوا يا موسى إن فيها قوما 
جبارين وإنا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا 
منها فإنا داخلون(، موضحا 
هكذا خذل االمام الحسين گ 
في يوم كربالء عندما طالبه 
القوم بالق���دوم الى الكوفة 
ومبايعته بعد ان ذاقوا ويالت 
الظلم واالضطهاد من حكومة 

معاوية ويزيد.
الى خطبة االمام  وأشار 
الحسين في يوم عاشوراء 
عندما واجه القوم في كربالء 
قائال »تبا لكم أيتها الجماعة 
وترحا، أحين استصرختمونا 
فأصرخناك���م  والهي���ن، 
موجفين، سللتم علينا سيفا 
أيمانكم، وحششتم  لنا في 
علينا ن���ارا اقتدحناها على 
عدونا وعدوكم فأصبحتم 
ألبا ألعدائكم على أوليائكم، 
بغير عدل أفشوه فيكم، وال 
أمل أصبح لكم فيهم، فهال لكم 
الويالت تركتمونا والسيف 
مشيم والجأش طامن والرأي 
لما يستصحف، ولكن أسرعتم 
إليها كطيرة الدبأ، وتداعيتم 
عليها كتهاف���ت الفراش ثم 
نقضتموها. فسحقا لكم يا 
عبيد االمة، وشذاذ األحزاب، 
الكت���اب، ومحرفي  ونبذة 
الكلم، وعصبة اإلثم، ونفثة 
الشيطان، ومطفئي السنن. 
ويحكم أه���ؤالء تعضدون، 

وعنا تتخاذلون«.
وتطرق الى صاحب الليلة 
الخامسة مس���لم بن عقيل 
رسول االمام الحسين گ 
الى الكوفة وثقته، قائال: ان 
مصيبة مسلم مصيبة أليمة 
ومحرقة للقلوب، خاصة أنه 
أقبل إلى الكوفة وهو العزيز 
عند أهل البيت عليهم السالم 
وسفير الحس���ين وممثله 
خاص���ة، وقد بايع���ه أكثر 
من ثمانية عشر ألفا، كلهم 
يقرأون كتاب الحسين گ 
ويضعونه على أعينهم ثم 

عليم بالظالمي���ن(، مؤكدا 
ان ه���ؤالء المس���تضعفين 
من ظل���م فرع���ون وطغاة 
بني اسرائيل خذلوا سيدنا 
موسى، معللين ذلك بأنهم 
اوذوا قبل قدومه وزاد اذاهم 
بعد قدومه مستشهدا بقوله 
تعالى )قال موس���ى لقومه 
اس���تعينوا باهلل واصبروا 
إن األرض هلل يورثه���ا من 
يش���اء من عباده والعاقبة 

للمتقين(.
وزاد: م���ن هنا نأتي الى 
االمام الحسين گ، حيث 
ان بني امي���ة فعلوا باألمة 
اإلسالمية ما فعله الفراعنة 
بقوم اسرائيل من قتل وظلم 
وسبي للنساء وغيرها من 
مظاه���ر الظلم والتخويف، 
موضحا انه بعد هذا الظلم 
استنجدوا بس���يد الشهداء 
االمام الحسين گ لينقذهم 
من الظلم وطغيان بني امية 
ولكنهم وعند خروجه اليهم 
خذلوه كما فعل بنو اسرائيل 

مع سيدنا موسى گ.
واردف: ان المرحلة الثانية 
هي مرحل���ة ما بعد خروج 
المصلح والقيام بثورته ضد 
الظل���م والطغيان كما فعل 
سيدنا موسى حين ثار على 
فرعون وجاءت مرحلة النصر 
وه���ي المرحلة الوس���طى 
للمجتمع، حيث ينقلب هذا 
المجتم���ع على ذلك النصر 
الدع���وى ويتكبروا  وتلك 
عل���ى نع���م اهلل وينقضوا 
عهدهم مع موسى من خالل 

من مصاع���ب ومتاعب في 
نش���ر دعوته���م للجميع، 
مؤكدا ان االنبياء والرس���ل 
والمصلحين كانوا يواجهون 
العديد من المتاعب والمشاكل 
الطغاة ومع  مع السالطين 
الطبقة الفقيرة والضعيفة في 
المجتمع، وابسط على ذلك 

زمن سيدنا موسى گ.
ولف���ت البال���دي الى ان 
هناك ثالث حاالت يجب ان 
نس���لط الضوء عليها وهي 
حال���ة المجتمع في الطبقة 
الفقيرة والطبقة الوسطى 
قبل قدوم المصلح السماوي 
او المصل���ح االرض���ي لهم 
واثناء قدومه وبعد قدومه، 
مش���يرا الى ان الحالة قبل 
قدوم���ه ه���ي االس���تنجاد 
والبحث عن المنجد لهم من 
ظلم واستبداد الطغاة لهم، 
مبينا ان ابسط مثال على ذلك 
هم بنو اسرائيل ألنهم اكثر 
الشعوب طغيانا وعصيانا 
وتمردا على األنبياء، حيث 
انه عندما اتاهم سيدنا موسى 
گ إلنقاذهم انقلبوا عليه 
متخاذلين مستشهدا بقوله 
تعالى )ألم تر إلى المأل من 
بني إسرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل اهلل قال 
هل عسيتم ان كتب عليكم 
القتال أال تقاتلوا قالوا وما لنا 
أال نقاتل في سبيل اهلل وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 
فلم���ا كتب عليه���م القتال 
تول���وا إال قليال منهم واهلل 

الثالث فهو ابناء ذو القربى 
وصلة الرحم، فلهذا االمر اثر 
عميق في حياه االنسان ألنها 
يعمل على الترابط والمودة 
الى طول  والمحبة ويؤدي 
العم���ر، والجدير بالذكر ان 
خير االمة كان يقوم بصلة 

الرحم.
وتابع: واما ما نهى الباري 
عز وجل عنه فهي الفحشاء 
لذا يتطلب  واللعن والسب 
من االنسان ان يتحلى بالقول 
العالقة مع  الطيب لتوثيق 
اآلخرين ثم النهي عن المنكر 
وهو االبتعاد لكل امر قبيح 
المؤمن  حيث يجب عل���ى 
انته���اج ذك���ر اهلل وصدق 
االمانة، وأخي���را فقد نهى 
الباري عز وجل عن البغي 
عل���ى االخري���ن»، متطرقا 
الى قصة مس���لم ابن عقيل 
ووصوله للكوفة وتأييده 
الكوفيين، حيث وصل  من 
عددهم الى 4 آالف، ولكنهم 
تركوا مس���لم بعد وصول 
الخبر الى عبيد اهلل ابن زياد، 
وهنا انتقل مسلم فيما بين 
دار هاني بن عروة وطوعة، 
واخيرا استقر آخر ليلة في 
بيت طوعة حتى جاء الجيش 
واخ���ذه الى قص���ر االمارة 
وقطع رأسه وألقيت جثته 
من فوق القصر وس���حبت 
في س���كك الكوفة مع هاني 

بن عروة.
وفي الحسينية الجديدة، 
تطرق مرتضى البالدي الى 
االنبياء وما كانوا يواجهونه 
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واصل���ت الحس���ينيات 
احياءها لذكرى استش���هاد 
االمام الحسين وجمع من اهل 
بيته واصحابه، وخصصت 
الليلة الخامس���ة من ليالي 
شهر محرم الحرام البن عم 
االمام الحسين وسفيره الى 
الكوفة مسلم بن عقيل وما 
تعرض ل���ه نتيجة تخاذل 
اهل الكوفة ونقضهم للعهد 
وتعاونهم مع والي الكوفة.

وفي حسينية آل بوحمد، 
ناشد الشيخ فاضل الدريع 
االمة االس���المية التمس���ك 
باالحكام االسالمية وتطبيقها 
عل���ى ارض الواق���ع، الفتا 
الى ان س���بب ضعف االمة 
االسالمية وتفككها وتشتتها 
هو االبتعاد عن تطبيق تلك 
االحكام، مما ادى الى انتشار 
الفتن والحقد والكراهية بين 

المسلمين.
واضاف الدريع: ان الباري 
ع���ز وجل ارس���ل الرس���ل 
واالنبياء والكتب السماوية 
من اج���ل التآلف والتكاتف 
والمحبة والمودة عن طريق 
االمر باالحكام التي جاءت في 
القرآن الكريم والنهي عما نهى 
عنه القرآن الكريم، خاصة ان 
هذه اآليات صريحة وموجهة 
وان ه���ذه االح���كام تعمل 
على تقوية اللحمة االسرية 
واالجتماعية وبالتالي تعود 
بالفائدة على االمة االسالمية 
ان تعزز من لحمته وقوته.

واشار الى ان الباري عز 
وجل امر بالعدل والمساواة 
واالحسان وايتاء ذي القربى 
والنهي عن الفحشاء والمنكر، 
وامر بالع���دل ألنه عادل ال 
يظلم مثق���ال ذرة واراد ان 
يعمم العدل والمساواة بين 
ابتداء من االسرة  البشرية 
ان  والمجتم���ع، وال ش���ك 
العدل يعني السواسية بين 
البشرية وعدم وجود تفرقة 
بين الجنس واللون واللسان، 
مبينا ان قيمة العدل االلهي 
العبادات خاصة  جاءت في 
في الحج والوقوف بعرفة 
العدل  ان  البديه���ي  وم���ن 
م���ن فيوض���ات االس���الم، 
موضحا: واما االحسان فله 
في االحكام واالخالق، وان 
افضل االحس���ان هو خير 
االنس���ان ألهله وعشيرته 
وهو مكمل للعدل، للتألف 
بين افراد المجتمع، اما االمر 

مرتضى البالدي يلقي كلمتهفاضل الدريع متحدثا للحضور

بكاء وتأثرتوزيع املشروبات خارج احدى احلسينيات جموع من املعزين في حسينية بو حمد 

اخلطباء أكدوا أن 
مسلم بن عقيل 

كان سفير احلسني 
إلى الكوفة وكانت 

مصيبته أليمة 
ومحرقة للقلوب

)هاني عبداهلل( )محمد خلوصي(جانب من احلضور في احد املجالس احلسينية   جانب اخر من احلضور في احلسينية اجلديدة 
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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.

العتيبي لـ»األنباء«: حرمان املوظف من الترفيع الوظيفي بسبب غياب يوم أو اثنني في العام ليس منطقياً

املسعد: »الفتوى والتشريع« ستبحث »بدل التدريس« 
والترفيع الوظيفي للمعلمني العتماد أفضل احللول

البعيجان: 50 مدرسة منتسبة لـ»اليونسكو« ونسعى لزيادة العدد

وأراد تعميمه على معلمي 
التربية باعتباره نش���رة 
جديدة ويج���ب ان تطبق 
على اجلميع، وبدورنا في 
جمعية املعلمني رفضنا هذه 
التي تلزم املوظف  الفكرة 
بأربع س���نوات عمل كاملة 
فعلية دون غياب يوم واحد 
للترفيع الوظيفي وليس من 
املنطق او العقالنية ان يحرم 
موظف بسبب غياب يوم او 
اثنني في العام، اال ان ديوان 
اخلدمة املدني���ة كان رده: 
»القانون يطبق على اجلميع 
م���ن املعلمني ومهندس���ني 

وأطباء وغيرهم«.
وتابع العتيبي: وفي هذا 
الصدد اعتمدن���ا على رأي 
ملراقبي شؤون التوظف في 
ديوان اخلدمة املدنية والذي 
أعطى املهندس���ني استثناء 

يعط���ي املوظ���ف  15 يوما 
إلى إجازة  إجازة باإلضافة 
احلج، واذا جتاوز املوظف 
ال� 15 يوما هنا ال يس���تحق 
الترفيع الوظيفي أما إذا لم 
يتجاوزها فهو مس���تحق 
وبعدها قمنا بالتعاون مع 
وزارة التربية بهذا الشأن ومت 
اعتماد املوضوع في مجلس 
الديوان  الوكالء ومخاطبة 
بش���أنه والدي���وان بدوره 
الفتوى والتشريع  خاطب 

لالستناد على رأيهم.
وأبدى العتيبي ش���كره 
وامتنانه إلى رئيس الفتوى 
والتشريع املستشار صالح 
املسعد الذي اهتم مبوضوع 
املعلمني واستقبل ممثلهم 
)جمعية املعلمني الكويتية( 
حتى يتسنى لنا نقل الصورة 

بشكل مباشر.

إلى  البعيجان  وأش����ار 
أن امل����دارس ش����اركت في 
عم����ل معرض لألنش����طة 
الت����ي مت عملها  والبرامج 
خالل العام الدراسي والتي 
ركزت على الشباب والروح 
الوطنية وتعزيز قيم الوالء 
واالنتماء للوطن وترسيخ 
الع����ادات والتقاليد وتراث 
اآلباء واألجداد، مشيرا إلى 
أن جميع املشاركات كانت 
متميزة وهادفة، مضيفا: »ان 
ذلك يدل على تفاعل املدارس 
مع أهداف املنظمة وسعيها 
التميز باهتمامها  لتحقيق 
ببرامج اليونيسكو«. وذكر 

ان عملية االنتساب إلى جلنة 
»اليونسكو« تخضع لعدة 
معايير وش����روط ينبغي 
على املدرس����ة التي ترغب 
ف����ي االنتس����اب حتقيقها 
منها وجود أنشطة تربوية 
وبرام����ج تعليمي����ة داخل 
ان  موضح����ا  املدرس����ة، 
هناك فرق����ا ميدانية تظهر 
للكش����ف على تطبيق هذه 
البرامج واملتابعة في تنظيم 
فعالياتها، إذ إنه يقوم بتقييم 
هذه البرامج وتقدمي التقارير 
اخلاصة بها متهيدا ملخاطبة 
املنظمة واحلص����ول على 

موافقة االنتساب.

وق���ال العتيب���ي ف���ي 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
إن موضوع بدل التدريس 
كان نقطة خالف اجلمعية 
مع دي���وان اخلدمة املدنية 
ال���ذي اعتمد رأي���ا خاصا 
ملعلمي وزارة األوقاف صادرا 
الفتوى والتش���ريع  ع���ن 

القيم وغرس مفاهيم الثقافة 
والعلوم لدى الطلبة، مشيرا 
إلى ان حفل التكرمي هذا أقيم 
التي شاركت مع  للمدارس 
الدراسي  العام  اللجنة عن 
الفائ���ت 2013/2012 والذي 
تأخر لظروف خارجة عن 

اإلرادة.
املدارس  وبني ان ع���دد 
املنتس���بة يبلغ حاليا 50 
مدرسة في مختلف املراحل 
الدراسية، الفتا إلى ان العمل 
جار لضم مدارس جديدة، 
املتوقع ان يصل  حيث من 
عددها إلى 60 مدرس���ة أو 

أكثر.
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أك���د رئي���س الفت���وى 
والتشريع املستشار صالح 
املسعد دعمه للمعلم لدوره 
ومكانته في تربية وتنشئة 
إدارة  الطلب���ة وأن  أبنائنا 
الفتوى والتشريع ستقوم 
ببح���ث موض���وع »ب���دل 
التدريس« ودراسته للوصول 

إلى احللول املناسبة.
وأكد رئيس مجلس جمعية 
املعلمني متعب العتيبي، دعم 
رئيس الفتوى والتش���ريع 
املستش���ار صالح املسعد 
للمعلم ودوره األساس���ي 
الطلبة  في تربية وتنشئة 
والطالبات واهتمامه ببحث 
موضوع )ب���دل التدريس( 
ودراس���ته للوص���ول إلى 

احللول املناسبة.
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ق���ال األمني العام للجنة 
الوطنية للتربية والعلوم 
»اليونس���كو«  والثقاف���ة 
البعيجان  د.عبداللطي���ف 
أهمية اجله���ود التي تقوم 
بها املدارس املنتسبة لشبكة 
اليونسكو، مشيرا إلى أنها 
قدمت مش���اريع وأنشطة 
وبرامج متميزة خالل العام 
الدراسي الفائت 2012/2013. 
وتابع البعيجان خالل حفل 
املدارس املنتس���بة  تكرمي 
أقيم  الذي  ل�»اليونس���كو« 
اللجنة  ب���أن  صباح أمس، 
تقوم سنويا بتكرمي املدارس 
املش���اركة تقديرا جلهودها 
الت���ي تبذله���ا ف���ي املجال 
التربوي والتعليمي وتعزيز 

جانب من اللقاء

)أسامة أبوعطية( د.عبداللطيف البعيجان مع عدد من املشاركني في احلفل 

جانب من التكرمي

املستشار صالح املسعد مستقبال متعب العتيبي ووفد جمعية املعلمني

العنزي،  عبداملجيد، يوسف 
فاطمة الصالح.

وحدد القرار مهام اللجنة 
بتحدي���د املتطلب���ات املادية 
لعق���د امللتق���ى واتخ���اذ ما 
يلزم والتنس���يق مع جهات 
االختصاص لتنفيذ وتهيئة 
اجلوانب الالزمة لعقد املؤمتر 
إعداد واقتراح  إلى  باإلضافة 
تشكيل اللجان الفنية اخلاصة 
باملؤمت���ر مبا فيه���ا اللجنة 
اإلعالمية واإلشراف ومتابعة 
أعمال املؤمتر واس���تخالص 
النتائج وتوصيات ما يتوصل 

إليه.

الوتيد: تشكيل جلنة ملتقى
»الرضا الوظيفي بني الواقع واملأمول«

الصالل: مراعاة املتعثرين دراسياً في االختبارات
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أكدت مديرة منطق���ة األحمدي التعليمية 
منى الصالل ضرورة مراعاة الطلبة املتعثرين 
دراسيا وتوفير أفضل األجواء لهم لكي يؤدوا 
اختباراتهم على أكمل وجه، مشددة على أهمية 

التواصل مع أولياء األمور في هذا اجلانب.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته الصالل 
مع مديري ومديرات املرحلة الثانوية مبدرسة 
بالط الشهداء الثانوية التابعة ملنطقة األحمدي 
التعليمية، وأش���ارت فيه الى االس���تعدادات 
الختب���ارات الفترة األولى التي انطلقت أمس 

إضافة إلى مناقشة عملية الصيانة اجلذرية 
للمدارس، السيما مع دخول موسم األمطار.

وطلب���ت الصالل من املديرين وضع خطة 
وقائية ملواجهة األمطار خاصة في املدارس التي 
تعاني من مش���كلة اخلرير، مؤكدة ان سالمة 

أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.
كما ش���ددت الصالل على ضرورة تفعيل 
مش���اريع الوزارة في املدارس حسب اخلطة 
املوضوعة وجدولها الزمني، معربة عن بالغ 
ش���كرها وتقديرها لتعاون أولياء األمور مع 
اإلدارات املدرسية إلجناح العملية التعليمية 

ملا فيه مصلحة أبنائنا الطلبة.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

شكلت وكيل وزارة التربية 
الوتيد جلنة لإلعداد  د.مرمي 
الوظيفي  مللتق���ى »الرض���ا 
بني الواق���ع واملأمول« إلدارة 
القضايا  التنسيق ملناقش���ة 
التربوية برئاسة مدير التنسيق 
رومي الهزاع وعضوية كل من: 
عايض السهلي، باسل السبت، 
خديجة العبدالرزاق، د.سميرة 
عبداهلل، فاطمة دشتي، ابتسام 
الزامل، خالد العتيبي، محمد 
السداني، عبدالرحمن اجلاسر، 
د.مرمي الوتيدبدري���ة الظفي���ري، فاطم���ة 

جانب من االجتماعمنى الصالل

افتتاح املتحف العلمي التربوي
املتنقل بـ»األحمدي التعليمية«

بحضور مدير عام اإلدارة العامة ملنطقة 
األحم���دي التعليمية باإلنابة د.ماجد العلي 
ومديرة إدارة التقني���ات نورة احلطاب مت 
افتتاح املعرض العلمي املتنقل املتمثل باملتحف 
العلمي التربوي، وذلك في مدرس���ة الرقة 
املتوس���طة للبنات، حيث يتضمن املعرض 
العديد من املقتنيات واملختبرات والوسائل 
التربوية والعلمية والتي تس���اهم وتعزز 
من العديد من القيم واملفاهيم واالجتاهات 
التربوية، حي���ث يعتبر هذا املعرض مكمال 
للمنهج املدرسي ويعتبر نشاطا خارج الفصل 

الدراسي وقامت املنطقة التعليمية ببرمجة 
زي���ارات طالبية مل���دارس املنطقة لالطالع 
واالس���تفادة من املعرض مبا يتضمنه من 
خبرات وجتارب متنوعة، وقام د.ماجد العلي 
بجولة لالطالع على جوانب وفصول املعرض 
استمع من خاللها للش���رح الوافي من قبل 
املسؤولني عن املعرض. وأشاد العلي بهذه 
التجربة املميزة واملفيدة خالل كلمته التي 
ألقاها على احلضور، ش���اكرا ومقدرا لدور 
مؤسسة اليوسفي في دعم هذا املعرض مبا 

يحقق فائدة تربوية للطلبة.

ماجد العلي اثناء اجلولة على املتحف واالستماع لشرح املسؤولني
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املتنافسون 
أظهروا مهارات 

إبداعية ومواهب 
عالية في تقدمي 
ابتكارات جديدة 

في فنون الضيافة 
والطهي العاملية 

واحمللية

حطمت الرقم القياسي بوضعها أعلى إعالن في العالم على ارتفاع 452 متراً من أعلى قمة برج خليفة

بطولة دبي العاملية للضيافة 2014 تسجل رقماً جديداً لدبي في »غينيس«
في العالم على ش���كل شعار 
دبي ملعرض إكس���بو 2020، 
حيث مت استخدام 4000 قطعة 
شوكوالته على مساحة 400 

متر مربع.
وتضم البطولة في دورتها 
الثانية أنش���طة ومسابقات 
الطه���ي والضياف���ة،  ف���ي 
حيث ستس���لط الضوء على 
التراث والثقاف���ة اإلماراتية 
البحتة، ويرمي  واخلليجية 
احلدث إلى التعريف بتقاليد 
الطهي اإلماراتية والضيافة 
اخلليجية وتعزيزها وحفظها 
القادمة، وس���يتيح  لألجيال 
أيضا فرص���ة للزوار للتمتع 
مبشاهدة أجمل العروض في 
الطهي وتناف���س احملترفني 
والهواة في إعداد أشهى وألذ 
األطباق اإلماراتية والعاملية، 
باإلضافة الى مس���ابقات في 
اإلبداعات الغذائية، واملنتجات 
اخلليجية، ومس���ابقة قطاع 

الضيافة وغيرها.
وحول منافسات البطولة، 
أش���اد رئي���س »بطولة دبي 
العاملية للضيافة« أحمد بن 
حارب بأداء املتنافسني ضمن 
املسابقات األربع لها، السيما 
أنه���ا اس���تقطبت نخبة من 
الكوادر البشرية املبدعة في 
مج���ال الضيافة من اإلمارات 
ودول اخلليج العربي والعالم، 
الفتا إلى أن األجواء احلماسية 
والعروض القوية واملستوى 
اإلب���داع والتميز  العالي من 
ال���ذي أظهره  واالحترافي���ة 
اليوم األول  املتبارون خالل 
اللجنة  تؤكد جناح جه���ود 
املنظمة في خلق منصة عاملية 
التواصل احلضاري  لتعزيز 
بني الشعوب من خالل فنون 
الطهي والتعري���ف بتقاليد 
الطهي اإلماراتية والضيافة 
اخلليجية وتعزيزها وحفظها 

لألجيال القادمة.
وتوجه بن حارب بالشكر 
لسمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي وسمو الشيخة هند بنت 
مكتوم بنت جمعة آل مكتوم 
على دعمهم الالمحدود لبطولة 

دبي العاملية للضيافة.

موس���وعة »غينيس« خالل 
ال���دورة االولى لبطولة دبي 
العام  اقيمت  الت���ي  العاملية 
املاضي، من خالل اعداد أكبر 
اطب���اق العصيدة في العالم 
بوزن 2.8 طن، وحتضير أكبر 
طبق خضار مخلل املعروف 
باسم »اآلتش���ار« مبساعدة 
فريق م���ن 19 رج���ال قاموا 
بتقطيع 1.5 طن من اخلضروات 
لتحضيريه ووزن نحو 1579 
كيلوغراما في 166 ساعة، كما 
مت استخدام 1520 ليترا من 
اخلل املمزوج مع األعش���اب 
والتوابل وامللح، وكان اإلجناز 
األخير ال���ذي مت ادراجه في 
موسوعة »غينيس« لألرقام 
القياس���ية، هو اع���داد أكبر 
فسيفساء لترفل الشوكوالته 

واوضح أن دبي توفر جميع 
عناصر اجلذب للس���ياح في 
جميع انح���اء العالم، وكون 
البطول���ة منص���ة لتعريف 
املجتمع الدولي بأنواع الطهي 
والضياف���ة االماراتي، لذلك 
نسعى الستقطاب 25 الف زائد 
ضمن فعاليات الدورة الثانية، 
خاص���ة ان البطول���ة تهدف 
للتعريف باألكالت الشعبية 
القدمية التي عرفت بها دولتنا 
احلبيبة على مر الس���نوات 
لتكون محل انظار العالم من 
خالل املأكوالت املتنوعة التي 
ستشهدها منصات املسابقة 

االماراتية.
وذكر أمني أن »بطولة دبي 
العاملي���ة للضيافة« جنحت 
في إدراج ثالث اجنازات في 

اعالن في العالم على ارتفاع 
452 مترا من اعلى قمة »برج 
خليفة«، وجاء االعالن عن ذلك 
خالل افتتاح فعاليات الدورة 

الثانية من البطولة.
اللجنة  واعتب���ر عض���و 
التنظيمي���ة في »بطولة دبي 
العاملية للضيافة« عمر أمني 
أن اإلعالن ع���ن بطولة دبي 
العاملية للضيافة من أعلى قمة 
في العالم من خالل برج خليفة 
سيضع البطولة محط انظار 
املجتمع الدولي، كونه االعالن 
االول من نوعه الذي يوضع 
على قمه البرج، وخاصة ان 
برج خليفة يستقطب شهريا 
150 الف زائر من جميع دول 
العالم، بواق���ع 5 آالف زائر 

يوميا تقريبا.

قدمه الطهاة خالل اليوم األول 
الذي ش���هد منافسات قوية 
الس���تعراض القدرات الفنية 
واجلمالية في مختلف املجاالت 
التي تشمل املنحوتات الثلجية، 
الش���وكوالته،  ومنحوت���ات 
واألش���كال املصنوع���ة من 
الزفاف  السكر، وتزيني كيك 

وغيرها.

رقم قياسي جديد

هذا وتسلم سمو الشيخ 
منصور بن محمد بن راش���د 
آل مكتوم، شهادة موسوعة 
القياسية  »غينيس« لألرقام 
العاملية، لتسجيل رقم قياسي 
عاملي جديد باسم »بطولة دبي 
العاملية للضيافة«، لتحطيمها 
الرقم القياسي بوضعها أعلى 

»اإلبداع���ات  الرئيس���يتني 
الغذائية« و»مستلزمات وأواني 
الطهي«، وتتميز املس���ابقة 
بالغنى والتنوع والتميز في 
الواسعة من  ظل املش���اركة 
كافة أنح���اء اخلليج العربي 
لتسليط الضوء على النكهات 
الطهي  التقليدي���ة وفن���ون 
اخلليج���ي وتقاليد الضيافة 
األصيل���ة التي تعكس اإلرث 
احلضاري والتراثي والثقافي 

العريق لدول املنطقة.
وتستقطب »مسابقة قطاع 
التي جتمع نحو  الضيافة«، 
700 متسابق من أصل 2588 
مش���ارك في »بطول���ة دبي 
العاملية للضيافة«، إقباال الفتا 
من ال���زوار الذين أعربوا عن 
إعجابهم ب���األداء املميز الذي 

دبي: انطلقت أمس بطولة 
دبي العاملية للضيافة 2014 في 
العاملي،  التجاري  مركز دبي 
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، وبحضور سمو 
الش���يخ منصور ب���ن محمد 
بن راش���د آل مكت���وم وعدد 
من كبار الشخصيات وأمهر 
طهاة العال���م وأبرز الوجوه 
الفنية والرياضية واإلعالمية 
املعروفة. وشهد اليوم األول 
مش���اركة إقليمي���ة ودولية 
واسعة، وسط أجواء تنافسية 
مفعمة باحلماس طغت على 
املسابقات األربع املتمثلة في 
»املسابقة الدولية« و»املنتجات 
و»املس���ابقة  اخلليجي���ة« 
اإلماراتية« و»مسابقة قطاع 
الضيافة« والتي أظهر خاللها 
إبداعية  املتنافسون مهارات 
ومواه���ب عالية ف���ي تقدمي 
ابتكارات جدي���دة في فنون 
الضياف���ة والطه���ي العاملية 

واحمللية.
وأقي���م في الي���وم األول 
مبناس���بة انطالق���ة بطولة 
دب���ي العاملية للضيافة حفل 
أوبريت، وذلك وسط مشاركة 
قوي���ة م���ن طلب���ة املدارس 
واألطفال والفنانني اإلماراتيني، 
واشتملت االوبريت على تقدمي 
أربع لوحات تعبر عن أصالة 
الش���عب اإلماراتي والتقاليد 
العريق���ة والت���راث احمللي 

والضيافة اإلماراتية.
ويتب���ارى 4 منتخب���ات 
ضم���ن »املس���ابقة الدولية« 
خالل انشطة اليوم االول من 
البطولة وهم: اجلزائر، اململكة 
اململكة األردنية  البحرينية، 
الهاشمية ومصر، لتقدمي أرقى 
االبتكارات وأش���هى األطباق 
العربية واخلليجية أمام جلنة 
حتكيم من أمهر وأشهر الطهاة 
احملترفني واخلبراء املختصني 

بالفن الطهي والضيافة.
أم���ا مس���ابقة املنتجات 
اخلليجية ومعرض املنتجات 
اخلليجي���ة، فحصدت ردود 
فع���ل إيجابي���ة جت���اه أداء 
البال���غ عددهم  املتس���ابقني 
308 متسابقني ضمن الفئتني 

عدد من أعالم الدول املشاركةاإلعالن الذي مت تسجيله في »غينيس«

فقرة من التراث اإلماراتي فقرة فنية من طلبة املدارس إحدى فقرات حفل االفتتاح
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)محمد هاشم( مشعل السبيعي وسماح الفرحان وإياد مالعب خالل املؤمتر الصحافي  

)هاني عبداهلل( كفاية العلبان متوسطة نورة العثمان وعبدالعزيز املطيري  

نبيلة اخلليل خالل استقبالها عزيز بالقاسم والوفد املرافق له

في مؤمتر صحافي لإلعالن عن إطالق ملتقى التعليم الذكي

يقام من 1 إلى 3 ديسمبر املقبل

السبيعي: »الشباب« حريصة على تقدمي أفضل 
اخلدمات للرعاية الشبابية.. والتعليم أهم عناصرها

انطالق احلملة اإلعالمية ملؤمتر اليوم العاملي لذوي اإلعاقة

اخلليل: تدريب الكوادر الوطنية 
على برنامج رفع جودة املنتج احمللي

رندى مرعي 

أكد مدير إدارة األنش����طة 
الدولة  الترويحية في وزارة 
لش����ؤون الش����باب مش����عل 
السبيعي حرص الوزارة على 
تقدمي أفضل اخلدمات للرعاية 
الشبابية، مشيرا إلى أن التعليم 
من أهم عناصر هذه الرعاية 
لذا البد من تطويره بالشكل 
املناسب ليتناسب مع كويت 

احلاضر وكويت املستقبل. 
ج����اء ذلك خ����ال مؤمتر 
صحافي لإلع����ان عن اطاق 
 Smart« ملتقى التعليم الذكي
 »Learning for Better Future
والذي سينطلق في 4 نوفمبر 
املقب����ل على مس����رح املكتبة 
الوطنية حت����ت رعاية وزير 
اإلعام ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، 
وال����ذي يقام بالتع����اون مع 
 Intelو creative vision شركة

 .education
وفي كلمته قال رئيس فريق 
الذكي  التعليمي  امللتقى  عمل 
من شركة كرييتف فجن سماح 
الفرح����ان أن التعليم أصبح 
حاجة ملح����ة لتطوير األمم 
والشعوب وعما برؤية صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
االحمد الس����امية في حتويل 
الباد إلى مركز مالي وجتاري 
في عام 2035، فقد جاءت فكرة 
مبادرة التعليم الذكي لتطوير 
التعليم وذل����ك ألنه لتحقيق 
هذه الرؤية السامية البد من 
العمل على مخرجات التعليم 
الس����يما أن هذا املجال يشهد 
اليوم قفزة نوعية من خال 
»التعلي����م الذكي« فهو اآللية 
الصحيح����ة لتطوير التعليم 

بشرى شعبان ـ كريم طارق

أعلنت مدي���ر عام بوابة 
العاملي���ة كفاية  التدري���ب 
انط���اق احلملة  العلب���ان 
اإلعامية ملؤمتر اليوم العاملي 
املقرر  لألفراد ذوي اإلعاقة، 
إقامته ف���ي الفترة من 1 الى 
3 ديسمبر املقبل، وذلك في 
قاعة الراية بفندق كورت يارد 
ماريوت، معربة عن سعادتها 
باستضافة هذا احلدث للعام 
اخلامس على التوالي باسم 
الكويت، منذ أن أقرت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة في عام 
العاملي لألفراد  1982 »اليوم 
ذوي اإلعاقة« كمناسبة عاملية 
تنظم في الثالث من ديسمبر 
بشكل س���نوي، مشيرة الى 
أن املؤمتر س���يحمل شعار 
هيئ���ة األمم املتح���دة لعام 
2014 »التنمية املس���تدامة: 
عهد التكنولوجيا«. جاء ذلك 
على هامش املؤمتر الصحافي 
التدريب  أقامته بوابة  الذي 
العاملية صباح أمس في قاعة 
امللتقى اإلعامي العربي في 

بيت العثمان.
وأضاف���ت العلب���ان اننا 
تش���رفنا مبوافق���ة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على رعاية هذا احلدث 
كجزء من التفاعل مع األنشطة 
العاملية التي من شأنها رفع 
اس���م الكويت عاليا، وإبراز 
الوجه احلض���اري للكويت 
ودوره���ا في دع���م البرامج 
التنموي���ة اخلاصة باألفراد 
ذوي اإلعاق���ة، الفتة إلى أنه 
خال املؤمتر سيكون هناك 5 
محمد راتبفرق عمل مكونة من متطوعني 

قالت رئيس مجلس اإلدارة 
املدير الع���ام للهيئة العامة 
الزراعة والثروة  لش���ؤون 
السمكية نبيلة اخلليل، إن 
الهيئة سوف تقوم بتدريب 
الكوادر الوطنية في برنامج 
رفع ج���ودة املنتج احمللى 
ورفع الكفاءة اإلنتاجية لدى 
املنتجني بالطرق والوسائل 
العلمية احلديثة، ما يساعد 
على حتقيق األهداف املرجوة 
إل���ى جانب تلبية  من ذلك 
الهيئة في الوصول  طموح 
الى نسب من االكتفاء الذاتي 

بدرجة عالية.
جاء ذلك خال استقبالها 
املنس���ق اإلقليم���ي للمركز 
الدولي للبحوث الزراعية في 
املناطق اجلافة عزيز بالقاسم 
والوفد املرافق له، وذلك على 

إذ انه عبارة عن منهاج كامل 
يربط الطالب واملعلم والهيئة 
املدرسية وأولياء األمور ووزارة 
التربي����ة ببعضها. وش����رح 
الفرحان الف����رق بني التعليم 
الذك����ي والتعليم االلكتروني 
الفتًا إلى  ان����ه خال امللتقى 
س����يتم عرض جتارب لدول 
طبقت ه����ذه التجربة، اضافة 
إلى عرض خبرات كويتية من 
متخصصني في مجال التعليم 
ليتم تبادلها مع خبراء عامليني 
في هذا املجال ساعني إلى إيجاد 
شراكة استراتيجية لتطبيق 

هذه املبادرة في الكويت. 
وقال الفرحان أنه مع ختام 
امللتقى سيتم رفع توصيات 
إلى كل من وزير اإلعام ووزير 
التربية ألن  الشباب، ووزير 
تكون خطوة في وضع خارطة 

طريق لتطبيق هذا النظام. 
من جانبه حت����دث ممثل 
ش����ركة انتل إياد ماعب عن 
رؤية الشركة في تعزيز التميز 
ف����ي التعليم في جميع أنحاء 
العالم من خال إنشاء وتوسيع 

تقودهم رغبة اخلير والعطاء. 
متمنية ان يتكلل هذا العمل 
بالتوفيق والسداد، وأن يوفقنا 
الباري عز وجل ملا فيه اخلير 
والصالح خلدمة اإلنسانية، 
مشيرة الى أن جناح هذا العمل 
اإلنس���اني يكتمل بتضافر 
اجلهود ودعم املؤسس���ات 

احلكومية واألهلية.
من جانبه���ا، قالت نائب 
مدي���ر عام بواب���ة التدريب 
العاملية نورة العثمان ان هناك 
سلسلة مكونة من 36 ورشة 
عمل ستعقد ضمن فعاليات 
وانش���طة املؤمت���ر، والتي 
يقدمها كبار اخلبراء الدوليني 
في مجال اإلعاقة من الواليات 
املتحدة األميركية، وس���يتم 
تسليط الضوء على املجاالت 
التالية: قيادة التربية اخلاصة، 
التوحد،  اإلعاقات الشديدة، 
مازمة الداون، تشتت االنتباه 
وفرط احلركة، وصعوبات 
التعلم، وذلك تلبية للحاجة 
املاس���ة لتطوير املعرفة في 

هامش ورشة العمل املقامة 
بالكويت بالتعاون مع املركز، 
الطرق  والتي حتمل عنوان 
احلديثة إلنتاج وإكثار بذور 

النباتات احمللية.
وأضافت أن الهيئة بحاجة 

حوس����بة التكنولوجيا إثراء 
حلياة الطاب في العالم. 

وق����ال ماع����ب أن هناك 
150 ملي����ون طالب في العالم 
انتل  يتعلم����ون من خ����ال 
تكنولوجيا، و10 مايني أستاذ 
تلقوا تدريبات من برنامج انتل 
»التعليم للمس����تقبل« وهو 
برنامج عاملي يساعد املعلمني 
في توظيف التكنولوجيا في 
التعليم في الصفوف وغيرها 
من األهداف التي من ش����أنها 

تطوير التعلم الذكي. 
وق����ال ماع����ب ان انت����ل 
تدعم املعلم����ني واحلكومات 
وتكنولوجي����ا املعلومات في 
وضع خارط����ة طريق جلعل 
الرؤية واقعا، وإنش����اء إطار 
املناهج  السياسات ومواءمة 
والتقيي����م ومتك����ني املعلمني 
مع التنمي����ة املهنية وحتديد 
األجهزة واحملت����وى والبنية 
التحتي����ة للتعلم والتدريس 
وتوفير أدوات ودراسات حالة 
املمارسات في  لعرض أفضل 

مجال البحث والتقييم. 

هذه املجاالت واالستفادة من 
أصحاب اخلبرة واملمارسات 

الناجحة.
انه من  العثمان  وذكرت 
العمل س���يتم  خال ورش 
تدريب العامل���ني في مجال 
التربية اخلاصة على العديد 
امله���ارات واألس���اليب  من 
املتنوعة في تعليم وتدريب 
األفراد ذوي اإلعاقة، وكذلك 
س���يتم تدريب أولياء أمور 
األفراد ذوي اإلعاقة وإرشادهم 

على بعض األفكار.
ق���ال املتحدث  ب���دوره، 
التدريب  الرسمي في بوابة 
العاملية ممثا عن الش���باب 
ذوي اإلعاق���ة عبدالعزي���ز 
املطيري أن ما مييز مؤمترنا 
اننا نحن كش���باب من ذوي 
اإلعاقة س���نكون املتحدثني 
الرئيس���يني ع���ن قضايانا، 
حيث سيشتمل املؤمتر على 
لقاءات حوارية، وسيتم من 
خالها تناول مواضيع تهمنا 

جميعا.

إلى االستفادة من كل اخلبرات 
في املجاالت الزراعية لتطوير 
ه���ذا القط���اع والتنس���يق 
م���ع املرك���ز بش���أن وضع 
إستراتيجية ودراسة لتطوير 

املراعي في الكويت.

انسيابية في عمل هيئة املعاقنيد.طارق الشطي وعصام بن حيدر مع إحدى املراجعات 

بعد إقرار العمل على فترتني صباحية ومسائية

الشطي: العمل يسير بانسيابية في هيئة املعاقني

»السكنية«: تخطيط وتصميم »املطالع« 
يسير وفق اجلدول الزمني احملدد

حمد العنزي

العامة  أكدت املؤسس���ة 
للرعاية السكنية أن تخطيط 
وتصميم مدينة املطاع مع 
التحالف االستشاري العاملي 
الزمني  يسير وفق اجلدول 

احملدد عند التعاقد. 
وقال نائ���ب املدير العام 
لشؤون التخطيط والتصميم 
باملؤسسة م.علي احلبيل في 
تصريح صحافي إن اللجنة 

البديل  املش���رفة اعتم���دت 
التخطيطي املقترح من قبل 
التحالف االستشاري من أصل 

ثاثة بدائل مت اقتراحها. 
أن  احلبي���ل  وأض���اف 
مجمل ما يتعلق بالتخطيط 
والتصمي���م ملدينة املطاع 
م���ع التحالف االستش���اري 
العاملي يسير وفق اجلدول 
الزمني الذي مت وضعه عند 

التعاقد. 
وكانت »الس���كنية« قد 

أعلنت في وقت سابق تعاقدها 
مع حتالف استشاري عاملي 
لتخطي���ط وتصميم الطرق 
التحتي���ة لباكورة  والبنية 
مش���اريع ح���ل القضي���ة 
االسكانية من خال مشروع 

»املطاع«. 
وتوقعت املؤسس���ة أن 
توزع أول مجموعة من وحدات 
املش���روع على املخطط في 
السنة املالية 2016/15 وباقي 
املالية  السنة  وحداته خال 

2017/16 التزاما منها باخلطة 
االس���كانية قصي���رة األجل 
حللحلة املشكلة االسكانية. 
ويع���د مش���روع مدينة 
املطاع أحد أكبر املش���اريع 
التي تعمل املؤسس���ة عليها 
حالي���ا ويحتوي م���ا يزيد 
على 20 ألف وحدة س���كنية 
العامة  املبان���ي  الى  اضافة 
واحلكومي���ة لتكون املدينة 
متكاملة ومصممة على أحدث 

التصاميم.

بشرى شعبان

أكد مدير عام الهيئة العامة 
للمعاق����ني د.طارق الش����طي 
س����ير العمل بكل انس����يابية 
في الهيئة السيما بعد وضع 
جدول للمراجعني على فترتني 
صباحية ومسائية، الفتا الى 
ان هناك حالة م����ن االرتياح 
تس����ود املوظفني م����ن حيث 
اجناز املعام����ات للمراجعني 
بكل س����هولة. وأشار الشطي 
في تصريح ل�����  »األنباء« ان 
املدير العام ونوابه حرصوا على 

التواجد في صالة االستقبال 
خ����ال الفترت����ني الصباحية 
واملسائية والعمل مع املوظفني 
إلجناز اكبر عدد من املعامات 
يوميا.  وعن حركة املراجعني 
ق����ال ان اع����داد الرج����ال من 
املراجعني في الدوام املسائي 
تخطت املائة مراجع اما النساء 
فوصلت الى 50 مراجعة مؤكدا 
انه ال توجد اي عقبات. وأكد 
الشطي ان الهيئة مستمرة في 
العمل ضمن هذه املنهجية على 
فترتني ووفق اجلدول احملدد 
للنس����اء والرج����ال الى حني 

االنتهاء م����ن ميكنة اخلدمات 
وفت����ح العمل عب����ر البوابة 
االلكترونية.  وتوجه بالشكر 
الى نائب املدير العام للخدمات 
الطبية والنفس����ية عصام بن 
حيدر على حرصه على التواجد 
مع املوظفني يوميا في الصالة 
ومساعدتهم في اجناز املعامات، 
وكذل����ك لكل موظف����ي الهيئة 
وباألخص قس����م االستقبال 
العامل في صالة املراجعني على 
تفانيهم بالعمل ودماثة خلقهم 
في استقبال املراجعني والرد 

على كل االستفسارات.

الصبيح تصل شرم الشيخ للمشاركة 
في مؤمتر عربي حول التنمية

ش����رم الش����يخ � )كونا(: 
وصلت وزيرة الشؤون وزيرة 
التخطيط والتنمية اإلدارية هند 
الصبيح الى مدينة شرم الشيخ 
املصري����ة، وذلك لترؤس وفد 
الكويت ف����ي املؤمتر الوزاري 
حول »بلورة األهداف والغايات 
ألهداف التنمية العربية ما بعد 
2015« الذي يبدأ أعماله اليوم. 
ويقام املؤمتر الذي تنظمه األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية 
»األمانة الفنية ملجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب« 
حتت رعاية الرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي.

ومن املقرر ان يناقش املؤمتر 
أولويات التنمية املس����تدامة 
للمنطق����ة العربي����ة في إطار 
أجندة التنمية العاملية ما بعد 
2015. يذكر ان اجتماعات لكبار 
املسؤولني في وزارات الشؤون 
العربية سبقت أعمال املؤمتر 
وشارك فيها وفد كويتي برئاسة 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل عبداحملسن املطيري. 
وكان في استقبال الصبيح لدى 
وصولها مطار ش����رم الشيخ 
سكرتير أول مندوبية الكويت 
الدائم����ة لدى جامع����ة الدول 

العربية محمد العاطي.

إشهار جمعية مكافحة البهاق
بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا يقضي 
بإشهار اجلمعية الكويتية ملكافحة البهاق، ويدير شؤونها 

مجلس إدارة من 7 أعضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية مرة 
كل سنتني وتبدأ السنة املالية في أول أبريل وتنتهي في 

نهاية مارس باستثناء السنة األولى تبدأ من تاريخ اإلشهار 
وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي.

جاسم بشارة

خالل ندوة في معهد الدراسات القضائية حول احلماية القانونية للبيئة

بشارة: إصدار القانون البيئي خطوة مهمة 
واإلنسان ال يرتدع إال بوجود عقوبات

دارين العلي

الكوي����ت  نظ����م معه����د 
للدراسات القضائية والقانونية 
أمس األول ندوة حول احلماية 
القانونية للبيئة حاضر فيها 
عضو هيئة التدريس وأستاذ 
علوم البيئة في كلية القانون 
العاملية د.جاس����م  الكويتية 
بشارة ورئيس قسم القانون 
الدولي في كلية احلقوق في 
الكويت د.عيس����ى  جامع����ة 
القانون  العن����زي وأس����تاذ 
الكلي����ة د.مرضي  املدني في 
العي����اش ونائ����ب مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة لشؤون 
الرقابة البيئة بالوكالة د.محمد 
االحمد، وبإدارة املستشار نواف 
بوصلي����ب. ومت خال الندوة 
إلق����اء الضوء عل����ى مختلف 
اجلوانب املتعلقة بقانون البيئة 
اجلديد 2014/42، حيث حتدث 
د.جاسم بشارة عن اجلوانب 
البيئة في  املتعلقة بحماي����ة 

الشريعة اإلسامية.
وتن����اول اجلانب املتعلق 
بأهمية بناء ثقافة عامة لدى 
املجتمع بشأن حماية البيئة، 
وما لذلك من أهمية في االمتثال 
القانون، كما حتدث  لتطبيق 
املاس����ة لبناء  عن احلاج����ة 
القدرات لدى مختلف القطاعات 
املعنية بتطبيق قانون حماية 
ف����ي جوانبه  البيئة س����واء 

الفنية والتقنية أو في تأهيل 
وتدريب وتعليم وتثقيف وبناء 
القدرات لدى اجلهات املعنية 
في تطبيقه كالقضاء والنيابة 
الداخلية  العامة والتحقيقات 
التي تقع على عاتقها مسؤولية 

تطبيق هذا القانون.
وأشار بش����ارة الى أهمية 
إيجاد آليات اإللزام وااللتزام 
واإلفصاح، مفندا هذه النقاط 
بض����رورة ح����رص جه����ات 
تطبيق القان����ون على إيجاد 
آليات تضمن لها إلزام األفراد 
واملؤسس����ات مبواده، مشددا 
على ان هذا القانون وبالرغم من 
كونه جديدا، إال ان هناك عددا 
من القوانني املتناثرة كقانون 
النظاف����ة في بلدي����ة الكويت 
وقانون حماية الثروة السمكية 
في هيئة الزراعة وقانون منع 
التدخني في األماكن العامة عند 
وزارة الصحة، فهذا ال مينع من 
وجود مظلة قانونية واحدة، 
مؤكدا ان الش����أن البيئي لن 
يتط����ور إال بقانون بيئي ذو 
أسنان حادة. وقال ان الناس 
ال ترتدع إال بوجود ما يردعها، 
معتبرا ان إصدار القانون خطة 
ق����ال د.محمد  مهمة. بدوره، 
األحم����د ان القان����ون البيئي 
اجلديد يشكل نقلة نوعية في 
تغيير منط اإلدارة البيئية في 
الباد وفي إيجاد أدوات متمكنة 
لتطبيق مواده) 181( بعد مرور 

50 عاما على بدء العمل البيئي 
في الباد. الفتا إلى ان القانون 
ميث����ل تطورا كبيرا في الفكر 

والعلم البيئي.
وأوضح انه للمرة األولى 
على مستوى الشرق األوسط 
يت����م التوجه له����ذا األداء في 
اإلدارة البيئية إذ ان القانون 
لم يوضع لكي يذكر ما يجب 
وما ال يجب وإمنا لتحس����ني 
الى  البيئي����ة، الفت����ا  اإلدارة 
التي  البيئية  مسألة الشرطة 
س����تكون ملزمة أمام املجلس 
األعلى بتسليم تقارير حول 

التعامل البيئي.
العنزي  وحتدث د.عيسى 
عن األشخاص الذين سيطبق 
عليهم القانون، الفتا الى انه 
س����يطال األفراد واملؤسسات 
واجلهات اخلاصة واحلكومية 
ممن يخضعون لقانون الكويت، 
مش����يرا الى ان ه����ذا القانون 
إذ ان  يعكس خبرات املشرع 

الغاية منه حماية البيئة.
أما د.مرضي العياش فلفت 
القانون متشعب جدا  الى ان 
وله خصوصية تامة تقتضي 
وجود علم بالبيئة واجلمع بني 
العديد من التخصصات اإلدارية 
واجلزائية واملدنية والدولية 
انه  الى  والدس����تورية، الفتا 
في ش����ق القانون املدني فإن 
املسؤولية املدنية للبيئة من 

ضمن املتطلبات األساسية.

األحمد: القانون 
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عادل عبداهلل القناعي
عندما نريد أن نعرف نهضة وتقدم أي »وطن«، ال 
بد أن يكون مقياسنا هو »اإلعالم« ألنه يعتبر في 

املقام األول من الوسائل القوية واملهمة التي تساهم 
في بناء الشعوب وتقدمها احلضاري، حيث ال بد 

أن يتسم بأهداف واضحة، ويعرض جميع القضايا 
بشكل أمني ومنصف، ويقف على مسافة واحدة من 
جميع األطراف، فال يجامل طرفا مقابل طرف آخر، 

وأال يستخدم نفوذه وسلطته من أجل حتقيق مآرب 
شخصية وانتقامية.

وال يخفى على أحد ان وسائل اإلعالم املختلفة 
املنبثقة من كيان الدولة قد تخلق وتصنع »تقدم 

ونهضة« أمم، فإما أن تصنع جيال يسير وميارس 
حقوقه بشكل إيجابي ميهد لطريق التقدم والتنمية 

أو يكون سلبيا سيئا لهدم عقول البشر وإذاللهم.
وفي ظل تعدد القنوات الفضائية املختلفة في 

عاملنا العربي واإلسالمي، يواجه املشاهد العديد من 
التناقضات اإلخبارية املتنوعة، التي بدأت تنخر 

وتشتت عقل وفكر املشاهد يوميا مبا يدور ويحدث 

حوله من أحداث تعصف وتزلزل عاملنا العربي 
واإلسالمي، وفي املقابل ال ننكر ان اعالم اجلهل 

والكذب املتمثل في االعالم الفاسد والهابط قد 
ميارس كل األساليب القذرة من أجل متهيد الطريق 

خللق جيل متخلف فاسد مرتش يؤمن بنظرية 
التقليد األعمى املتخلف.

وفي وقتنا احلالي بدأ اإلعالم يدخل بيوتنا 
مبصراعيه، حتى أصبحت بعض القنوات الفضائية 
ولألسف الشديد تبث مشاهد مخزية للنظر يندى 

لها اجلبني، وتتناقض مع تعاليم وقيم اإلسالم 
احلنيف، بهدف الربح املادي واالنتشار اجلمهوري، 
وهذا بحد ذاته سلوك سيئ ومشبوه يراد به خلق 

جيل يؤمن باجلرمية واخليانة والفساد وانعدام 
القيم والعادات، وهذا هو ما يريده أعداء اإلسالم، 

وذلك لتطبيق مخططهم اخلبيث لهدم األفكار البناءة 
وزعزعة االستقرار واألمن وإثارة الفتنة بني شعوب 
العالم العربي، حتى انعدم ما يسمى مبيثاق الشرف 

بني اإلعالمني ووسائل اإلعالم املختلفة.

وحني نشاهد »بعض« القنوات الفضائية التي تنقل 
اخلبر من موقع احلدث عما يدور ويحاك في عاملنا 

العربي واإلسالمي حول مسلسل القتل والقصف 
اليومي في ليبيا واليمن وسورية والعراق ومصر 
وتدنيس املسجد األقصى من قبل مجرمي الكيان 
الصهيوني، ومن ثم نشاهد قنوات كـ »العبرية أن 

تكذب أكثر وأكثر« أو قنوات اعالم الفلول أو قنوات 
مأجورة التي بدورها تشوه وتخدع املشاهد العربي 
وحتجب الصورة احلقيقية ملا يحدث ويحاك، فهذا 

هو املعنى احلقيقي لالعالم الفاسد والهابط الذي 
بدأ ينتشر ويأخذ حيزا كبيرا في كل بيت، وهو 

جزء من منظومة عمل ينتج عنه املذيع والصحافي 
والبرنامج والقناة واجلريدة واملوقع، الذين 

ينصبون حتت غطاء الفساد اإلعالمي الهابط.
فمقاطعة اإلعالم الفاسد الذي ال يخدم وال يحترم 
عقول مشاهديه هو الطريق الصحيح لبداية خلق 
جيل واع ومثقف يحترم الكلمة واخلبر والطرح 

اإلعالمي الهادف.

أيها اإلعالم 
العربي احترم 
عقولنا

مجرد رأي

سلطان إبراهيم الخلف

مطلق الوهيدة

انتخابات تونس التشريعية التي متت بكل هدوء 
وشفافية تدل على أن تونس قد دخلت مرحلة فارقة 
في تلمس طريقها الصحيح نحو الدميوقراطية بعد 
ثورة 17 ديسمبر املجيدة. وبهذه االنتخابات تكون 
تونس قد جنحت في حتقيق مرحلة انتقالية مهمة 

من عمر ثورتها وفي جتاوز عقبات كبيرة كادت أن 
تطيح بثورتها وتعيدها إلى مربع ما قبل الثورة.
ولعل من أهم أسباب انتصار الثورة التونسية 

هو وعي الشعب التونسي بأهمية التمسك بثورته 
املجيدة كضمان نحو التحول إلى الدميوقراطية ألنها 

السبيل الوحيد في حتقيق طموحات وآمال الشعب 
التونسي من خالل مشاركة شعبية حقيقية تتحسس 

حاجات وطموحات املواطن التونسي. 
وال بد من اإلشارة إلى سبب آخر ال يقل أهمية عن 

السبب األول وهو وقوف اجليش التونسي على 
احلياد من الثورة ورفضه التدخل أو القيام بأي عمل 

إقصائي ألي فصيل سياسي أو الوقوف إلى جانب 
فصيل على حساب فصيل آخر رغم انقسام الشعب 

التونسي إلى تيارين متباينني، إسالمي يؤكد احملافظة 
على الهوية اإلسالمية للدولة التونسية، وآخر علماني 
ال تعنيه اخللفية الدينية للدولة. كما ان تونس بوعي 

شعبها كانت عصية على احملاوالت اخلارجية التي 
تريد النيل من ثورتها.

وكما هو متوقع جاء حزب نداء تونس العلماني 
وحزب النهضة اإلسالمية على رأس األحزاب 

الفائزة في االنتخابات التشريعية مع تقدم حزب 
نداء تونس بفارق قليل من املقاعد يتيح له تشكيل 

حكومة ائتالفية، لكن ذلك ال يعني أن تونس ستواجه 
صراعا أيديولوجيا بني احلركتني، ألن ما يهم الشعب 

التونسي هو التركيز على إعادة بناء االقتصاد 
التونسي وتوفير فرص العمل للشباب التونسي 

العاطل الذين قامت الثورة على أكتافهم، وأي فشل 
ألي حكومة في هذا االجتاه سيكون مصيرها 

االنهيار بعد فقدانها الثقة من قبل الشعب التونسي 
الذي سيراقب أداءها عن كثب.

 كعرب ومسلمني نشعر بفخر واعتزاز  الختيار 
الشعب التونسي طريق الدميوقراطية ونتمنى له 

التوفيق والنجاح في بناء تونس حديثة دميوقراطية 
تكون مثاال يحتذى في دول الربيع العربي. 

>>>
بقدرة قادر حتولت كوباني إلى مركز اهتمام 

عاملي كما لو أنها البلدة الوحيدة املنكوبة في 
سورية التي حتتاج إلى كل هذا احلشد العسكري 

الدولي حتى غطت أحداثها على جرائم نظام 
البعث الطائفي السوري ضد شعب سورية الذي 

يعاني تشريدا وحصارا وقتال بالبراميل املتفجرة 
منذ 3 سنوات، واألدهى من ذلك أن هذه احلرب 
العاملية التي ستستمر لبضع سنوات تكلف 8.3 

ماليني دوالر يوميا يدفعها املشاركون في احلملة 
العسكرية ضد )داعش( وليس ضد نظام البعث 

الطائفي الذي هو سبب املشكلة.
>>>

السفارة الهندية تفرض تأمينا يبلغ بضع مئات 
من الدنانير على الكفيل الكويتي حلفظ حقوق 
نسائهن اخلادمات في املنازل مع ان النساء في 

 الهند يعانني هضما كبيرا حلقوقهن 
وسوء معاملة وتعيش غالبيتهن بؤسا ال يطاق 
باملقارنة مع وضعهن في الكويت، حيث تتوافر 

لهن كل ضرورات احلياة من خدمات صحية 
وطعام وملبس ومسكن ال يحلمن بها في بلدهن 

الهند.

منذ خمس سنوات كتبنا مقالة عنوانها »براڤو 
إيران ان صدقت أميركا«، واليوم نكرر هذا 

العنوان، مضيفني إليها كلمات فارسية تستحقها 
جمهورية إيران االسالمية على مواقفها الوطنية 

التي خدمت بها أمتها واملؤمنني بأفكارها ومبادئها 
الوطنية لبلدها وشعبها.

 تلك املواقف التي جعلتها صامدة منذ أكثر من 
ثالثة عقود مدعومة من شعبها واملؤمنني بنهجها، 

على الرغم من تكالب أغلب الدول الكبرى عليها 
من حصارات اقتصادية حجزت عنها االموال 

وقطع الغيار واملواد الكمالية، لكنها استطاعت بناء 
قوتها الذاتية علميا وصناعيا حتى اصبحت على 
قدر من االحترام من االصدقاء واالعداء على حد 

سواء، ونحن ال نستطيع انكار ما سلف ذكره 
حتى ال نكون كالنعامة، واملثل معروف، وهي 

اآلن أوشكت على الوصول الى اتفاق مع أعداء 
األمس، فهي في موقع الرابح ألنها ملكت املعلومية 

واملواقع الصناعية.
وبعد عقد من الزمن يفرجها اهلل ومن ميل إلى ميل 

فرج.

أما نحن كأمة عربية، فهرج ومرج وقاتل ومقتول 
وتفجيرات هنا وهناك وهجر وتهجير واختالف 
على سطح األرض وفي باطنها، وأصبح وجودنا 

مهددا، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية التي اذا أصابها خلل أمني 
ال سمح اهلل لم يبق لهذه األمة عربيا او اسالميا اي 

شخصية يعتمد عليها، وسنصبح ضمن كيانات 
ومسميات ال نعرف وجهها من قفاها، وهذا ليس 
مستغربا على بلد النيل الذي تعرض للمؤامرات 
والغزوات منذ ما يربو على قرنني، ولكن صمود 

الشعب املصري بدد أحالم األعداء.
فنرجو أن نوقف تآمر بعضنا على البعض اآلخر 

قبل أن نلحق بالثيران الثالثة.
والشعب اإليراني له مطالب كما لغيره، لكنه أوقفها 
حينما شعر بأن الكيان واألمة ووجودها مهدد، كما 

فعل الشعب الكويتي أثناء الغزو الصدامي بتلك 
املواقف املشهود لها، أال يستحقون أن نقول لهم 

براڤو براڤو دبل.
خوب هست = زين جدا.
وخيلي ممنون = شكرا.

أَكفاُء الِتمثاِل  ِجَهِة  ِمن  الناُس 
َحــْواُء َواألُُم  آَدُم  ــُم  ــوُه أب

ُمشاَكلٌَة َوأَرواٌح  َكنَفٍس  نَفٌس 
َوأعضاُء فيها  ُخِلَقت  َوأَعُظٍم 

أوِعيٌَة الناِس  أُمَّهاُت  ــا  َوإنَّ
آباُء َوِلألحساِب  ُمستَوِدعاٌت 

َفإن يَُكن لَُهُم ِمن أصِلِهم َشَرٌف
َواملــاُء َفالطنُي  بِه  ُيفاِخروَن 

إنَُّهُم الِعلِم  الَفضُل إال أِلهِل  ما 
ُء أِدالاّ مِلَن ِاستَهدى  الُهدى  َعلى 

َوَقدُر ُكلِّ ِامِرٍئ ما كاَن يُحِسنُهُ
أسماُء األفعاِل  َعلى  َوِللِرجاِل 

يَجَهلُُه ِامِرٍئ ما كاَن  ُكلِّ  َوِضدُّ 
أعداُء الِعلِم  أِلهِل  َواجلاِهلوَن 

َوإن أتَيَت بجوٍد ِمن َذوي نََسٍب
َوَعلياُء جــوٌد  ِنسبَتَنا  ــإنَّ  َف

بََدالً بِه  تَطلُب  َوال  بِعلٍم  َفُفز 
َفالناُس َموتى َوأُهُل الِعلِم أحياُء

اإلمام علي كرم اهلل وجهه

تونس.. 
انطالقة نحو 
الدميوقراطية

براڤو إيران 
»خوب هست 
وخيلي ممنون«

فكرة

رأي

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
خامت األنبياء واملرسلني، نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعني، أما بعد:
فمن رحمة اهلل بعباده أن جعل لهم مواسم 

للخيرات ليتزودوا فيها من الطاعات، ويرتفعوا 
بها في الدرجات، وينعموا فيها باخلير والبركات، 

وإن من هذه املواسم اخليرة شهر اهلل احملرم، 
وهو من األشهر احلرم كما قال تعالى: )إن عدة 
الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا في كتاب اهلل 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم- التوبة: 36(، 

وهي محرم ورجب وذو القعدة وذو احلجة.
الصوم في شهر اهلل احملرم عبادة جليلة وقربة 

وفضيلة، فعن أبي هريرة ÿ أن رسول اهلل 
ژ قال: »أفضل الصالة بعد املكتوبة الصالة في 
جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان 

صيام شهر اهلل احملرم« أخرجه مسلم.
وفي هذا الشهر الكرمي يتأكد صوم عاشوراء 

وهو اليوم العاشر منه، وهو صيام شكر، فعن 
عبداهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ أن رسول 

اهلل ژ قدم املدينة فوجد اليهود صياما يوم 
عاشوراء، فقال لهم رسول اهلل ژ: »ما هذا 

اليوم الذي تصومونه؟«، فقالوا: هذا يوم عظيم، 
أجنى اهلل فيه موسى وقومه، وغرق فرعون 

وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه، 
فقال رسول اهلل ژ: »فنحن أحق وأولى مبوسى 

منكم«، فصامه رسول اهلل ژ وأمر بصيامه. 
رواه البخاري ومسلم.

هذا هو سبب صيامه، وليس له أي تعلق بحوادث 
تاريخية أو نكبات حصلت لبعض عباد اهلل 

الصاحلني بعد ذلك.
ولصيام هذا اليوم فضل عظيم، فقد سئل رسول 

اهلل ژ عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: »يكفر 
السنة املاضية« رواه مسلم. ولذلك كان النبي ژ 
يحرص على صيامه، قال ابن عباس ـ رضي اهلل 

عنهما: ما علمت أن رسول اهلل ژ صام يوما 
يتطلب فضله على األيام إال هذا اليوم.

ويستحب مخالفة اليهود بصيام يوم قبله، كما 
قال النبي ژ: »لئن بقيت إلى قابل ألصومن 
التاسع« رواه مسلم، أي مع العاشر، وإن لم 

يتيسر صيام اليوم التاسع مع العاشر فيفضل 
صيام اليوم احلادي عشر مع العاشر لتتحقق 

مخالفة اليهود.
اسأل اهلل تعالى أن يعيننا جميعا على الطاعات، 

واغتنام مواسم اخلير والبركات.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعني.

هي مشكلة لم تصنعها وزارة الداخلية لكنها 
ومنتسبيها يدفعون ثمنها.. هي مشكلة تكدس 

النزالء في سجن اإلبعاد ومكوثهم هناك مدة 
طويلة قبل إبعادهم فاملوضوع معقد وتشترك 

في إثمه جهات حكومية عديدة هي الشؤون 
والعدل واخلارجية وكذلك يستحق أعضاء 
مجلس األمة جزءا كبيرا من اللوم في هذه 

القضية لتقصيرهم في سن تشريعات وقوانني 
حلسم هذه املعضلة التي تشوه سمعة الكويت 

الطيبة دوليا.
وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية فقط 

واحلاصل أنه بسبب تقصير اجلهات السابق 
ذكرها في حلحلة موضوع نزالء سجن اإلبعاد 
فإنه يتحول الوضع في غرف وزنازين إدارة 

اإلبعاد الى حالة تسيء الى سمعة الكويت كبلد 
حتفظ حقوق اإلنسان.

الوضع هو نتيجة شرباكة معقدة أحد أطرافها 
السفارات األجنبية التي تصم آذانها عن طلبات 

وزارة الداخلية لهم للتواصل مع مواطنيهم 
ومحاولة حل قضاياهم سواء املالية أو العمالية 
أو حتى القانونية.. والنتيجة يقبع هذا الوافد 
املسكني في السجن أسابيع إن لم تكن أشهرا 

في إدارة اإلبعاد وبسبب هذا التقصير املخزي 
من تلك السفارات ال جتدونها تثير قضية 

مواطنيها املوجودين في سجن اإلبعاد حتى ال 
تفضح تقصيرها جتاههم وتخاذلها عن القيام 

بواجبها الذي يحتم عليها رعاية مواطنيها 
في الكويت.. وكذلك يشترك بعض املواطنني 

ضعاف النفوس في جزء من هذه املشكلة فتجد 
بعضهم يستغلها البتزاز هذا املسكني في سجن 

اإلبعاد ليدفع له إتاوة اإلقامة وإال فانه سيعمل 
منع سفر عليه، ناسيا أن هذا الوافد لديه عائلة 
وأطفال في بلده ينتظرونه وقد تصيبه حوبة 

دعائهم فيباله اهلل مبرض عضال ال يشفى منه 
والعياذ باهلل من قهر الرجال.

نقطة أخيرة: تكدس النزالء في سجن اإلبعاد 
مشكلة لها حل واحد وهو بيد أعضاء السلطة 

التشريعية وذلك لتشريع قانون يطلق يد 
وزارة الداخلية حللها.. غير ذلك ستبقى 

املشكلة وستتفاقم ومن الظلم على وزارة 
الداخلية وأفرادها حتمل تقصير وتخاذل 

اآلخرين.

@Dr_Aljarman
www.aljarman.blogspot.com

www.leeesh.com

د. عبدالرحمن عبداهلل الجرمان

م. غنيم الزعبي 

عاشوراء في ميزان 
السنة النبوية

مراكز اإلبعاد فيها 
ظلم ملوظفي 

الداخلية وللنزالء

وقفة

في الصميم
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للتواصل

اإلميان صفحتان اسبوعيا تصدران كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر 
Lailaelshafie1@hotmail.com :االمييل

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة 
املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

صالة الفجر
األخ معاذ أبومصعب يقول في سؤاله: 

في ليال كثيرة اسمع آذان الفجر وانتظر 
حتى ينهي املؤذن فاقوم للصالة ولكن 

يأخذني النوم مرة أخرى وال اقوم 
لصالة الفجر وفي الصباح اصلي 

الصبح فهل هذا حرام ام جائز علما بأني 
اسمع األذان؟

٭ ال يجوز منك بعد اســـتيقاظك من النــوم 
لصــالة الفجر وقيــامك للصالة ان تعـود الى 
النوم مرة اخرى وعدم القيام للصالة اال بعد 
طلوع الشمس وخروج وقت صالة الصبح الن 
لكل صالة وقتــا محددا تؤدى فيه الصالة، ويبدأ 
وقت صـــالة الفجر 
الفجر  من طلـــوع 
الصادق ويســـتمر 
الى طلوع الشمس 
فعليك باالســـباب 
التـــي تعينك على 
الصالة فـــي وقتها 
من النوم مبكرا حتى 
تســـتيقظ نشيطا 

لصالة الفجر.

ليست واجبة

ال طالق باإلكراه

موضع النظر

وصلتني رسالة من بعض الطالب 
يقولون فيها انهم معتادون على صيام 
ستة أيام من شوال بعد رمضان ولكن 

امتحاناتهم هذا العام ستكون بعد العيد وال 
يستطيعون صيام هذه األيام الستة فهل 
عليهم شيء وهل يستطيعون تعويضها 

بعد انتهاء االمتحانات؟
٭ بارك اهلل فيكم وأثابكم على نيتكم، وصيام 
ستة أيام من شوال سنة وليس واجبا وانتم 
عليكم امتحانات ومذاكرة تستدعي حضورا 
ذهنيا ونفسيا وجسديا فال تصوموا وال شيء 
عليكم، وإذا انتهـــت االمتحانات فال تعيدوا 
هذه االيام النها ال تكون اال في شـــوال ولكن 
إذا صمتم االثنني أو اخلميس أو األيام البيض 
بعد االمتحانات وهذه األيام كذلك الصيام فيها 

سنة فال بأس، واهلل يوفقكم.

االخت )ع.ش.ن( تقول في سؤالها: ان 
هناك زوجا اجبر من قبل السلطة على 

ان يطلق امرأته فما هو حكم الشرع في 
الطالق كرها؟

٭ اختي الفاضلة: يروى عن رســـول اهلل ژ 
انه قال: »رفع عن امتي اخلطأ والنســـيان وما 
استكرهوا عليه« وبناء على هذا فمن أكره على 
الطالق ال يقع طالقه والى هذا ذهب جمهور الفقهاء 

فطالق هذا  الرجل أو الزوج ال يقع شرعا.

نرجو توضيح مكان النظر اثناء الصالة 
بجميع حركاتها؟

٭ انه يســــتحب للمصلي ان يجعل نظره الى 
موضع ســــجوده النه ادعى للخشوع واغض 
للبصر واقوى علــــى جمع تفكيره وذهنه في 
أعمال الصالة وقد ورد عن بعض السلف انه كان 
ينظر في حال قيامه الى موضع سجوده وفي 
ركوعه الى قدميه وفي حال سجوده إلى انفه 

وفي حال التشهيد الى حجره )اي حضنه(.

دعاء السفر

احتراز

االخت الفاضلة )ص.ت( تسأل عن دعاء 
السفر؟

٭ اختي: وردت عدة أحاديث فيها ادعية مأثورة 
يتخير منه املسافر ما يشاء ومن ذلك حديث ابن 
عباس رضي اهلل عنهما قال: كان النبي ژ إذا 
اراد ان يخرج الى سفر قال: »اللهم انت الصاحب 
في السفر، واخلليفة في األهل اللهم إني أعوذ 
بك من الضنينة في الســـفر )أي رفاق السوء( 
والكآبة في املنقلب، اللهم اطو لنا االرض، وهون 
علينا السفر«. وإذا عاد من السفر قال: »آيبون، 

تائبون عابدون لربنا حامدون«.

االخ )ابو داود( يقول في سؤاله:
هل يجوز الدخول إلى احلمام لقضاء 

احلاجة وفي اجليب اسم اهلل مكتوب في 
ورقة أو أي شيء مكتوب عليه ذكر اهلل؟

٭ إذا اراد أحد الدخول إلى احلمام ومعه ورقة 
فيها اســـم اهلل أو خامت فضة منقوش عليه 
اسم اهلل او اي شيء مكتوب عليه ذكر اهلل، 
استحب له ان يضعه خارج احلمام وال يدخله 
معـــه تنزيها لذكر اهلل وتوقيرا الســـم اهلل، 
ويجـــوز وضعه في جيب املعطف او يغطيه 
بشيء من مالبسه إذا خاف عليه من الضياع 

او من سقوطه في النجاسة.

االنتحار.. فرار من احلياة أم قنوط من رحمة اهلل؟

او تعريضها للتهلكة واملخاطر، 
وتزداد املشـــكلة خطورة اذا 
علمنـــا ان معظـــم ضحايـــا 
االدمان هم من فئة الشـــباب 
الذين يقعون فريسة له حتت 
اشكال وصور متعددة منها، 
التقليد الصدقاء  ان  التجربة 
السوء او بدعوى اخلروج من 
االزمات العصبية والنفسية 
التي يتعرض لها الشاب نتيجة 
االخفاق او الفشل الدراسي او 
العاطفي او عدم احلصول على 
وظيفة مناسبة او غير ذلك من 

صور الفشل والعجز.

السبب

ويـــرى الداعيـــة الباللي 
ان مواجهة مشكلة االنتحار 
مبحاربة جميع صور االدمان 
واشكاله التي تؤدي الى نصف 
حاالت االنتحار على االقل مع 
التركيز على اجلانب التربوي 
التنشئة النه يعتبر أهم  في 
جانب، وخاصة ان معظم االسر 
لالسف تخلت عن واجباتها 
ومسؤولياتها في تقدمي الرعاية 
التربوية للنشء  والعنايـــة 
الصغير حيث ان غياب التربية 
والرقابة وعدم التنشئة على 
اســـس الشريعة تكون سببا 

لالنتحار.

الصمـــود او املواجهة، ولذلك 
يســــرع نحو الهروب وانهــــاء 
حياته باالنتحـــــار، ولــذا البد 
من تربيـــة االبناء على القيم 

االسالمية منذ الصغر.

أسباب

ومـــن االســـباب االخرى 
لالنتحار يضيف د.املشعان 
ان االنسان ال يصل الى مرحلة 
الرغبة في انهاء حياته اال اذا 
كان في حالة نفســـية سيئة 
نتيجة فقدان شيء غال ونفيس 
او الفشل في عمل او عاطفة 
او رغبة في اخلروج من حالة 
امللل الذي تصيبه سواء جراء 
عدم متكنه من حتقيق هدف 
او لرفاهيته الزائدة التي تصل 
الى حد املرض والوباء وبالتالي 

البحث عن جديد.

المخدرات

ويؤكد رئيس جمعية بشائر 
اخليـــر الداعيـــة عبداحلميد 
الباللـــي ان انتشـــار وبـــاء 
املخدرات بكل اشكاله وانواعه 
الرئيسي وراء  الســـبب  هو 
ظاهرة االنتحار، فاملدمن يفقد 
القدرة على التمييز او التحكم 
في تصرفاته وسلوكياته مما 
ينعكس على االضرار بنفسه 

الشرع واالستفادة من علماء 
النفس في ذلك وقراءة ما ورد 
في فضل الصبر والصابرين 
وبيان احكامه والزهد في الدنيا 
وعدم التعلق بها وجعل حبها 
في اليـــد واالخرة في القلب، 
واالبتهال الى اهلل بأن يحفظ 

العبد من الفنت.

خواء روحي

النفسية  اما عن االسباب 
التي تدفع الشخص لالنتحار، 
فيوضحها استاذ علم النفس 
د.عويد املشعان فيقول: غياب 
الوازع الديني منذ الصغر هو 
السبب الرئيسي وراء ظاهرة 
االنتحار، فاالنسان الذي ليست 
عنده حصانة دينية او حتى 
مجرد معرفة بالتعليم والقيم 
الكفيلة مبنعه من  االسالمية 
الوقوع فريســـة التفكير في 
االنتحـــار ال ميكـــن ان يفكر 
باالقدام على انهاء حياته، اما 
االنسان الذي يقدم على االنتحار 
فما هو اال انسان محطم نفسيا 
ليست لديه السمات الشخصية 
القادرة على مواجهة االزمات 
ولهذا يصبح مثل الريشة التي 
تتقاذفهـــا امــــواج وريــــاح 
وعواصف املشكالت النفسية 
والعصبيـــة، فـــال يســـتطع 

بسيفيهما فالقاتل واملقتول في 
النار، قلت يا رسول اهلل، هذا 
القاتل فما بال املقتول؟ قال إنه 
كان حريصا على قتل صاحبه« 

رواه البخاري ومسلم.

ضعف اإليمان

وحول اسباب جلوء املسلم 
الى االنتحار اكد د.املســـباح 
ان اولها ضعف االميان باهلل 
تعالـــى، وقلة اخلـــوف منه، 
الدنيا والتعلق بها  وتعظيم 
أكثر مما حدد الشرع وضعف 
االميـــان بالقضـــاء والقدر، 
واجلهل بســـن احلياة الدنيا 
واجلهل بأمور الدين احلنيف، 
فلو علم املنتحر ما أعده اهلل له 
من عذاب ملا اقدم على االنتحار 
باالضافة الى حدة الغضب عند 

بعض الناس.

العالج

وعـــن الطريقـــة املثلـــى 
لعالج ظاهـــرة االنتحار قال 
د.املسباح: تكون ببيان حكم 
الشـــرع في املنتحر وتقوية 
االميان وتهيئة النفس لتقبل 
الدنيا على مختلف  مصائب 
انواعها، فالدينا ال نســـتقيم 
للعبد كما يريـــد، ومعاجلة 
ظاهـــرة الغضب كما ورد في 

جاء اإلســـالم مبجموعة 
من القيم واملبادئ التي متثل 
حصنا قويا مينع أتباعه من 
اإلقدام على االنتحار، والذي 
يعد كفـــرا وخروجا عن دين 
اهلل، فالتمسك بتعاليم الدين 
خير وقاية من انحراف أفراده 
الى االنتحار. عبر  وجلوئهم 
هذه الســـطور نقف عند هذه 
الظاهرة للتعرف على أسباب 
االنتحـــار ودوافعـــه، وكيف 
نحمي أبناءنا من الوقوع في 

اليأس والقنوط؟
يؤكد رئيس جلنة الفتوى 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
الداعية د.ناظم املسباح حرمة 
قتل النفـــس واالعتداء عليها 
والذي يعد من كبرى اجلرائم 
عند اهلل بعد الكفر به تعالى. 
قال سبحانه: )انه من قتل نفسا 
بغير نفس أو فساد في األرض 

فكأمنا قتل الناس جميعا(.
واحليـــاة هبة مـــن اهلل 
لإلنسان بدءا ونهاية، فال يجوز 
االعتـــداء عليها ال من النفس 

وال من الغير.

في النار

واستدل د.املسباح بقوله 
تعالـــى أيضـــا: )وال تقتلوا 
أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
فسوف نصليه نارا وكان ذلك 
على اهلل يسيرا( النساء ـ 29 
و30. وقال رسول اهلل ژ في 
البخاري  الذي رواه  احلديث 
ومسلم وغيرهما »من تردى 
من جبل فقتل نفسه فهو في 
نار جهنم يتردى فيها خالدا 
مخلدا فيها أبدا، ومن حتسى 
سّما فقتل نفسه فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا 
مخلـــدا فيها أبـــدا، ومن قتل 
نفســـه بحديدة فحديدته في 
يده يتوجأ بها في نار جهنم 

خالدا مخلدا فيها أبدا«.

وإن لم يستطع

وبني د.املسباح ان من هم 
باالنتحار وعزم عليه وحال 
دون ذلك حائل لم ميكنه من 
فعله املشني، فقد ذكر جماعة من 
أهل العلم انه يعاقب، واستدلوا 
بقوله ژ: »إذا التقى املسلمان 

الداعية عبداحلميد البالليد.عويد املشعاند.ناظم املسباح

)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(

د.خالد املذكور

مليون منتحر
حذرت منظمة الصحة 
العاملية في تقرير لها 

مؤخرا من ارتفاع 
نسبة املنتحرين بشكل 

مطرد على مستوى 
العالم كله، حيث يفقد 
انسان حياته منتحرا 
كل 40 ثانية وفي كل 
عام يذهب الى العالم 

مليون منتحر، والنسبة 
الكبرى تقع بني الشباب 

ممن تتراوح اعمارهم 
بني 15 و 29 عاما.

خواطر في احلضارة والفقه
كتاب من تأليف الش��يخ د.عجيل النش��مي يجمع بني الفكر 
واألدب والعلم، سفر بديع به خواطر معبرة عن كيفية فهم الفقيه 
احلضارات وسبل نهضتها وسنن سقوطها، وكيف يعيش الفقيه 
حياة أمته ومجتمعه، عيش النجم في الس��ماء والطير في الهواء 
والسمك في املاء، واالنس في املدن والفيفاء، فروحها عقله وطبه، 
وبدنها مأواه ومسكنه ونبضها قلبه يحيا لها وميوت في سبيلها، 
وسوف يستوقفك ربط الكاتب الكرمي خواطره احلضارية بالفقهية 
وهو ربط قمني بالتأمل ذلك ملا اس��تلهم من التاريخ خواطره في 
احلضارة حلظ املرض املستشري في جسم احلضارة بعدما كانت 
صحيحة س��ليمة فتنازل اخلط البياني ملستواها احلضاري بني 

األمم كما على لسان املؤلف.
فشخص املرض ووصف جزءا من تركيبة الدواء الناجع وهو 
دور الفقيه املأمول في إعادة احلضارة وفق الواقع املعقد التركيب، 
كما جاءت كلمات مؤلفه، فالفقيه جزء من تركيبة الدواء األساسية 

ومن دونه يستعصي الشفاء.
جاء الكتاب في 194 صفحة من القطع املتوسط شملت زمرتني: 
األولى خواطر في احلضارة، والزمرة الثانية: خواطر في الفقه، 
وقد تشرف بالعناية بالكتاب مثاال لبر االبن ألبيه د.ياسر عجيل 
النشمي، استش��هد في مقدمته بشهادة املتحدثني عن احلضارة 
االس��المية وأقوالهم، مش��يرا الى الفقيه احلكيم والفقيه الوالي، 
والفقيه االقتصادي املنقد، والفقيه القاضي شارحا كل مهمة له، 
والفتا الى انه يوجد فقهاء ضروب ثالثة، مؤكدا انه على يقني من 
أن جيلن��ا من يعد العدة لتقلد زمام الفقه خلدمة الدين ال النفس، 
ورفعة للحضارة واستعادة لسؤدد األمة. والكتاب يستحق بجدارة 
ان يقرأ جيدا لنتعرف من خالله على احلضارة والفقه، حيث متيز 
كتاب الشيخ النشمي باألصالة والشمول مع إطاللته الواسعة على 

الفقه واحلضارة.

من االبن ألبيه

وجاء في مقدمة الكتاب التي كتبها واعتنى بها د.ياسر عجيل 
النشمي قال فيها:

فالزال ُمنهال بجرعائي قطُر والدي الكرمي - واقعا ودعاء - فلقد 
أمرني - وحق احملب أن يُطاع - بتقدمي هذا الس��فر البديع على 
إثر تش��ّرفي بتقدمي كتابه املوقظ »فتاوى الواقعات السياسية«، 
وال أدري ه��ل أبرمت - على حني ِغّرة - عقدا من عقود االذعان 
املس��تحدثة، إخالُني كذلك بيد أنه عقد إذعان ُمخّرٌج على أصول 
شريعة صب، قلبه اليوم متبول، متيّم إثر محبوبه، لم يُفد، مكبوٌل 

بقيود األبوة احلانية، وقريبا قال احلكيم:

ـــٌر ـــاخ ف بـــــك  أجــــريــــتــــه  دمــــــا  وأن 
حـــامـــد لـــــك  ُرعـــــتـــــه  فــــــــــؤادًا  وأن 

وأرى ريح الصبا تقطر من في الش��يخ الغالي »بوميه« محمد 
عبداهلل الشنقيطي دعوة لي ووصية:

ـــــروِر ـــــش ال غــــائــــلــــة  ــــــــاك اهلل  وق
ـــل حـــــــاٍل فــــي ســــــروِر ـــك ــــــــت ب وُدم

ــــّدى ــــف ــــــــّد بـــُعـــمـــر والـــــــــدك امل وم
لـــتـــظـــفـــر بــــاملــــعــــارف والــــــبــــــروِر

وأظن��ه من البر أن يتمث��ل االبن ألبيه ولو في تقدمي مآثره 
بحضرته، وقد قال الُغداني:

ــدوٍد ــس ــدت غــيــر م ــس ـــديـــار ف خــلــت ال
ــــن الـــعـــنـــاء تــــفــــّردي بــالــســؤدد وم

فاهلل املستعان على حمل ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أولي 
القوة، فإليه سبحانه أش��كو ضعف قوتي، وقلّة حيلتي، فهو 
معيني، وأنيسي، وشفائي من ُغلّتي ولواحي، جعلني اهلل خيرا 

مما يظن في الدنيا واآلخرة.
وبُعيد أن سكبت رشفا مما استكّن في اخللجات أشرع في 

املقدمة مترسال فأقول - واهلل املستعان:
على أن أشجان احلديث عن حضارتنا اإلسالمية تُطرب حينا 
وتُرِقص، وتبكي حينا وتُخرس غير أن املتشاكلني واملتماكسني 
ال يختلف��ون قط في انه��ا أعظم احلضارات أث��را في احلياة 
اإلنس��انية والكونية قاطبة، إذ كانت نقطة املّد - حسبما يعبّر 
الرافعي - التي يفور املاء منها، فغدت - إّذاك - لإلنسانية رواء، 
وللحيوان دواء، وللنبات سقاء، ولم يُعدم اجلماد فيضها فكانت 
له روحا وسناء. وعلى الرغم من هذه املسلّمة أجدني مضطرا 
الى احلديث بلس��ان األغيار، من منصف��ني وخصوم تدعيما 
لتلكم املسلّمة بشهاداتهم - ولسنا بحاجتها - ليقنع بها بعض 
قومنا ممن هام��وا وتتيّموا - بقصد أو بدونه - بصنم الغرب 
املبهر، واحلق - أو بعضه بصورة أدق - ما ش��هدت به األعداء 

واخلصوم.

املسباح: لو علم 
املنتحر ما أعده 

اهلل له من عذاب 
ملا أقدم على 

االنتحار

املشعان: إنسان 
محطم نفسيًا 

ليست لديه القدرة 
على مواجهة 

األزمات

الباللي: انتشار 
وباء املخدرات هو 

السبب الرئيسي 
وراء هذه الظاهرة
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على املسلم التحلي 
بالصبر في مواجهة 

األذى والتحلي بالرفق 
والعفو وعدم الغضب

ألهمية الوقت في 
اإلسالم على املسلم 

أال يتجول بسيارته 
في الطرقات دون 

هدف أو غاية

اتقاء مواضع التهمة 
والريبة صيانة 

لقلوب الناس من 
سوء الظن بقائد 

السيارة

للمرأة قيادة السيارة 
ما لم تتحقق 

املفاسد وهذا ما 
أخذت به الكويت

العميد السابق لكلية الشريعة شدد على اختالف الفتوى باختالف األماكن وأحوال الناس

د.الطبطبائي لـ»األنباء«: قيادة املرأة للسيارة من املباحات 
ورأي العالمة ابن باز استند إلى ما تؤدي إليه من مفاسد

أتلفه ولو لم يكن متعديا لكونه 
مباشرا وذلك حفظا للحقوق 
وعليه يكون السائق ضامنا ملا 
أتلفه ولو التزم بأحكام املرور 
إال اذا اثبت عدم صحة نسبه 

املباشرة اليه.
حكم االصطدام العمد؟

ان  الفقه����اء عل����ى  ٭ ن����ص 
االصطدام العمد اذا كان يقتل 
غالبا يأخذ حكم القتل العمد، 
واختلف العلماء في كفارة القتل 
العمد، فذهب احلنفية واملالكية 
والثوري وأبوثور وابن املنذر 
واملشهور في مذهب احلنابلة، 
الى انه ال كفارة في قتل العمد 
وذهب الشافعي احمد في رواية 
أخرى انه جتب فيه الكفالة واذا 
تعمد االصطدام لم يقتل فهو 
شبه عمد فيه الكفارة في مالهما 

والدية على عائلتهما.
املكلفان فماتا  واذا تصادم 
معا فال قصاص لفوات محله وان 
مات احدهما فحكم القود يجري 
بينهما. واذا كان االصطدام خطأ 
فال يوصف بتجرمي وال اباحة 
ألنه كفعل املجنون والبهيمة 
لكن النفس الذاهبة به معصومة 
محرمة محترمة، فلذلك وجبت 
الكفارة فيها. وقال بعض العلماء 
اخلطأ محرم وال اثم فيه وهناك 
اجتاه ثالث بأنه ليس مبحرم 
ألن احملرم ما اثم فاعله وهذا 

ال اثم فيه.
واذا ترتب على االصطدام 
اخلطأ موت الصادم فهو هدر 
ألنه الفاعل وان ترتب عليه موت 
املصدوم ففيه الكفارة )وما كان 
ملؤمن ان يقتل مؤمنا اال خطأ 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله اال ان يصدقوا(. وكفارة 
القتل عتق رقبة مؤمنة سواء 
كان القاتل أو املقتول مس����لما 
او كافرا فإن لم يجدها فصيام 
شهرين متتابعني توبة من اهلل، 
وهذا ثابت بالنص فإن لم يتابع 
الصدم ب����أن أفطر عمدا ابتدأه 
من جديد واما لو أفطر ناسيا 
أو ملرض أو حليض فال يبتدئه 
ولكن يجب ان يواصل صومه 
بعد زوال املرض أو احليض فإن 
لم يستطع فقد اختلف العلماء 
على قولني: األول: يثبت الصيام 
في ذمته وال يجب ش����يء آخر 
ألن اهلل ل����م يذكره ولو وجب 

لذكره.
والثاني: يجب اطعام ستني 
مسكينا ألنها كفارة فيها عتق 
وصيام شهرين متتابعني فكان 
فيها اطعام ستني مسكينا عند 
عدمهما ككفارة الظهار والفطر 
في رمضان وان لم يكن مذكورا 
في نص القرآن فقد ذكر ذلك في 
نظيره فيقاس عليه فإن عجز 
عن االطعام ثبت في ذمته حتى 

يقدر عليه.

الضمان

ما احلكم اذا قام شخص 
بصدم سيارة واقفة في 

مكان يسمح لها بالوقوف؟
٭ الضم���ان مال الواقف على 
املتلف  الس���ائر ألنه الصادم 
ودية الواقف ان مات على عائلة 
السائر حلصول التلف بصدمه، 
اما اذا كان صاحب الس���يارة 
مفرطا وأوقف السيارة في مكان 
ال يسمح لها بالوقوف فيه فال 
ضمان حلصول االصطدام فيه. 
وان صدم الرجل امرأة حامال 
فأسقطت جنينها فعليه ضمان 
جنينها نصف عشر الدية وان 
اصطدمت امرأتان حاملتان فإذا 
أسقطت كل منهما جنينها فعلى 
كل واحدة منها نصف ضمان 
جنينها ونصف ضمان جنني 
صاحبتها الشتراكهما في قتله، 
وان اس���قطت احداهم���ا دون 
األخرى اشتركتا في ضمانه. 

وان قائد الس���يارة لو أوقفها 
ف���ي الطريق دون عذر فصدم 
بها أحدا فتلف انسان بسبب 
ذلك فتجب على عائلته ديته 
ألنه تسبب في هالكه متعمدا 
بفعله واذا انحرف بسيارته عنه 
واصطدم بآخر ومات املنحرف 
بسيارته واآلخر فضمان ديتهما 
عل���ى من أوقف س���يارته في 
الدافع  الطريق ألن���ه مبنزلة 
فكأنه دفع���ه بيده على غيره 
وال ضمان على الذي انحرف 

ألنه في حكم املدفوع.

القاطرة

ما حكم ما أتلفته القاطرة 
التي يجرها السائق؟

٭ القاطرة ف����ي قانون املرور 
الكويتي ه����ي كل مركبة دون 
محرك صممت ووضعت لكي 
تقطرها أو جترها مركبة أخرى 
آلية ولق����د نظمت املادتان 35 
و57 م����ن الالئح����ة التنفيذية 
احكام قيادة القاطرة. وقد نص 
الفقهاء على ان من قاد قطارا 
فهو ضامن ملا وطئ البعير من 
أول القط����ار أو آخره ألنه هو 
الذي يس����ير اجلمال، وعليه 
فإن سائق السيارة يضمن ما 
التي يجرها  بالقاط����رة  أتلفه 
ألنها أصبحت جزءا من سيارته 

وتأخذ حكمها.

حكم ما يتطاير

ما حكم ما يتطاير من حتت 
إطارات السيارة من حصاة 

ونحوها؟
٭ كثير م����ن األحيان يتطاير 
من حتت إطار السيارة حصاة 
ونحوها فيتسبب في االضرار 
باآلخرين أو اتالف مالهم، وفي 
هذه احلالة نقول إنه ال يضمن 
ما لم يكن يتعمد السير عليها 
لتتطاير عل����ى اآلخرين، وفي 
ذل����ك قال الفقه����اء: »من ركب 
دابة فطارت م����ن حتت يدها 
حصاة ففقأت ع����ني رجل فال 

شيء عليه«.

ما احلكم اذا تسبب الراكب 
في احلادث؟

الس����ائق يس����ير  اذا كان  ٭ 
بسيارته على الصفة املطلوبة 
وتس����بب الراكب ال����ذي معه 
في الس����يارة في احلادث فإن 
الذي يضمن ف����ي هذه احلالة 
هو الراكب ألنه املتس����بب في 
احلادث، ولقد نص الفقهاء على 
ذلك بقولهم: »واذا كان مع الدابة 
راكب وقائد فما وطئت الدابة 
فعلى القائد اال ان يكون فعلها 

من سبب الراكب«.

آداب

هل تذكر لنا بعض اآلداب 
الشرعية لقيادة السيارة؟

٭ ينبغي على السائق التقيد 
ب����األذكار الش����رعية من دعاء 
الرك����وب ودع����اء الوقوع في 
حادث، ودعاء رؤية احلادث، 
وإزال����ة الضرر ع����ن الطريق 
السائقني  التعاون بني  وعليه 
وان يصطح����ب مع����ه ما فيه 

مصلحته.
وهن����اك آداب عام����ة، منها 
ان يوقر الكبير ويعطف على 
العناية  الصغي����ر ومنحه����م 
اخلاصة والتواضع أثناء السير، 
وغض البصر وستر ما يتكشف 
أمامه من العورات، وكف األذى، 
وعلى السائق الصبر على األذى 
وعدم الغض����ب والدفع بالتي 
هي أحس����ن وان يحب لغيره 
ما يحب لنفسه ويكره لهم ما 
يكره لنفسه، وان يقرأ السالم 
على من يعرف ومن ال يعرف، 
وأال يجوب الطرقات دون هدف، 
وان يخالق الناس بخلق حسن 

وان يتقي مواضع التهمة.

وحدها دون محرم.

شروط السالمة

من القواعد الشرعية لقيادة 
السيارة استيفاء شروط 

السالمة فهل اذا كانت 
السيارة فيها عيب يحرم 

قيادتها؟
٭ محافظة القائد على سالمته 
وسالمة اآلخرين أمر واجب في 
الشريعة اإلسالمية وال ميكن 
ان تتحقق هذه احملافظة اال اذا 
كانت املركبة صاحلة للسير 
في الطرق���ات وهو ما أخذ به 
القانون الكويتي في املادة رقم 
7 من قانون املرور والتي نصها: 
»يشترط لترخيص أي مركبة 
ان تكون مس���توفاة لشروط 
األمن واملتانة«، والبد أال يكون 
الطريق محفوفا باملخاطر غير 
املعتادة كاجلسور اخلربة ونحو 
ذلك، وان يكون قائد السيارة في 
حالة تسمح له بالقيادة، وعليه 
يجب على من أراد قيادة املركبة 
ان يقوم بإعدادها إعدادا كافيا 
لتحقيق هذه الغاية، والقاعدة 
األصولية تنص على انه ما ال 
يتم الواجب املطلق اال به وكان 
مق���دورا للمكلف فهو واجب، 
فالبد ان تكون السيارة صاحلة 
للسير حتى تش���رع قيادتها 
فإن ل���م تكن صاحلة فحينئذ 
ال يج���وز قيادتها وكذلك البد 
ان يكون الطريق مناسبا وان 
يكون قائد السيارة في حالة 
تؤهله للقي���ادة حتى نطمئن 
من عدم وق���وع الضرر أثناء 

قيادة السيارة.

الرخصة

وما احلكم اذا كان قائد 
السيارة لم يحصل على 

رخصة القيادة؟
٭ لكي يشرع لإلنسان قيادة 
السيارة البد ان يكون مأذونا 
له بذلك، وهذا ما قررته املادة 
الكويتي  15 من قانون املرور 
والتي تنص على انه ال يجوز 
قي���ادة أي مركب���ة آلية على 
الطري���ق دون احلصول على 
رخصة قيادة من اإلدارة العامة 
للمرور تخ���ول حاملها قيادة 

مثل تلك املركبة.
وهذا التقيد جائز ش���رعا 
باعتب���اره م���ن السياس���ة 

الشرعية.
وأيضا من القواعد الشرعية 
الس���يارة ان يرخص  لقيادة 
للس���يارة بالس���ير وذلك من 
خالل التقدم الى اجلهة املختصة 
واحلصول على ترخيص، وهذا 
ما نصت عليه املادة 4 و5 من 

قانون املرور الكويتي.

وفق القواعد

اذا لم يكن السائق متعديا 
وقاد سيارته وفق قواعد 
املرور ثم أصاب شخصا 

آخر بسيارة، فهل يضمن 
الضرر أو ال يضمنه؟

٭ هناك قوالن أصحاب القول 
األول ذهبوا الى ان الس���ائق 
يضمن م���ا أتلفه ولو لم يكن 
متعديا لكونه مباشرا، واملباشر 
يضمن وال يشترط لتضمينه ان 
يكون معتديا، وذهب أصحاب 
القول الثاني الى ان السائق اذ لم 
يكن متعديا في السير بأن ساق 
سيارة ملتزما بجميع قواعد 
املرور انه ال يضمن مطلقا ألن 
ما يحدث بعد االلتزام بقواعد 
املرور حادثة سماوية ال ميكن 
االحتراز عنها، واملباشر إمنا 
يضمن فيما ميكن االحتراز منه 

ألني ال ميكن االحتراز منه.

وما رأيك؟
٭ الرأي األول الراجح في نظري 
القائل ان الس���ائق يضمن ما 

أي اعتداء ميتد اليها ومما يدخل 
في عموم احملافظة على النفس، 
احملافظة على س���المة قائدي 
السيارات والركاب واملشاة من 
حوادث السير بالسيارات ملا 
في هذه احل���وادث من ازهاق 
ألنفس كثيرة وإصابات بالغة 
حتصل نتيجة لها. كما يدخل 
في عموم احملافظة على املال 
العمل على سالمة السيارات 
من التلف الناجت عن احلوادث، 
باإلضافة إل���ى اتالف املرافق 
العامة كاألنوار والزروع ونحو 
ذلك حتى ال يذهب املال في غير 

مصلحة تعود على األمة.

وهل أنظمة املرور التي 
تسنها الدول داخلة حتت 

قاعدة الضرر يزال؟
٭ لق���د راع���ى واضعو هذه 
األنظمة جلب املصلحة ودرء 
املفسدة سواء أكانت على النفس 
أم على املال، وان القيود التي 
تضعها ه���ذه األنظمة تهدف 
الى حتقي���ق املصلحة العامة 
وحتقق احلياة اآلمنة لإلنسان، 
وهذا مطلب شرعي مقصود في 
الشريعة اإلسالمية، فالسير في 
الطريق وان كان مباحا، كما قرر 
الفقهاء حيث قال احلصكفي: 
»األص���ل ان املرور في طريق 
املسلمني مباح بشرط السالمة 
فيما ميكن االحتراز عنه« اال انه 
احيانا مينع اإلنسان من السير 
في بعض الطرقات أو االجتاهات 
أو الوقوف في بعض األماكن 
وذلك ملصلحة عامة والقاعدة 
الفقه���اء بتحمل الضرر  عند 

اخلاص لدفع ضرر عام.

أمر محرم

وما احلكم الشرعي اذا 
اقترن بالقيادة أمر محرم؟

٭ األص���ل عن���د الفقهاء ان 
املرور في طريق املس���لمني 
أكان ذلك مشيا  مباح سواء 
على االقدام أم ركوبا طال�ما 
انه لم يقترن بذلك محرم ف�إذا 
أمر محرم،  بالقي��ادة  اقترن 
فإن احلكم ف���ي هذه احلالة 
يختل���ف ويغل���ب ج���انب 
القاعدة  ان  احل�رام، وذل���ك 
الفقهية تن���ص على انه اذا 
اجتمع احلالل واحلرام غلب 
جانب احلرام، ومثاله قيادة 
السيارة في األماكن املخصصة 
للمشاة، فلما اقترنت القي���ادة 
باإلضرار باآلخرين حرمت، 
وقد ورد ما يؤيد ذلك في فتوى 
وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية رقم 83/22/7 في 
اذا  املرأة  حترميها قي�����ادة 
تلبست حال قيادتها بشيء 
الزينة  من احملرمات كإب�داء 
وترك ستر ما يجب ستره، 
الس���فر  التحرز من  وكذلك 

التزمت املرأة باآلداب الشرعية 
لقيادة السيارة. والراجح لدي 
املرأة  القول بجواز قيادة  هو 
للسيارة، ما لم تتحقق املفاسد 
وهو ما أخذت به دولة الكويت 
في قرار وزير الداخلية رقم 81 
لسنة 1976 بالالئحة التنفيذية 
لقانون املرور وذلك في املادة 87، 
حيث لم يشترط املادة املذكورة 

ملنح رخصة القيادة.

قواعد شرعية

ما شروط جواز قيادة 
السيارة؟

٭ لكي يش���رع امل���رء قيادة 
سيارته يجب أن يكون قصده 
الذي من أجله وقع فعل القيادة 
ان اعمال  مش���روعا، وذل���ك 
القولية  الشخص وتصرفاته 
والفعلي���ة تختل���ف أحكامها 
الش���رعية التي تترتب عليها 
الش���خص  باختالف مقصود 
من تلك االعمال والتصرفات، 
حلديث: »إمنا األعمال بالنيات 
وإمنا لكل امرئ ما نوى« وان 
القاعدة الفقهية تنص على أن 
األم���ور مبقاصدها، فاملقاصد 
وني���ات العب���اد مح���ل نظر 
الش���ارع احلكيم وهي تشمل 
كل ما يصدر عن اإلنسان من 
قول أو فعل. قال ابن حجر: »إن 
اهلل خلقه���ا للركوب والزينة 
فمن استعملها في ذلك فعل ما 
أبيح له، فإن اقترن بفعله قصد 
طاعة ارتقى الى الندب أو قصد 
معصية حصل له االثم«. وورد 
في إجابة جلنة الفتوى بوزارة 
األوقاف ف���ي دولة الكويت ما 
يعتبر ذلك في الفتوى 83/22/7 
والتي ورد فيها: إن قيادة املرأة 
للس���يارة إذا لم يقترن بذلك 
أمر محرم كاتخاذها وس���يلة 
للمعصية جائز، ومع ذلك فإن 
كان املقصد من القيادة محرما 
كالقي���ادة للس���فر للمعصية 
ونحو ذلك، فإن القيادة للسيارة 
تكون محرمة ألن الوسائل لها 

حكم الغايات.

أحكام السير

وهل يعد عدم االلتزام 
بأحكام السير مخالفا 

للشريعة اإلسالمية؟
الش���ريعة اإلسالمية  ٭ أتت 
الن���اس  لتحقي���ق مصال���ح 
التي من  ووضعت االح���كام 
شأنها توفير السالمة للمجتمع، 
وهي الضروريات اخلمس: حفظ 
الدين، وحفظ النفس، وحفظ 
العقل، وحفظ النسب، وحفظ 
املال باعتب���ار ان هذه احلياة 
الدنيا التي يعيش فيها اإلنسان 
مبني���ة على هذه املصالح وال 
تتوافر معاني احلياة اإلنسانية 
الكرمي���ة إال إذا توافرت هذه 
األمور واحملافظة عليها ومنع 

قيادة السيارة جائز ايضا إذا 
خال من أمر محرم كظهور ما 
يجب ستره مما سبق بيانه، 
وكذلك اللمس احملرم مع التزام 
احلش���مة واالقتصار على ما 
يتطلبه التعليم دون املباسطة 
أو االنفراد في مناطق خالية.

عدم الجواز

ملاذا حرم بعض العلماء 
قيادة املرأة؟

٭ ذهب فريق من العلماء منهم 
الشيخ عبدالعزيز بن باز � رحمه 
اهلل � إلى عدم جواز قيادة املرأة 
للسيارة، وذلك ملا تؤديه من 
مفاسد كثيرة، وعواقب وخيمة، 
منها االختالط بالرجال من دون 
حذر، ومنها ارتكاب املخظور 
ال���ذي من أجل���ه حرمت هذه 
األمور، والش���رع املطهر منع 
الوس���ائل املؤدية إلى احملرم 
أمر  واعتبرها محرم���ة، وقد 
اهلل جل وعال نساء النبي ژ 
ونساء املؤمنني باالستقرار في 
البيوت واحلجاب وجتنب إظهار 
الزينة لغير محارمهن، ملا يؤدي 
إليه ذلك كله من اإلباحة التي 
تقضي على املجتمع، قال تعالى: 
)وقرن في بيوتكن وال تبرجن 
تبرج اجلاهلية األولى وأقمن 
الصالة وآت���ني الزكاة وأطعن 
اهلل ورسوله(. وقال تعالى: )يا 
أيها النبي قل ألزواجك وبناتك 
ونساء املؤمنني يدنني عليهن 
أدنى أن  من جالبيبهن ذل���ك 
يعرفن فال يؤذين( وقال تعالى: 
)وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن 
وال يبدين زينتهن إال ما ظهر 
منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن وال يبدين زينتهن إال 
لبعولتهن أو آبائهن..( إلى آخر 
اآلية. وقال النبي ژ: »ما خال 
رجل بامرأة إال كان الشيطان 

ثالثهما«.
فالشرع املطهر منع جميع 
األسباب املؤدية إلى الرذيلة، مبا 
في ذلك رمي احملصنات الغافالت 
بالفاحشة، وجعل عقوبته من 
أشد العقوبات صيانة للمجتمع 
من نشر الرذيلة وقيادة املرأة 
من األسباب املؤدية إلى ذلك.

اختالف الفتوى

إذا كان هذا رأي أكبر 
العلماء، فما رأيك أنت؟

٭ عندما ننظر إلى هذا الرأي 
جند أن���ه لم يجع���ل القيادة 
محرمة لذاتها، ولكنها محرمة 
ملا تؤدي إليه من مفاسد، وأعتقد 
أن ذلك من باب اختالف الفتوى 
باختالف األمكنة وأحوال الناس 
فإن حتقق ما ذكره أصحاب هذا 
الرأي من مفاس���د فهي حرام، 
ف���ي وجوب  ولك���ن اخلالف 
هذه املفاسد من عدمه متى ما 

أكد العميد الس���ابق لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
د.محمد الطبطبائي أن الضوابط 
الشرعية حتكم جميع مجاالت 
احلياة مبا فيها قيادة السيارة، 
مبينا أنه يجب أن يكون القصد 
من وراء القيادة مشروعا، وأن 
في االلتزام بأحكام السير حفظ 
النفس واملال وهما من املقاصد 
اخلمس���ة التي أتت الشريعة 
إذا  انه  الى  حلفظها، مش���يرا 
القي���ادة بأمر محرم  اقترنت 
فإنها تكون غير جائزة شرعا 
الس���يارة  وال تش���رع قيادة 
التي ميك���ن أن تلحق الضرر 
باآلخري���ن، وتطرق إلى كثير 
من الضوابط واآلداب واألحكام، 

فإلى نص احلوار:

من المصالح الدنيوية

ما حكم قيادة السيارة؟
٭ م���ن القواع���د املقررة عند 
الفقهاء أن األصل في األشياء 
واألعيان اإلباحة ما لم يرد نص 
بااللزام أو املنع، ومعنى املباح 
في الشرع: هو ما أذن اهلل في 
فعل���ه وتركه غير مقترن بذم 
فاعل���ه أو تاركه وال مدحهما، 
ومن االدلة العقلية ان االنتفاع 
باملباح انتفاع بشيء ال ضرر 
فيه، فوجب أال مينع. وعليه، 
فإن قيادة السيارة من املباحات 
في الش���ريعة اإلسالمية وقد 
أجاز قانون امل���رور الكويتي 
في املادة 15 قيادة الس���يارات 
بعد احلصول على رخصة من 
اجلهة املختصة تخول حاملها 

قيادة السيارة.

الزهد

هناك من يعتبر ترك 
املباحات طريق الزهاد 
والصاحلني، فما قولك؟

٭ الزهد هو ما كان تركه أفضل 
من فعله واملباح احملض ليس 
من هذا القبيل، وإذا اعتبرنا ترك 
بعض املباح���ات زهدا فألجل 
ما في ذلك من قصد حس���ن، 
واش���تغال مبا هو أولى، وقد 
ال إلى اتخاذ وسيلة فخرج عن 
دائرة اإلباحة، فهو فضيلة من 
جهة ذلك املطلوب ال من جهة 

مجرد الترك.

قيادة المرأة

ما احلكم الشرعي في قيادة 
املرأة للسيارة؟

٭ إن األصل في قيادة السيارة 
أنها مباحة للرجال والنس���اء 
اقت���رن  إذا  إال  دون تفري���ق 
بقيادتها للسيارة أمر محرم، أو 
التلبس حال قيادتها بشيء من 
احملرمات أو يخشى عليها من 
الضرر على نفسها أو عرضها، 
فحينئذ يحرم على املرأة قيادة 
السيارة للصفة التي اقترنت 
بها، وذل���ك ألنه البد من ربط 
االحكام الشرعية التكليفية مبا 
يتصل بها من أسباب موجبة 
لها وشروط لتحقيقها وموانع 
إن وجدت زال أثر السبب، فإذا 
وجد السبب وحتقق الشرط 
وزال املانع ترتب على الفعل 
األثر الشرعي والتكليف الذي 
ارتبط به، وهذا ما أيدته الفتوى 
الصادرة م���ن وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية في دولة 
التي  الكويت رقم )83/22/7( 
نص���ت على أن قي���ادة املرأة 
للسيارة جائزة إذا لم يقترن 
بذل���ك أمر مح���رم، التخاذها 
التلبس  أو  وسيلة للمعصية 
حال قيادتها بشيء من احملرمات 
كإبداء الزينة وترك س���تر ما 
يجب عليها ستره وهو بدنها 
كله، ما ع���دا الوجه والكفني، 
وكذل���ك التحرز عن الس���فر 
وحده���ا دون زوج أو محرم، 
كما رأت اللجنة أن تعليم املرأة 

االنشغال أثناء القيادة سبب رئيسي في احلوادث

د.محمد الطبطبائي متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

د.محمد الطبطبائي
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الغامن بحث مع السنيورة قضايا الساحتني اإلقليمية والدولية
ودراسة املناهج الدينية بحيث 
تنسجم هذه املناهج مع ما اتى به 
القرآن الكرمي والرسالة االسالمية 
التي حتض على السالم والرحمة 

وحرية الضمير لدى االنسان.
 وأكد على حق اي دولة في 
العالم ان تك����ون لديها القدرة 
على استعمال القوة بوجه من 

يخالفون النظام العام.
كما استقبل الرئيس الغامن 
في مكتب����ه امس اعضاء حملة 
»ناطر بيت« املعنية بالقضية 
االس����كانية، حيث مت التباحث 
حول املعوقات التي تواجه حملة 
»ناطر بيت« وايجاد آلية مناسبة 

الذي دعم لبنان وصموده.
وعن خطر »داع����ش«، اكد 
السنيوره ان مثل هذه االخطار 
التي ميثلها االرهاب واملتمثلة في 
املنظمات وعلى رأسها داعش، 
يجب ان يكون واضح للجميع 
ان هناك ثنائية جهنمية إحداهما 
تولد االخرى، فاالرهاب ناجت عن 
االستبداد الذي تسببه بعض 
االنظمة، مشددا على ان االمر ال 
يعالج فقط باستخدام القوة ولكن 
بضرورة النظر الى االس����باب 
الكامنة وراء نشوب العمليات 
واملنظمات االرهابية مما يتطلب 
ض����رورة املعاجلة االجتماعية 

قال السنيورة ان الكويت وقفت 
بجوار لبنان في التحدي الكبير 
الذي تعرضت له خالل االجتياح 
االسرائيلي في عام 2006، وأضاف 
ان هذا االمر كان محور حديثه 
مع صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد خالل لقائه بسموه 
وانه مت التأكيد لسموه على الدور 
الذي لعبته الكويت على مدى 
عقود ماضية في عالج املشاكل 
التي كان يعاني منها لبنان على 
الصعيد السياسي منذ ان كان 
صاحب الس����مو االمير وزيرا 
للخارجية الى الوقت احلالي من 
خالل دعم الصندوق الكويتي 

الجل تعزيز القدرة على مواجهة 
املخططات واحملاوالت الهادفة 
التي تزيد من قدرة الش����عوب 
العربية في هذه املرحلة في ظل 
ما نشهده من محاوالت تهدف الى 
خنق العديد من البلدان العربية، 
السيما في ظل السيطرة على 
منافذ اخلليج العربي من جهة 
ومنطقة ب����اب املندب من جهة 
ثانية، مؤكدا ان هذه التحديات 
تتطلب ض����رورة التنس����يق 

والتعاون بني الدول العربية.
وحول املس����اعدات والدعم 
الكويتي املتواصل للشقيقة لبنان 
في مختل����ف الظروف واحملن، 

صعيد في ظل حالة التش����رذم 
العرب����ي والصراعات املختلفة 
التي منر بها، ما ادى الى تردي 
مس����توى القدرة العربية على 
التالءم مب����ا تقتضيه االحوال 
العربية بض����رورة عمل عربي 
يعزز التكامل بني الدول العربية 
ويزيد من قدرتها على ان تقف 
صفا واحدا في مواجهة التحديات 

احمليطة بها.
وأضاف انه البد من العمل 
بالقول االجنليزي القائل »يجب 
ان تقف حتى يحسب لك حساب« 
مما يتطلب املزيد من التنسيق 
بني ال����دول العربية فيما بينها 

ولبنان ودور املجلس النيابي 
في الدولتني.

وأضاف انه مت استعراض 
شتى امللفات والتحديات التي 
تهم املنطقة العربية على الصعد 
االقليمية والدولية، السيما في 
ظل التغيرات والتحديات الكبرى 
التي تش����هدها املنطقة حاليا 
واآلمال العريضة التي تعولها 
شعوب الدول العربية للتغيير 
والتالءم وحتقيق النمو ملا تصبو 

اليه هذه الشعوب.
وأوض����ح الس����نيورة ان 
الوضع احلالي يستدعي عمال 
عربيا مش����تركا على اكثر من 

اس����تقبل رئي����س مجلس 
االمة مرزوق الغامن في مكتبه 
امس رئي����س الوزراء اللبناني 
األس����بق د.فؤاد الس����نيورة، 
وجرى خالل اللقاء التطرق الى 
القضايا املطروحة على الساحتني 

االقليمية والدولية.
في هذا االط����ار، اكد عضو 
مجل����س العالق����ات العربي����ة 
الدولية رئي����س وزراء لبنان 
االس����بق د.فؤاد السنيورة انه 
التق����ى رئيس مجل����س االمة 
م����رزوق الغامن وتداوال العديد 
من املوضوعات والقضايا التي 
تهم البلدين الشقيقني الكويت 

الغامن مع حملة »ناطر بيت«رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن خالل استقباله رٔييس وزراء لبنان االسبق د.فٔواد السنيورة

أقتن���ع  ل���م  إن  أس���بوعني: 
باإلجاب���ات الواردة من وزير 
ي���دور في  املواص���الت عما 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية 
فسأذهب الى استخدام األداة 
الدس���تورية األخرى ملعرفة 
احلقائ���ق. ش���عار اخلطوط 
الكويتي���ة تاريخي  اجلوية 
وتغييره أحد أمرين إما ان هناك 
من يريد االستفادة من األموال 
العام���ة أو ان هناك من يريد 

طمس تاريخ »الكويتية«.

املباش����ر عليها فم����ا إن نظرنا 
ال����ى أوالدها بغض النظر أنهم 
من زوج كويتي أو أجنبي فإن 
العالقة احلميمة بني األم وأبنائها 
ورغبتها الدائمة لهم باالستقرار 
والطمأنينة واحلياة الكرمية في 
ظل أسرة مترابطة ال يختلف أو 
يتحدد بناء على جنسية أبنائها، 
ومن دون استقرار وطمأنينة 
أبنائها لن يتحقق لها ما يدعو 
إليه املشرع من عدل وطمأنينة 
وحفظ األسرة. وكان من حرص 
املش����رع ان جاء ف����ي املادة 29 
من الدستور قائال ان: »الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية، 
وهم متساوون لدى القانون في 
احلقوق والواجبات العامة...«. 
ومما سبق ذكره وبتقدير حجم 
الضرر الذي يشكله استمرار هذه 
املعاناة للمواطنة الكويتية فإن 
االهتمام باحلقوق االجتماعية 
احلياتية واملصيري����ة للمرأة 
واجب وأولوية أمام كل القضايا 
األخرى املتعلقة باملرأة الكويتية 
وأن على احلكومة األخذ بها بعني 
االعتبار وتقدميها على غيرها من 
املطالب، فقد أصبح من الالزم 
والضروري النظر للمشكالت 
والقضايا املهمة التي تش����كل 
عبئا على املرأة واألم والزوجة 
املتزوجة م����ن أجنبي وأن في 
استمرارها مساسا مبا كفله لها 
الدستور الكويتي من مساواة 
وعدل وطمأنينة وما تدعو اليه 
منظمات حقوق اإلنسان العاملية 
وضمير املجتمع والسعي اجلاد 

انتشار »الش����بو« الذي وصل 
حتى لطلبة املدارس وبات يشكل 
مالمح كارثة مقبلة على املجتمع 
الكويتي اذا لم تعالج بخطة إنذار 
مبكر مينع تفشيها واستمرارها، 
السيما ان الشباب ميثلون %50 
من املجتمع الكويتي. وختم قائال: 
ان الداخلية مهما بلغت قوتها 
األمنية فإنه����ا حتتاج الى دعم 
اجلهات املذكورة أعاله للمحافظة 
على ث����روة الكويت احلقيقية 
وهم الشباب، مس����تدركا بان 
ذلك ال يعفيها من واجب اليقظة 
واالستنفار لإليقاع بتجار هذه 

املادة اخلطيرة.

هدد وزير املواصالت باستخدام األدوات الدستورية

الزلزلة: اجتماع  جلنة األولويات البرملانية
مع احلكومة اإلثنني املقبل

عسكر : عالوة األبناء للكويتية املتزوجة من أجنبي

التميمي: »الشبو« يفتك بالشباب

لتحقيق املساواة العادلة داخل 
املجتم����ع وحتقي����ق نصوص 
الدستور نصا وروحا. ونص 
االقتراح على إعطاء األم الكويتية 
حق كفالة أبنائها من زوجها غير 
الكويتي حلني إيجاد وظيفة لهم 
دون حتديد لعمر األبناء. ومنح 
املوظفة الكويتية املتزوجة من 
أجنبي عالوة األوالد. ومنح زوج 
الكويتية غير محدد اجلنسية 
جواز سفر ملرافقة زوجته في 

العالج او الدراسة باخلارج.
ومنح أبناء الكويتية املتزوجة 
من غير محددي اجلنسية حق 
إصدار رخص القيادة والعالج 
على نفقة الدول����ة، والتعليم 
املجاني بجميع املراحل الدراسية 

إضافة ملراحل التعليم العالي.
وإعطاء األولوية في التوظيف 

ألبناء الكويتية على األجانب.

قال رئيس جلنة األولويات 
الزلزلة: طلبنا من  يوس���ف 
البرملانية  اللج���ان  رؤس���اء 
بأولوياته���م،  موافاتن���ا 
القادم  اإلثن���ني  وس���نجتمع 
م���ع احلكوم���ة لالتفاق على 

األولويات املبدئية.
أنه جهز  الزلزلة  وأضاف 
36 سؤاال لوزير املواصالت عن 
العبث الذي يحدث في اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وتاب���ع الزلزلة أنه خالل 

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
مّن اهلل على البش����رية جمعاء 
أن وهبها دينا أساس����ه العدل 
ال����ذي مينح األم����ة الطمأنينة 
واالستقرار، ومن فضله علينا 
في هذا البلد الطيب أن جعل في 
املشرع الكويتي احلرص على 
متثيل عدل اإلسالم وسماحته 
في أوامره اخلالدة في نصوص 
أساسية وواضحة في الدستور 
الكويتي فقد نص من املادة 7 من 
الدستور الكويتي على ان »العدل 
واحلري����ة واملس����اواة دعامات 
املجتم����ع، والتعاون والتراحم 
صلة وثقى بني املواطنني«، كما 
تنص املادة 8 منه أيضا على ان 
»تصون الدولة دعامات املجتمع 
وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ 
الفرص للمواطنني«، وتنص املادة 
9 على ان األسرة أساس املجتمع 
قوامه����ا الدين واألخالق وحب 
الوطن، يحفظ القانون كيانها، 
ويقوي أواصرها، ويحمي في 
ظلها األموم����ة والطفولة« من 
ه����ذه النصوص الدس����تورية 
التي تصدرت الباب الثاني من 
الدستور، أكد املشرع ان العدل 
والطمأنينة وأهمية حفظ األسرة 
وتقوية أواصرها مقومات أساسية 
للمجتمع الكويتي، وهنا جند ان 
املجتمع ال ميثله الكويتيون فقط 
وإمنا من يقيم عليها أيضا، من 
هذا املنطلق فاملرأة الكويتية جزء 
أساسي في هذا املجتمع وكل ما 
يتعلق بها ويحيطها له تأثيره 

حذر النائب عبداهلل التميمي 
من ارتفاع معدل اجلرمية وتزايد 
عدد املشاجرات بني الشباب خالل 

الفترة القليلة املاضية.
وقال ان انتشار املشاجرات 
باتت ظاه����رة مقلقة للمجتمع 
الكويتي بعد تفشيها بشكل كبير، 
مرجعا سبب هذا املوضوع لعدة 
عوامل، أولها انتشار املخدرات 
)الشبو(، وعدم احترام القانون 
باإلضافة الى إهمال مؤسسات 
املجتمع املدني للشباب واألسر 
التي ينتمون لها. وطالب التميمي 
املؤسسات ذات العالقة بوضع 
خطة ط����وارئ ملعاجلة ظاهرة 

يوسف الزلزلة

عسكر العنزي

عبداهلل التميمي

قدم النائب نبيل الفضل سؤاال الى 
وزير الصحة د.علي العبيدي جاء 
فيه: منى الى علمنا بأن كثيرا من 

املستشفيات التي تتعامل معها املكاتب 
الصحية في دول اوروبا واميركا تقدم 
خدماتها وادويتها بأسعار باهظة متى 

ما كان املريض على حساب املكاتب 
الصحية الكويتية في تلك الدول، 

مقارنة بأسعارها للعامة او املرضى 
الذين يدفعون من جيوبهم لنفس 

اخلدمات والعالجات!

لذا نرجو تزويدنا باآلتي:
1- هل هناك جهة محايدة تستخدمها 

وزارتكم في التدقيق على االسعار 
التي تفرضها املستشفيات والعيادات 

واالطباء الذين تتعامل معهم مكاتب 
الصحة الكويتية؟!

2- هل يوجد مدقق حسابات محايد 
ومن نفس البلد ليراجع االسعار 

والكلفة ومقارنتها باالسعار السائدة؟! 
اضافة لتأكده من صحة صرف 

ميزانية العالج واملخصصات ملرضى 

العالج باخلارج؟
3- واذا لم يكن لدى املكاتب الصحية 

مدقق حسابات قانوني معتمد، فما 
سبب عدم وجود مثل هذا املدقق مع 
ان اصغر شركة ال يجدد ترخيصها 

اال بوجود ميزانية مدققة من محاسب 
قانوني؟!

4- متى ستقوم وزارتكم بسد هذا 
النقص احملاسبي ان وجد، حلماية 
املال العام من نهب املبالغة بأسعار 

املستشفيات واالدوية؟

نبيل الفضل

قّدم النائب د.عبداحلميد دشتي 
رسالة إلى رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن طلب فيها إدراج رسالة ضمن 
بند الرسائل الواردة للجلسة املقبلة 

جاءت كالتالي: ملا كنت قد تقدمت 
باالقتراحات برغبة: بإضافة لقب 

قائد اإلنسانية مسبوقا السم صاحب 
السمو األمير املفدى. وبإنشاء مركز 
قائد اإلنسانية الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح لإلغاثة واملساعدات 

اإلنسانية، كما تقدم العديد من 
الزمالء مبقترحات أخرى في هذا 
الصدد، وفي سبيل استكمال ما 

يترتب على هذا اإلجناز التاريخي 
األممي الذي حظيت به دولة الكويت 
وصاحب السمو األمير املفدى، وقد 
جتلت مشاعر الفرح بتكرمي صاحب 
السمو األمير عند حضوره ورعايته 

السامية والكرمية الفتتاح دور 
انعقادنا احلالي عندما وقف احلضور 

جميعا في قاعة عبداهلل السالم 
مصفقني لصاحب السمو األمير 

عندما أشرمت األخ الرئيس بخطابكم 
لقائد اإلنسانية.

لذا أطلب عرض رسالتي على املجلس 
مرفقا بكل املقترحات املقدمة من 
النواب بهذا اخلصوص إلقرارها 

وإحالتها للحكومة لتنفيذها وإعالم 
املجلس بنتيجة ذلك خالل 3 أشهر 

من تاريخه.

د.عبداحلميد دشتي

دشتي يطلب إدراج اقتراحات إضافة لقب قائد اإلنسانية 
السم صاحب السمو على اجللسة املقبلة

الفضل: هل هناك جهة محايدة للتدقيق على أسعار 
مستشفيات العالج باخلارج؟

اخلرينج: الكويت رئيس القمة واالحتاد البرملاني 
تقوم بجهد لدعم األمن العربي

ضوء اجلهود املبذولة حاليا 
ملكافحة االره���اب، حيث 
يسعى البرملان العربي كما 
تسعى البرملانات الوطنية 
الى وضع آلي���ات جديدة 

لصيانة االمن العربي.
واشار اخلرينج الى ان 
االقليم العربي ملتهب في 
مناطق عدة مثل س���ورية 
والع���راق واليمن وليبيا 
ال���ذي يحتاج  وهو االمر 
الى اعادة نظر في ش���كل 

التضام���ن العربي العادة 
الى املنطقة،  االس���تقرار 
أمل���ه في بذل  معربا عن 
مزيد م���ن اجلهود اجلادة 
لس���د االب���واب والذرائع 
امام التنظميات االرهابية 
خاصة ما يحدث في مصر 

من إرهاب. 
وأكد ان العالم العربي 
يعي���ش مرحل���ة صعبة 
ويواجه حتديات خطيرة 
وهو ما يلقي باملسؤولية 
على عاتق كل فرد ملواجهة 

هذه التحديات.
وش���ارك في اجللسة 
السابعة واالخيرة »حول 
احملور التربوي واالجتماعي 
د.محمد الرميحي استاذ علم 
االجتماع بالكويت والذي 
قدم ورقة حت���ت عنوان 
»احلاجة الى اصالح ديني« 
مؤكد اهمية تطوير اخلطاب 
االعالمي وتنقية الغث منه 
والتعرف على فكر الشباب 
واحلوار معهم، كما طالب 
باالهتمام مبنظومة التعليم 
وتطويره���ا مب���ا يتف���ق 
وتعاليم االسالم السمحة 
وهي اجللسة التي رأستها 
الفاعوري رئيس  د.نوال 
جلنة الشؤون االجتماعية 
بالبرمل���ان  والثقافي���ة 

العربي.

االمني والعسكري والبعد 
االعالمي والثقافي وكذلك 
الترب���وي واالجتماع���ي 
وهو م���ا يؤكد ان الوضع 
ف���ي العالم العربي خطير 
جدا خاصة في ظل ما تقوم 
به بعض اجه���زة االعالم 
من دور مضاد، مؤكدا ان 
هذه الندوة س���يكون لها 
مردود ايجابي في بلورة 
رؤية عربية لصيانة االمن 
القومي العربي خاصة في 

القاهرة ـ هناء السيد 

أكد مب���ارك اخلرينج 
نائب رئيس مجلس االمة 
العربي  البرمل���ان  وعضو 
بلجنة الشؤون السياسية 
واخلارجية واالمن القومي 
العربي اهمية  بالبرمل���ان 
الندوة التي نظمها البرملان 
العربي حول االمن القومي 
العرب���ي وصيانت���ه في 
مواجهة التحديات الكثيرة 

التي تتهددهم.
وق���ال � اخلرينج على 
هام���ش مش���اركته ف���ي 
اعمال الندوة � إن الكويت 
القمة  باعتباره���ا رئيس 
العربية واخلليجية تقوم 
من خالل صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بجه���ود كبي���رة لتنفيذ 
القم���ة وكذلك  مق���ررات 
مرزوق علي الغامن رئيس 
مجل���س االم���ة باعتباره 
رئيس االحت���اد البرملاني 
العرب���ي يقوم بجهود في 
هذا الشأن من اجل متابعة 
التطورات العربية وهناك 

تنسيق في هذا الشان.
وأضاف ان هذه الندوة 
تكتسب اهمية كبيرة حيث 
ناقش���ت عددا من احملاور 
التي ترك���زت حول البعد 

مبارك اخلرينج متحدثا للزميلة هناء السيد

رئيس مجلس األمة 
استقبل أعضاء حملة 

»ناطر بيت«
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عادل الشنان

أعلنت الوكيل املساعد للشؤون القانونية نهلة 

بن ناجي عن أسماء 1278 مواطنا ومواطنة 

كدفعة جديدة من املرشحني للعمل في اجلهات 

احلكومية من املتقدمني لدى الديوان والراغبني 

في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة 

من املسجلني بقوائم التوظيف لدى الديوان 

خالل فترات التوظيف السابقة.

وأوضحت بن ناجي ان ديوان اخلدمة املدنية 

مستمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من 

قبل اجلهات احلكومية بهدف إصدار دفعات 

جديدة من املرشحني، ويأتي ذلك في إطار 

التنسيق والتعاون املستمر بني ديوان اخلدمة 

املدنية وجميع اجلهات احلكومية، السيما في 

تزويد الديوان باالحتياجات الوظيفية من 

التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل 

جهة حكومية، موضحا ان دفعة اليوم من 

املرشحني جاءت من مختلف التخصصات 

ووفقا الحتياجات اجلهات الطالبة.

وطالبت بن ناجي املرشحني في الدفعة 

احلالية، مبراجعة جهة العمل التي رشحوا 

لها مباشرة »دون الضرورة ملراجعة ديوان 

اخلدمة املدنية«، وذلك اعتبارا من تاريخ 

2014/11/4، والذى يصادف يوم الثالثاء 

مصطحبني معهم املستندات الالزمة.

بدوره أشار مدير إدارة االختيار راتب 

العريفان الى انه في إطار حرص ديوان 

اخلدمة املدنية على رعاية ذوي احلاالت 

اخلاصة )ذوي االحتياجات اخلاصة، أبناء 

وزوجات األسرى واملفقودين وأبناء وأرامل 

الشهداء( املرشحني للعمل لدى اجلهات 

احلكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح 

أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة 

االختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

الديوان: ترشيح 1278 مواطناً ومواطنة للعمل لدى اجلهات احلكومية
وزارة التربية

مرمي علي حجي شهاب  ٭
عب����داهلل  حم����د  هي����ا   ٭

املصيريع
هدير بدر عبداهلل التناك  ٭

هاج����ر فري����ح عوي����د   ٭
العنزي

عل����ي  عم����ر  فاطم����ة   ٭
النعيمي

هن����د عب����داهلل جل����وي   ٭
املطيري

حس����ن  عل����ي  فج����ر   ٭
اجلاركي

عم����ر س����لطان علي بن   ٭
عيسى

ابراهي����م احم����د  عل����ي   ٭
االبراهيم

حس����ني عاي����د عبداهلل   ٭
الرشيدي

حنان عبداحملسن عبداهلل   ٭
الصانع

فهد طالق فالح الهاجري  ٭
بدور علي ابراهيم  ٭

بدر نواف عبيد الشمري  ٭
غدي����ر ش����هاب غل����وم   ٭

عبدالرحمن
شروق عبدالوهاب ابراهيم   ٭

االستاد
ف����الح  م����رمي عب����داهلل   ٭

العازمي
مش����اعل صفاك عوض   ٭

العنزي
فه����د جدع����ان خل����ف   ٭

العنزي
فال����ح  محم����د  حم����د   ٭

العجمي
م����رمي محم����د ابراهي����م   ٭

البلوشي
خديجة عبداهلل حس����ن   ٭

عسكر
هدى علي جمعة علي  ٭

ب����در مجب����ل  عايش����ة   ٭
اجلدعي

يوس����ف أحم����د حي����در   ٭
عندكالي

بش����اير عوض جار اهلل   ٭
العجمي

احل����وراء زينب صاحب   ٭
محمد الصراف

معصومة حس����ني محمد   ٭
برويز

مني����رة ت����ومي ش����لوان   ٭
الهاجري

ج����واد  عل����ي حس����ني   ٭
القديحي

مها نواف غريب العنزي  ٭
غدير عبدالوهاب س����عد   ٭

القديري
مه����دى  س����الم  ولي����د   ٭

العجمي
س����عد عب����داهلل س����عد   ٭

النويف
سيد مهدي عبدالرضا سيد   ٭

حسن املوسوي
عبدالرحم����ن خالد حمد   ٭

الصقعبي
حم����د خلي����ل ابراهي����م   ٭

محمد
شفياء محمد حمد املالح   ٭

العجمي
مش����اعل س����عد دغي����م   ٭

العازمي
س����عد  أحم����د  ن����وف   ٭

احملجان
عبدالعزيز عيسى عبداهلل   ٭

الفودري
خالد احمد فهد الفريج  ٭

اميان عبدالرحمن احمد   ٭
عبدالرحمن

عل����ي  حس����ني  اثي����ر   ٭
املطيري

انف����ال عارف اس����حاق   ٭
البلوشي

محم����د عبدالعزيز احمد   ٭
علي

زه����وة عم����اد يوس����ف   ٭
املنيع

عل����ي عبدالرض����ا طاهر   ٭
البغلي

ش����ايع منص����ور محمد   ٭
السهلي

س����عد  احم����د  محم����د   ٭
احلمدان

فال����ح  عبي����د  خال����د   ٭
العدواني

علي جواد كاظم الفضلي  ٭
اس����راء جاب����ر عبداهلل   ٭

حسني
عدن����ان يوس����ف عل����ي   ٭

عبدالرحمن
سعد زيد حمد الرشيدي  ٭

داود  ش����اكر  مش����اعل   ٭
الشمري

فيص����ل احم����د ص����ادق   ٭
التراكمه

محم����د عب����داهلل صالح   ٭
الشعبان

احمد خالد محمد الراشد  ٭
ط����الل مس����اعد ناص����ر   ٭

الفوزان
فيصل حسن علي كمال  ٭

فه����د  عبدالرحم����ن   ٭
عبدالرحمن الفرحان

امي����ان ش����يهان حجيل   ٭
العتيبي

ناص����ر خال����د فرح����ان   ٭
املبيلش

ناصر خالد عبداللطيف   ٭
السعيد

حم����د  محم����د  نوي����ر   ٭
العجمي

سارة دليهان العنزي  ٭
غالي����ة مب����ارك س����عد   ٭

النويف
هدير يوسف عبدالرحمن   ٭

الصفران
م����روة محم����د حس����ن   ٭

االنصاري
منصور راش����د حس����ني   ٭

العجمي
منص����ور حقيب س����الم   ٭

العجمي
عب����داهلل نوري حس����ن   ٭

عيسى
منى سريع براك البذالي  ٭

احم����د س����ليمان محمد   ٭
التركيت

رقية عبداهلل عبدالرحمن   ٭
الدعيج

هدي����ل مش����عل مطل����ق   ٭
الصليلي

ن����ورة س����عود س����عد   ٭
الرشيدي

مني����رة جدي����ع رش����يد   ٭
الوشيتان

محم����د  س����ند  ن����ورة   ٭
العتيبي

محم����د جاس����ر مرش����د   ٭
البرازي

مشاري عبداهلل محسن   ٭
املطيري

اسراء محمد عبدالرحمن   ٭
القديري

عب����داهلل عل����ي نيروز   ٭

اشكناني
مطي����رة ع����واد حمدان   ٭

املطيري
فاطم����ة ف����وءاد فاض����ل   ٭

املزيدي
ابراهيم  تهان����ي ه����ذال   ٭

العتيبي
محس����ن محمد حس����ن   ٭

ابراهيم محمد
عمر بدر عبداللطيف بن   ٭

ناجي
منى فالح سيف البذالي  ٭

الهيلم  ن����ورة عب����داهلل   ٭
املتلقم

هبة حسن محمد حسن   ٭
صالح

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز   ٭
املزيرعي

ب����در ش����اهني عب����داهلل   ٭
الشاهني

س����ارة اي����وب عيس����ى   ٭
السدره

فاطم����ة بن����در ماط����ر   ٭
العنزي

عهود حسني حسن رضا  ٭
عب����داهلل س����يف عجيل   ٭

الضفيري
رغ����داء محم����د حميدي   ٭

الظفيري
ش����يخة عبداهلل ابراهيم   ٭

السمحان
خال����د عب����داهلل خال����د   ٭

املطيري
حسني علي شاطر طاهر  ٭

هاش����م خالد عبدالعزيز   ٭
القطان

سارة عبدالعزيز ابراهيم   ٭
الفارس

مكية حسني علي باقر  ٭
ن����ورة مف����رح ع����وض   ٭

العنزي
فهد أحمد ناصر أحمد  ٭

محم����د عبداحلميد خالد   ٭
الشرقاوي

اميان يوسف عبدالرحمن   ٭
طالب

ليل����ى صن����ت ضاح����ي   ٭
تركي

سارة س����رحان عبداهلل   ٭
الظفيري

كاظ����م  محم����د  زه����را   ٭
جهرمي

وزارة الصحة
س����ارة س����عود يوسف   ٭

محمد
فاطمة عب����داهلل صالح   ٭

النتيفي
راش����د محم����د حس����ني   ٭

االحمد
بس����مة س����عد مش����عل   ٭

العتيبي
هذال مفرج عبدالرحمن   ٭

املطيري
ام����ل عبدالهادي س����الم   ٭

املري
غطروف����ه حم����دان جبر   ٭

احلريجي
سعد فهد ليلي السعيدي  ٭
حوري����ة ش����افي محمد   ٭

الظفيري
خل����ف  حام����د  بن����در   ٭

الشمري
مراح����ب مري����ف صالح   ٭

الرشيدي
علي أس����عد عبدالعزيز   ٭

الراشد
حميدة مش����اري جاسم   ٭

العطار
ياس����مني ماج����د س����عد   ٭

الفضلي
مي محمد فهد العجمي  ٭

االء فاضل حبيب حسن  ٭
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س���ارة رحي���ل من���ادي   ٭

حامد
بدرية علي مترج درع  ٭
اميان عبداهلل القطان  ٭

منيرة حمد سالم املقامي  ٭
حال عبدالعزي���ز محمد   ٭

املطيري
محم���د مرش���د مدغ���م   ٭

العازمي
مني���رة خالد س���ودان   ٭

الضويحي
لطيف���ة زامل س���ويلم   ٭

الظفيري
محم���د  ه���ادي  من���ى   ٭

الدوسري
ضي���اء  عبداحلمي���د   ٭

عبداحلميد الصايغ
س���عود ولي���د س���عود   ٭

السلطان
بش���اير نش���مي جاعد   ٭

العنزي
امي���ان فاضل عبدالكرمي   ٭

دشتي
خل���ود مبارك س���لمان   ٭

حماده
ن���ورة عبي���د ش���حادة   ٭

العنزي
فاطم���ة محم���د ج���الل   ٭

السليماني
ش���ذي يعقوب يوسف   ٭

الهولي
ناص���ر حم���د محم���د   ٭

الهاجري
مطل���ق  خال���د  ش���هد   ٭

الظفيري
بش���اير عب���داهلل محمد   ٭

عبداهلل
نفل���ة وس���مي مب���ارك   ٭

العازمي
نورة عيد فالح الغشام  ٭

خال���د  جه���ز  مني���رة   ٭
العتيبي

وع���د خال���د ض���اوي   ٭
العتيبي

ه���زاع  محم���د  رش���ا   ٭
املطيري

شعاع خشمان عبداهلل   ٭
احلربي

صاحل���ة فال���ح مبارك   ٭
العازمي

عل���ي  راش���د  فاطم���ة   ٭
العازمي

بان���ي  الط���اف محم���د   ٭
السليماني

مها طارق احمد مبارك  ٭
حم���د  س���عد  فاطم���ة   ٭

احلميده
عذب���ي س���عد مرش���د   ٭

البرازي
امين���ة محم���د جعف���ر   ٭

العلي
خديج���ة عل���ي محم���د   ٭

العازمي
س���ارة س���عود م���ارج   ٭

العتيبي
ع���واد  عل���ي  ن���وف   ٭

السحيب
سارة احمد صالح محمد   ٭

احملميد
نادية عبداهلل عبدالعزيز   ٭

الرشدان
الغزالي  ٭

فاطمة مس���اعد عبداهلل   ٭
الدخيل

حم���د  احم���د  لول���وة   ٭
بوحمدي

راقية يوسف عبداللطيف   ٭
الصالح

بش���اير خال���د احم���د   ٭
الشراري

فاطم���ة حبي���ب عل���ي   ٭
كرميي

عالية ع���واض عبداهلل   ٭
املطيري

خديجة محمود يوسف   ٭
الشرقاوي

بش���اير س���عود عاي���د   ٭
املطيري

س���ارة عب���داهلل احمد   ٭
القطان

انف���ال جم���ال عيس���ى   ٭
الفيلكاوي

عائشة فهد علي الصوله  ٭

وزارة العدل
محم���د  ب���در  حن���ان   ٭

الشايجي
اب���رار جاس���م محم���د   ٭

احلوشان
ن���ورة جفين���ان جازي   ٭

ملوح
مني���رة حس���ن ابراهيم   ٭

مكي
بسمة ماجد عبدالرحمن   ٭

الدوسري
عب���داهلل محم���د عل���ي   ٭

بوفرسن
محم���د ناص���ر حمدان   ٭

الرشيدي
ابرار داود سليمان امير  ٭

عب���داهلل مي���ن ع���ون   ٭
الرشيدي

خال���د نص���ف عبداهلل   ٭
النصيب

منص���ور  عبدالعزي���ز   ٭
عبدالصمد اخلطيب

فاطم���ة طال���ب عل���ي   ٭
اجلدي

زهراء حبي���ب مرتضي   ٭
عبداهلل

محم���د حم���د حم���ود   ٭
الديحاني

عذب���ي الف���ي صال���ح   ٭
الشمري

عمر فالح سعد االصفر  ٭
ابراهيم  ابراهيم راش���د   ٭

الهولي

عيد محمد بداح العازمي  ٭
عزيزة نايف عبدالعزيز   ٭

الضفيري
عاي���د  ط���الل  عالي���ة   ٭

املطيري
خال���د محم���د حس���ن   ٭

األنصاري
س���ارة مطل���ق مب���ارك   ٭

العجمي
دواس  عي���د  س���ارة   ٭

العازمي
ن���وف مب���ارك محم���د   ٭

العجمي
بدري���ة صح���ني ه���الل   ٭

العازمي
حن���ان فهي���د ادغيمان   ٭

العازمي
جنود عبداهلل عبدالكرمي   ٭

املسعود
مرث���ع  عبي���د  ن���وال   ٭

العازمي
وضح���ة خال���د ناصر   ٭

العتيبي
س���ارة خال���د محم���د   ٭

املطيري
عبداحملسن منصور محمد   ٭

املنصور
خال���د  مط���ر  أمان���ي   ٭

املطيري
عفيف���ة محم���د فال���ح   ٭

عبدالنبي
عب���داهلل زاي���د مفل���ح   ٭

العازمي
حم���د  زي���د  حص���ة   ٭

الرشيدي
هال وليد ابراهيم املعجل  ٭

عبداللطيف داود ابراهيم   ٭
احمليش

شيماء نضار عبداجلبار   ٭
الشراد

علي رضا احمد بوحمد  ٭
مجب���ل  م���رزوق  رمي   ٭

عومير
عاي���ض  ناش���ي  ف���ي   ٭

الرشيدي
تهان���ي ط���راد مريجب   ٭

العنزي
راش���د  مطل���ق  فج���ر   ٭

القراوي
ابا  بشاير نايف س���الم   ٭

القلوب
الهن���وف س���عد فه���د   ٭

العازمي
ن���ورة صال���ح رب���اح   ٭

الرشيدي
س���ارة س���الم صال���ح   ٭

السالم
حس���ن عبداهلل حس���ن   ٭

املال
عب���داهلل عبداحملس���ن   ٭

عبداهلل اخلرافي
ن���واف محم���د غت���ار   ٭

املطيري
ذي���ب  غ���ازي  ذي���ب   ٭

الهاجري
عبدالعزيز ابراهيم محمد   ٭

حسني علي عريان
داود  س���ليمان  داود   ٭

الفيلكاوي
عبداللطيف جاسم محمد   ٭

علي
فهد راشد دلوم الدلوم  ٭

فيص���ل س���ليمان عيد   ٭
الشيتان

محم���د عايد ش���ليويح   ٭
الظفيري

وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية

مبخ���وت فال���ح س���ند   ٭
العجمي

س���ارة خالد ضيف اهلل   ٭
العتيبي

س���ارة عب���داهلل ب���داح   ٭
الهاجري

دالل فهد ناجي العازمي  ٭
ناصر بدر سعد العتيبي  ٭

احمد خالد مفلح عقيل  ٭
عواط���ف جن���ر س���ند   ٭

ختالن
عائش���ة خال���د مجب���ل   ٭

املطيري
عل���ي  نبي���ل  رش���ا   ٭

بوشهري
مثاي���ل ف���الح عبداهلل   ٭

العجمي
لطيفة جزا جزا املطيري  ٭

يوس���ف حام���د ماط���ر   ٭
رشيد

وس���مية محمد س���هيل   ٭
الشمري

عائش���ة عب���داهلل حمد   ٭
املخيال

دالل خالد محمد احلداد  ٭
اس���ماء عيس���ى ناصر   ٭

الظفيري
نادية نبيل محمد حسني  ٭
نف���وذ مس���اعد ناص���ر   ٭

املطيري
فوزي���ة جمال حس���ني   ٭

الصانع
عبداللطيف  عبدالعزيز   ٭

حمود اجلسار
عب���داهلل فيصل س���الم   ٭

املطيري
يحي���ي جاس���م محمد   ٭

الفيلكاوي
فه���د س���عد عب���داهلل   ٭

العازمي
ن���ورة حرب���ي ضيدان   ٭

الشمري
س���ارة حم���ود خليفة   ٭

الدريعي
مني���رة خليفة موس���ى   ٭

الرمح
عبداهلل س���يف عبداهلل   ٭

العازمي

عبدالعزي���ز فه���د علي   ٭
املطيري

ح���زام محم���د ح���زام   ٭
الدوسري

أحمد عدنان يوسف ملك   ٭
آل هيد

اس���ماء احم���د مطيران   ٭
العازمي

نوف زيد خالد النويف  ٭
فوزي���ة س���عيد حميد   ٭

العنزي
خزن���ة ناص���ر عاي���د   ٭

النصافي
منصور خال���د منصور   ٭

العازمي
امينة خالد فهيد حمدان  ٭

محم���د ناص���ر معل���ث   ٭
الرشيدي

ه���ادي  راج���ح  دان���ة   ٭
الهاجري

عبدالرحم���ن علي محمد   ٭
املطيري

س���الم غل���وم حس���ن   ٭
العطار

لبني وليد خالد عيد  ٭
روان يوسف عبداحملسن   ٭

الشايجي
عروب جني���ب عبداهلل   ٭

الرفاعي
غدي���ر فياض عيس���ى   ٭

العنزي
ش���عاع س���ليمان مزعل   ٭

العنزي
مني���رة صوي���ان محمد   ٭

العجمي
صف���ا خليف���ة موس���ى   ٭

الرمح
مني���رة عق���اب مطل���ق   ٭

عقاب
عبي���د  جاس���ر  دالل   ٭

املطيري
هاج���ر ترك���ي س���عد   ٭

العتيبي
نوف نافع نهار املطيري  ٭

دان���ة محم���د عاي���ض   ٭
العجمي

مها فالح مطلق العازمي  ٭
دان���ة س���لمان خل���ف   ٭

العازمي
ضاري عبداهلل جاس���م   ٭

املويجد
عل���ي  عبدالرحم���ن   ٭

عبدالرحمن الدخيل
فهد ناصر فهد القحص  ٭

حج���رف ناص���ر فالح   ٭
احلجرف

ب���راك خال���د مس���اعد   ٭
العجيل

عل���ي  احم���د  م���رمي   ٭
السالحي

عبداهلل جاس���م راضي   ٭
مجرن

عم���ر يوس���ف س���الم   ٭
اللوغاني

ب���در محم���ود  ناص���ر   ٭
الشلبي

فرح علي خالد الرومي  ٭
م���رمي ياس���ني س���الم   ٭

الشطي
نورة عبدالوهاب مساعد   ٭

املجرن
عب���داهلل  خال���د  دالل   ٭

العنزي
حم���د يوس���ف محم���د   ٭

الرخيص
عبداحلميد رياض حميد   ٭

التحو
رزق���ان  جن���ر  ن���وف   ٭

املطيري
معال���ي فالح محس���ن   ٭

العتيبي
عل���ي  حي���در  س���ارة   ٭

الرامزي
فاطم���ة عل���ي عبداهلل   ٭

الساملي
ن���وف س���عود خال���د   ٭

الهاجري
حمد علي حمد الهاجري  ٭

ض���اري فري���ج خل���ف   ٭
العنزي

ف���واز صالح ش���عيفان   ٭
العتيبي

ف���رح ولي���د منص���ور   ٭
البعيجان

لطيفة مط���ر ضويحي   ٭
العنزي

رج���اء عب���داهلل محمد   ٭
البراك

انفال محمد راشد عبداهلل   ٭
البحوه

انتص���ار ماج���د مبارك   ٭
املزيني

محم���د  بن���در  ج���زاء   ٭
الهاجري

سعد محمد فهاد الزعبي  ٭
طام���ي  س���الم  مه���ا   ٭

الهاجري
عبدالعزي���ز مبارك فالح   ٭

مبارك
عبدالعزي���ز عل���ي خالد   ٭

الصليهم
عبدالعزيز جاسم محمد   ٭

الصراف
بدر مبارك صالح س���هو   ٭

الشمري
عل���ي  محم���د  خال���د   ٭

الكندري
فاطم���ة احم���د نص���ار   ٭

احلريتي
محم���د  ه���زاع  من���ال   ٭

السبيعي
اف���راح فال���ح عب���داهلل   ٭

املطيري
محم���د  هلي���ل  م���رمي   ٭

العازمي
جناة فالح سعد املكمش  ٭

مفل���ح  اب���رار محم���د   ٭

العازمي
مها فالح رفاعي العازمي  ٭
س���ند  حام���د  امث���ال   ٭

الرشيدي
فج���ر س���لطان ابراهيم   ٭

علي

وزارة األشغال العامة
فالح محمد فالح فرحان  ٭

خال���د س���لمان س���الم   ٭
احلريص

س���ارة احم���د ع���وض   ٭
حسني

خل���ود يوس���ف غ���امن   ٭
العماني

عبداهلل عبدالرحمن فاضل   ٭
العازمي

مطرة ضيف اهلل دعيبل   ٭
العازمي

حص���ة نزه���ان عل���ي   ٭
العازمي

مش���اعل عاي���ض جنم   ٭
العتيبي

ب���راك محم���د  متع���ب   ٭
العازمي

ف���الح خال���د  م���رزوق   ٭
العازمي

حمي���د ج���واد حس���ني   ٭
النصر

حس���ن  ولي���د  خال���د   ٭
اخللفان

غي���ث  عقل���ة  ان���وار   ٭
الظفيري

خال���د برج���س خال���د   ٭
الهاجري

بدر حامد خلف الشمري  ٭
بن���در ناص���ر من���اور   ٭

الشمري
مش���اري مطل���ق متعب   ٭

املطيري
عثم���ان ناص���ر راش���د   ٭

القراوي
م���رزوق  مجب���ل  دالل   ٭

العازمي
امن���ة عذب���ي م���رزوق   ٭

العنزي
امان���ي ن���وري منصور   ٭

رباح
مرمي صالح علي االمير  ٭

اوقيان  اس���ماء حم���ود   ٭
العازمي

فه���د محم���د ش���بيب   ٭
السهلي

عبداهلل داود س���ليمان   ٭
السالم

عب���داهلل حم���ود مبرك   ٭
العازمي

اإلدارة العامة للطيران المدني
محم���د  جاس���م  دالل   ٭

الفيلكاوي
مشعل عبداللطيف خالد   ٭

الدهيم
عل���ي  ترك���ي  محم���د   ٭

العنزي
س���لمان حس���ني عل���ي   ٭

البلوشي
اماني خال���د عبدالرضا   ٭

احلداد
عبدالرحمن محمد عايد   ٭

العميره
فيصل ناص���ر منصور   ٭

املنصور
عبدالعزيز ابراهيم يوسف   ٭

املجحولي
خالد محمد بدر الشاهني  ٭
ناصر بدر محمد الفرح  ٭

ابراهي���م عل���ي  حم���د   ٭
الشرجي

خال���د  عي���د  أحم���د   ٭
بوحواس

حم���ود  حم���د  خال���د   ٭
احلربي

فال���ح  س���عد  ن���ورة   ٭
العازمي

عل���ي حس���ني محم���د   ٭
اشكناني

محم���د  عل���ي  حي���در   ٭
العنزي

س���الم عب���داهلل عل���ي   ٭
السالم

محمود ش���اكر محمود   ٭
عبدالرحيم

عبداهلل بدر عبدالرحمن   ٭
جاسر

عبدالرحم���ن يوس���ف   ٭
عبدالرحمن الصفران

سليمان يوسف سليمان   ٭
املطر

محم���د صال���ح راش���د   ٭
الفجي

عل���ي  ط���ارق  احم���د   ٭
العريفان

فه���د  جاس���م  فه���د   ٭
العسالوي

محمد حس���ني عبدعلي   ٭
اجلدي

احمد محمد راشد سند  ٭
احمد س���اطع س���ليمان   ٭

داود

المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب

مها خالد مطلق العازمي  ٭
نوف ضيف اهلل مرزوق   ٭

العتيبي
ليلى عبدالرضا قاس���م   ٭

دشتي
رحي���م  حب���اب  رمي   ٭

العتيبي
رغي���ان  رغي���ان  رمي   ٭

الرميضي
مش���اعل مقب���ل س���عد   ٭

العازمي
عمش���ة س���الم فال���ح   ٭

الطويل
تهاني عايد فهاد احلربي  ٭

محم����د عبداهلل حس����ني   ٭
الفودري

مه����ا فاضل عل����ي علي   ٭
مراد

رح����اب س����عد جاس����م   ٭
الشمري

محم����د  ب����در  فاطم����ة   ٭
يعقوب

مغي����ران  ب����در  اب����رار   ٭
املطيري

عوف جابر عون العطيه  ٭
س����الم عب����داهلل دبيان   ٭

العنزي
رمي جم����ال عبداخلضر   ٭

ابراهيم
مت����روك  فال����ح  هي����ا   ٭

العازمي
عبدالعزيز اسحيب عايض   ٭

العازمي
عبدالعزيز ناصر مبارك   ٭

العازمي
فقع����ان  ف����الح  س����عد   ٭

العازمي
اسماء س����لطان راشد آل   ٭

بن علي
فضة عم����اد عبدالعزيز   ٭

االبراهيم
غدي����ر ولي����د مب����ارك   ٭

املونس
علي عبدالرضا عبداهلل   ٭

البغلي
صال����ح م����رزوق مثعي   ٭

الصواغ
مب����ارك محم����د مب����ارك   ٭

الهاجري
نورة عبداهلل علي حسني   ٭

هيدوس
عبدالرزاق علي حس����ن   ٭

اجلناعي
ضح����ى محم����د بت����ال   ٭

الديحاني
ن����وف مب����ارك خميس   ٭

املطيري
اس����تبرق عادل يوسف   ٭

حسن
طيب����ة س����امي عبداهلل   ٭

املسبحي
لينة علي صالح البذالي  ٭

برجس س����الم س����لطان   ٭
الشمري

فيص����ل ف����وءاد عبداهلل   ٭
مندني

وضحة فهد عبدالرحمن   ٭
العبداجلادر

ابرار محمد ندا املطيري  ٭
ف����الح  س����عد  عه����ود   ٭

الرشيدي
يوس����ف احم����د مروي   ٭

الشمري
انفال عبداحلافظ محمد   ٭

رفيع حسني معرفي
الزهراء يعقوب يوسف   ٭

محمد
حص���ة جاب���ر محم���د   ٭

صالح
عل���ي  مب���ارك  عبي���ر   ٭

الشطي
مجرن محمد اس���ماعيل   ٭

املجرن
غ���ازي فرح���ان فه���د   ٭

اجلنفاوي
البن���دري صق���ر محمد   ٭

العجمي
احمد عي���د حمد املخيال   ٭

العجمي
محم���د احم���د حس���ني   ٭

دشتي
عب���داهلل ب���در عم���اش   ٭

احلربي
عبدالعزيز ناصر عبداهلل   ٭

حسني
معالي سعود براك فايز   ٭

العتيبي
فاطم���ة احم���د صال���ح   ٭

الضرمان
ب���زة محم���د عب���داهلل   ٭

اخلياط
حم���د  ف���وزان  فج���ر   ٭

العدواني
صاحل���ة مجب���ل فالح   ٭

الداهوم
شهد احمد صالح الدهام  ٭

عبداهلل يوسف عبداهلل   ٭
شعيب

س���لطان ناصر عبطان   ٭
الشمري

احم���د عدن���ان محم���د   ٭
عبدالعزيز

مي خلف خدام العتيبي  ٭
غنيم���ة عني���زي محمد   ٭

العنيزي
رقي���ة عب���داهلل احم���د   ٭

دشتي
س���الم  خال���د  س���الم   ٭

الدقباسي
ب���در حمد ناص���ر حمد   ٭

اجلخيدب
حمد فهد حمد املطيري  ٭

محمد امس���يعيد محمد   ٭
العازمي

ابراهيم عليان شحيبان   ٭
العازمي

خالد سالم لزام غريب  ٭
حنان يعقوب يوس���ف   ٭

االسد
زين���ب عب���اس ابراهيم   ٭

حسني علي
هدي���ل قص���اب مبارك   ٭

العازمي
رح���ب ع���واد محم���د   ٭

العازمي
تهان���ي س���عود محمد   ٭

صطام
خال���د مب���ارك صال���ح   ٭

العازمي
ش���ريفة مجيد خير اهلل   ٭

الشريفي

دع���اء جاس���م جعف���ر   ٭
الكندري

الزين جابر الصباح سعود   ٭
الصباح

محم���د  س���عود  مه���ا   ٭
اجلاسر

ش���روق ولي���د جاس���م   ٭
القالف

عل���ي جاس���ر عبداهلل   ٭
العنزي

زينب ميلود البدر  ٭
رتيب���ان  ظاه���ر  دالل   ٭

الدوسري
غدي���ر ناص���ر ش���بيب   ٭

العازمي
رمي فهد خالد النجدي  ٭

عب���داهلل محم���د عم���ر   ٭
محمد

ابراهي���م عل���ي  ان���وار   ٭
العطار

ابراهيم ناصر  ش���يماء   ٭
الصقالوي

حن���ان س���عد جع���الن   ٭
الزعبي

فاطم���ة مثن���ي صال���ح   ٭
العليوي

م���رمي مس���فر عاي���ض   ٭
حزام

بش���اير عل���ي احلميدي   ٭
املطيري

خليف���ة  ان���ور  ش���هد   ٭
اليتامي

موضي عماد سلطان أمان   ٭
صالح

احالم س���ويدان عزارة   ٭
العنتري

عبدالعزيز  عبدالرحمن   ٭
سعود الفاضل

لي���ال كاظ���م موس���ى   ٭
الصراف

ش���يمة عديس بحيران   ٭
الصانع

عل���ي عدن���ان محم���ود   ٭
عبداهلل

س���اير زوي���د س���اير   ٭
الشمري

انتصار زاهي ش���ويهني   ٭
جندل

تهاني عوض مجلي  ٭
محمد فهد محمد احلماد  ٭

فال���ح  فال���ح ع���وض   ٭
اجلويسري

س���ليمان مس���لم احمد   ٭
املويل

مراح���ب صب���اح ربيع   ٭
محمد

اإلدارة العامة للجمارك
بتول عبدالكرمي سلمان   ٭

العريعر
حم���ود س���عود حمود   ٭

الرشيدي
س���عد عب���داهلل س���عد   ٭

املطيري
عبدالعزيز راشد صنح   ٭

العازمي
موس���ى  رج���ا  ش���هد   ٭

العجمي
خل���ود حبي���ب صياح   ٭

هادي
برك���ة  فهي���د  مني���رة   ٭

املطيري
غ���زوة عل���ي دغيم���ان   ٭

العدواني
غدير عواد فالح العنزي  ٭

العن���ود حم���ود عايش   ٭
احلسيني

مي سالم سعد احلميدي  ٭
مي���س أحم���د معل���ث   ٭

الرشيدي
ابته���ال س���ياف محمد   ٭

العتيبي
نه���ي محم���د عب���داهلل   ٭

العنزي
عي���د  مب���ارك  عن���ود   ٭

العازمي
سعداء عبدالرحمن حسن   ٭

العجمي
ف���راج  بش���اير محم���د   ٭

السهلي
اس���رار مبارك ش���طي   ٭

العنزي
غ���امن  حم���د  متع���ب   ٭

العازمي
فهد علي حسني سوارج  ٭

فيص���ل حمي���د محم���د   ٭
عبدالرزاق العنزي

حم���ود محم���د حم���ود   ٭
املطيري

حمد حس���ني مش���رف   ٭
العنزي

يوس���ف عادل اسماعيل   ٭
العيدان

سيد عباس محمد رضا   ٭
سيد عباس املهري

نوف علي حسني علي  ٭
س���اير ضام���ن عبي���د   ٭

الشمري
عزام حمد مطلق اجلريد  ٭

وزارة التجارة والصناعة
لطيفة عبداحلميد عبداهلل   ٭

الصالح
صال���ح  مس���ير  مه���ا   ٭

املطيري
ت���راك  رائ���د عب���داهلل   ٭

الشمري
خل���ف غ���ازي خل���ف   ٭

العدواني
خل���وي  خال���د  ام���ل   ٭

املطيري
ليال���ي مفل���ح س���عود   ٭

العازمي
س���لمي من���اور س���عد   ٭

الرشيدي
مثق���ال  جلي���ل  روان   ٭

السعيدي

سامية درويش عبداهلل   ٭
فالح

ن���ور صال���ح دبش���ة   ٭
املاجدي

رانو طاهر محمودوفا  ٭
فايزة عيد سالم العلوي  ٭

عائش���ة عواض ساري   ٭
املطيري

بش���اير محم���د عل���ي   ٭
العدواني

وس���مية عب���داهلل علي   ٭
املعتوق

انتص���ار فلي���ح حم���د   ٭
احلريجي

عايش���ة مب���ارك مطلق   ٭
العازمي

جواهر سعد محمد هداب   ٭
العازمي

رح���اب عجي���ل ضبيب   ٭
احلربي

موض���ي راش���د ناي���ف   ٭
املطيري

خولة حم���د مفلح ثابت   ٭
الصليلي

م���ي عب���داهلل مح���ده   ٭
املطيري

رمي عوض حمد العجمي  ٭
س���ارة خال���د جدي���ع   ٭

العازمي
ن���وف مجب���ل مس���فر   ٭

العنزي
الط���اف حم���ود جديان   ٭

البغيلي الرشيدي
مزيون���ة خال���د محمد   ٭

العجمي
ن���ورة م���رزوق خل���ف   ٭

الفجي
عدن���ان ع���ادل حبي���ب   ٭

بوعليان
عذب���ي محم���د عذب���ي   ٭

الشمري
زب���ن  صال���ح  احم���د   ٭

الشمري
ابراهي���م عبداهلل  احمد   ٭

السالم
فجر بدر جنم احلميدان  ٭

محمد حبي���ب رمضان   ٭
حسني

راش���د  حم���د  راش���د   ٭
الغريبه

ابراهيم  خل���ود قص���ي   ٭
الدهيم

وس���مية غ���ازي خنيفر   ٭
الرشيدي

بش���اير س���عد دلي���م   ٭
العازمي

احم���د عبداهلل جاس���م   ٭
القصار

رب���اب عدن���ان حس���ني   ٭
بوعباس

خال���د ماج���د حبي���ب   ٭
بوفتني

عائشة عبدالرحمن محمد   ٭
النتيفي

وزارة الكهرباء والماء
حام���د  رج���ا  اس���ماء   ٭

املطيري
ناص���ر هجي���ر س���ند   ٭

العجمي
محم���د احم���د عبداهلل   ٭

العطار
خال���د بش���ير محم���د   ٭

الصائغ
س���ارة عب���داهلل عواد   ٭

الفضلي
جمان���ة حي���در عل���ي   ٭

اشكناني
مها عمر محمود عمر  ٭

هش���ام حم���د ابراهي���م   ٭
النخيالن

عادل حمد فالح القريني  ٭
ناص���ر مني���ف عايض   ٭

ابراهيم
أبرار جواد جراغ احلداد  ٭

صال���ح خل���ف حم���ود   ٭
العنزي

س���عيد عاي���د س���عيد   ٭
العازمي

ك���رمي  عل���ي  منته���ي   ٭
العنزي

فاطم���ة عبدالرضا احمد   ٭
الصحاف

عبدالعزي���ز فهد مرضي   ٭
العنزي

ن���واف محم���د غاف���ل   ٭
العتيبي

يحيي عل���ي عبدالرحيم   ٭
رشيد

عبدالرحمن حيدر صابر   ٭
صيهود

خال���د مس���هوج عوض   ٭
الصليلي

صي���اح س���الم زاي���د   ٭
العازمي

عب���داهلل مطل���ق فهيد   ٭
العازمي

عبدالرحمن بدر حس���ن   ٭
احلربي

حم���د عبدالعزيز صالح   ٭
احلوطي

عبداهلل محم���ود احمد   ٭
بارون

عب���داهلل خليف عجيرم   ٭
العازمي

ايوب يوسف عبداحلسني   ٭
ابراهيم

نورة عبدالرزاق سعود   ٭
العماني

مش���اري عبداهلل مريط   ٭
العجمي

حس���ني مك���ي حس���ني   ٭
عبداهلل

عبداهلل ابراهيم عبداهلل   ٭
الشطي

جري���ان مطل���ق جريان   ٭
العازمي

محمد مطر مداد العازمي  ٭
عبدالرحمن عطا اهلل فالح   ٭

السكران
ف���الح  س���عد  عن���ود   ٭

الرشيدي
وسمية مس���اعد سعود   ٭

جريد
ترفة س���لطان ش���ناقه   ٭

الرويعي
ناي���ف  رب���اح  انف���ال   ٭

العتيبي 
فيصل عب���داهلل محمد   ٭

العبيان
محم���د خال���د محم���د   ٭

محمود
مب���ارك غن���ام مب���ارك   ٭

العازمي
خزن���ة عجم���ي متعب   ٭

املطيري
ع���وض  محم���د  وداد   ٭

العنزي 
مجي���دة زي���د مطل���ق   ٭

العنزي
حن���ان عب���داهلل جابر   ٭

الشمري
حص���ة مب���ارك محم���د   ٭

سعران
س���عد ش���بيرم جخيدم   ٭

العازمي
مش���اري نايف شحاذة   ٭

املطيري
عب���داهلل جن���م عبداهلل   ٭

الدريس
فيص���ل س���عد م���روي   ٭

املطيري
س���عد  طل���ق  محم���د   ٭

العازمي
سارة عبداللطيف عيسى   ٭

بن نخي
ان���وار خل���ف عبداهلل   ٭

احلسيني
محم���د جاس���م محم���د   ٭

املتروك
عبدالعزيز مرزوق فرج   ٭

املطيري
مرمي ناصر حيدر احلمد  ٭

علي عقلة عوده ملوح  ٭
عبداهلل عبدالصاحب احمد   ٭

باش
زه���راء عباس يوس���ف   ٭

البغلي
أن���ور عبدالرزاق  محمد   ٭

حسن
محم���د  فال���ح  دالل   ٭

العارضي
س���ارة ص���الح عل���ي   ٭

الهويدي
ابراهيم عبداللطيف راشد   ٭

اخللف
رقي���ة خال���د عب���داهلل   ٭

الثويني
ابرار سامي حبيب كرم  ٭

م���رمي ع���ادل عيس���ى   ٭
بلوشي

عل���ي م���رزوق مب���ارك   ٭
العازمي

مب���ارك س���عود مبارك   ٭
العازمي

خليف���ة س���عد س���عود   ٭
احمليلبي

ف���ارس س���هيل عقي���ل   ٭
العنزي

فهد فرحان غافل جدعان  ٭

األمانة العامة للمجلس األعلي 
للتخطيط والتنمية

مس���اعد  ولي���د  رمي   ٭
الصانع

عائشة محمد عبدالعزيز   ٭
الذياب

دالل صب���اح عب���داهلل   ٭
احلبيل

عب���اس  عل���ي  ن���وف   ٭
العازمي

صال���ح  ب���در  ان���وار   ٭
العازمي

أمينة ش���اكر س���ليمان   ٭
مبارك

علياء حس���ني س���المة   ٭
عياد

احمد عادل احمد الرقم  ٭
محمد علي محمد بوهندي   ٭

العلي
ضحى نواف اس���ماعيل   ٭

احمد
ع���وض مهدي مس���فر   ٭

العجمي
وضحة ضبعان س���يف   ٭

العازمي
وسمية س���عود رجعان   ٭

العازمي
اس���ماء حجي مش���وح   ٭

املطيري
ف���راج  مني���رة من���اور   ٭

الشمري
عائش���ة ناص���ر محمد   ٭

العجمي
مفل���ح  ب���راك  عي���دة   ٭

العازمي
محم���د  عاي���ض  رمي   ٭

الرشيدي
حنان ملفي عيد الهرير  ٭

محم���د  عي���د  س���ارة   ٭
العازمي

غالي���ة هادي مش���عان   ٭
العجمي

ن����وال عجي����ان قطي����م   ٭
العتيبي

فاطم����ة مب����ارك عل����ي   ٭
العجمي

ش����روق مطل����ب هادي   ٭
العنزي

امل محمد سعد العازمي  ٭
س����لمان  داود  ان����وار   ٭

الصباح
عبدالعزيز محمد مطلق   ٭

الشطي
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جميلة بادي نهار العتيبي  ٭

نيروان عادل االبراهيم  ٭
حتري����ر أحم����د ش����خير   ٭

الهاجري
اميان محمد مبارك اخلتالن   ٭

العازمي
مرمي مطر خلف العتيبي  ٭

عذب����ة س����لطان عب����داهلل   ٭
العتيبي

امث����ال مس����اعد صي����اح   ٭
العراده

العن����ود ش����ريدة س����عد   ٭
العازمي

أنفال أحمد محمد ش����ريف   ٭
الكندري

زاي����د  محم����د  فاطم����ة   ٭
العدواني

محم����د  مطل����ق  ان����وار   ٭
املطيري

وزارة الداخلية
ناص����ر محم����د عبداملانع   ٭

العجمي 
ضحي����ة مهن����ا عط����وان   ٭

العنزي
فهد علي محمد احلسيني  ٭

دعي����ج فاض����ل عب����داهلل   ٭
يوسف

أحمد فهد سعد الهاجري  ٭
نورة طاهر واوان الشمري  ٭

فجر صالح سالم الهران  ٭
حس����نة ص����الح عريف����ج   ٭

احلربي
دالل علي عبداهلل البغلي  ٭

ش����ريفة عيس����ى محمود   ٭
اسماعيل

س����ندس محم����د مب����ارك   ٭
ردنان

سعود ناصر سعد العمير  ٭
جمان����ة عبدالرحمن احمد   ٭

املهنا
شهد خالد حسني بندر  ٭

خالد محمد س����الم جنيح   ٭
العجمي

فهد محمد حمد العازمي  ٭
مراح����ب احم����د مب����ارك   ٭

العازمي
شهد هادي سعد فالح  ٭

اماني مطلق سعد الشمري  ٭
نوف شرمي صقر العتيبي  ٭
في محمد سليمان الشمري  ٭
منار هشام صالح اجلاسر  ٭

ح����ن  عاي����ش  ن����ورة   ٭
الرشيدي

غزوة سعود سعد احلربي  ٭
انتص����ار س����عود ش����قير   ٭

الديحاني
هج����ر  فيص����ل  س����ارة   ٭

املطيري
بدور سامي حبيب كرم  ٭

س����ارة عبدالرحمن حسني   ٭
اخلباز

جدي����ع  عبي����د  صيت����ة   ٭
العجمي

معالي محمد س����يد عنبر   ٭
الرفاعي

نورة عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭
احلساوي

يعق����وب يوس����ف محمد   ٭
اخلميس

كوثر احمد غلوم اشكناني  ٭
ام كلث����وم غالب حليويس   ٭

الشمري
فجر فهد علي املطيري  ٭

عب����داهلل  نس����يم  هب����ة   ٭
بوناشي

هند مطر عاقل الديحاني  ٭
وضحة ناصر عبيد فهد  ٭

محم����د  س����عيد  امان����ي   ٭
العجمي

وضح����ة عب����داهلل س����عد   ٭
العجمي

تهان����ي يوس����ف عبداهلل   ٭
جويعد الشمري

نورة علي ذياب العجمي  ٭
عف����اف راض����ي م����رزوق   ٭

الطلح
عم����اش مصب����ح عم����اش   ٭

العازمي
مها نصار عبداهلل العجمي  ٭

دالل فهد علي الشعله  ٭
افراح ملفي ملفي املطيري  ٭

عائش����ة ف����وزي م����رزوق   ٭
العدوان

امينة خلف عيد العازمي  ٭
فاطمة حفيظ بداح نفخان  ٭

مفل����ح  مه����دي  فاطم����ة   ٭
العازمي

راش����د  س����عد  خديج����ة   ٭
العازمي

منال محمد عوض العجمي  ٭
ضحى ناصر عواد الزعبي  ٭

افن����ان س����ليمان حم����دان   ٭
العازمي

يوس����ف  خال����د  ش����هد   ٭
الدرباس

هيا عيد فالح العازمي  ٭
ناص����ر  محم����د  روان   ٭

الهاجري
امينة ميس صالح شحل  ٭

مها محمد ناصر دويع  ٭
لهم����ان  س����عد  بش����اير   ٭

الدوسري
ن����ورة راش����د عل����ي قماز   ٭

املري
عائش����ة محم����د عبداهلل   ٭

الرويح
غدير ظاهر عبيد العازمي  ٭

س����لمان  داود  امي����ان   ٭
اخلالدي

شيخة سالم دبيل سالم  ٭
لطيفة عدنان احمد شير  ٭

فاطمة حميد محمد عباس  ٭
محم����د ش����ريدة عتي����ج   ٭

العازمي
س����ارة س����عود مصب����ح   ٭

الشحومي

محمد عبدالكرمي السيف  ٭
خلف سعود علي العنزي  ٭

اس����يل عبداهلل فالح فالح   ٭
ابحار

مصل����ح فال����ح مصل����ح   ٭
الدوسري

ع����وض  من����اور  احم����د   ٭
املطيري

طالل فالح وبران املعتقه  ٭
موسى مياح جزا املطيري  ٭

عب����داهلل ع����وض مرزوق   ٭
الرشيدي

عل����ي عبداحملس����ن جمعة   ٭
سلمان

مب����ارك عب����داهلل ناي����ف   ٭
املطيري

احم����د عب����داهلل يوس����ف   ٭
الشطي

فه����د ناص����ر تريحي����ب   ٭
البسام

عادل منيف جبر الديحاني  ٭
معنية خرص����ان عبداهلل   ٭

العتيبي
عبداهلل علي عبداهلل راشد  ٭
محمد راشد نادر العجمي  ٭

مهي����دي  جبي����ر  ان����وار   ٭
العنزي

هب����ة عبداحملس����ن جابر   ٭
العدواني

اقبال غالب هادي العنزي  ٭
روان بدر محمد بوقمبر  ٭

فجر عسكر عبداهلل اجلامع   ٭
الرشيدي

دمية عبدالعزيز س����ليمان   ٭
السمحان

س����ارة يوس����ف صال����ح   ٭
الشايجي

ابراهيم  جنان عبداجلليل   ٭
البلوشي

بدرية ناجي يوسف املال  ٭
نورة عمار دعيرم العجمي  ٭
دالل محمد غريب العجمي  ٭

موض����ي محم����د جاس����م   ٭
الغضوري العنزي

س����الم  صب����اح  مني����رة   ٭
املسعود

محم����د  حم����د  حتري����ر   ٭
العجمي

س����ارة فيص����ل يوس����ف   ٭
املكيمي

بدور فالح حمد الهاجري  ٭
خلود ماجد حمد الشمالن  ٭

س����ارة فه����د عبدالرحمن   ٭
اخللف

ماج����د  نش����مي  عبي����ر   ٭
احلسيني

فاطم����ة جدعان س����ميليل   ٭
العازمي

م����رزوق  فيح����ان  روان   ٭
املطيري

بدور بدر ناصر الظفيري  ٭
عبير محمد مسفر العجمي  ٭
معال����ي محم����د حبي����ب   ٭

احلميلي
اجل����ازي راش����د محم����د   ٭

الهاجري
فاطمة كامل ذعار العنزي  ٭
منيرة مبارك منوخ نهار  ٭

سناء عبدالرحمن عبداهلل   ٭
املطيري

فال����ح  اب����داح  اش����جان   ٭
الدوسري

وضحة عويض����ة عبداهلل   ٭
العجمي

ثني����ان  مه����دي  خل����ود   ٭
السليماني

نوف جفران عواد العازمي  ٭
مب����ارك  ع����ادل  قماش����ة   ٭

بوقماشه
حم����د  عب����داهلل  م����رمي   ٭

الرشيدي
سارة مبارك ريحان مبارك  ٭

س����لمان عادل عبداحلميد   ٭
النجار

محم����د  جاس����م  محم����د   ٭
الفضلي

علي حسن أحمد دشتي  ٭
هال����ة عب����داهلل صال����ح   ٭

الطبيخ
فاي����زة طال����ب حليويس   ٭

مزبان
من����ور  فري����ح  حن����ان   ٭

الرشيدي
ميثم يوسف علي دشتي  ٭

نورا جمال ناصر العازمي  ٭
ابراهي����م جمع����ان خليف   ٭

الرشيدي

وزارة الدفاع
شوق اس����امة عبدالرحمن   ٭

البناي
منصور محم����ود منصور   ٭

محمد علي
نورة عبدالكرمي س����ليمان   ٭

اخلالدي
نورة وليد مبارك املطوع  ٭

عبداله����ادي مس����اعد رجا   ٭
الرشيدي

سليمان عبدالعزيز سليمان   ٭
الربيش

عبدالرحمن بلوي ياس����ني   ٭
مزعل

ص����ادق  ضي����اء  م����رمي   ٭
السليمي

ميعاد دخيل راشد احلربي  ٭
احمد عدنان احمد الوهيب  ٭
سارة الهبي زيد العازمي  ٭

فاض����ل  ع����وض  احم����د   ٭
العنزي

محمد نزال فهيد العازمي  ٭
حج����ي  احم����د  هاج����ر   ٭

احلمادي
علي محمد رجب علي  ٭

عبداهلل جعفر اس����ماعيل   ٭
اجلزاف

ناص����ر س����عود  محم����د   ٭
شريده

عبدالرحم����ن عدنان ماجد   ٭
بورسلي

س����عيد عباس عبدالرضا   ٭
املوءمن

س����لمان اس����ماعيل عل����ي   ٭
رمضان

عب����داهلل احم����د محم����د   ٭
الطباخ

س����عود محم����د محس����ن   ٭
احلربي

اس����ماعيل فرح����ان غاطي   ٭
الرشيدي

فاطم����ة فه����د عبدالرحمن   ٭
املراغي

نورة فيصل احمد شير  ٭
سارة محمد سعيد املطوع  ٭
سلمان عادل علي الكندري  ٭

سعد عباد فالح املطيري  ٭
نورة مبارك محمد فالح  ٭

عالية مخلد زايد املطيري  ٭
مها مطلق بداح العتيبي  ٭

عهد سياف مهدي املطيري  ٭
عبدالعزيز س����عود مطلق   ٭

العازمي
تهاني خالد مخلد املطيري  ٭

سبيكة عبداحلميد عبداهلل   ٭
بن ناجي

ابراهي����م  محم����د جم����ال   ٭
الطراروه

محم����د  مس����عد  س����عاد   ٭
املطيري

دالل مدشر عايد العنزي  ٭
من����اور  متع����ب  م����رمي   ٭

الشمري
مرمي اشخير علي العازمي  ٭
حسني رستم علي صنقور  ٭
سارة محمد فهاد العازمي  ٭
سارة علي مسفر العجمي  ٭

بدر خالد محمد السماك  ٭
خديج����ة س����لمان مبارك   ٭

املازر
ضاري متعب محمد الشالحي   ٭

الرشيدي
احمد محمود محمد باقر  ٭

عبدالرحم����ن احم����د عواد   ٭
الهطالني

عبداهلل طالب عبداهلل طالب   ٭
العوضي

ماج����د محس����ن من����اور   ٭
العنزي

دالل شايع محمد العازمي  ٭
خليفة سعد علي اخلتالن  ٭

علي����اء عل����ي عبدالوهاب   ٭
حسني

فاطمة حس����ني عبدالرضا   ٭
امليل

هيا خالد راشد راجحي  ٭
ناصر علي سعد فرج  ٭

محمد مطلق بداح العتيبي  ٭
حبي����ب يوس����ف حبي����ب   ٭

مناور
س����عود محم����د عب����داهلل   ٭

العنزي
علي محمد ابراهيم الشطي  ٭

عب����داهلل محم����د عب����اس   ٭
املطوع

فيصل عبداهلل جنم أحمد   ٭
العبداهلل

باتل فهد محمد املرشاد  ٭
فجر خالد محمد العازمي  ٭
هيا سعود رجا العازمي  ٭

عل����ي  محم����د  بش����اير   ٭
السريحي

نادرة راشد سهو العازمي  ٭
فاطمة عوض عويد احمد  ٭

فاطمة الزهراء فاضل احمد   ٭
ارتي

ش����افي  جاس����م  امي����ان   ٭
العنزي

شعاع عبيد هادي العازمي  ٭
بني����ه  مناح����ي  فاطم����ة   ٭

العازمي
مناه����ل مد اهلل ضيف اهلل   ٭

محمد
وضح����ة فه����د عب����داهلل   ٭

السهلي
بيه����ان موس����ى حس����ني   ٭

الشمري
هن����وف محم����د عب����داهلل   ٭

الشعالن
س����عود  محم����د  س����ارة   ٭

احلسن
رج����ا  اس����عد  ان����وار   ٭

الغضوري
منيرة س����الم محمد عمارة   ٭

العجمي
محم����د مصل����ح محم����د   ٭

العتيبي
خال����د منص����ور بعيجان   ٭

العتيبي
مجب����ل  حس����ني  اف����راح   ٭

العازمي
حصة مزيد هذال املطيري  ٭

صال����ح  محم����د  ب����در   ٭
الغضوري

فاطم����ة عبي����د عب����داهلل   ٭
العازمي

زينب عيسى حسن عبداهلل   ٭
محمد

اي����اد عبدالوهاب حس����ني   ٭
القرطاس

عبدالعزي����ز عبداهلل تراك   ٭
الشمري

يونس رضا علي حسني  ٭
شهد ناصر احمد االمير  ٭

مب����ارك ع����وض م����رزوق   ٭
الرشيدي

يوس����ف ناص����ر عاي����ض   ٭
الوهيده

ياس����ر  س����مير  ياس����ر   ٭
الرمياوي

خض����ر  ناص����ر  محم����د   ٭
احلساوي

مس����فر  خل����ف  ن����وف   ٭
الشالحي

عبدالعزيز صالح صخيل   ٭
العنزي

نورة احمد عثمان املجلهم  ٭

اإلدارة العامة لإلطفاء
فواز فهد مبارك املطوطح  ٭
بدر نبيل سلطان بوفتني  ٭

الدين  ت����اج  أحم����د محمد   ٭
عبدالكرمي

علي يونس غلوم حاجيه  ٭
صقر علي حسني صقر  ٭

محم����د عب����داهلل محم����د   ٭
الفارسي

الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية

ش����يخة عبدالكرمي س����عد   ٭
املعيلي

عب����داهلل عب����دي هاب����س   ٭
السويفان

مها مروي حمد العدواني  ٭
يوسف جاسم محمد صديق   ٭

مراد
عهود محمد نهار العجمي  ٭

محم����د  جاس����م  محم����د   ٭
احلنجري

فواز كارم محمود الشلبي  ٭
فوزان علي محمد احلدب  ٭

طالب حسن طالب شهابي  ٭
علي حسن طالب شهابي  ٭

وزارة النفط
فجر سالم خليفة اخلرس  ٭

س����ليمان خليل س����ليمان   ٭
الدهش

مهنا عبداهلل مهنا املهنا  ٭
احمد رعد محمد سيرت  ٭
وليد جاسم أحمد مبارك  ٭

محم����ود  محم����د  ام����ل   ٭
الكحلوت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

حسني اس����ماعيل يعقوب   ٭
ماتقي

ن����دي محم����د س����ليمان   ٭
الضيف

خل����ف  عي����د  يوس����ف   ٭
الرشيدي

ع����زارة  نص����ار  س����ند   ٭
الضفيري

فرح محمد فالح الضفيري  ٭
بش����اير عبدالكرمي ناصر   ٭

اجلفيره
نوال ناصر محمد العجمي  ٭

س����عود عب����داهلل حس����ن   ٭
املضيبري

سلوي سالم فالح العازمي  ٭
جاب����ر  يوس����ف  عبي����ر   ٭

الشمري
غدي����ر عبدالق����ادر محمد   ٭

النيباري
زهرة محمود عبداحلسني   ٭

غلوم
مش����اعل عب����داهلل حبيب   ٭

البدر
اري����ج يوس����ف حس����ني   ٭

العياضي

بلدية الكويت
بش����اير جاس����م محم����د   ٭

الفارسي
محمد زايد حمد العازمي  ٭

مج����رن يوس����ف احم����د   ٭
املجرن

متعب رجا سعود العازمي  ٭
من����اور  بي����ان  حص����ة   ٭

الراجحي
هن����ادي مه����دي مني����ف   ٭

العنزي
س����لطان مفل����ح دهلوس   ٭

الرشيدي
جمع����ان  محم����د  ف����واز   ٭

احلريتي
اميان س����عود عبدالعزيز   ٭

الصفار
العن����ود ش����فاقه مطخان   ٭

العنزي
مب����ارك صال����ح مب����ارك   ٭

الوطري
ش����يماء عبدالعزيز محمد   ٭

الدندن
دالل حسني علي الغيث  ٭

اماني فالح متعب العراده  ٭
بشاير بطي حمد الهاجري  ٭

تغري����د مش����عل اس����ود   ٭
العنزي

سعد قبالن سعد العازمي  ٭
احمد فرج عتيج العنزي  ٭
ضاري علي محمد حجي  ٭
طارق علي فالح سحيب  ٭

وزارة المواصالت
هدى صالح غامن اخلياط  ٭

ب����راك فالح  عبدالرحم����ن   ٭
العازمي

فاطمة خالد فهيد العازمي  ٭
وضحة عزيز عبدالرحمن   ٭

العتيبي
بشائر فهم عيد الركيباني  ٭

ص����اوي  س����اير  م����رمي   ٭
الشمري

انتص����ار طل����ب ه����ادي   ٭
العنزي

ناص����ر م����رزوق ناص����ر   ٭
العازمي

عيس����ى  محم����د  افن����ان   ٭
املسري

ش����يماء عبدالصمد مندني   ٭
خليفه

شهد غزاي محسن العنزي  ٭
شيماء غالم رحمان .   ٭

مها خالد ملفي املطيري  ٭
مان����ع  نوم����ان  العن����ود   ٭

الظفيري
ناص����ر محمد عي����د نويب   ٭

علي
فيص����ل مش����عان برغش   ٭

العنزي

صقر مبارك حمد اجليماز  ٭
عبداهلل جمال احلواج  ٭

ماج����د م����رزوق صال����ح   ٭
العدواني

س����يف  ف����الح  ش����يخة   ٭
العازمي

روان محمد مدلول فرحان   ٭
اجلنفاوي

حي����در  أحم����د  س����ارة   ٭
العبيدلي

خالد ناصر جابر املري  ٭
خالد ضرار احمد حس����ني   ٭

الرومي
بدور عمر مرزوق العنزي  ٭

محمد عادل احمد املسلم  ٭
عبي����ر عب����داهلل محم����د   ٭

العايض
عب����داهلل  حم����د  عل����ي   ٭

الصقران
س����لطان فهي����د مناح����ي   ٭

العجمي
وافي عمر ذعار العتيبي  ٭

ض����ي عب����داهلل مبخ����وت   ٭
العجمي

هبة عدنان صقر الصقر  ٭
يوسف صالح احمد عنبر  ٭
حامد حماد حامد العازمي  ٭

عب����داهلل طال����ع مب����روك   ٭
الشالحي

دالل جاسم محمد الصراف  ٭
عهود علي جابر العنزي  ٭

نهي احم����د علي ش����هاب   ٭
الكندري

خل����ود س����عود مب����ارك   ٭
الشمري

عهود مجبل نوار العازمي  ٭
بدر ناصر مبارك العنزي  ٭

حم����ود  احم����د  محم����د   ٭
البحيري

مع����زي عبداهلل حس����ني   ٭
السعيدي

غزالن فيحان عبدالرحمن   ٭
العنزي

عائش����ة عبداهلل س����فير   ٭
العتيبي

ش����روق ع����وض مب����ارك   ٭
العنزي

الهيئة العامة لشئون القصر
احمد عبداحملس����ن حسني   ٭

باقر
كفاية خليل مخلف اللحيدي   ٭

سرور
ن����ورا ابراهي����م عب����داهلل   ٭

احلبشي
اميان مختار ابراهيم غلوم  ٭

عائشة س����عود عبدالعزيز   ٭
الريش

ابراهي����م  احم����د  دالل   ٭
الشرهان

فاطم����ة عص����ام ابراهي����م   ٭
معرفي

عائشة وليد فايز عبداهلل   ٭
سيف

حج����اج  محم����د  امان����ي   ٭
املطيري

نادية عواد بجران العواد  ٭
فه����د عاي����د عبدالرحم����ن   ٭

العتيبي
اسرار رضا حسني الدشتي  ٭
عائش����ة فرح����ان عبداهلل   ٭

العازمي
ندي����ن عبدالك����رمي ثنيان   ٭

الغامن
تهان����ي ع����وض غ����ازي   ٭

املطيري
منال فايز مرزوق العدوان  ٭
حنان محمد رجا اجلعيالن  ٭
ه����دى فقع����ان درنك����س   ٭

العازمي
س����ارة خال����د حوش����ان   ٭

العازمي
موضي محيسن عبدالكرمي   ٭

محسن
دوح����ان  مط����ر  اس����ماء   ٭

العوشز
مرمي عبيد مفلح الرشيدي  ٭

ج����وزاء حش����ر س����عود   ٭
احلسيني

منال عقاب محمد املطيري  ٭
علي سعدون علي املسعود  ٭

منى عبداحملسن عبدالرزاق   ٭
احلنيف

سجي عبدالعزيز عبدالرحمن   ٭
احلساوي

عبداهلل عبدالرضا عبداهلل   ٭
علي

اريج وليد خالد االبراهيم  ٭
لولوة سعيد يوسف املير  ٭

ناص����ر  جم����ال  ناص����ر   ٭
العصيمي

دالل ناجي علي املطاوعه  ٭
ض����اري محم����د مب����ارك   ٭

السليمان
محم����د  ب����در  مش����اري   ٭

املطيري
حم����د  ناص����ر  مش����عل   ٭

بليهيس
محم����د  مس����عد  ن����ورة   ٭

املطيري
نوال مسعد محمد املطيري  ٭
سعد احمد غازي العتيبي  ٭
فرح وسام جاسم العثمان  ٭

شيخة عادل عبدالروءوف   ٭
البسام

اميان يوسف غلوم دشتي  ٭
سارة دخيل سالم الشمري  ٭
مدع����ج  ناص����ر  أس����ماء   ٭

الديحاني
عنود حمد فالح العازمي  ٭

شيخة علي مطلق العازمي  ٭
موض����ي س����عود حمي����د   ٭

العازمي
بدري����ة عل����ي عبداحلميد   ٭

احلمدان
عب����داهلل خل����ف محس����ن   ٭

املطيري

صالح علي جديان البغيلي   ٭
الرشيدي

جاس����م  طيب����ة صال����ح   ٭
اخلليفه

نورة يوسف احمد الغامن  ٭
نور جاسم محمد شتيل  ٭
امل غنام الفي املطيري  ٭

دالل صالح عبداهلل احلماد  ٭
اس����ماء احمد عبدالرحمن   ٭

الكندري
بدور محمود محمد البناي  ٭

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
نور اياد منصور املنصور  ٭

مطل����ق  خال����د  س����لوي   ٭
اجلدعي

موضي عيد زايد العتيبي  ٭
حمد عبداهلل حمد الغربه  ٭

وزارة التعليم العالي
لول����وة عبدالعزيز حمود   ٭

الدباس
عنود محمد حسني دشتي  ٭

لطيف����ة مش����اري صال����ح   ٭
العثمان

منيرة س����ليمان س����عود   ٭
املفرح

عب����داهلل س����امي احم����د   ٭
السنان

عبير مسير فرج العنزي  ٭
نورة محم����د عبدالرحمن   ٭

الدعيج
مي عيد مصبح العازمي  ٭

عبي����د  ناص����ر  فاطم����ة   ٭
املطيري

هدى هادي محمد العجمي  ٭
فهد محمد صالح الشعيب  ٭

تسنيم مسعود نصر اهلل   ٭
النصر اهلل

عبداحلميد عبدالعزيز جعفر   ٭
سعاده

خالد علي مرزوق الشطي  ٭
عذوب خالد فرج الفرج  ٭

الهيئة العامة للشباب والرياضة
نايف فالح فيصل الفضلي  ٭

مش����عل محم����د جاس����م   ٭
العباسي

بش����ري غازي ضيف اهلل   ٭
املطيري

س����ندس خضي����ر دح����ل   ٭
العنزي

غدير جابر مزيد الشمري  ٭
رح����اب ط����ارق عب����داهلل   ٭

الفرحان
ع����ادل عبدالرضا عبداهلل   ٭

حيدر
عوي����د  معي����ض  ط����الل   ٭

الرشيدي

األمانة العامة لألوقاف
جمايل علي عبيد العنزي  ٭

س����ليمان  داود  يوس����ف   ٭
احلوطي

من����اي محم����د عب����داهلل   ٭
العدواني

ن����ورة زهي����ر عبداحلميد   ٭
معرفي

وزارة المالية
محم����د ابراهي����م صال����ح   ٭

الدويسان
حم����ود حم����دان حم����ود   ٭

اخلالدي
عه����ود س����عد عب����داهلل   ٭

القحطاني
فاطمة هادي الفي عبداهلل  ٭

عن����ود عبداهلل ش����رعان   ٭
الظفيري

س����امية خال����د عب����داهلل   ٭
العتيبي

دالل عادل جابر النعمه  ٭
ف����الح  مط����ارد  محم����د   ٭

الرشيدي
س����الم س����عود س����ليمان   ٭

العنزي
حس����ني وليد حسني محمد   ٭

السليطني
محمد عبدالكرمي يوس����ف   ٭

الرمح
فه����د  عدن����ان  عب����داهلل   ٭

اجلسار

الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة
سارة خالد مبارك القنور  ٭

محم����د  حم����ود  عالي����ة   ٭
العتيبي

س����ارة راش����د ش����حيتان   ٭
الشحيتاوي

ابتس����ام عاي����ض مطل����ق   ٭
العازمي

حسن جاسم محمد ملك  ٭
علي سليمان فهد احلويل  ٭

ب����در عبدالعزيز  مني����رة   ٭
الصباح

فاطم����ة مضح����ي كمي����خ    ٭
الرشيدي

اله����ام عبداحملس����ن محمد   ٭
قمبر

فاطمة براك عيد العازمي  ٭

وزارة اإلعالم
مشاري داود بشير خلف  ٭

أحم����د  صف����اء يوس����ف   ٭
احلسن

حم����ود  خليف����ة  أن����وار   ٭
العنزي

ه����ال ب����راك عبداحملس����ن   ٭
الهاشم

ابراهي����م  احم����د عدن����ان   ٭
االبراهيم

عادل سعد عواد العازمي  ٭
محمد براك سعود العازمي  ٭

حصة خالد عمر العمر  ٭
فهد مطلق صحن العازمي  ٭

لطيفة جواد علي موس����ى   ٭
احملمد علي

يوس����ف س����عد رجع����ان   ٭
الهليلي

عيس����ى حس����ن عيس����ى   ٭
القطان

احمد الفي هجاج العازمي  ٭
دغي����م  عب����داهلل  س����عد   ٭

الرشيدي
علي محمد سعد العازمي  ٭

عب����داهلل  عبدالرحم����ن   ٭
عبدالرحمن بوعركي

فيص����ل عب����داهلل م����داد   ٭
املطيري

علي عايد فالح العازمي  ٭
مش����اعل عبداهلل حس����ني   ٭

محمد
بشاير خالد مبارك الدويله  ٭
وضح����ة علي����ان ش����الح   ٭

املطيري
رحيم����ة ص����الح عبداهلل   ٭

العجمي
ح����وراء مخت����ار محمود   ٭

عبداهلل
عروبة عدنان محمد علي  ٭

انتص����ار جاس����م محم����د   ٭
اجلوهر

مها محمد ماطر مسير  ٭
عي����اد  انتص����ار محم����د   ٭

العصيمي
رفعة بدر احمد الشامري  ٭

هبة خالد خضر عباس  ٭
زهرة مهدي احمد املجادي  ٭

حنان ع����ادل محمد غلوم   ٭
اخلاجه

اقبال عايد فرحان العنزي  ٭
حنان الفي محمد العميري   ٭

العازمي
فاطم����ة عب����اس حس����ني   ٭

االبراهيم
خل����ود مس����عود مس����فر   ٭

العجمي
منال مضحي ونس سالم  ٭

فاطمة عبدالرض����ا عيدان   ٭
عبداهلل عيدان

دالل تركي فالح املجاوب  ٭
برغ����ش  عل����ي  تهان����ي   ٭

املطيري
ن����دي حس����ن عبدالنب����ي   ٭

ابراهيم
نوف دواس سالم الدواس  ٭

محم����د  خال����د  فاطم����ة   ٭
املطيري

ضح����ى س����امي محم����د   ٭
الفريح

دالل مبارك فراج شريده  ٭
كوثر طالب عباس القطان  ٭

س����الم  مب����ارك  ش����يخة   ٭
العازمي

حم����ود  عاي����د  فاطم����ة   ٭
الهاجري

داري����ن س����ليمان حم����ود   ٭
اجلميلي

قطي����م  رفاع����ي  ن����وف   ٭
البريعصي

محم����د محس����ن محم����د   ٭
محسن

س����الم  ط����الب  مني����رة   ٭
الهاجري

مب����ارك  احم����د  مب����ارك   ٭
العيسى

علي درزي علي العازمي  ٭
عل����ي عبدالرحيم عبداهلل   ٭

طالب بخش
فيص����ل أحم����د س����عدون   ٭

عبداهلل
يوس����ف مب����ارك س����الم   ٭

العازمي
فهد مجعد ميزر العازمي  ٭

احم����د  ش����هاب  احم����د   ٭
القوماني

فهد مطلق هزمي العازمي  ٭
فرح ناصر احمد التوره  ٭

ج����زوة ملف����ي هج����رس   ٭
العازمي

محمد هاشم عبيد العنزي  ٭
حنان سعد طالق الهاجري  ٭

امل فالح رجا العازمي  ٭
جنان احمد قاسم اني  ٭

علي عاي����ض حمد مناحي   ٭
العجمي

نوف جلوي ناصر مناحي  ٭
س����لوي عب����داهلل مبارك   ٭

الرشيدي
تهاني عبيد علي العازمي  ٭

س����ارة محم����د عب����داهلل   ٭
العتيبي

ش����هد مريخ����ان ناص����ر   ٭
العازمي

ش����روق س����الم خضي����ر   ٭
الصليلي

رفع����ة مب����ارك مناح����ي   ٭
العجمي

املها زيد رفاعي العازمي  ٭
مرمي فليح هاضل العازمي  ٭

موض����ي مزع����ل بطيحان   ٭
بتال

انفال علي حسني ابوربيع  ٭
هدى مقبل سالم الدماج  ٭

مرمي أحمد حجي العازمي  ٭
بدر عواد عباير العازمي  ٭

حم����د  س����عود  صب����اح   ٭
الرشيدي

مها طالل سعود اخلالدي  ٭
عهود عبود علي سويلم  ٭

ضوي ناصر فهيد العجمي  ٭
ناصر فالح ماطر العازمي  ٭
نوف نوري جعفر العلي  ٭

رمي فهد محمد اخلشم  ٭
رمي جاسم محمد العوضي  ٭
احمد نايف احمد العتيبي  ٭

اب����رار عبدالرض����ا احم����د   ٭
القالف

لطيفة طالل ساملني مبارك  ٭
شهد احمد عبداهلل القطان  ٭
مرام محمد نافع العازمي  ٭

اسماء فوزي بندر العتيبي  ٭
فاطمة ابراهيم عبدعلي مهنا   ٭

اخلليفه

من����اور  صق����ر  من����اور   ٭
الرشيدي

مس����لم  س����عود  محم����د   ٭
العجمي

مهدية عبدخلف صالح  ٭
يوس����ف  ع����ادل  ان����وار   ٭

الضليعي
امثي����ب  عب����داهلل س����عد   ٭

املطيرات
عل����ي عبدالرض����ا صف����ر   ٭

الدمخي
بدر صباح بدر الصباح  ٭

دالل انور ناصر العريفي  ٭
عبدالوه����اب محم����د صقر   ٭

الشاهني
جاس����م محمد عبدالسالم   ٭

الصقر
عالية فالح قبالن العازمي  ٭
منيف سالم سعد الهاجري  ٭

عل����ي ابراهي����م عبدالرضا   ٭
عبدالرحيم

حسن حس����ني عبدالرضا   ٭
الصائغ

فرح جابر احمد علي  ٭
نوف بدر عبداهلل العتيق  ٭

احم����د  عدن����ان  فاطم����ة   ٭
العوضي

انفال فاضل حجي الرامزي  ٭
مع����زي  فرح����ان  من����ال   ٭

العازمي
عيس����ى م����رزوق محم����د   ٭

العازمي
ف����وءاد يوس����ف  ش����يماء   ٭

العبداهلل الصايغ
فراس علي غالي العنزي  ٭

محمد الفي هجاج العازمي  ٭
عبدالرحم����ن محم����د غامن   ٭

جمران

االدارة المركزية لالحصاء
ولي����د خال����د عبدال����رزاق   ٭

الهاشم
عبي����ر صب����اح ش����ريده   ٭

العازمي
محمد عايد عبيد املطيري  ٭

اميان محمد كاظم عطار زاده   ٭
بهبهاني

مقب����ل  جظع����ان  من����ى   ٭
العازمي

محمد طارق خليل عاشور  ٭
اس����ماء من����اور صليبان   ٭

احلربي
خلود الفي مبرك العازمي  ٭

من����ور  ش����يخة صال����ح   ٭
الرشيدي

عبدالعزيز فيصل عبدالعزيز   ٭
البرجس

مش����اعل نبيل عبدالهادي   ٭
الغريبه

فجر قاسم محمد الهاجري  ٭
دالل علي عيد عترش  ٭

مني����رة رش����يد ع����واض   ٭
الرشيدي

نورة جنيب عبداحملس����ن   ٭
العيسى

فاطم����ة الزه����راء مرتضي   ٭
يوسف املؤمن

احم����د قويض����ي غني����م   ٭
العازمي

عب����داهلل  طال����ب  فج����ر   ٭
العوضي

عب����داهلل  رائ����د  س����هام   ٭
اخلريف

محمد راشد علي العازمي  ٭
جمانة صبحي عبداحلميد   ٭

علي
هيا يوسف محمد الفارس  ٭

عبدالعزيز هاشم عبداجلليل   ٭
الزواوي

وزارة الشئون االجتماعية والعمل
اس����ماء عب����داهلل مذك����ر   ٭

املطيري
مالك سالم خالد املطيري  ٭

حصة فيصل سعود الشريع   ٭
العازمي

س����الم  ش����افي  اس����ماء   ٭
العجمي

ابو  مها فضيل ضيف اهلل   ٭
رميه

منى وسمي فرج الشمري  ٭
ابراهي����م  ش����وق مطل����ق   ٭

العتيبي
جهاد جواد حسن موسى  ٭

مب����ارك  فه����د  عب����داهلل   ٭
العازمي

فاطمة جاسم محمد الربيع  ٭
فال����ح حم����ود  مش����اعل   ٭

املطيري
منيف����ة حم����دان خ����زمي   ٭

الضفيري
حمد علي حمد احلبيني  ٭

م����رمي منص����ور محم����د   ٭
املنصور

عادل عبداهلل نهار العنزي  ٭
فجر ماجد عزمي قاسم  ٭

عهد طالل شبيب املطيري  ٭
ليالي كاظم عبداهلل جاسم  ٭

لول����وة عب����داهلل ناص����ر   ٭
االبراهيم

هيلة احمد سليمان املانع  ٭
بش����اير محم����د حس����ني   ٭

الرشيدي
امي����ان مب����ارك س����عيدان   ٭

الظفيري
حم����ود  حام����د  مني����رة   ٭

املقهوي
اس����ماء عبدالعزي����ز علي   ٭

اخلليفي
راشد سالم راشد العجمي  ٭

عب����اس  نش����مي  حم����د   ٭
العتيبي

نوف م����د اهلل ضيف اهلل   ٭
الرشيدي
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حسني املنصور ولطيفة.. 
هل سيجمعهما عمل درامي أم »كليب«؟

بشار جاسم 

شاهدنا مؤخرا صورة جتمع النجم حسني 
املنصور والفنانة لطيفة التونسية، وقد 

علق البعض بأنهما يجمعهما عمل درامي، 
والبعض اآلخر قال انه سيشاركها في احد 

كليباتها، وهناك العديد من األقاويل..
»األنباء« هاتفت النجم حسني املنصور 

الذي يتواجد هذه األيام في دبي سألناه 
عن هذه الصورة وهل ستكون لعمل 

درامي او كليب، فقال: انا ولطيفة 
واحمد اجلميري واميرة محمد وعبداهلل 

الرويشد واروى كنا مشاركني في 
اوبريت الوفاء مبناسبة عيد االحتاد 

اإلماراتي، ولطيفة إنسانة راقية وحبوبة 
والتقيتها بالصدفة ولم يكن هناك عمل 

درامي، ومثلما قلت لك ان األوبريت 
جمعنا ولو كان هناك عمل درامي يجمعنا 

فأنا يشرفني ذلك... 
أما عن جديده في عالم الدراما فيقول: 

انتهيت مؤخرا من تصوير مسلسل 
سعودي بعنوان »حصاد الزمن« مع 

الفنانة زهرة عرفات واملخرج ضيف 
اهلل احلارث وهو من إنتاج التلفزيون 

السعودي، وأجسد فيه دور األب، 
والصراع العاطفي بيني وبني الفنانة 
زهرة عرفات، وكان بيننا قصة حب 

قدمية ولكن لم يتم الزواج وبعدها حتاول 
االنتقام مني وهناك العديد من األمور 

ال أود أن أحرقها على املشاهدين، كذلك 
عندي مسلسل مع املنتج باسم عبداألمير 

وأيضا مع الفنان عبدالعزيز املسلم.

60 حلقة بني لبنان ومصر وفرنسا تعرضها »أبوظبي« اإلمارات

جنوم الدراما املصرية واللبنانية في مسلسل »جذور«

يعد مسلسل »جذور« من 
املسلس����ات الطويلة حيث 
يبلغ ع����دد حلقاته 60 حلقة 
تلفزيونية، ومت تصويره في 
لبنان ومصر وفرنسا، وبتكلفة 
إنتاجية عالية، ويشارك في 
النجوم،  العمل عدد من  هذا 
نذكر منه����م روال حمادة في 

دور »ديانا«، تقا شمعون في 
دور »رجاء«، سينتيا خليفة 
في دور »نورا«، وسام حنا 
في دور »أنور«. ومن مصر 
يشارك أحمد هارون في دور 
»شريف«، ودينا فؤاد في دور 
»ميرفت«، وميرهان حسني 

في دور »سحر«.

أما »أنور« و»نورا«،  مروع، 
ش����قيق وش����قيقة »كارال«، 
فيظان متمسكني مبوقفهما 
الرافض لوجود »كارال« في 
حياتهما، ولكل منهما عاقة 
حتمل تفاصيل كثيرة تناقشها 
احلبكة من زواي����ا مختلفة 

ومشوقة.

رفيق علي أحمد في مشهد من املسلسل

بدأت قناة أبوظبي اإلمارات 
العربي  ع����رض املسلس����ل 
»جذور« م����ن تأليف كلوديا 
مرش����يليان وإخراج فيليب 

أسمر.
 وتدور أحداث املسلسل 
حول أس����رة لبنانية بطلها 
الفن����ان اللبناني رفيق علي 
أحمد بدور »فؤاد« رجل األعمال 
املريض بالقلب والذي يرغب 
ابنته  ف����ي رؤية  قبل موته 
الغائبة »كارال« التي عاشت في 
باريس إثر عاقة حب عابرة 
قبل 20 عاما، تأتي االبنة إلى 
بيروت بيدها طفلها اجلديد 
إلى العائلة، حاملة معها حبا 
كبيرا للناس والوطن، لكنها 
تستقبل بالكراهية الهائلة من 

قبل أفراد عائلتها. 
الكراهي����ة »كارال«  تدفع 
الى »مالك« )يوسف اخلال( 
والوق����وع ف����ي حب����ه الذي 
يبادلها مبثل����ه، لكن، يدخل 
)أحمد هارون( »ش����ريف«، 
الشاب املصري، الذي يعشق 
»كارال« على الرغم من أنها ال 
تبادله الش����عور ذاته إلثارة 
أحداث القصة. وتتابع حلقات 
»جذور« أيضا الوضع الصحي 
لرب العائلة »ف����ؤاد«، الذي 
كتبت له حياة جديدة بعدما 
كان طريح السرير، لتنبض 
في����ه احلياة بقلب ش����قيق 
»شريف«، »كرم«، الذي توفي 
في بيروت إثر حادث س����ير 

محمد باش: األغنيات الوطنية فقدت تأثيرها وبعض 
األغنيات املشتركة مجرد »دعاية«

من الفنانني وخاصة السوريني 
فيرى محمد باش أن وجود 
فنانني ناجحني من س����ورية 
وأعمالهم منتشرة عربيا يزيده 
إصرارا على العمل بجهد قائا 
إنه ضد مبدأ املنافسة إال من 
باب تقدمي األفضل ألن كل فنان 
يقدم نفسه بطريقة مختلفة 

عن اآلخرين.
وعند سؤاله عما إذا كان 
الفن قادرا على أن يؤدي دوره 
اآلن كرسالة في ظل اإلرهاب 
ال���ذي تعان���ي من���ه الدول 
العربية، أقر بصعوبة األمر، 
الوطنية  ان األغنيات  مبينا 
التي كانت تقدم في السابق 
كان���ت قادرة عل���ى حتريك 
الش���ارع والتأثير في الرأي 
العام ولكنها فقدت تأثيرها 
اليوم وحتى حتولت بعض 

التي يشارك فيها  األغنيات 
عدة فنانني في محاولة لدعم 
قضية معينة إلى مجرد عمل 

دعائي ال أكثر.
وكشف باش خال اللقاء 
عن عدة عروض متثيلية كان 
آخرها فيلما سيتم تصويره 
بدبي ولكنه اعتذر النشغاله 
باأللب���وم معترفا بش���غفه 
بالتمثيل وأنه ينتظر الفرصة 
املناسبة سواء في السينما أو 
التلفزيونية ليثبت  الدراما 
موهبت���ه كممثل، مش���يرا 
إل���ى أن حلمه والهدف الذي 
يس���عى إليه ه���و الوصول 
للعاملية كونه ميتلك األدوات 
التي تؤهله لها ويعمل على 
تطويرها باستمرار، وقال إن 
لديه إميانا كبيرا بأنه سيحقق 

العاملية يوما ما.

ومحبوب���ة م���ن كل الوطن 
العربي، كما أوضح انه أصر 
على ان ينف���ذ كل األغنيات 
في دمش���ق ليك���ون عمله 
»صنع في سورية« كرسالة 
بأن الفن ق���ادر على تخطي 
احلروب وأن سورية بشبابها 
وفنانيها الزالت بلدا ينضح 
باإلبداع، معتبرا ان قيام شركة 
»مزيكا« بتوزيع األلبوم عربيا 
كان دليا إضافيا على أهمية 
األلب���وم موس���يقيا وفنيا، 
مش���يرا في هذا الصدد الى 
انه أصر على تقدمي األغنية 
الس���ورية إضافة للمصرية 
واللبناني���ة وحت���ى ل���ون 
الراي اجلزائري في محاولة 
للوص���ول إل���ى كل الناس 

باختاف جنسياتهم.
أما عن املنافسة مع غيره 

أطلق املغني السوري محمد 
ب���اش عبر محط���ة »املدينة 
اف ام« ألبوم���ه اجلديد »أنا 
املشتاق«، وذلك ضمن برنامج 
»املختار«، وق���ال إن اختيار 
أغنية »بتحبني« لتكون أول 
س���ينغل وكليب من األلبوم 
اجلديد كان حتديا كبيرا ألنه 
اخترق املوجة السائدة وقدم 
أغنية فيها منط موس���يقي 
مختل���ف كما أن���ه حاول في 
الغنائية أن يختبر  خياراته 
مساحات صوته مع ملحنني 
مختلفني بعد أن قدم في السابق 

أغنيات من كلماته وأحلانه.
واعتبر ان اختيار أغنية 
»أنا املشتاق« باللغة العربية 
الفصحى كعنوان لأللبوم كان 
مغامرة ولكنها ناجحة ألن 
الفصح���ى مفهومة  اللهجة 

محمد باش يتوسط فريق عمل برنامج »املختار«

منتج خليجي متضايق من 
أصدقائه اللي طلب منهم 

متابعة أعماله الدرامية اللي 
تصور بديرته ألنه خارج، 

وهالشيء استغله أصدقاؤه 
وبلغوا املمثلني انهم املنتجني 

لهاألعمال.. 
الطيور على أشكالها تقع!

مسؤول في قناة خاصة 
خايف انه يشيلونه من 
مكانه ملعاملته الفوقية 
للعاملني اللي بإداراته 
وعلشان يحافظ على 
مكانه قام يتقرب من 

العاملني.. 
فاحت الريحة!

مقدم برامج شاب في 
كويت FM شاد حيله 

هاأليام وايد چدام 
مسؤولينه علشان 

يعطونه برامج مباشرة 
مع انه ثقافته على قده 

ويحتاج لتدريب.. 
وينك انت ووين التقدمي؟!

متابعةفوقية ثقافة

الثالث  مرعي في تعاونهما 
بع���د »ني���ران صديق���ة« 
و»الس���بع وصايا«، حيث 
تعاقدت الشركة املنتجة تي 
فيجن � ط���ارق اجلنايني � 
مع كل من غادة عادل وآسر 
ياسني وكندة علوش وأروى 
جودة وهنا شيحة وصبري 
فواز وشيرين رضا وسلوى 
خطاب، ومن سورية باسل 
اخلياط ومن اإلمارات ميساء 

مغربي.
ولم يقتصر جنوم العمل 
فقط على هذه العناصر بل 
العم���ل أيضا مهندس  ضم 
الديك���ور محمد أمني ومدير 
التصوي���ر أحمد يوس���ف 
ومصممة األزياء دينا ندمي 

وموسيقى هشام نزيه.
ورفض منتج العمل طارق 
اجلنايني كشف أي تفاصيل 
عن العمل، مؤكدا انه ينتمي 
لنوعية األعم���ال الضخمة 
إنتاجيا والتي بدأ التحضير 
لها من 4 شهور ومستمر حتى 
بداية التصوير املقرر له شهر 
ديسمبر وسيتم عرضه في 

رمضان املقبل.

»العهد« يجمع ميساء مغربي باخلياط
النجوم  عدد كبير م���ن 
انضموا ألس���رة مسلس���ل 
الذي يكتبه محمد  »العهد« 
أمني راضي ويخرجه خالد 

ميساء مغربي

اختفى معلمها وحبيبها األول 
أثناء احلرب األهلية فتنضم 
الى مظاهرات نسائية للبحث 
عن املفقودين خال احلرب. 
والفيلم تأليف جورج خباز 
ويخرجه 7 مخرجني، حيث 
أخرجت مريا عبدالكرمي اجلزء 
اخلاص بندى ويش���ارك في 
بطولته كل من كارمن لبس 
ودميون ب���و عبود وكارول 

عبود ولطيفة ملتقى.
وعبرت ندى عن متنياتها 
ان يتح���ول ه���ذا الفيلم من 
مجرد قصة مؤث���رة حلالة 
اللبناني  يعيش���ها املواطن 
ليصبح صرخة قوية حتمل 
السياسيني عبء  املسؤولني 
مس���اعدة عائات املفقودين 
والوصول ال���ى حل جذري 

لهذه األزمة.
على صعيد آخر، تشارك 
ف���ي جلنة  ن���دى كعض���و 
حتكيم سينما الغد مبهرجان 
القاهرة الس���ينمائي الدولي 
الذي س���يبدأ في 9 نوفمبر 
املقبل، وهي املش���اركة التي 
أكدت ندى سعادتها وفخرها 
بها، خصوصا انها كانت قد 
شاركت في املهرجان من قبل 

بفيلمها »حتت القصف«.

ندى أبوفرحات في مهرجان القاهرة السينمائي
 بني فيلمها »وينن« وعضوية جلنة حتكيم سينما الغد

الفنان���ة ندى  ش���اركت 
أبوفرحات يوم الثاثاء املاضي 
افتت���اح فيلمها اجلديد  في 
»وينن«، والذي تلعب فيه دور 
زوجة عضو بالبرملان اللبناني 

ندى أبوفرحات

»يال نرقص« منافس جديد في سباق اكتشاف املواهب

بعد حفلتني على الهواء مباشرة فقط، حجز 
برنام����ج »So You Think You Can dance« »يا 
نرق����ص« الذي يذاع حصريا على قناة »النهار« 
املصرية، ال� MTV اللبنانية، Fox Movies مكانة 
متقدمة بني برامج اكتشاف املواهب الغنائية التي 

تشهدها حاليا الفضائيات.
وقد حقق البرنامج نسبة متابعة كبيرة بني 
اجلمهور، كما ان احللقات شوهدت بشكل كبير عبر 
موقع YouTube، وعبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ويأتي ذلك ألن برنامج »يا نرقص« أتاح فرصة 
مشاهدة مواهب حقيقية كبيرة وعدم وجود من 
ال ميلك املوهبة ألن كل املشتركني جرى اختيارهم 
بعناي����ة وبعد إجراء اختبارات لهم إال ان عليهم 
أن يكملوا مشوارهم وطريقهم بعدها معتمدين 

على أنفسهم وعلى املدربني.

وتعتمد فكرة البرنامج على اكتشاف املواهب 
في الرقص احلديث والكاس����يك، وهو النسخة 
العربية للبرنامج العاملي الش����هير الذي يحمل 
العنوان نفس����ه، وقدم منه حتى اآلن 10 مواسم 
في أميركا، والبرنامج ال يركز على نوع واحد من 
الرق����ص مثل بعض البرامج األخرى، ولكن هذا 
البرنامج سيتخرج من خاله راقصون محترفون 
في العديد من أنواع الرقص، ألن الفائز يشترط 
عليه أن يجيد كل أنواع الرقص، واستعان البرنامج 
مبدربني محترفني في كل فنون الرقص لتدريب 

املتسابقني خال فترة التصوير.
وتضم اللجنة ملك ال� Ballroom بيار دوالين، 
وخبير ال� Hip Hop شارل ماكريس والنجمة نيللي 
كرمي، وتقدم البرنامج املمثلة ريتا حايك، وهو 

من إخراج باسم كريستو.

جلنة حتكيم »يال نرقص«
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»صناع املوسيقى« حتدثوا عن خططهم في دعم األغنية العربية

»بالتينوم ريكوردز« إلى العاملية بـ 7 مطربني جدد

قدم فكرة جريئة جمع من 
خاللها مجموعة من النجوم 
للتحضي���ر ملفاجآت قوية 
الفترة املقبلة، مس���تطردا: 
اجلديد اننا سنسمع املطربني 
يش���دون بلهجات مختلفة 
مع توزيع مبتكر ومكسات 

تستخدم ألول مرة.

ال���ى ان صعوبة اللغة أحد 
العوائق التي تؤخر وصول 
املوسيقى العربية الى الدول 

األجنبية.
بينما قال محمد رحيم: 
وراء كل عمل غنائي ناجح 
»صناع« من شعراء وملحنني 
وموزعني، وتيمور مرمرشي 

نزار فرنس���يس: حتمست 
جدا عندما وجدت نفس���ي 
مع فريق عم���ل متجانس 
يحب شغله، ومتفائل بأن 
تكون نتيج���ة هذا التالقي 
أعمال راقية حتقق »خارطة 
الطريق« الت���ي وضعناها 
العاملية، مشيرا  الى  لننفذ 

لهم م���ن األغنيات، وتوجد 
شركات إنتاج تضيع الوقت 
ب���� »تفاه���ات«، ونحن في 
أقدامنا  »بالتينيوم« نضع 

على الطريق الصحيح.

»خارطة الطريق«

وق���ال مؤل���ف األغاني 

التي متزج فيها »بالتينيوم 
ريكوردز« ب���ني كوكبة من 
الشعراء وامللحنني واملوزعني 
العربي الختيار  الوطن  في 
التي س���تنتجها  األغان���ي 
الشركة، وهي بادرة جميلة 
ستضيف الى األغنية العربية 
وستنقلها الى العاملية، مشيرا 
الى انهم س���يحاولون قدر 
ان تك���ون األغنية  اإلمكان 
التي سيش���دوا  اخلليجية 
بها مطربو الشركة باللهجة 
أكبر  الى  البيضاء لتص���ل 

شريحة من اجلمهور.
بدوره، قال املوزع ميشيل 
فاضل: أنا من املدرسة القدمية 
وأحب األوركسترا، وقد جنح 
تيمور في جمع فريق »صناع 
املوسيقى« لتقدمي أعمال فنية 
راقية »وراح اكسر راسي« 
إليصال موسيقانا الى العالم 

كله.
ومن ناحيته، أكد امللحن 
هادي شرارة ان »بالتينوم 
ريكوردز« حت���اول إيجاد 
»نفس جديد« في املوسيقى 
العربية، وتابع: فكرة املزج 
ب���ني املوس���يقى العربي���ة 
والغربية يجعل للموضوع 
طعم جميل ومن خالله نصل 
الى اي مكان، مش���ددا على 
انه ض���د ان يكون املطربني 
أعضاء جلان حتكيم لبرامج 
انهم  اله���واة، خصوص���ا 
يقيمون أصواتا في أوقات 
كثيرة تكون أقوى منهم ما 
يدفعهم بسبب »الغيرة« الى 
الظلم، مكمال: نحن في عاملنا 
العربي لدينا مشكلة »األنا« 
وقد كسرت »بالتينوم« هذا 
األمر بجم���ع نخبة ملحنني 
وش���عراء وموزعني يقفون 
وراء الفنان ليشق مشواره 

بثبات.
وأردف ش���رارة: لألسف 
الفترة  املوس���يقى هبطت 
األخي���رة وهناك مطربني ال 
يستطيعون اختيار األنسب 

وحول سبب عدم وجود 
عنص���ر نس���ائي في جلنة 
»صناع املوس���يقى«، قال: 
املرأة موجودة معنا في خلف 
الكواليس وإدارات الشركة 
باع���داد ال بأس منها، ولكن 
اذا كان هناك امرأة تستحق 
الدخول ل� »صناع املوسيقى« 

فأهال بها.

حماس وتفاؤل

من جانب���ه، قال امللحن 
فه���د الناصر ان���ه حتمس 
بالتف���اؤل  ج���دا، وش���عر 
عندم���ا علم بفك���رة املدير 
العام ل� »بالتينوم«، والتي 
تهدف الى االرتقاء باألغنية 
العربية ووصولها الى أبعد 
مدى، مضيفا ردا على سؤال 
له: أي���ن األغنية اخلليجية 
الكويتي���ة من  واملواه���ب 
تطلعاتهم؟ قائال: انا أعتبر ان 
اخلليج قارة عربية لطابعه 
وخصوصيته، وسنحاول ان 
نالمس كل األقطار مبوسيقانا 
وأسلوب الطرح في أغنياتنا، 
وايضا ترس���يخ األصوات 
الكويتية الواعدة ووضعها 
على الطريق الصحيح، ولدينا 
في هذا الصدد اكثر من اسم 
إمكانية  كويتي سنتدارس 
انه  ضمهم للشركة، مؤكدا 
لن يتم إجبار أي فنان على 

أغنيات ال يريدها.
بينما قال الش���اعر علي 
اخلوار: لدي ثقة في الفنانني 
الش���ركة  املوجودي���ن في 
وس���نقف معهم في اختيار 
الكلمة واللحن املناس���بني، 
ونساعدهم في الغناء باللهجة 
اخلليجي���ة بطريقة أفضل، 
مشددا على ان وصول الفنان 
الى العاملية يبدأ من جناحه 
محليا، وان القادم من األيام 
سيكش���ف عن مفاجآت في 

هذا اجلانب.
أما امللحن فايز السعيد 
فق���ال: هذه هي املرة األولى 

أبوظبي ـ عبدالحميد الخطيب

بحل���ة وإس���تراتيجية 
وأف���كار جدي���دة، أعلن���ت 
شركة بالتينيوم ريكوردز 
مساء امس االول، في حفل 
ضخم بفن���دق روزوود في 
ابوظب���ي، انطالقتها بإدارة 
وجنوم غناء ج���دد، وذلك 
بحضور مديرها العام تيمور 
مرمرشي، واملتحدث الرسمي 
باسم مجموعة »ام بي سي« 
ومدير عام العالقات العامة 
والش���ؤون التجارية مازن 
حايك وعدد كبير من وسائل 

االعالم املقروءة واملرئية.
بدأ احلفل ال���ذي قدمته 
اإلعالمية السعودية جلني 
عمران بعرض »ريبورتاج« 
عن »بالتين���وم ريكوردز« 
ألقى  ث���م  اجلدي���دة، ومن 
تيمور مرمرش���ي كلمة قال 
فيها: انضممت للشركة منذ 
8 أش���هر ولدي ثق���ة كاملة 
بانها س���تكون األقوى من 
حيث اإلنتاج الغنائي حتت 
رؤية »ام بي سي«، مؤكدا ان 
هدف اإلستراتيجية اجلديدة 
للشركة ال يهدف الى الربح 
املادي ولكن الى تقدمي قيمة 
فنية، مستدركا: نطمح الى 
رفع معايير املوسيقى العربية 
والوصول بها الى العاملية، 
ولدينا في هذا الصدد خطة 
تتضمن دعم فنانينا بأعمال 
مميزة وإطالق قناة خاصة 
بنا عل���ى اإلنترنت، وايضا 

إنشاء شركة إنتاج.
وأض���اف تيم���ور: ومن 
أجل ه���ذه املهمة مت اختيار 
مجموع���ة م���ن الش���عراء 
الذين  وامللحنني واملوزعني 
كان لهم دور بارز في صناعة 
العربية، وهم  املوس���يقى 
امللحن الكويتي فهد الناصر 
الشاعر علي  ومن اإلمارات 
اخلوار وامللحن فايز السعيد 
ومن لبن���ان امللحن هادي 
شرارة واملوزع ميشيل فاضل 
والشاعر نزار فرنسيس ومن 
مصر امللح���ن محمد رحيم 
والشاعر أمير طعيمة، ولدينا 
مفاجآت كثيرة سنعلن عنها 

في القريب العاجل.
بع���د ذلك صع���د جنوم 
»بالتينوم ريكوردز« البوب 
ستار اللبناني رامي عياش 
الفلسطيني محمد  والنجم 
عس���اف واملصرية كارمن 
س���ليمان واملغربيتان دنيا 
البداوي  بطم���ة وجميل���ة 
البحرينية حال  واملوهب���ة 
الترك واللبناني زياد خوري 
على املس���رح، حيث قدموا 
لوح���ة غنائية مميزة نالت 

إعجاب احلضور.

أفكار جديدة

وتخلل احلفل إقامة مؤمتر 
صحافي، قال خالله تيمور 
ان الوصول الى خارج الوطن 
العرب���ي غايتنا، ولدينا في 
برامج الهواة في »ام بي سي« 
أصوات ال يس���تهان بها في 
الغناء باللغة االجنليزية وهم 
يحتاجون الى من يدعمهم، 
وسنضع خطة افضل لهؤالء، 
ومن اآلن ندرس إلى أي مدى 

ممكن ان نصل بهم؟
وردا على سؤال »األنباء« 
الفنانة منى امرش���ا  ع���ن 
وعبدالفتاح اجلريني وغيرهم 
والذين خلت أسماء مطربي 
الشركة منهم، أجاب تيمور: 
الباب مفتوح للجميع، ولدينا 
إستراتيجيات نسير وفقها، 
وإذا كان لهم دور فال مانع 
من انضمامهم لنا، نحن هذه 
الفترة نرك���ز على فنانينا 
إلضافة قيمة للشركة، ملمحا 
الى ان هناك أس���ماء جنوم 
ستنضم لهم وسيتم اإلعالن 

عنها في وقتها.

تيمور مرمرشي أثناء القاء كلمته

عريفة احلفل املذيعة جلني عمرانمن اعضاء جلنة التقييم الشاعر اإلماراتي علي اخلوار وامللحن الكويتي فهد الناصر و املطرب اإلماراتي فايز السعيد

جنوم »بالتينوم ريكوردز« في وصلة غنائية مشتركة

تيمور مرمرشي: 
خطتنا تتضمن 

دعم فنانينا بأعمال 
مميزة وإطالق قناة 

خاصة بنا على 
اإلنترنت وإنشاء 

شركة إنتاج

فهد الناصر: نحاول 
ترسيخ األصوات 
الكويتية الواعدة 

ووضعها على 
الطريق الصحيح.. 

ولدينا أكثر من 
اسم كويتي 

سنتدارس إمكانية 
ضمهم للشركة

فايز السعيد 
لـ »األنباء«: 

»روتانا« لم 
تعارض عملي 

مع »بالتينوم«
نفى سفير األحلان الفنان اإلماراتي فايز 

السعيد أن يسبب انضمامه الى فريق 
»صناع املوسيقى« في شركة »بالتنيوم 

ريكوردز« مشكالت له مع شركته 

»روتانا«، وقال في تصريح لـ »األنباء«: 
»روتانا« بيتي وال ميكن أن يحدث بيننا 
خالف، وقد شاركت من قبل في جلنة 

حتكيم »جنم اخلليج« وأنا معها.

وتابع: عملي مع »بالتينوم« له أغراض 
محددة أسير وفقها، وأمتنى ان أصل 
الى أفضل النتائج، والرقي باملوسيقى 

العربية والوصول بها الى العالم كله.

فايز السعيد في حديثه مع الزميل عبداحلميد اخلطيب
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

48
5642

769
861

762853
2578

6437285
8129

89463

312
4921
13845
5278
784

2567
65324

2348
9176

589
8163

645
78

936
357

7829
5

716

أفقياً:

عمودياً:

عمود
الشعر
العربي
قصائد
توثيق

موسيقا
اوزان

موشحات
قافية

عروض
روي
شطر

بيت
رثاء

مديح
هجاء

األطالل
الوصف

التقليدي
مبدع
هائم
كامل

بسيط

٭ سنة االكتشاف: 1897.
للبشر زمر دموية مختلفة 
ليس��ت كلها متوافقة بعضها 

مع بعض.
٭ اكتشفه: كارل الندستينر.

ملاذا يعتب��ر من أعظم 100 
اكتشاف؟

٭ ال��دم هو الدم أو هكذا كان 
يعتقد العالم، اكتشف الفيزيائي 
النمس��اوي كارل الندستينر 
ان هن��اك 4 زم��ر دموي��ة، 
بعضها ميكن ان ميتزج بأمان 
وبعضه��ا ال ميكنه ذلك، أنقذ 
ذلك االكتشاف ماليني األرواح، 
فبعد ان مت نش��ر نتائج كارل 
الندستينر أصبحت عمليات نقل 
الدم آمنة وخالية من املخاطرة 
العمليات اجلراحية، كما  أثناء 
ان ف��رص املريض في النجاة 
العمليات اجلراحية زادت  من 
بش��كل كبير، ما يجعل العمل 
اجلراحي أكثر أمانا، فإن الكثير 
من العمليات اجلديدة أصبحت 

ممكنة وعملية.
حسن اكتشاف الندستينر 
ايضا من الفهم البشري لبنية 
الدم وكيمياء الدم ومهد الطريق 
لعدد من االكتش��افات الطبية 
القرن  األساس��ية في بداي��ة 

العشرين.
كانت فيينا في النمسا مدينة 
س��احرة وحديثة ع��ام 1897 
وكان الطبيب كارل الندستينر 
يعمل في املستشفى اجلامعي 
ف��ي فيينا حيث قاد حملة من 
الفحوص الطبية )التحليل بعد 

املوت( ملعرفة أسباب املوت.
في ي��وم من أيام ش��هر 
العام فحص  ابريل من ذل��ك 
الندستينر 4 مرضى كانوا قد 
ماتوا أثناء عملية جراحية، كلهم 
ماتوا لنفس السبب: االلتصاق 
)التخثر(، كل مريض  الدموي 
كان ق��د تلقى نق��ل دم ومات 
الدموية  عندما تكتلت اخلاليا 
اخلاصة باملريض أو املريضة 
م��ع اخلاليا الدموية املوجودة 
في الدم الذي أعطي لهم ليشكل 

جتلطات سميكة.
 ل��م يكن الدم هو نفس��ه 
في كل الن��اس، فهناك 4 زمر 
منفصل��ة، ونقل ال��دم اآلمن 
يتطلب م��ن الطبيب أن يحدد 
املريض والواهب.  زمرتي دم 
ب��دا ذلك كأنه فكرة بس��يطة 
وواضحة ومع ذلك فإنه أنقذ 

ماليني األرواح.
٭ حقائق طريفة: للبشر 4 زمر 
دموية )A وB وAB وO( وللقطط 
العدد نفسه من الزمر الدموية 
املمكنة، لك��ن للبقر اكثر من 

800 زمرة دموية.

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  ذهب مع الريح، 2ـ  ليرةـ  دو، 3 
ـ ياقوتـ  فا، 4ـ  األمل )معكوسة(ـ  
يبلى )معكوسة(، 5ـ  أن )معكوسة( 
ـ احمـــر، 6 ـ اللســـان، 7 ـ ســـلو 
)معكوسة(ـ  سل )معكوسة(ـ  وحل 
)معكوسة(، 8 ـ أحمد شوقي، 9 ـ 

سطا ـ ا ا ا ـ مل، 10 ـ عبدالكرمي.

عموديًا:
1 ـ ذليلة ـ واســـع، 2 ـ هيام ـ احلطب، 3 ـ 
برقان ـ سماد، 4 ـ الوهم )معكوسة(، 5 ـ 
أت )معكوســـة(ـ  الشال، 6ـ  ا اـ  السواك، 
7 ـ حلاف )معكوسة( ـ راق )معكوسة(، 
8 ـ املسلي، 9 ـ يد ـ حارب )معكوسة( ـ م 

م، 10 ـ حولي ـ نوال.

حل عينك .. عينك

1 ـ روايــــة عاملية حتولت الى فيلم ســــينمائي، 2 ـ 
عملــــة عربية ـ عالمة موســــيقية، 3 ـ حجر كرمي ـ 
عالمة موســــيقية، 4 ـ الرجاء )معكوســــة( ـ يفنى 
)معكوســــة(، 5 ـ للنصب )معكوسة( ـ من األلوان، 
6 ـ في الفم، 7 ـ نسيان )معكوسة( ـ مرض صدري 
)معكوسة( ـ طني )معكوسة(، 8 ـ شاعر مصري، 9 
ـ ســــرق وسلبـ  متشابهةـ  ضجر، 10ـ  االسم األول 

ملطرب كويتي مشهور.

1ـ  عكس عزيزةـ  فسيح، 2ـ  عشقـ  األغصان اجلافة 
واملكسرة، 3ـ  حقل نفط كويتيـ  لتحسني التربة، 4 
ـ السراب )معكوسة(، 5ـ  مقبل )معكوسة(ـ  تضعه 
املرأة، 6ـ  متشابهانـ  من شجر األراك، 7ـ  غطاء النوم 
)معكوسة(ـ  متطور )معكوسة(، 8ـ  املمتع واملزجي 
للوقت، 9ـ  من األطرافـ  قاتل )معكوسة(ـ  متشابهان، 

10 ـ محافظة كويتية ـ مطربة كويتية.

احلل  أسفل الصفحة

الزمر الدموية

حل اعرف الشخصية:
ملحم زين

حل كلمة السر:
ميخائيل نعيمة

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أحد شعراء 
المهجر  من 12 حرفاً

يكهـترعهـاتم
باجوثرالاا

سماثاوءوحل
يلءيءضمصشع
طريقاخيفور

مطوبيءدلمب
قشرياةيااي
صنةتلعللقم

اايمشمقطيب
ءزفدعوتاسد
دوايردللوع
ياقحعناامل

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 اذا كانت بعض األلعاب قد 
ابتكرت تباعا، واذا كان بعضها 
قد تطور لفت��رات طويلة من 
الزمن، ف��إن كرة املضرب لها 
تاريخ قدمي يعود الى االغريق 
انتقل��ت  الذي��ن  والروم��ان، 
منهم لتصب��ح فيما بعد لعبة 

فرنسية.
فكلم��ة »تني��س« أو كرة 
املض��رب، جاءت على األرجح 
من الكلمة الفرنسية »تي نيس« 
اي خذها، العب، ويعتقد بعض 
اخلبراء ان أص��ل هذه اللعبة 
يعود الى مصر القدمية وبالد 
ف��ارس وبعض الع��رب قبل 

فرنسا.
ومع دخول العام 1300 عرفت 
لعبة التنس باسم »البود« ومن 
ثم انتشرت في أنحاء فرنسا 
خ��الل القرن الرابع عش��ر � 
فكانت لعبة النبالء، ويقال ان 
لويس الرابع ق��د مات متأثرا 

بإصابة بسبب لعبة التنس.
ثم أصبحت فيما بعد هذه 
اللعبة، لعبة امللوك بعد االهتمام 
الكبير ال��ذي القته من ملوك 

فرنسا واجنلترا.
وقد استخدمت كلمة تنس 
ألول مرة في كتاب نشر عام 
1400 ثم قام امللك هنري الثامن 
ببناء ملعب للتنس عام 1529 

واليزال قائما حتى اليوم.
بعد ذلك دخلت هذه اللعبة 
الى الواليات املتحدة عام 1860 
عن طريق برمودا، حيث جرت 
نظاميا في نيويورك � في ملعب 
ن��ادي الراكيت � عام 1876 ثم 
ظهر أول ملعب في بوسطن عام 
1876 ثم في نيوبورت عام 1880 

وشيكاغو عام 1893.

ما أصل كرة املضرب؟

ناصر فؤاد:

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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الشيخ د.محمد الصباح متوسطا عماد بوخمسني ورابعة اجلمعة ودانة بوخمسني وزوجها علي الكاظمي جواد بوخمسني والزميل عماد بوخمسني وراشد النويهض في مقدمة احلضور

رمي النعمة وفرح اجلاراهلل ودانة بوخمسني

شوق بن ناصر وهيا الرومي ودانة بوخمسني وشيخة القريشي

رتاج جراغ وعايدة الدبوس وشيخة العبداجلليل ومرمي الثويني ودانة بوخمسني

عباس الهزمي وفاطمة الهزمي وزوجها وذكريات الهزمي ونقاء النقي

دانة بو خمسني تخرجت في »اخلليج للعلوم والتكنولوجيا«

فاطمة مبارك الصباح وهيا الرومي وشوق بن ناصر وشوق اليعقوب ودانة بوخمسني وشيخة القريشي ومرمي الناصر

فاطمة الهزمي والعائلة ودانة بوخمسني والعائلة

رتاج جراغ وبدرية الصالح ورند الصميط وجنا املشعان وعايدة الدبوس وعثوب املاجد ومرمي الثويني ودانة بوخمسني

دانة بوخمسني ومرمي الثويني

دانة بوخمسني ونقاء النقي

هيا الرومي وشيخة القريشي

تخرجت دانة عماد بوخمسني 
ف���ي جامع���ة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجي���ا، وذلك في حفل 
اقامت���ه اجلامع���ة برعاية وزير 
اخلارجية السابق الشيخ د. محمد 
الصباح، وبحضور رئيس مجلس 
أمن���اء اجلامع���ة د.عبدالرحمن 
احمليالن ووكيل التعليم العالي 
ونائب رئي���س جامعة اخلليج 
لش���ؤون اخلدم���ات االكادميية 
د.صباح القدومي. وشارك اخلريجة 
دانة فرحة تخرجها جدها جواد 
بوخمسني ووالدها الزميل عماد 
بوخمسني ووالدتها رابعة حسني 
مكي اجلمعة وزوجها علي الكاظمي 
وزميالتها اخلريجات. الف مبروك 

ومنها لألعلى.

رتاج جراغ وعايدة الدبوس ومرمي الثويني وشيخة العبداجلليل ورابعة حسني مكي اجلمعة وسمرالعبدالرزاق 
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SKIN

للتواصل معنا:

للتواصل
منيرة عاشور

Email – Mj3sing @hotmail.com

 Mj3 – Fashion

99324425

Mj3sign

@ Mj3sing 

واملتغير بشكل سريع لتحافظي على إطاللتك 
وجمالك وتألقك.

كوني امرأة جميلة وأنيقة وذات إطاللة خاصة 
ومميزة وسأقدم لك كل ما هو جديد للمحافظة 
على شبابك وجمالك وأناقتك. تابعينا عبر 

مواقع التواصل االجتماعي ألي استفسار.

إليك سيدتي نقدم 
كل م���ا هو جديد 
املوضة  في عالم 
واألزياء واجلمال 
واألناقة. أسبوعيا 
نختار لك األفضل 
واألحدث لتواكبي 
كل ما هو جديد في 
هذا العالم املتجدد 

أفكار عملية لتصحيح الشفاه

٭ النعناع االخضر الطازج: يغسل ويفرم، ثم يفرد كقناع 
للبش���رة، وهو منعش ومرطب، بس���بب الزيوت 
املتطايرة التي يحتوي عليها، ويدخل النعناع في 

صناعة الشامبو املضاد للقشرة.
٭ طحني الش�وفان )اوت مي�ل(: مقشر للبشرة ومزيل 
للبث���ور، ويدخل في كرميات التقش���ير احلديثة 

بنسب محسوبة.
طريقة اس���تخدامه: يبلل الوجه باملاء الفاتر اوال، 
قبل وضع حفنة من الش���وفان، والضغط عليها، 
وميكن مزجها بالعسل ايضا، ويشطف الوجه بعد 
15 دقيقة، ويالحظ ان ه���ذه العملية تزيل اجللد 

الزائد عن البشرة.
٭ زيت الزيتون: يستخدم لتنعيم وترطيب البشرة.

٭ البقدون�س: يشد البشرة املترهلة، خصوصا في 
منطقة اجلفون العليا، وعند ثنايا الفم، ويستخدم 
البقدونس كمطهر للبشرة ايضا، ويدخل في العديد 
من مس���تحضرات التجمي���ل، اخلاصة مبكافحة 

التجاعيد.
٭ م�اء الورد النقي: يجدد خاليا البشرة، وينقيها من 
االوس���اخ التي تعلق باملسام املفتوحة، في حالة 
البشرة الدهنية، ويستخدم ماء الورد املركز كعطر 

طبيعي.
٭ السكر البلوري )احلبيبات(: يستخدم لتقشير وتنعيم 
البشرة، ويعمل كمنظف طبيعي، ويدخل في العديد 

من مستحضرات التجميل.
٭ الزبادي )اللنب الرائب(: يحتوي على انزميات مطهرة 

ويستخدم كقناع لشد وتطهير البشرة.

وصفات طبيعية لبشرتك

٭ تقش�ير البش�رة باس�تخدام مواد بروتينية: متزج ملعقة 
صغيرة من احلليب الط���ازج مع ملعقة صغيرة 
من مس���حوق اللوز اخلشن، ويفرك بهما الوجه، 

الزالة اجللد الزائد.
٭ زيت ج�وز الهند املمزوج بالعس�ل: يصلح للتقش���ير 
السطحي للبشرة بعد مزجهما معا بنسب متساوية، 
واضافة قطرات من املاء الفاتر، ويغس���ل الوجه 
مب���اء دافئ، بعد فركه ملدة عش���ر دقائق، وتدخل 
هذه املواد الطبيعية في تركيبات املس���تحضرات 
احلديثة اخلاصة بالتقشير السطحي الذي ال يحتاج 

لطبيب.
٭ حبات القه�وة )النب احملم�ص(: تخلو حبات القهوة 
بعد جرشها وليس طحنها بزيت اللوز وتستخدم 

كقناع للتنظيف العميق للبشرة.
٭ حمام البخار لتنظيف املسام: يوضع ماء نقي في وعاء 
بالستيكي متوس���ط بعد ان يغلي مع قطرات من 
زيت الالڤندر )قطرت���ان لكل ليتر ماء(، وتضاف 
قطرات ليمون بالنسبة ذاتها وزيت خشب الصندل 
او بشر قليل من خشب الصندل ليستخرج زيته 

بفعل حرارة املاء )حسب الرغبة(.
تضاف كذل���ك اوراق البقدونس الطازجة مع 
االحتفاظ بس���خونة املاء، يقرب الوجه من املاء، 
ويغطي مع الوعاء ببشكير مساماته ضيقة حتى 

ال يتسرب البخار للخارج وذلك ملدة 10 دقائق.
تعرف هذه العملية باسم حمام البخار باالعشاب 
الطبيعية، وتفتح مسام الوجه، وتخرج منه البثور 
واالوساخ والرؤوس السوداء )الزيوان(، وتفتح حب 
الشباب حتى ميكن تنظيفه على يد متخصص، وبعد 
ذل���ك يرش على الوجه ماء بارد ويجفف باحملارم 
املعقمة، ويرش عليه اي مادة مغلقة للمسام كعصير 

الليمون او قطرات اجللسرين.

الالڤندر للبشرة الدهنية

تؤخذ ملعقتان صغيرتان من شمع العسل )عسل 
النحل( والتي تتوافر في محالت بيع مستحضرات 
التجميل، وتذاب في حمام مائي )بان مارين(، وترفع 
من احلمام املائي، وتضاف اليها ثالث قطرات من 
زيت اللوز ومثلها من زيت الالڤندر، وملعقة صغيرة 
من ماء معدني، ويدهن الوجه بهذا القناع ثم يفرك 

ويغسل مباء بارد ويجفف باحملارم.
وتستخدم هذه املواد مع اضافة كرميات مصنعة 
في صالونات التجميل، للغرض ذاته، ويصلح هذا 
القناع للبشرة الدهنية، وميكن استخدام قناع آخر، 
يعتمد على عصير الليمون بنسبة خمس قطرات 
لكل كوب ماء ساخن، ثم اضافة ثالث قطرات من 
زيت الكافور )تغلى اوراق الكافور حتى يتسرب 
الزيت منها(، ومتزج هذه املكونات ثم توضع على 
البشرة فتقلل من نس���بة الدهون فيها فضال عن 

التنظيف العميق.

حددي ما هو لون شفتيك وراقبيهما جيدا في 
وضح النهار، وان كنت تريدين اعتماد لون معني 
اختاري ما هو دافئ وهادئ شرط ان يكون قريبا من 
لون شفتيك الطبيعي عند ابتياعك حلمرة الشفاه 
الشفافة، ان لونها في العبوة يكون أغمق وأدكن 

بكثير عن اللون الذي تبدينه على شفتيك.
بالنسبة الى طريقة وضع أحمر الشفاه ميكنك 
بكل بساطة توزيع القليل منه، ثم مسح ما يزيد 
بواس����طة محرمة ورقية بعدها تضيفني ملس����ة 
خفيفة من ملمع الشفاه أو ما يعرف بالغلوس كما 
ميكن توزيع أحمر الشفاه بواسطة االصبع حيث 
تستطيعني اس����تعمال أكثر من لون واحد، أو ان 

تختاري احدى التقنيات التالية ملكياج الشفاه.
وإياك حتديد شفتيك بقلم داكن ألن األلوان الداكنة 
تقلص الشفتني بدال من ان تبرزهما، كذلك اختاري 
دائما األلوان الباهتة من أقالم أحمر الشفاه ألنها 
جتعل شفتيك مكتنزتني خصوصا اذا استخدمت 

األقالم املرطبة واللماعة.
ولشفاه مرسومة بشكل جذاب، ميكن االستعانة 
بأحمر ش����فاه يحتوي على ك����رمي وملمع في آن 
واحد غني مبواد ملونة وأخرى ملاعة لها مفعول 

مكبر.

الدماء وغالبا ما تعرف هذه 
بالدراماتيكية على  االل���وان 
سبيل املثال اختاري مشتقات 
البني والوردي الفاحت، والبيج 
روزيه بدال من االسود وااللوان 
احملمرة، اما اذا كنت س���مراء 
فابتع���دي عن االل���وان التي 
متيل الى االصفرار، او النوع 
الفوسفوري او االبيض الناصع، 
اختاري مثال ظالال كرميية اذا 
كنت حتبني مشتقات االبيض 
او البي���ج العاجي او الذهبي 
املطفأ الذي مييل الى البيج، 
االلوان  الظالل اختاري  ومن 
التوتية واخلوخية والبنية 

الداكنة واالسود املخفف.
اما بالنسبة حلمرة الشفاه 
فبامكانك استخدام مشتقات 
البنفسجي والتوتي واالحمر 
والبني، ش���رط ان متيل الى 

الداكن اكثر من الفاحت.

االمامية وعن���د حدود مقلب 
الش���فتني من الداخل للتأكد 
من عدم وج���ود آثار حلمرة 

الشفاه.
قبل حتديد الشفتني ينصح 
الكونت���ور  اق���الم  بوض���ع 
Lip Contour Pencils داخ���ل 
الثالثة ثم استخدميها لتحديد 
الشفتني، مما يضمن لك عدم 
اللون وصمود قلم  س���يالن 
التحديد ملدة طويلة من دون 

التأثير بحرارة اجلو.
٭ لتتأكدي دائما من اختيار 
األلوان املناسبة لك، اختاري 
األل���وان الت���ي تندمج جيدا 
مع ل���ون عينيك وش���عرك، 
وراعي ان تكون متناس���قة 
ازيائك وط���الء اظافرك،  مع 
واذا كانت بش���رتك بيضاء، 
اياك اختي���ار االلوان النافرة 
التي جتعلك تبدين كمصاصي 

ورقي، وستالحظني انه البد ان 
يترك احم���رارا طبيعيا على 
الشفتني، عندها قومي بوضع 
ملمع الشفاه الشفاف والنتيجة 

ستكون رائعة حتما.
٭ تذك���ري دائما ان حتددي 
ش���فتيك بقل���م طبيعي قبل 
 Lip الش���فاه وضع ملمعات 
Gloss التي يجب ان تنشريها 
داخل اخلط املرسوم حتى ال 
تسيل خارج حدود الشفتني 

وتبدو مبتذلة.
٭ ملنع التصاق حمرة الشفاه 
على االس���نان، ضعي اصبع 
السبابة وسط الشفتني واطبقي 
عليه »بعد نشر حمرة الشفاه 
انزعيه وصححي  طبعا« ثم 
لون احلمرة بواسطة الريشة 
املخصصة لذلك، في حال تأثر 
اللون بهذه احلركة، او بامكانك 
مترير لس���انك فوق اسنانك 

وغلفيهما مبلمع الشفاه مركزة 
على وسط الشفة السفلى.

لتصغير ش���فتيك اجلأي 
لرس���م خط الكونتور داخل 
حدود رسمة الشفتني الطبيعية 
بواسطة قلم حتديد الشفتني 
بلون اغمق بدرجة واحدة فقط 
من لونهما الطبيعي ثم انشري 

احمر الشفاه املناسب.
تذكري دائم���ا ان االلوان 
الداكن���ة تصغر م���ن حجم 

الشفتني
اذا كنت تفضلني استخدام 
ملمع الشفاه الشفاف، بدال من 
حمرة الشفاه امللونة وتشعرين 
انه يبهتك اذا ما استخدم من 
دون حمرة شفاه جربي مسح 
شفتيك بطبقة خفيفة من احمر 
شفاه مطابق للون شفتيك، 
او ضعي احمر شفاه باللون 
االحمر الداكن ثم ازيليه مبنديل 

كثيرات يطلنب فقط مكياج 
للعيون وينسون ان تقسيم 
الوجه ورسم الشفاه هما عنصر 
اجلمال في الوجه، مثال تخيلي 
ان عيونك مرسومة بشكل رائع 
وبشرتك ال تتمتع بهذا البريق 
املوجود في صورة العارضة، 
الوجه بحاجة  كل تقاس���يم 
لرس���م محترف، وبرأيي كل 
شيء في الوجه يجب التركيز 
عليه، لذا نسلط الضوء على 

العني والشفاه.
لتكبير شفتيك استخدمي 
قل���م حتديد الش���فاه خارج 
حدود رسمة الشفاه الطبيعية 
مس���تعينة بقلم حتديد من 
لون طبيعي جدا، بيج فاحت 
او وردي بلون ش���فتيك، ثم 
وزعي احمر الشفاه املناسب، 
اختاري االلوان الفاحتة النها 
تضفي احلجم على الشفتني 

كيف نحافظ على نضارة بشرتنا ؟

كيف نختار 
أحمر الشفاه؟

املناسبة لنوعية كل بشرة 
من املنظف الى املرطب الليلي 
العيني�ن،  والنهار وك���رمي 
واألخذ في االعتبار التغيرات 
الت���ي ميك���ن أن تطرأ على 
البشرة، وهذا يعني أن نراعي 
عند ش���راء املستحضرات 
عامل السن وكذلك املوسم 

أو الفصل.
ان نشرب مقدارا وافرا من 
املاء ال يقل عن ليتر ونصف 
الليتر ف���ي اليوم، لترطيب 

البشرة من الداخل.
ان نعط������ي بش������رة 
الوج���ه املزيد من االهتم���ام 
كوض���ع ماس���ك للوجه من 
الطبيعي����ة مرة  امل������واد 
ك����ل أسبوع��ني في املنزل 
وم���رة كل س���تة أشهر في 

معه���د التجميل.

نوع البشرة، مثل التقدم في 
الزائدة،  الس���ن، والعصبية 
وتغير احلرارة من فصل إلى 
الى املؤثرات  آخر، باالضافة 
الطبيعية األخرى، والضغوط 
النفسية. وتأثير احلمل على 

بشرة املرأة.
من هنا، يجب علينا إبقاء 
وجهنا وبش���رتنا في دائرة 
االهتمام الكلي واالعتناء بهما 
إلى أقصى احل���دود، بالتالي 
الوج���ه وترطيبه  تنظي���ف 
وحمايته من الشمس واالبتعاد 
عن املساحيق غير املالئمة وكل 
ما ميكن أن يؤدي إلى إحلاق 

األذى بالوجه.

كيف نحافظ على نضارة 
بشرتنا 

ان تختار املس���تحضرات 

بشرة جميلة ونضرة في شكل 
دائم. ولكن ينبغي جتنب تعقيد 
األمور أكثر من الالزم. فالبشرة 
ال حتب دائما أن يوضع عليها 
الكثير من الكرميات املرطبة، 
أو أن تدلك بقوة.. أو تقش���ر 
بغضب. أو أن تتعرض للتدفئة 
أو التبريد الشديدين. أو تنشف 
بالصابون أو حترق من خالل 
التعرض الشعة الشمس حتى 
ولو كان ذلك ملرة واحدة في 

السنة.
ومن املفيد أن يعلم اجلميع 
البش���رة تتغير بش���كل  ان 
مستمر. ففي معظم األحيان 
يعتقد البعض أن بش���رتهم 
جافة أو زيتية، أو دهنية او 

طبيعية..
العوامل احمليطة بنا  لكن 
تؤثر إلى حد كبير في تغيير 

باملساحيق اخلاصة، كذلك على 
الرجال أيضا تنظيف وجوههم 
النوم بالصابون واجلل  قبل 

)Gel( اخلاصني بالوجه.
وهذه األمور يجب القيام بها 
بشكل يومي للعناية بالبشرة، 
ألنها تؤدي إلى احلصول على 

تعود مش���كالت اجللد أو 
إلى عوامل وراثية  البش���رة 
كذلك يدخ���ل النظام الغذائي 
ايضا على اخلط ما يثبت من 
دون أدنى شك ضرورة االهتمام 

إلى أقصى حد.
البد هنا من اإلش���ارة إلى 
بعض العادات الس���يئة التي 
يعتقد الكثيرون أن في إمكانهم 
اإلفالت من تبعاتها بأقل قدر 

ممكن من اخلسائر.
التي  الع���ادات  ومن هذه 

ينبغي جتنبها:
اخللود الى النوم من دون 
إزالة املكياج، فبهذه الطريقة 
نكون من حيث ال ندري نضغط 
على البثور املوجودة في الوجه 
ونحبسها ما يؤدي إلى تكاثرها 
وتفاقمه���ا. لذا يجب تنظيف 
الوجه بشكل دائم قبل النوم 

Make up
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بدر صادق: العطاء 
واملبادرة وصفة 

سحرية ومضمونة 
النتائج

تغريد األيوب: 
والدي متيز 

بالبساطة واإلخالص 
في العمل وأنشأ 
متحف الكويت 

عام 1956

أكد خالل احلفل اخلتامي ملؤمتر »من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي« أن رسائله صدعت مبعانٍ عظيمة تعزز األخالق والوطنية في النفوس

الياسني: وضع آليات حلماية الشباب من اآلفات املهلكة كاملخدرات واملشاجرات

اخلير وخدمة أهلهم ومجتمعهم، 
وأن املؤمتر يقدم قيما عظيمة 

لشباب الكويت.
ودعا العليم����ي إلى أهمية 
تعزيز الوالء واحلب للوطن في 
ظل ما يشهدها العالم العربي من 
اضطرابات وصراعات تستلزم 
التماس����ك والتالحم بعيدا عن 
الغلو والتط����رف، مطالبا في 
التمس����ك بقيم  الوقت ذات����ه 
الوس����طية واالعت����دال في كل 
ش����يء واحملافظة علي احلس 
الوطني. وعن مناقب الشهيد 
صفنان الظفيري حتدث مسير 
ملوح الظفي����ري قائال: »أحب 
وطنه وحرص عليه فقدم روحه 
اللواء  فداء لوطنه في معركة 
35 مع ق����وات الغزو ألصدامي 
الكويت  ان  الغاش����م«، مؤكدا 

تستحق التضحية.
وحتدث ب����در العبداجلادر 
ع����ن مناق����ب عيس����ى صالح 
العبداجلادر، موضحا انه كان 
من أوائل الذين التحقوا باملدرسة 
املباركية، والتحق أيضا بأول 
إرسالية أميركية عام 1912 وكان 
م����ن أوائل من تعلم����وا اللغة 
االجنليزي����ة بالكوي����ت، ومن 
أوائ����ل الكويتيني الذين عملوا 
بالتجارة مع الهند فكان رجال 
اقتصاديا حصل على ش����هادة 
تقدير كأول رئيس مجلس إدارة 
الكويت، وعندما  بشركة نفط 
نشبت معركة الرقعي عام 1929 
شارك في الدفاع عن الكويت بكل 
بسالة. أما مسك اخلتام فكان مع 
د.صالح العجيري والذي حتدث 
عن كوي����ت املاضي واحلاضر 
واملستقبل قائال: »جئتكم من 
القرن العشرين، وقد جاوزت ال� 
93 عاما ويتبقى لي 7 سنوات 

على متام ال� 100.
وحتدث العجيري عن عادات 
وتقاليد أهل الكويت في حياتهم 
وطريقة معايشتهم وأفراحهم، 
موضحا انهم جبلوا على التعاون 
الكويت ببلد  واحملبة، واصفا 

اخلير واألمن واألمان.

إنساني يكون مردوده من اهلل، 
مؤكدا أهمية العيش والتعامل 
في احلي����اة وفق هذا املنطلق، 
مش����يرا الى ان العطاء وصفة 
سحرية ومضمونة داعيا اجلميع 

الى املبادرة والعطاء.
من ناحيت����ه، حتدث خالد 
اجلسار عن مناقب عبدالعزيز 
إلى إخالصه  املطير، مش����يرا 
وعطائه للكويت، قائال رافقته 
ملدة 30 عاما كان دمث اخللق، 
ه����ادئ الطباع عذب اللس����ان 
الفقراء  حريصا على مساعدة 
واحملتاجني قدم الكثير لوطنه 

فكان مدرسة في العطاء.
وب����دوره، ألق����ى د.راش����د 
العليم����ي محاض����رة بعنوان 
»املب����ادرة حس وطني«، الفتا 
إلى ان احلس الوطني واملبادرة 
والعطاء كلم����ات تدور بيننا، 
مشيرا إلى انها صفة من صفات 
أهل الكويت من أجيال الرعيل 
األول الذي����ن جبلوا على فعل 

وبدوره، حتدث محمد حسني 
هاشم عن مناقب والده حسني 
علي هاش����م، قائال: »كان ميلك 
رجاحة عقل وحس����ن أسلوب 
وخلق جميل ورحابة وس����عة 
ص����دره، بدأ حيات����ه العملية 
بأعمال احلدادة والبناء وشارك 
في بناء ثانوية الشويخ )كلية 
احلقوق حالي����ا(، وكان رجل 
عصامي اهتم بالصناعة احمللية 
وكان أول كويتي يفتح مكتبا 
في عبدان بإيران للتجارة مع 
الكويت، وأش����ار الى ان والده 
بقي خ����الل الغزو العراقي في 
الكويت وس����اهم في مساعدة 
إخوانه الصامدي����ن، كما كان 
أبا محبا ألبنائه ورجال عاشقا 

لوطنه.
وم����ن جانبه، حتدث د.بدر 
صادق ع����ن أهمية املبادرة في 
العطاء،  حياتنا واالجتهاد في 
موضحا ان هن����اك نوعني من 
االجتهاد األول جتاري واآلخر 

الكويت، مؤكدة  حاملة اس����م 
ح����رص الناس عل����ى حضور 
معارضه الشخصية ليس فقط 
الفنية وإمنا  ملشاهدة لوحاته 
ألنها حتمل صورا من املاضي 
الس����ابقة  تذكره����م بحياتهم 

وببساطة هذه احلياة.
وأضافت: ان حسني األيواب 
أول من عم����ل متحف الكويت 
عام 1956، باإلضافة إلي العديد 
من البرامج واللقاءات اإلذاعية 
والتلفزيونية والتي شرح من 
خاللها تراثنا اجلميل، وحصد 
الطويل على  خالل مش����واره 
التقديرية  العديد من اجلوائز 
والتش����جيعية من العديد من 
اجلهات، مبين����ة لو تركت لي 
الفرصة للحدي����ث عن مناقب 
والدي لن أصل إلى نقطة النهاية 
فقد ترك وراءه بصمات من اإلرث 
التراثي للجيل احلاضر لالطالع 
عليه����ا واس����ترجاع حياتهم 

بشعبيها وبساطتها.

املش����اجرات ف����ي املجمع����ات 
التجارية وانتشار املخدرات بني 
البعض، مشيرا إلى أهمية السعي 
نحو نشر خطاب ديني متوازن 
في محيطنا اجلغرافي حلماية 
الشباب من أي شطط وتعصب 
قد ينتج عنه الوحش الكاسح 

املسمي اإلرهاب األسود.
وختم الياسني معلنا مواصلة 
مس����يرة املؤمتر الوطني »من 
الكويت نب����دأ.. وإلى الكويت 
ننتهي« للدورة الثالثة عشرة 
لتكرمي نخبة أخرى من األجداد 
الوطنية  الرم����وز  واآلباء من 
تس����جيال لعرفانه����م وتقديرا 

لعطاءاتهم.
وحتدث����ت تغري����د أيوب 
األيوب عن مناقب والدها الفنان 
التشكيلي أيوب األيوب، قائلة 
أحب الكويت وحرص على الوالء 
لها ومتيز بالبساطة في احلياة 
واإلخالص في العمل، الفتة الى 
ان لوحات����ه قد طاف����ت العالم 

هالة عمران

أعرب رئيس جلنة اإلشراف 
العليا للمؤمتر الوطني الثاني 
عشر »من الكويت نبدأ.. وإلى 
الكويت ننتهي« احملامي يوسف 
الياسني عن شكره وثنائه لكل 
األيادي البيضاء التي شاركت 
وساهمت في دفع مسيرة هذا 
العمل اجلل����ي لتكرمي وتقدير 

األجداد واآلباء.
الياس����ني خالل  وأض����اف 
احلف����ل اخلتامي للمؤمتر اول 
من أم����س: »حرصنا هذا العام 
على ان نقف عند أهداف مؤمترنا 
خاصة إعالنه ملبادئ الوسطية 
واالعت����دال الفك����ري والديني 
والعقائدي والسلوكي إلرساء 
عدم الغلو الوطني مبعنى البعد 
عن التحيز لفصيل دومنا آخر 
وع����رق وأصل ونس����ب على 
حساب عرق وأصل ونسب، ألن 
ذلك مرده ومنتهاه إلى العصبية 
املقيتة لفئة أو قبيلة أو طائفة«. 
وتابع: اجتهدنا في ترسيخ أمناط 
س����لوكية بني الفئات الناشئة 
والشابة والتي من شأنها دعم 
وحتقيق رؤية وأهداف الدولة 
في تعزيز أسمى أمناط الغايات 
وأنبلها أال وهي الوطنية احلقة 
واملواطنة اخلالصة من غير أن 
تشوبها شوائب الفرقة والتشتت 
الذي يفرق اجلماعات والكيانات، 
مؤكدا ان رسائل املؤمتر صدعت 
عاليا مبعان عظيمة تعزز في 
نفوس ألسمى الغايات وأنبلها 
وتتمثل في الس����مو األخالقي 
والتي تعتبر ركيزة من الركائز 
املهمة ف����ي البن����اء املجتمعي 
واحلض����اري، وحمل����ت قيم 
احملافظة على الشباب وحمايتهم 
ودرء الضرر عنهم ليس فقط 
بوسائل توعوية وإمنا بأمناط 
واليات ملموس����ة كمش����اريع 
وخطط حتتويهم وتقومهم من 

أي اعوجاج قد يعتريهم.
وأكد عل����ى ضرورة حماية 
الشباب من آفات مهلكة ومنها 

أعضاء اللجنة املنظمة من اليمني فهد العبدالغفور وعبدالرحمن الشمري وعلي فرمن وخالد النبهان وبدر النبهان تغريد األيوب متحدثة عن مناقب والدها حسني األيوب

فريق الدراجات النارية املشارك في املؤمتر

محمد هاشم متحدثا عن مناقب حسني هاشم

يوسف الياسني مكرما د.صالح العجيريد.بدر صادق يلقي محاضرة على هامش املؤمتر )محمد خلوصي( محمد العبداجلادر ويوسف الياسني ود.بدر صادق في مقدمة احلضور 

العجيري: جئتكم من 
القرن العشرين وأهل 

الكويت جبلوا على 
التعاون واحملبة منذ 

القدم

محمد هاشم: 
حسني هاشم رجل 
عصامي وكان أول 
كويتي يفتح مكتبًا 
جتاريًا في عبدان 

بإيران

العلي: اختتام الدورة التدريبية للفائزين الشباب في مسابقة مبارك احلمد للتميز الصحافي
اختتمت مسابقة الشيخ مبارك احلمد الصباح للتميز الصحافي والتي 

يرعاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الدورة التدريبية 
الرابعة التي اقامتها بالتعاون مع اجلامعة األميركية في الكويت للفائزين 

الشباب بالدورة السادسة.
وقال رئيس اللجنة العليا للمسابقة أمين العلي في تصريح صحافي 

امس إن اختتام هذه التدريبية تزامن مع انطالق فعاليات الدورة السابعة 
للمسابقة التي سيخصص لها برنامج تدريبي متطور داخل الكويت 

وخارجها وفي مؤسسات إعالمية عريقة في الوطن العربي.
وأضاف العلي الذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني 

بوكالة االنباء الكويتية )كونا( أن هذه الدورة التي تأتي ضمن البرنامج 
التدريبي املخصص للفائزين من فئة الشباب تعد االولى من نوعها التي 

تنظمها اجلامعة األميركية واستمرت ثالثة أيام.
وأوضح العلي أن اليوم االول للدورة تناول »االعالم املرئي والترجمة 

االعالمية« في حني تناول اليوم الثاني »االتصاالت التسويقية املتكاملة« أما 
اليوم األخير فخصص لورشة عمل وتطبيقات عملية للمتدربني.

وأشار الى أن هذه الدورة اختتمت بالتزامن مع انطالق فعاليات الدورة 

السابعة للمسابقة التي سيخصص لها برنامج تدريبي متطور داخل 
الكويت وخارجها وفي مؤسسات إعالمية عريقة في الوطن العربي، 

وذكر أن الدورة األولى التي أقامتها املسابقة جاءت بالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة االمنائي في الكويت مبينا أن املدربني في هذه الدورة مت 
استدعاؤهم من اخلارج وهم خبراء اعالميون ما جعلها مميزة ونوعية.
ولفت الى أن الدورة ركزت على مفهوم االعالم التنموي وبناء قدرات 

االعالميني الشباب في مجاالت املهارات األساسية جلمع املعلومات وكتابة 
التقارير والكتابة التحليلية والتحرير وأصول كتابة التحقيقات الصحافية 

واملهارات األخرى ذات العالقة، مبينا ان الدورة تضمنت أيضا التدريب 
على التقارير اخلاصة باملوضوعات املثيرة للخالف والتقارير الصحافية 
املستندة الى البيانات اضافة إلى كيفية اختيار املوضوعات االستقصائية 

وكيفية تكوين الفرضية االستقصائية والبحث من خالل املصادر املفتوحة 
واملغلقة، وان الدورتني الثانية والثالثة أقيمتا خارج الكويت في مؤسستني 
عربيتني عريقتني هما قناة اجلزيرة القطرية وجريدة النهار اللبنانية التي 
خصصت للمتدربني دورة ميدانية اطلعوا خاللها على الكثير من االمور 

االعالمية التي اضافت لهم الكثير.

وبني أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن توجيهات راعي املسابقة سمو 
رئيس الوزراء بضرورة االهتمام بالشباب الكويتيني وتنمية مواهبهم 

»مما يصب في النهاية في خدمة وطننا الغالي واالرتقاء بالعمل الصحافي 
الكويتي«، معربا عن الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على هذا الدعم 

الكبير للمسابقة ما كان له الفضل في حتقيق النجاحات املتتالية.
وعن شعار الدورة السابعة »معا إلعالم بناء« أشار الى انه جاء متماشيا 
مع توجيهات القيادة السياسية العليا في تعزيز الوحدة الوطنية ملواجهة 

التحديات والنهوض بالوطن وتنميته واحملافظة على أمنه واستقراره، 
مشددا على أن جناح الدورات التدريبية للفائزين الشباب »يدفعنا 

الى االستمرار في إقامتها داخليا وخارجيا السيما بعدما القت قبوال 
واستحسانا من املتدربني الذين أكدوا لنا اهميتها لهم ما يدل على أنها 

حققت غايتنا في صقل خبراتهم ومواهبهم بكل ما هو جديد على الصعيد 
املهني«، مبينا أن اللجنة العليا للمسابقة تبذل جهودا كبيرة لتقدمي كل ما 
يشجع على التميز الصحافي والتعريف مبفهوم اإلعالم التنموي لدعم 

اجلهود واخلطط التنموية للكويت إضافة الى خلق روح التنافس اإليجابي 
بني الصحافيني.

أمين العلي 

اجلهات الراعية للمؤمتر
 الراعي الرئيسي

٭ مكتب احملامي يوسف عبدالعزيز مهلهل 
الياسني للمحاماة واالستشارات القانونية.

٭ شركة السينما الكويتية الوطنية.
٭ مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي.

٭ شركة هايبرو.

الراعي الذهبي

٭ ثلث اخليرات للمرحوم بإذن اهلل تعالى عبداهلل علي 
عبدالوهاب املطوع واملتمثل في مبرة أهل الكويت.

٭ مركز احلكمة التخصصي لطب األسنان.
٭ شركة فودز انترناشيونال )جافا ديتور وفيفل(.

الراعي الفضي

٭ عائلة الشيخ صباح الناصر السعود الصباح.
٭ شركة اوالد يعقوب بهبهاني.

٭ شركة احلمرا العقارية.
٭ فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة.
٭ مكتب املطور الالستشارات الهندسية.

٭ فريق الطيران الشراعي الكويتي.
٭ النادي العلمي الكويتي.

الراعي اإلعالمي

٭ جريدة »األنباء«.
٭ وزارة اإلعالم.

٭ تلفزيون وجريدة الوطن.
٭ تلفزيون وجريدة الراي.

٭ قناة العدالة.
٭ تلفزيون وجريدة الصباح.
٭ تلفزيون وجريدة الشاهد.

٭ قناة سكوب.
٭ جريدة القبس.

٭ روندريكتشرز لإلنتاج الفني.
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»الغامن« تدعو الستخدام قطع الغيار األصلية.. حماية لألرواح
قالت شركة علي الغانم وأوالده للسيارات انه من المعلوم 
ان جمي���ع قطع الغيار التي تدخل في تصنيع أي س���يارة 
تخضع الختبارات صارمة وفق المعايير المحلية واإلقليمية 

والعالمية المتعلقة بالسالمة والمتانة واالعتمادية.
وعلى وجه الخصوص تخضع قطع غيار BMW األصلية 
ألصعب اختبارات التصادم واالختبارات المعملية، وتتسم 
بأعلى مستوى من االعتمادية بفضل الجودة العالية للمواد 
المستخدمة في تصنيعها، كما أنه يجري تصميم مختلف 
مكوناتها بحيث تتناغم تماما وتعمل بشكل مثالي مع كل 
س���يارة BMW. وأش���ارت الى انه عندما تستدعي الحاجة 

الستبدال أي من هذه القطع سواء وفق متطلبات 
الصيانة الدورية ل� BMW أو جراء حوادث 

قد تؤدي إلى إحداث أضرار بالغة 
بالمركبة، فإنه من المهم للغاية 

الغيار  اس���تخدام قط���ع 
األصلية دون غيرها ألنها 

تحمل قيمة إضافة، 
حيث ان الكثير منها 

يأت���ي مع ضمان 
لمدة عامين من 

.BMW
تكم���ن  و
فوائ���د قطع 
 BMW غيار
األصلية في 
جوان���ب   3
س���ية  سا أ
هي السالمة 
ظ  لحف���ا ا و

القيمة  عل���ى 
واالس���تدامة، 

الغيار  فقط���ع 
م���ن  األصلي���ة 

BMW تخضع لنفس 
معايير الجودة العالية 

كما هو حال س���يارات 
BMW، لذلك بإمكان العمالء 
االعتماد عليها عند الحاجة.

كما تضمن الدقة والتصنيع عالي 
الجودة ألي من هذه القطع ان جميع مكونات 

BMW تعمل معا بصورة مثالية لتحقيق أفضل أداء 
وأعلى مس���توى من السالمة. وقد جرى تصميم وتصنيع 
أي من قطع غيار BMW بحيث تتوافق تماما مع متطلبات 
كل مركبة لتحقق أطول عمر ممكن، لذلك يحافظ استخدام 
قط���ع غيار BMW األصلية عل���ى الحالة األصلية للمركبة 

ويحافظ على قيمتها دون التفريط في الجودة.
 BMW وفيما يتعلق باالستدامة، يساعد استخدام قطع غيار
األصلية في خفض استهالك الوقود والحد من االنبعاثات 
الملوثة للبيئة، كما يساعد أيضا في التقليل من استخدام 
الم���واد الخام ألن 60% من قط���ع الغيار عند نهاية عمرها 

يمكن إعادة استخدامها.
وتلتزم كل من شركة علي الغانم وأوالده للسيارات و
BMW بعناصر الس���المة والحفاظ على القيمة والسالمة 

.BMW لعمالء مركبات
وفي هذا السياق، قال يوسف القطامي، مدير عام شركة 
علي الغانم وأوالده للسيارات: »باعتبارنا الموزع الحصري 
لعالمة BMW التي تحظى بمكانة مرموقة عالميا كونها من 
بين أرقى الس���يارات الفاخرة وأفضلها هندسة في العالم، 
نهدف إلى توعية العم���الء بالمخاطر التي ينطوي عليها 

شراء قطع غيار غير أصلية.
وفي الوق���ت الذي يقدم في���ه بعض العمالء 
على شراء قطع غيار غير أصلية بهدف 
التوفير عل���ى المدى القصير، إال 
أنه من الالزم توعيتهم باآلثار 
العكسية لمثل هذه الخطوة 
على المدى البعيد على 
سياراتهم، وهو ما قد 
يكلفهم المزيد، أو 
ربما يخس���روا 
جراء  حياتهم 
ذلك«. وأضاف: 
»ال ش���ك في 
همي���ة  أل ا
ي���ة  لحيو ا
م  ا ستخد ال
قطع الغيار 
صلي���ة  أل ا
المعتم���دة 
الشركة  من 
لمصنع���ة  ا
للسيارة، وذلك 
من أجل ضمان 
مستوى  أقصى 
من السالمة والراحة 
واالعتمادية واألداء 
األفضل لسيارتك. ومن 
هنا نوصي وننصح أصحاب 
السيارات بعدم المغامرة وتحمل 
مخاطر اس���تخدام قطع غيار غير 
أصلية تحت أي ظ���رف. والبد أن يتفهم 
الناس المخاطر التي تحملها المنتجات غير األصلية 

والتعرف على فوائد شراء قطع غيار أصلية.
وفي حال التزامهم بذلك فإنه سيجنبهم التعرض لإلصابات 
الخطرة في ح���وادث الطرق أو فقدان قيمة س���ياراتهم«. 
واختتم القطامي حديثه باإلش���ارة إل���ى أنه من العناصر 
الحيوية لفريق ما بعد البيع لدى الشركة والذي يستحوذ 
على موقع الريادة في السوق، يتمثل في الفنيين الخبراء 
الذين خضعوا لتدريبات مالئمة على استخدام قطع الغيار 
األصلية وحدها، بهدف ضمان استمرارية توكيد السالمة 

.»BMW واالعتمادية التي تمتاز بها عالمة

معرض »اخلريف للعطور«
برعاية »رشة عطر« و»خيال للعود«

الكوي���ت كمجمع البيرق 
وآخر في جمعية صباح 
الس���الم ق 4 س���وق 3، 
وجمعية صباح السالم ق 
10 سوق 2، ثم فرع جمعية 

العدان بامليزانني.
وعن جديده في املعرض، 
قال بن علي بان الشركة 
تق���دم لعمالئها مجموعة 
من أفضل عطوراتها للعام 
2015/2014 والتي تشمل 
مجموع���ة عطورات منها 
الفرنسية كعطر »فتنة« 
وعطر »شمعة اجلالس«، 
و»صباحي���ة ع���روس« 
وهو خاص للجسم بعبق 
الفرنسية وعطر  الزهور 
العود،  »س���جى« بنكهة 
إضافة الى العطر الغربي 

»غرور أنثى«.
الش���ركة  كما طرحت 
العرب���ي بنكهة  العط���ر 
وعب���ق العود »س���دن«، 
وعطر »خيال« الش���رقي 
وهو عطر مس���ك بنكهة 
الع���ود، وعطر »س���دن« 
العربي بنكهة العود، كما 
تعرض الش���ركة عطرها 
املميز جدا »عطر مشايخ« 
املكون من خالصة 4 زيوت 
عربية فواحة والذي يعد 
من أقوى العطور وأكثرها 
رواجا ومبيعا في األسواق 
حتى اآلن، وعطر »زمردة 
العرب���ي« وهو مزيج من 
الع���ود والزعف���ران مع 
العنبر، إضافة إلى العطر 
اجلبلي الهندي من الدرجة 
االولى »عود فاخر«. وشدد 
على توافر مجموعة من 
اخللطات والرشوش مثل 
»مش���ايخ«، و»سبايك«، 
و»عزاي���ز«، و»وس���ن«، 
و»س���دن«، و»رس���ن«، 
املثبتات مثل  الى  إضافة 
البخور »كس���رة  مثبت 
بخور«، و»ريانة العود«، 
املعم���ول هن���اك  وم���ن 
معمول »عود الضيوف« 
معطر شخصي، ومعمول 
»عود سدن«، إضافة إلى 
البخور النادر من جنوب 
شرق آس���يا، كما تتوافر 
أيضا عطورات املجاميع 
بأسعار تنافسية وغيرها 
من العطور وأجود أنواع 
البخور واملعمول، إضافة 
ل���وازم العطور من  إلى 
مباخر واألطقم والصواني 
والصناديق الفاخرة جلميع 

املناسبات.

حت���ى اآلن، وهناك عطر 
العود  »SENCE-I«، من 
والزعفران اإليراني الفاخر، 
كما قامت الشركة بإطالق 
كرميات جديدة وخلطات 
بتركيبة فريدة من نوعها، 
مش���يرا إلى ان ش���ركته 
تتميز بدق���ة اختياراتها 
الغنية بالزيوت العطرية 
ذات الق���درة على تثبيت 

البخور.
وأكد ان خبرتنا العريقة 
وجودة منتجاتنا العالية 
هي سر والء عمالئنا األمر 
الذي س���اهم بانتشارنا، 
حي���ث تت���وزع فروعنا 
الثماني���ة ف���ي مناط���ق 
الكوي���ت املختلفة ابتداء 
من فرع اجلهراء، والعقيلة 
والس���املية، والفروانية، 
وقريب���ا ج���دا باململكة 
الس���عودية،  العربي���ة 
واختت���م داعيا اجلمهور 
لزي���ارة جناح الش���ركة 
املع���ارض صالة  بأرض 
6، حيث هدايا اجلمهور 
والعروض على منتجاتنا 
بأسعار تنافسية تصل إلى 

خصم %50.
من جهته، أعلن صاحب 
ومدير عام مؤسسة »خيال 
للعود والعطور« يونس 
ب���ن عل���ي ع���ن رعايته 
للمعرض، حي���ث تقدم 
شركته تشكيلة واسعة 
من العطورات الشرقية 
والغربي���ة ذات ال���روح 
إل���ى جانب  الفرنس���ية 
اخللط���ات، كما حترص 
»خيال للعود والعطور« 
على أن تكون نوعية املواد 
املس���تخدمة في تركيب 
العطور م���واد طبيعية 

وغير ضارة بالبشرة.
وأكد ان شركته تتمتع 
بخبرة جتاوزت 15 عاما، 
وفروعه���ا األربعة باتت 
تتوزع في مختلف مناطق 

أعلنت مؤسسة »رشة 
عطر« و»خي���ال للعود 
والعط���ور« رعايتهم���ا 
ملعرض اخلريف للعطور 
املقام حالي���ا على أرض 
املعارض مبشرف والذي 
يس���تمر حتى األول من 
نوفمبر مبشاركة حشد من 
شركات ومصانع العطور 
والبخ���ور ووكالء أكبر 
املاركات العاملية املميزة.

وبهذا الص���دد، أعلن 
خال���د العن���زي صاحب 
ومدي���ر ع���ام مؤسس���ة 
»رشة عطر« ان معرض 
اخلريف للعطور يعد من 
أهم املعارض التي تقام في 
الكويت واملنطقة، والهدف 
من املشاركة هو السعي 
إلى اط���الع زبائننا على 
آخر عروضنا ومنتجاتنا، 
إضافة إلى استقطاب زبائن 

جدد في املعرض.
العنزي إلى  وأش���ار 
ان منتجاتن���ا املتمي���زة 
تبل���غ أكثر من 35 صنفا 
م���ن العطور الش���رقية 
والفرنس���ية واخللطات 
إضافة إلى منتجات أخرى 
أنواع  متنوعة من أجود 
البخور بالزيوت العطرية 
الطبيعية مبا يتالءم مع 
مختل���ف األذواق، وعن 
جديد الش���ركة قال قمنا 
بطرح مجموعة جديدة من 
13 عطرا منها على سبيل 
املث���ال عط���ر »ديزرت« 
)Desert-SSS( وال���ذي 
العطر  يتمي���ز بجم���ال 
وثباته، كما طرحت أيضا 
عط���ر كالس أم الرجالي 
»Class M« وهو من أفضل 
العطور مبيعا في املعرض 

يونس بن علي خالد العنزي 

طالبات ثانوية الربيع بنت معوذ في صورة جماعية خالل زيارتهن إلى البنك الوطني

طالبات ثانوية الربيع بنت معوذ بضيافة »الوطني«
استضاف بنك الكويت الوطني طالبات من ثانوية الربيع 
بنت معوذ للبن���ات في زيارة ميدانية للتع���رف على العمل 

املصرفي وطبيعة عمل إدارات البنك املختلفة.
وكان في استقبال الطالبات فريق العالقات العامة في البنك 
الوطن���ي، حيث جال معهن في إدارات البنك املختلفة والقاعة 
املصرفية، وقدم لهن ش���رحا عن اخلطط التسويقية وكيفية 
تطبيقها. كما ق���ام بتعريفهن على خدمات الوطني املصرفية 
املوجهة لطلبة املرحلة الثانوية واجلامعات واملعاهد خصوصا 
حسابي األزرق والشباب املصممني لتلبية متطلبات الشباب 

في هذه املرحلة العمرية.
ويواصل البنك الوطني اس���تضافته للط���الب والطالبات 
م���ن مختلف املدارس في الكويت من منطلق اهتمامه بالقطاع 
التعليم���ي وحرصه على فتح قنوات للتواصل مع الش���باب 
للتعرف أكثر على اهتماماتهم، وتوظيف هذه االهتمامات في 

خدمات جديدة يقدمها البنك الوطني لهم.
وبدورهن، تفاعلت الطالبات مع ما قدمه فريق العالقات العامة 
من شرح حول العمل املصرفي والتعريف باخلدمات املتنوعة 
التي يوفرها البنك، وجتولن في قسم صناديق األمانات حيث 
تعرف���ن على أهمية توافر مثل هذه الصناديق لتأمني احلماية 

واألمان للمقتنيات الثمينة.

قيس العلي

فرص عقارية متميزة مبعرص »أفرست العقاري«
بالتجمع اخلامس والش����روق 
واملعادي والس����احل الشمالي 
ومرس����ى علم والعني السخنة 

وشرم الشيخ و6 أكتوبر.
ومن املشاركني في املعرض 
جهات ومؤسسات وشركات قوية 
لها س����معة طيبة في املعرض 
وسيعطي طابع االطمئنان لدى 
املقبلني على الشراء، في حني ان 
وجود شركات كبيرة في مصر 
مثل شركة عامر جروب من مصر 
يعطي أهمية للمعرض كون ان 
هذه الش����ركات من املؤسسات 
والش����ركات املتميزة في عالم 

العقار.
ويض����م املعرض نخبة من 
العقارية املصرية  الش����ركات 
تقدم فرصا ومنتجات عقارية 
متنوعة تتناس����ب مع ظروف 
املرحلة احلالية، وذلك ان بعض 
الشركات ستقدم منتجات عقارية 
وسياحية متنوعة، فيما ستقدم 
شركات أخرى منتجات لشقق 
وڤلل وبيوت في مختلف الدول 
العربية، ما يفسح املجال أمام 
تنوع اخليارات واالستثمارات 
وبالتال����ي حتقي����ق املزيد من 

املبيعات والصفقات.

خالل متثيلها لشركات تطوير 
مشاريع املعرض.

وق����ال مدير عام الش����ركة 
قيس العلي في بيان صحافي 
مبناسبة املشاركة في املعرض 
ان الشركة ستقدم تنوعا مميزا 
من املشروعات والتي تعد فرصة 
كبيرة للمستثمرين، داعيا كل 
من يريد شراء عقارات في مصر 
التوجه إلى زيارة جناح الشركة 

في املعرض.
م����ن جانب آخر، س����تقدم 
الشركات املشاركة في املعرض 
حزمة مشاريع متميزة في مصر 

انطلق����ت فعاليات معرض 
افرس����ت العقاري الذي يجمع 
25 ش����ركة عقاري����ة مصرية 
تقدم مشروعات مميزة وكبيرة 
تناس����ب كل الش����رائح حتت 
س����قف واحد، حيث تقدم هذه 
الشركات عروضا مميزة منها 
شقق متليك وڤلل وشاليهات 
وغيرها من املشروعات املصرية 

في محافظات عدة.
وتشارك في املعرض شركة 
املرايا العقارية بعدة مشروعات 
متميزة ما بني مشاريع سكنية 
وسياحية واستثمارية، وذلك من 

قدمت »كانون الشرق األوسط«، الشركة الرائدة 
في حلول التصوير، دعمها للمصور املشهور 

على صعيد املنطقة الشرق األوسط ووتر 
كينغما، سفير أجهزة الطباعة باحلجم الكبير 
من »كانون«، إلطالق معرضه اخلاص للصور 

اجلوية. مت تنظيم املعرض بنجاح في بوليفارد 
أبراج اإلمارات، وسيتواصل في سوق مدينة 

جميرا خالل الفترة بني 1 نوفمبر و4 ديسمبر، 
وفي صالة عرض »أودي« خالل الفترة بني 5 
و18 ديسمبر. وسيتضمن املعرض مجموعة 

من الصور الرائعة لإلمارات العربية املتحدة مت 
التقاطها من إحدى املروحيات في جتربة فريدة 
من نوعها. ومت اختيار 30 صورة للمشاركة في 
هذا املعرض البارز من نحو 25 ألف صورة مت 
التقاطها خالل أكثر من 10 ساعات طيران على 
منت املروحية، وذلك باستخدام أربع كاميرات 

»كانون« وسبع عدسات مختلفة، وأسفرت 

هذه اجلهود عن مجموعة من الصور الرائعة 
التي أظهرت لقطات فريدة من نوعها أبرزت 

التطور العمراني الهائل وسلطت الضوء على 
املعالم املهمة في اإلمارات. وبهذه املناسبة، قال 

املدير التنفيذي في »كانون الشرق األوسط« 
أنوراغ أغراوال »يعتبر ووتر كينغما فنانا 

تصويريا ناجحا للغاية، ارتقى بقدراته املميزة 
على الصعيد املهني في معرضه األخير، والذي 
يضم مجموعة من الصور الرائعة التي جتسد 
متيز دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطورها 

السريع«. وتابع »يركز كينغما من خالل عرض 
مجموعة الصور اجلوية على إبراز القدرات 
الهائلة واملبتكرة ملعدات التصوير وأجهزة 

الطباعة باحلجم الكبير من كانون. وقد حرص 
كينغما على االستفادة من املجموعة الواسعة 
ألجهزة كانون املتخصصة باألحجام الكبيرة 

اخلاصة بالتصوير وتطبيقات الفنون التشكيلية.

»كانون«: ووتر كينغما سفير أجهزة الطباعة للحجم الكبير
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جهازان ضمن باقة 
واحدة بـ 58 ديناراً 

شهريًا ألول مرة 
في الكويت

)هاني الشمري( لقطة جماعية لفريق عمل »Ooredoo« خالل احلدث 

في احتفالية ضخمة أقامتها الشركة منتصف الليل.. وفي سابقة تعد األولى من نوعها في الكويت

iPhone 6 Plusو iPhone 6 »تطلق »محبوب اجلماهير Ooredoo

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني مع د.حمد النعيمي وهاني الكخن وفاطمة دشتي والنجمتني شيماء علي وفرح الصراف وسارة القبندي ومحمد ميرزا خالل االحتفال من اليمني: فواز حمادة ووائل السلطان رئيس قطاع خدمة العمالء ويوسف دشتي مدير أول املبيعات غير املباشرة وصالح احلوطي رئيس قطاع املوارد البشرية 
واخلدمات اإلدارية مع ضيوف احلفل

iPhone 6 Plusو iPhone 6 يتسلمون أجهزة »Ooredoo« عمالء فهد محمد باقر خالل عملية تلقي طلبات العمالء للحصول على اجلهاز اجلديد املذيع طالل ملك يقدم فقرات احلفل

iPhone 6 Plusو iPhone 6 باقات جديدة لـ

 iPhone ويتمي���ز جه���ازا
اجلدي���دان ببن���اء خارج���ي 
مصنوع م���ن رقائق األملنيوم 
الذي يتوافق بسهولة مع زجاج 
الشاشة، مما ميكن املستخدم من 
االستمتاع بشاشة أكبر وأكثر 
وضوحا بتصميم سهل احلمل 

واالستخدام.
ميثل اجلهازان قفزة نوعية 
املمي���زات مقارنة  من حي���ث 
باإلصدارات السابقة، ويشتمل 
كل منهما عل���ى رقاقة A8 من 
تصميم ش���ركة Apple ويدعم 
نظام تشغيل بتقنية 64-بت من 
اجليل الثاني لتوفير أداء أسرع 

وكفاءة في استهالك الطاقة.
كما يتمتع اجلهازان اجلديدان 
 FaceTimeو iSight بكامي���رات
عالي���ة الدق���ة، كم���ا يتميزان 
بتقنيات السلكية بسرعة فائقة، 
 ،Apple Pay إضافة إلى خاصية
وهي طريق���ة دفع مبتكرة من 
قبل شركة Apple بشكل سهل 

وآمن وبلمسة إصبع.

ويعم���ل اجله���ازان بنظام 
التش���غيل iOS 8، الذي يعتبر 
أحدث نسخة من نظام تشغيل 
الهوات���ف اجلوالة ف���ي العالم 
وأكثره���ا تقدم���ا، ومينح���ان 
أكثر بساطة  املستخدم جتربة 
وسرعة وسهولة في االستخدام 
مع ميزات الرس���ائل والصور 
املفاتيح  اجلدي���دة، ولوح���ة 
QuickType، وتطبيق الصحة 
اجلدي���د إضافة إل���ى خواص 
 Family Sharing جديدة مث���ل 
وiCloud Drive. هذا وستستمر 
 iPhone 5s في تقدمي Ooredoo
ابتداء من 18 دينارا ش���هريا و

iPhone 5c ابتداء من 15 دينارا 
 iPhone شهريا. وتتوافر أجهزة
 6وiPhone 6 Plus ابت���داء من 
اخلميس 30 أكتوبر عن طريق 
موقع Ooredoo اإللكتروني حتى 
نفاد الكمي���ة، وميكن للعمالء 
اختيار تسلم األجهزة من األفرع 
املناسبة لهم أو اختيار التوصيل 

خالل 48 ساعة. 

وتعليقا على هذا احلدث، قال 
املدير العام والرئيس التنفيذي 
للش���ركة محمد بن عبداهلل آل 
ثاني: »نحن س���عداء بتقدمينا 
أحدث أجه���زة Apple لعمالئنا 
الكويت، خصوصا أن  هنا في 
الس���وق الكويت���ي يعتبر من 
األسواق السباقة في تبني كل 
ما هو جديد في عالم تكنولوجيا 
االتص���االت، نتمن���ى ان تنال 
الباقات التي قدمناها مع األجهزة 
اجلديدة رضا عمالئنا، ونعدهم 
بأننا سنستمر في سعينا لتقدمي 
كل ما هو أفضل ومتناسب مع 

مختلف احتياجاتهم«.
 iPhone 6 وiPhone 6 ويعتبر
 ،Apple أكبر إصدارات شركة Plus
وذلك الحتوائه على منوذجني 
جديدين، األول بشاشة قياس 4.7 
بوصات واآلخر بشاشة قياس 
5.5 بوصات، ويتميزان بشاشة 
عالية الوضوح، كما يتميزان 
بتقنيات مبتك���رة في تصميم 

نحيف ومتناسق كليا.

عبدالرحمن خالد

أقام���ت Ooredoo الكوي���ت 
احتفالية خاصة مبناسبة إطالق 
 iPhone 6و iPhone 6 جه���ازي
Plus، أكبر اإلصدارات في تاريخ 
iPhone، وذلك في مقر الشركة 
الرئيس���ي في مدينة الكويت � 
شارع السور وابتدأت االحتفالية 
في مساء األربعاء 29 من الشهر 
اجلاري في متام الساعة التاسعة 
مساء واستمرت حتى منتصف 
الليل وبداية يوم اخلميس 30 من 
الشهر اجلاري وهو يوم إطالق 

اجلهاز رسميا في الكويت.
وتخلل هذه االحتفالية فقرات 
ترفيهية متعددة وعد تنازلي قبل 
حلول منتصف الليل وتس���لم 
األجهزة اجلدي���دة، إضافة إلى 
هداي���ا خاص���ة مقدمة جلميع 

.Ooredoo احلضور من
وتوف���ر Ooredoo جهازي 
iPhone 6 و iPhone 6 Plus مع 
باقات شامل ابتداء من 30 دينارا 
شهريا، كما أنها وألول مرة في 
الكويت تقدم لعمالئها جهازين 
بدال م���ن جهاز واحد وذلك مع 

باقة شامل ب� 58 دينارا.

شكر وتقدير لفريق قطاع العمليات واالتصال برئاسة 
هاني الكخن ومدير العالقات العامة والرعايات والتواصل 

االجتماعي فاطمة دشتي ورئيس قطاع املبيعات ثامر شبل 
على اجلهود الكبيرة التي بذلت إلجناح احلدث األول من 

نوعه أمس.

»Ooredoo« ًشكرا

املذيع علي جنم خالل تقدمي احدى الفقراتالنجمتان شيماء علي وفرح الصراف في لقطة تذكارية
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

مؤشر نيكاي يصعد 
ألعلى مستوى في 
3 أسابيع مدعومًا 

بتقييم املركزي 
األميركي
لالقتصاد

توقيت ووتيرة 
رفع أسعار الفائدة 
األميركية يتوقف 

على البيانات 
االقتصادية القادمة

»املركزي« وافق لـ »برقان« على زيادة 
رأس املال إلى 21.6 مليون دينار
أعلن بنك برقان ان بنك الكويت املركزي وافق على زيادة رأسمال البنك املصدر واملدفوع بواقع 
21.6 مليون دينار موزعة على 216 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.
اجلدير بالذكر ان البنك سيعلن عن كل شروط االكتتاب ـ والتي من بينها مقدار عالوة اإلصدار 
فور استيفاء كل املوافقات الالزمة على نشرة االكتتاب.

الذهب يلعق جراحه قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع.. والنفط ينزل عن 87 دوالراً للبرميل

»املركزي األميركي« يطوي صفحة مساعدته
املالية االستثنائية.. والدوالر »الرابح األكبر«

شهرا. وخسر املعدن النفيس 
إلى  الفضة %1  1.3%، ونزلت 
16.87 دوالرا لألوقية وخسر 
إلى 786.25  البالديوم %0.4 
دوالرا وتراجع البالتني أيضا 

0.2% إلى 1251.25 دوالرا.

تراجع النفط

تراجع س����عر خام برنت 
دون 87 دوالرا للبرمي����ل مع 
تعرضه لضغوط بسبب قوة 
الدوالر بعد أن رسم مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( صورة أكثر 

إشراقا لالقتصاد األميركي.
وأنهى املركزي األميركي 
برنامجه الش����هري لش����راء 
الس����ندات وأب����دى ثقته في 
البالد، وبينما  آفاق اقتصاد 
عزز ذلك آفاق الطلب من أكبر 
العالم  مس����تهلك للنفط في 
يكتسب الدوالر قوة مع زيادة 
التوقعات بأن املجلس قد يرفع 

أسعار الفائدة قريبا.
وتؤدي ق����وة الدوالر إلى 
املقومة  الس����لع  زيادة كلفة 
به مثل النف����ط على حائزي 
العم����الت األخرى. وس����جل 
الدوالر أعلى مستوى في ثالثة 
أسابيع ونصف األسبوع أمام 

سلة من العمالت.
القياس  وتراج����ع خ����ام 
األوروبي مزي����ج برنت في 
العقود اآلجلة تسليم ديسمبر 
70 س����نتا إلى 86.42 دوالرا 
للبرميل، ونزل اخلام األميركي 
أيضا 70 س����نتا إل����ى 81.50 

دوالرا.
ارتفع����ا  وكان اخلام����ان 
أمس االول بع����د أن أظهرت 
بيان����ات ارتف����اع مخزونات 
النفط األميركي بنس����بة أقل 
من املتوقع األسبوع املاضي 
وهو م����ا قدم بع����ض الدعم 
للسوق التي تضررت بشدة 

جراء تخمة املعروض.

الدوالر ألعلى مستوى

إل����ى هذا حاف����ظ الدوالر 
عل����ى تقدمه ليس����جل أعلى 
مس����توى في ثالثة أسابيع 
ونصف األس����بوع أمام سلة 
من العمالت بعد قرار البنك 
املركزي األميركي الذي فاجأ 
األسواق بسياسات أكثر تشددا 

وأش����ار إلى ثقته في تعافي 
االقتصاد األميركي.

الدوالر  وارتفع مؤش����ر 
الذي يقيس أداءه أمام س����لة 
من ست عمالت رئيسية إلى 
86.293 أمس مس����جال أعلى 
مستوى له منذ السادس من 
أكتوبر في أعقاب بيان مجلس 

االحتياطي.
والمس اليورو أقل مستوى 
ف����ي ثالثة أس����ابيع ونصف 
األسبوع أمام العملة األميركية 
عند 1.2586 دوالر وسجل في 
أحدث التعامالت 1.2605 دوالر 
منخفض����ا 0.2%، وأمام الني 
صعد ال����دوالر فوق 190 ينا 
للمرة األولى في ثالثة أسابيع 
ونصف األس����بوع. وسجل 
التداوالت  الدوالر في أحدث 
109.10 ين����ات مرتفعا %0.2 

عن أمس.
وسجل الدوالر النيوزيلندي 
تراجعا حادا بعد أن بدا البنك 
املركزي في البالد أكثر ميال 
إلى التيسير عقب قراره اإلبقاء 
الفائدة دومنا  على أس����عار 
تغيير وه����و ما كان متوقعا 

على نطاق واسع.
ونزل الدوالر النيوزيلندي 
إلى نحو 0.7770 دوالر أميركي 
من نحو 0.7820 دوالر أميركي 
قبل إعالن قرار البنك املركزي. 
وبلغت العملة النيوزيلندية 
في أحدث التعامالت 0.7794 

دوالر أميركي.
م����ن جهة ثاني����ة، صعد 
مؤشر نيكاي القياسي لألسهم 
اليابانية إلى أعلى مستوى في 
ثالثة اسابيع اثناء التعامالت 
ام����س اخلميس  الصباحية 
مدعوما مبوجة تفاؤل بشأن 
االقتص����اد األميركي عززت 

معنويات املستثمرين.
الى  وارتفع نيكاي %0.7 
15665.24 نقط����ة بحل����ول 
التداول  منتص����ف جلس����ة 
الصباح����ة ببورصة طوكيو 
وهو أعلى مس����توى له منذ 

التاسع من اكتوبر.
ويواصل املؤشر القياسي 
التعافي من أدنى مستوى له 
في خمسة اشهر الذي سجله 
في 17 اكتوبر عندما تراجعت 
االسواق العاملية بفعل مخاوف 
من تباطؤ االقتصاد العاملي.

إجماع املجلس في االجتماع 
السابق.

وفيما يخ����ص التضخم 
اعت����رف املجلس بأن تراجع 
أس����عار الطاقة وقوى أخرى 
تبقي التضخم منخفضا لكن 
من املتوقع أن يتقدم االقتصاد 
عموم����ا ص����وب املس����توى 

املستهدف للبنك البالغ %2.
إنهاء برنامج  وكان قرار 
شراء السندات شبه محسوم. 
وخفض املجلس املشتريات 
الشهرية تدريجيا من 85 مليار 
دوالر إلى 15 مليار دوالر في 
التدريجي من  إطار اخلروج 
سياسات التحفيز التي أطلقها 
ملكافحة الرك����ود في 2007 � 
التعاف����ي  2009 وتنش����يط 

الضعيف.
جت����در اإلش����ارة إلى ان 
مشتريات س����ندات اخلزينة 
والرهونات العقارية تقلصت 
بص����ورة تدريجي����ة إلى 15 
مليار دوالر شهريا، ويضخ 
الفيدرالي منذ  االحتياط����ي 
س����نتني نح����و 1600 مليار 
دوالر في النظ����ام املالي في 
إطار هذه املرحلة الثالثة من 
الدعم املالي االستثنائي. لكن 
البنك املركزي األميركي يؤكد 
مع ذلك انه سيستمر في اعادة 
استثمار منتج هذه الرهونات 
التي تس����تحق آجالها، وذلك 
من شأنه ان يساعد على إبقاء 

الظروف املالية مواتية.

تراجع الذهب 

وعلى خلفية بيان املركزي 
األميركي، تراجع سعر الذهب 
متجه����ا ص����وب 1200 دوالر 
لألوقي����ة )األونص����ة( أمس 
مسجال أدنى مستوى له في 
ثالثة أسابيع ونصف األسبوع 
بعدما أنهى مجلس االحتياطي 
االحت����ادي )البن����ك املركزي 
األميركي( برنامجه التحفيزي 
لشراء السندات وعبر عن ثقته 
في انتعاش االقتصاد األميركي 
وهو ما قلص جاذبية املعدن 
النفيس كأداة استثمارية آمنة، 
ونزل الذهب إلى 1201.21 دوالر 

لألوقية.
ونزل الذهب في وقت سابق 
هذا الشهر إلى 1183.46 دوالر 
لألوقية أدنى مستوى له في 15 

وكاالت: طوى البنك املركزي 
األميركي صفحة دعمه املالي 
االستثنائي القتصاد الواليات 
املتحدة تاركا في الوقت نفسه 
معدالت الفائدة من دون تغيير 
قريبة من الصفر، وذلك بعدما 
قررت جلنة السياسة املالية 
لالحتياطي الفيدرالي )البنك 
املرك����زي( التوقف عن ضخ 
الس����يولة، أي شراء سندات 
اخلزينة خصوصا بهدف دعم 
االنتعاش االقتصادي، مستندة 
في ذلك إلى »املكاسب املتينة« 

في سوق العمل.
وأكد البنك املركزي أيضا 
في نهاية اجتماعه مساء أمس 
انه س����يترك معدالت  االول 
الفائ����دة قريبة م����ن الصفر 
خالل »فت����رة زمنية كبيرة« 
لكنه ارفق هذا الوعد بشرط، 
موضحا انه في حال كان تقدم 
التضخم وسوق العمل اسرع 
فإن أول رفع ملعدالت الفائدة 
»قد يحصل في وقت اقرب مما 

يتوقع حاليا«.
ويعول معظ����م احملللني 
حالي����ا عل����ى حص����ول أول 
رفع لنس����ب الفائدة بحلول 
يونيو 2015، فيما هي قريبة 
م����ن الصفر منذ أواخر العام 

.2008
واألمر املستجد في بيانه 
هو ان جلنة السياسة املالية 
لالحتياط����ي الفيدرال����ي لم 
ب����� »املهم« عدم  تعد تصف 
الكاف����ي ملوارد  االس����تخدام 
التي تش����ير  العمل  س����وق 
العديد  إلى وجود  خصوصا 
من الوظائ����ف بدوام جزئي. 
الفيدرالي  وحلظ االحتياطي 
أنها تنخفض تدريجيا »فيما 
معدل البطالة تراجع إلى %5.9 

في سبتمبر«.
وفي تعديل بسيط لتقديره 
للتضخم لف����ت االحتياطي 
إلى ان »االحتمال  الفيدرالي 
ب����أن يبق����ى التضخم حتت 
معدل 2% بصورة مس����تمرة 
قد تضاءل بعض الشيء«. كما 
أشار أيضا إلى تأثير أسعار 
الطاقة املنخفضة على االرتفاع 
الطفيف لألس����عار بصورة 
عامة. وبحسب مؤشر االسعار 
االستهالكية »بي سي اي« الذي 
يعتمده االحتياطي الفيدرالي ال 
يتجاوز معدل التضخم حاليا 

.%1.5
واعتب����ر البيان التقلبات 
األخيرة في األس����واق املالية 
وضع����ف النمو ف����ي أوروبا 
والتوقعات بضعف التضخم 
حتديات لن تفلح في ضرب 
التقدم صوب حتقيق أهداف 
البنك املركزي بشأن البطالة 
والتضخم، مشيرا إلى حتسن 
أسواق العمل، وقال إن الفتور 
العمل يتقلص  في أس����واق 

تدريجيا.
وقال املجلس إن توقيت 
الفائدة  ووتيرة رفع أسعار 
البيان����ات  يتوق����ف عل����ى 
االقتصادية القادمة في لهجة 
جديدة ح����ازت على ما يبدو 
تأييد تشارلز بلوسر رئيس 
فرع االحتياط����ي االحتادي 
ف����ي فالدلفي����ا وريتش����ارد 
فيش����ر رئيس فرع املجلس 
في داالس اللذين خرجا عن 

من إجمالي أسهم الشركات 
املتداولة بالسوق، ولم يتم 
التداول على أسهم 14 شركات 
بنسبة 7.0% من إجمالي أسهم 
الشركات املدرجة بالسوق 
الرسمي. وباملقارنةبالشهر 

قبل املاضي يالحظ تراجع 
عدد الشركات املرتفعة مبقدار 
70 شركة ومنو عدد الشركات 
املنخفضة مبقدار 77 شركة 
وتراجع عدد الشركات الثابتة 
مبقدار 10 ش���ركات، كما ان 
إجمالي عدد الشركات املتداولة 
انخفض مبقدار 3 شركات، 
وعدد الشركات املدرجة في 
السوق 193 شركة، علما بأن 
عدد الشركات املوقوفة عن 
التداول 5 ش���ركات بنسبة 
2.6% م���ن إجمالي أس���هم 
الش���ركات املدرجة بسوق 
املالية  ل���ألوراق  الكوي���ت 

الرسمي.

في السوق، فيما انخفضت 
أس���عار أس���هم 140 شركة 
بنس���بة 78.2% من إجمالي 
الش���ركات املتداولة  أسهم 
بالس���وق واستقرت أسعار 
أسهم 15 شركة بنسبة %8.4 

ش���ركة  تقري���ر  ق���ال 
»االستثمارات الوطنية« انه 
خالل تداوالت أكتوبر املاضي 
انخفض مؤشر املعدل اليومي 
لكمية االسهم املتداولة وعدد 
الصفقات وقيمتها بنس���بة 
31.2% و31.3% و20.5% على 
التوال���ي، ومن أصل ال� 193 
ش���ركات مدرجة بالس���وق 
الرس���مي مت تداول أس���هم 
179 شركة بنس���بة %92.7 
من إجمالي أسهم الشركات 
املدرجة بالسوق وارتفعت 
أس���عار أس���هم 24 شركة 
بنس���بة 13.4% من إجمالي 
الش���ركات املتداولة  أسهم 

منو عدد الشركات املنخفضة بـ 77 شركة عن سبتمبر املاضي

»االستثمارات الوطنية«: تراجع
عدد الشركات املرتفعة بـ 70 شركة

جميل السلطان رئيساً لـ »مركز سلطان«

»زين العراق« تطعن على قرار هيئة االتصاالت
بإلزامها بسداد 85 مليون دوالر

أفادت شركة مركز سلطان للمواد 
الغذائية بأنه متت إعادة تشكيل 

مجلس اإلدارة ليصبح جميل سلطان 
العيسى رئيسا ملجلس اإلدارة، وأمين 

بدر سلطان بن عيسى نائبا للرئيس، 
وعضوية كل من فوزي حمد سلطان 
العيسى، وفيكتور ديڤيد جونز اليز، 

وويسلي رايت.

أعلنت شركة االتصاالت املتنقلة زين ان 
شركة »زين« العراق ورد إليها كتاب من 
قبل هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية 

بخصوص طلب تسديد للمبالغ املترتبة عن 
استخدام الترددات املايكرووية املخصصة 
لشبكة زين العراق عن الفترة املمتدة من 

عام 2007 حتى نهاية شهر ديسمبر 2013، 
وأن املبالغ التي تطالب بها الهيئة تسري 

بأثر رجعي وتقارب 85 مليون دوالر، 
وهو األمر الذي يخالف القوانني واألنظمة 

العراقية وما استقر عليه التعامل، وعليه فقد 

قامت شركة زين العراق بالتقدم بطعن إلى 
مجلس الطعن في هيئة اإلعالم واالتصاالت 
العراقية للتظلم من هذا القرار الصادر من 

املدير العام ـ رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة 
واملتعلق بآلية حتديد أسعار رسوم الترددات 

املايكرووية.
من جهة أخرى، أوضحت »زين« الكويت 

ان الدعوى املرفوعة من الشركة ضد وكيل 
وزارة املالية بصفته بشأن ضريبة دعم 

العمالة الوطنية عن العام 2009، قد حتددت 
لها جلسة 12 نوفمبر 2014 للحكم.

38 % انخفاض سيولة البورصة في أكتوبر

شريف حمدي

شهدت تعامالت البورصة الكويتية أداء 
سلبيا في شهر أكتوبر، وذلك على مستوى 
املؤشرات واملتغيرات نظرا لتوافر عدد من 

العوامل السلبية، وأبرزها:
٭ تأث���ر أداء البورص���ة الكويتية أكثر من 
غيرها من بورصات املنطقة بالتراجع احلاد 
في أسعار النفط بالسوق العاملي، حيث ان 
أكثر األس���واق اخلليجية تراجعا بدأت في 
التعافي النسبي وهما سوقا السعودية ودبي، 
في حني مازال السوق الكويتي يرزح حتت 
وطأة التراجعات خاصة على مستوى املؤشر 
الس���عري حتى في جلسة اإلغالق الشهري 
الت���ي من املفترض أن يرتف���ع فيها نتيجة 
محاوالت جتميل امليزانيات من قبل بعض 

املجاميع.
٭ ضعف تفاعل الس����وق مع النتائج املالية 
لألشهر ال� 9 األولى من العام احلالي بالشكل 
األمثل رغم أنها ش����هدت منوا على مستوى 
البنوك والشركات التي كشفت عن نتائجها 
حت����ى اآلن، ويبدو أن تدني عدد الش����ركات 
والبنوك التي أعلنت ساهم في زيادة املخاوف 
لدى شريحة كبيرة من املتعاملني، حيث جرت 
العادة في الكويت ان الشركات املتأخرة في 
اإلعالن غالبا ما تعل����ن عن أداء ضعيف أو 

خسائر.
٭ اس���تمرار عدم وجود محفزات إيجابية 
تدفع الس���وق في االجتاه الصاعد يعد من 
العوامل الضاغطة على سوق الكويت بشكل 
عام، حيث انه في وق���ت االرتفاع ال يكون 
هناك دوافع معينة، ولكن يحدث ذلك نتيجة 

وجود فرص ناجتة عن تراجع في املستويات 
السعرية لعدد من األسهم سواء القيادية أو 
املضاربية، ورصدت »األنباء« أهم املتغيرات 
على مستوى مؤشرات السوق والقيمة خالل 

شهر أكتوبر املاضي وكانت كالتالي:
٭ تراجعت القيمة النقدية بنسبة تصل إلى 
38%، حيث بلغ إجمالي التداول الشهر املاضي 
381 مليون دينار مقارنة ب� 616 مليون دينار 

في سبتمبر الذي سبقه.
٭ خسر مؤشر كويت 15 نحو 2.8% من مكاسبه 
الس����ابقة، حيث تراجع املؤشر ب� 33 نقطة 

ليستقر عند 1170 نقطة.
٭ حقق املؤش���ر الوزني 12 نقطة خسائر 
تش���كل 2.5% باستقراره عند مستوى 482 

نقطة.
٭ شهد املؤشر السعري خسائر الفتة بلغت 
3.5%، إذ وصلت اخلسائر إلى 260 نقطة هوت 
باملؤشر إلى 7361 نقطة وهو أدنى مستوى 

للمؤشر منذ أكثر من شهرين تقريبا.

15% مكاسب سهم »الكويتية« في أسبوع

ارتفعت القيمة الس����عرية لسهم الشركة 
الكويتية لالستثمار خالل تعامالت األسبوع 
املاضي بنسبة 15%، حيث أنهى السهم تعامالته 
عند مستوى 156 فلسا، مرتفعا من 132 فلسا 
في بداية األسبوع، وذلك على وقع عزم الهيئة 
العامة لالستثمار بيع حصتها البالغة %76 
بالشركة، وكان الفتا رغم االرتفاع في القيمة 
أن حجم التداول كان متوسطا نظرا الحتفاظ 
مالك الس����هم به في ظل قناعة بأن س����عره 
سيزيد عند مرحلة طرحه لالكتتاب من قبل 

هيئة االستثمار.

أداء سلبي للبورصة خالل تداوالت شهر اكتوبر                                                                        )قاسم باشا(

47 منه���ا، وتدير 3 طائرات 
حلساب الغير، هذا باإلضافة 
إلى أن الشركة ماضية قدما 
في تنفي���ذ االتفاقيات التي 
تعاق���دت مبوجبه���ا على 
ش���راء 117 طائ���رة جديدة 
بقيمة إجمالي���ة تبلغ 12.5 
مليار دوالر يتم تس���لمها 
خالل الفترة من 2017 حتى 

 .2021
وتس���تهدف الشركة أن 
يكون لديها أس���طوال يزيد 
على 100 طائ���رة في نهاية 
العق���د احلالي، س���عيا من 
»أالفك���و« للمنافس���ة مع 
الشركات العاملة في مجال 

تأجير الطائرات. 
واعتبر أن ما سبق عناصر 
ايجابية ستساهم في االنتقال 
بأداء الشركة خالل املرحلة 
آفاق أوس���ع،  املقبلة نحو 
خاصة أن أالفكو قد جنحت 
الس���نوات املاضية في  في 
تعزيز تواجدها على الساحة 
اخلليجية، وجنحت أيضا 
في فتح مج���االت للتعاون 
مع شركات مهمة في أسواق 

حقوق املساهمني منت 9%.. و21.2 فلساً ربحية السهم

خسائر »كويت 15« 2.8% و»الوزني« 2.5% و»السعري« %3.5

»أالفكو« تربح 16.5 مليون دينار لـ 2014 
وتوصي بتوزيع 5% نقداً و5% منحة

أوروب���ا وافريقيا باإلضافة 
إلى شركات أخرى في منطقة 
الشرق األوسط وشرق آسيا 
والصني وشبه القارة الهندية 

وأمريكا الالتينية.

قال نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
لشركة أالفكو لتمويل شراء 
وتأجي���ر الطائ���رات احمد 
الش���ركة حققت  ان  الزبن: 
أرباح���ا صافية بلغت 16.5 
مليون دينار للسنة املالية 
املنتهية في 30 سبتمبر 2014، 
هذا وقد بلغت ربحية السهم 
21.2 فلس���ا، وزادت حقوق 
املساهمني بنسبة 9% لتصل 
إلى 197.1 مليون دينار، فيما 
بلغت األصول 660 مليون 
دين���ار، وقد أوصى مجلس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
بواق���ع 5% اي 5 فل���وس 
وتوزيع أسهم منحة بواقع 
5% اي 5 أسهم لكل 100 سهم 
وذلك بعد موافقة اجلمعية 
العمومية للشركة واجلهات 

الرقابية املختصة. 
الزبن في تصريح  وقال 
األرب���اح  إن  صحاف���ي: 
ج���اءت متوافقة مع خطط 
الش���ركة،  واس���تراتيجية 
وأضاف أن »أالفكو« لديها 
أحمد الزبنحالي���ا 50 طائ���رة متتلك 
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»آب فاي«، شركة األدوية األميركية، 
لم تعد ترغب في االستيالء على 

شركة شاير، وهي نظيرتها 
البريطانية.

ريتشارد جونزاليس، الرئيس 
التنفيذي في شركة آب فاي، 

قال: »على الرغم من ان املنطق 
االستراتيجي للجمع بني شركتينا 

يبقى قويا، إال أن التقييم املتفق 
عليه لم يعد مساندا نتيجة للتغيرات 

في قواعد الضرائب لدينا«. يا له 
من تركيب نحوي غريب: »لم يعد 

 FINANCIAL مساندا«. وحسب
TIMES فهناك أيضا عبارة معينة 
في إعالن شركة هيوليت باكارد 

بأنها ستنقسم إلى شركتني: »أعادت 
شركة هيوليت باكارد إشعال خط 

إنتاج االبتكار«. ليس عليك التفكير 
مطوال بشأن خطوط اإلنتاج، سواء 

بشكل حقيقي أو مجازي، لتدرك 
أنه ال ينبغي العمل عليها، ناهيك 

عن إعادة إشعالها. ما تبقى من 
اخلبر الصحافي لشركة هيوليت 
باكارد ليس أفضل بكثير. نصف 

املجموعة املنقسمة، مشروع هيوليت 
باكارد، سوف يتعامل مع التخزين، 

والبرمجيات واخلدمات.
أما شركة هيوليت باكارد، النصف 
اآلخر، سيقدم »ابتكارات ستعمل 
على متكني األشخاص من اإلبداع 
والتفاعل واإللهام بشكل لم يسبق 

له مثيل«. في الواقع، سيبيع أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية والطابعات. 

فيما مضى كان لدى شركة 
هيوليت باكارد عدد من احملررين 
كان بإمكانهم جذب انتباهنا. في 

عام 1973، كتب بيل هيوليت، 
أحد املؤسسني املشاركني: »ما 

طريقة شركة هيوليت باكارد؟ أنا 
أشعر بشكل عام أنها السياسات 

واإلجراءات التي تتدفق من االعتقاد 
بأن الرجال والنساء يريدون 

اإلتيان بعمل جيد، عمل مبدع، 
وأنه إذا توافرت لهم البيئة املناسبة 

سيفعلون ذلك«. أين هو قائد 
الشركة )باستثناء وارن بافيت( اليوم 

القادر على تقدمي مثل هذه الكياسة 
البسيطة؟ ملاذا تراجع أسلوب كتابة 

الشركات إلى هذا احلد منذ زمن 
مؤسسي شركة هيوليت باكارد؟ أحد 

االحتماالت هو أن الرؤساء لم تعد 
لديهم املهارة.

بعد عامني من كتابة شركة هيوليت 
تلك، نشرت مجلة »نيوزويك« مقالة 

بعنوان: »ملاذا ال يستطيع جوني 
الكتابة«. قالت املقالة: »يبدو أن أداء 

الكتابة، بني املراهقني، يتدهور مبعدل 
ينذر بخطر أكثر«. كما أظهرت 

التقييمات الوطنية أن املقاالت التي 
يكتبها الذين تراوح أعمارهم بني 
13 و17 عاما كانت »غريبة، وغير 

مترابطة وغير منظمة«. هؤالء 
املراهقون اآلن تتجاوز أعمارهم الـ 

50، وهو عمر قادة شركاتنا. هل 
نرى نتائج تلك اإلخفاقات املبكرة في 

التعلم؟ ال أعتقد أن هذا هو اجلواب 
بالكامل. الرؤساء التنفيذيون ليسوا 
بحاجة ليكونوا قادرين على الكتابة، 

هم فقط بحاجة ليكونوا قادرين على 
تعيني أشخاص قادرين على ذلك 

وهؤالء لم يختفوا متاما. أعتقد ان 
هناك نوعني من املشكالت األخرى. 
األول، أن كثيرا مما تكتبه الشركات 
ويلقيه رؤساؤها التنفيذيون، يفشل 

في اإلقناع ألنه يفتقر إلى األدلة. 
ملاذا ألغت شركة آب فاي عملية 

االستحواذ على شركة شاير؟ ألن 
هدفها األصلي كان محاولة »انقالب« 

وهو تغيير في قاعدتها القانونية 
لتخفيض معدل ضرائبها األميركية. 
لكن اإلدارة شددت القبضة. ملاذا ال 
تقول فقط »انه في ضوء التغيرات 
الضريبية، لم يعد بإمكاننا تبرير 
السعر«، بدال من »التقييم لم يعد 

مساندا«؟ ألن ذلك سيكون مبنزلة 
اعتراف بأن »املنطق االستراتيجي« 
لم يكن قويا بالقدر الذي أعلنت عنه 
الشركة. غالبا ما يستخدم األسلوب 

املبني للمجهول لوضع املسؤولية في 
مكان آخر. )كارول تافريس وإليوت 
آرونسون، اثنان من علماء النفس، 

كتبا كتابا جيدا بعنوان: »ارتكبت 
أخطاء )لكن ليس من قبلي(«.

باملثل، البيان اللطيف من ميج 
وايتمان، الرئيسة التنفيذية في 

شركة هيوليت باكارد »عملنا خالل 
األعوام الـ 3 املاضية عزز بشكل 
كبير أعمالنا األساسية، لدرجة أنه 
أصبح بإمكاننا بقوة أكبر مالحقة 
فرص ابتكرتها السوق التي تتغير 
بسرعة«، جتاهل إصرارها السابق 

على أن أجزاء املجموعة كانت 
»أفضل حاال معا«. ملاذا ال تقول 

»لقد غيرت رأيي«؟ وحدها وايتمان 
وأولئك املقربون منها يستطيعون 

اإلجابة عن ذلك، لكنك نادرا ما ترى 
بيان إحدى الشركات يعترف مبا 

يعرفه اجلميع بالفعل. في كثير من 
الشركات، هناك أشخاص يشعرون 

بالقلق من خطر االنفتاح.. اخلطر 
القانوني، خطر العالقات العامة. 

وهذه هي املشكلة الثانية التي تواجه 
أسلوب كتابة الشركات: هناك كثير 

من األشخاص املعنيني، واجلميع 
يريد إظهار أنهم يضعون قيمة 

مضافة، واجلميع يشعر بالذعر من 
الفشل. البيانات الصحافية يجب أن 
تذهب إلى »القسم القانوني«، وإلى 
قسم التسويق وإلى »االتصاالت« 

أي إلى موظفي العالقات العامة في 
الداخل واخلارج على حد سواء. 

لقد حضرت اجتماعات حيث ظهر 
4 من مستشاري العالقات العامة 
اخلارجيني لدعم القسم الداخلي. 

واحد يتحدث، وواحد يلخص، 
واثنان يدونان املالحظات. فيما بعد، 

دون شك، يضيف أحدهم صفة 
مستهلكة إلى البيان الصحافي، 

وآخر استعارة مشوهة. أنا أتصور 
أنه ال يوجد أحد راض عن النتيجة، 
لكن ال أحد أيضا يستطيع املجازفة 

مبحوه. لقد حان وقت كتابة الرؤساء 
التنفيذيني بأنفسهم، أو تعيني محرر 
واحد مناسب لتقدمي بيانات مباشرة، 

فقد ال تكون ضارة بالقدر الذي 
يظنون.

تدني أساليب الشركات في الكتابة واللوم 
على الرؤساء التنفيذيني

حتليل 

»الكوت« تنضم ألسطول ناقالت النفط
أعلنت شركة ناقالت النفط الكويتية 
تسلم الناقلة العمالقة »الكوت« في ختام 
المرحلة الثالثة »التي انتهت قبل شهرين 
من موعده����ا المحدد« من خطة تحديث 
أسطول الش����ركة ليصبح عدد ناقالتها 

30 ناقلة.
وقالت »الناقالت« في بيان ل� »كونا« 
إن احتفاال رسميا أقيم بمقر الشركة في 
منطقة الشويخ اإلدارية بهذه المناسبة، 
حيث ق����ام الرئيس التنفيذي للش����ركة 
الشيخ طالل الخالد األحمد الصباح بتسلم 
الناقلة بحضور سفير جمهورية كوريا 
الجنوبية في البالد ش����ن بونام وكبار 
مسؤولي الشركة الكورية المصنعة للناقلة 

وإدارة الشركة.
وأضافت انها بذل����ك تكون قد أتمت 
المراحل ال� 3 من خطة تحديث أسطولها 
»بنجاح تام وفي وقت قياسي« قبل الموعد 
لها وفق البرنامج الزمني المعد لتنفيذ 
خطة التحديث، حيث كان مقررا ان يتم 
تسلم الناقلة »الكوت« في شهر ديسمبر 

المقبل.
وأوضحت انه����ا تنفذ حاليا المرحلة 
الرابعة من خطة تحديث االسطول واستهلت 
بتأهي����ل أحواض البن����اء المتخصصة، 
وذلك لبناء ناقلتي غاز عمالقتين )في.
المناقصة  ال.جي.سي( والمتوقع طرح 
بهذا الش����أن قبل نهاية 2014 وفق األطر 
والخطط الزمنية المحددة لتنفيذ خطة 
تحديث األس����طول وتنفيذ استراتيجية 

مؤسسة البترول الكويتية.
وذكرت ان الحمولة اإلجمالية للناقلة 
»الكوت« تبلغ 2.2 مليون برميل تقريبا 
ويبلغ طولها 333 مترا تقريبا وبعرض 
60 مترا وغاطس يصل الى 22.5 مترا، كما 
تبلغ سرعتها 16.2 عقدة، مشيرة الى ان 
الناقلة »الكوت« تم تصنيفها لدى هيئة 
الدولي����ة )كالس.إن.كيه( ما  التصنيف 

يقلل من تكاليف التأمين عليها.
وفي هذا الصدد أفادت )الناقالت( بأنها 

اعتمدت خطتها االستراتيجية طويلة األجل 
مستهدفة بها تحديث وتطوير أسطول 
الش����ركة منذ عام )2000 - 2001( »وتم 
اعتماد مراحل عدة لتحديث األس����طول 
وفقا لالحتياجات االستراتيجية للكويت 
وتماش����يا مع خطط زيادة إنتاج النفط 
وكذلك االحتياجات التس����ويقية لقطاع 
التسويق العالمي ولتنفيذ استراتيجية 
مؤسس����ة البترول الكويتي����ة )2030(. 
وأشارت الى إتمام المراحل ال� 3 لتحديث 
أسطول الشركة وتطويره بنجاح خالل 
السنوات ال� 10 الماضية أي منذ عام 2004 
وأسفرت عن بناء 24 ناقلة مختلفة األحجام 
واألغراض و3 قوارب خدمة وفق مقاييس 
تفوق متطلبات هيئات التصنيف العالمية 
ومتطلبات المنظمات البحرية الدولية من 
ناحية المواصفات والمتطلبات الخاصة 
بالبيئة والس����المة الحالية أو المتوقع 

تطبيقها مستقبال.
العديد  ان  وذكرت شركة »الناقالت« 
الحديثة ح����ازت جوائز  الناق����الت  من 
عالمية عدة من حيث التصميم والسالمة 
والبيئة متصدرة بذلك الصحف والمجالت 
العالمية المتخصصة رافعة علم الكويت 
الحبيبة عاليا في مجال الصناعة البحرية 

العالمية.
وأعربت الشركة عن الفخر بترشحها 
لجائزة البيئة في الحفل السنوي الذي 
يقام في )لندن( من قبل )لويدز.ليست( 
التي تعتبر المصدر األقدم والرئيس����ي 
لقاعدة بيانات الصناعة البحرية الدولية 

وتأسست عام 1734.
وقالت »الناقالت« انها الشركة الوحيدة 
في منطقة الش����رق األوس����ط التي يتم 
ترش����يحها لجائزة من هذه الفئة لتزيد 
بذلك رصيد اإلنجازات والجوائز العالمية 
الحاصلة عليها إضافة الى أنها مرشحة 
لني����ل أرب����ع جوائز في حف����ل )لويدز.

ليست( المقرر إقامته في دبي 18 نوفمبر 
المقبل.

احتفلت مبرور 10 سنوات على تأسيسها

»جلوبال فرانشايز« تستهدف حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة وتطوير الكوادر البشرية

موظفي الشركة آللية التطوير 
وحتقيق الفوائد طويلة املدى 
وذلك من خالل البرامج التدريبة 
العامة سواء داخل الكويت او 
خارجه����ا حيث تقوم »جلوبل 
فرانشايز« بطرح برامج مهمة 
سنويا متاحة للمشاركني من 
مختلف املؤسسات والهيئات 

والشركات.وأوضحت ان هذه 
البرام����ج تتمي����ز بأنها معدة 
بش����كل محترف يالئم طبيعة 
العم����ل، حس����ب التخصص 
العمل والعديد  وتوفير ورش 
التطبيقات واملهارات، كما  من 
يستفيد املشاركون من خالل 
تبادل اخلب����رات مع اآلخرين 
والتعرف على س����بل متنوعة 

في العمل،
كما تقوم »جلوبل فرانشايز« 
بعمل برام����ج تعاقدية طويلة 
املدى وقصيرة املدى حس����ب 
التدريبية  العمي����ل  متطلبات 
والعمل على تصميم هذه البرامج 
بشكل فعال احترافي لتغطية 
احتياجات العميل احملددة حيث 
تعالج قضايا ذات ارتباط محدد 
باملؤسسة، كما تشمل حاالت 
ومتارين مصمم����ة خصيصا 
م����ع وضع املؤسس����ة وتعزز 
روح الفريق بني املشاركني في 
البرنامج مبختل����ف املجاالت 

الفنية واملهنية واالدارية.
الى ان الشركة  وأش����ارت 
تقوم سنويا ضمن نشاطاتها 
العديد من  املتعددة بتنظي����م 
املؤمت����رات وامللتقي����ات التي 
تتصدى لقضايا وموضوعات 
تعتب����ر مث����ار االهتمام����ات 
احمللية والدولي����ة، وذلك في 
التطورات واملستجدات  ضوء 
املتسارعة في مختلف املجاالت، 
وتكريس الدراسات واملناقشات 
من قبل خب����راء دوليني ذوي 
خبرة عالية في هذه املجاالت.
يذكر ان »جلوبال فرانشايز« 
تأسست في الكويت برأسمال 
3 ماليني دوالر وبالتعاون مع 
مجموعة من الشركات العاملية 
في مجال االستشارات واخلدمات 

التدريبية.

التي تواجههم وحل املش����اكل 
بأسلوب منهجي وابتكاري وذلك 
من خالل االستشاريني للقيام 
البيانات واملعلومات  بتجميع 
وحتليلها لتحديد أنسب احللول 
املناس����بة،  العملية والعلمية 
حسب نشاط الشركة، ومن ثم 
تطبيق تلك احللول وتدريب 

عاطف رمضان

قالت مدير ع����ام مجموعة 
»جلوبال فرانش����ايز« املتحدة 
لالستشارات والتدريب سارة 
املنصور ان »جلوبال فرانشايز« 
تهدف الى حتقيق أهداف التنمية 
البشري  املستدامة والتطوير 
الوطنية وغيرها من  للكوادر 
العاملني في الشركات الكويتية 
أن  الى  واخلليجية، مش����يرة 
جميع العامل����ني في »جلوبال 
فرانش����ايز« يضع����ون نصب 
أعينهم تلك الرسالة ويسعون 

بجدية لتحقيقها.
جاء ذلك خالل كلمة ألقتها 
املنصور في احتفال »جلوبال 
فرانشايز« مساء اول من امس 
مبرور 10 سنوات على التأسيس 
اقيم بحضور الشيخة  والذي 
الفخري  الرئيس  امل احلمود 
للمجموعة ورئي����س جمعية 
شباب الكويت وأعضاء مجلس 
ادارة الش����ركة ومجموعة من 
البارزة، حيث  الش����خصيات 
الش����ركة  أضافت أن نش����اط 
طوال السنوات العشر املاضية 
متيز بالعديد م����ن النجاحات 
واالجنازات ف����ي مجال تنمية 
الوطنية في  الكوادر  وتطوير 
مختلف املجاالت والقطاعات من 
خالل نخبة من افضل خبرائها 
العامليني ذوي  واالستشاريني 
اخلبرات والكفاءات.واشارت الى 
أن الش����ركة تعمل في السوق 
الكويتي وعدد من االس����واق 
اخلارجي����ة من خ����الل افرعها 
في منطقة اخلليج والش����رق 
االوسط وشرق آسيا واوروبا 
واميركا.ولفت����ت الى ان إدارة 
املجموع����ة تعمل ي����دا بيد مع 
العمالء للتعرف على القضايا 

الشيخة امل احلمود وسارة املنصور في مقدمة احلضور

91.6% منو السياحة العربية ألرض الكنانة خالل أغسطس

191 %  ارتفاعاً بعدد السياح الكويتيني إلى مصر
كبير من الدول العربية الشقيقة 
حيث ارتفع عدد السائحني العرب 
في شهر أغسطس بنسبة تفوق 
91.6% مقارنة بنفس الشهر في 
العام املاضي٬ وهي االحصائية 
التي تعكس النجاح الكبير حلملة 
»وحشتونا« التي اتت بثمارها 
خالل أشهر الصيف. ومن هنا، 
فإني اتوجه بالشكر والتقدير 
جلميع شركائنا الذين عملوا على 
اجناح »وحشتونا« وعلى رأسهم 
شركة ويبر شاندويك، الشريك 
القائ����م على احلملة  االعالمي 
واملسؤول عن الشق االعالمي 
لها، وشركة إنتوراج املسؤولة 

عن الشق االعالني لها«.
وس����جلت اململكة العربية 
الس����عودية من����وا ف����ي اعداد 
السائحني الزائرين ملصر، حيث 
عدد السائحني السعوديني في 
أغسطس 2014 بلغ 51.753 سائحا 
بارتفاع قدره 254.3% مقارنة مع 
شهر أغسطس 2014. كما كشفت 
النتائج اإلحصائية عن ارتفاع 
عدد السائحني السعوديني بنسبة 
43.6% خالل األش����هر الثمانية 
األولى من العام 2014 )من يناير 
حتى اغسطس( مقارنه بنفس 
الفترة م����ن 2013 حيث ارتفع 
عدد السائحني السعوديني الى 
214.536 مقارنة ب� 149.429 خالل 

الفترة نفسها من العام 2013.
كما س����جلت دولة اإلمارات 
العربية املتح����دة منوا مماثال 
في اعداد الس����ائحني الزائرين 
ملصر، حيث بلغ عدد السائحني 
االماراتي����ني 5.704 س����ائحني 
بنمو قدره 280.5% مقارنة مع 
أغس����طس 2013. كما أظهرت 

النتائج اإلحصائية ارتفاع عدد 
الس����ائحني االماراتيني بنسبة 
57.9% خالل األش����هر الثمانية 
األولى من العام 2014 )من يناير 
حتى أغسطس( مقارنة بنفس 
الفترة من 2013، حيث ارتفع عدد 
السائحني االماراتيني الى 19.968 
مقارنة ب� 12.646 خالل الفترة 

نفسها من العام 2013. 
واستحوذت كل من مدينة 
شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، 
عل����ى 97% من مجم����ل حجم 
السياحة الوافدة الى مصر، حيث 
احتفظت محافظتا جنوب سيناء 
والبحر األحمر اللتان تضمان 
مقصدي شرم الشيخ والغردقة 
باحلصة الكب����رى من اجمالي 
حجم السياحة الوافدة الى مصر 
- 76%، حيث حصلت محافظة 
البحر االحمر على 42% بينما 
حصلت محافظة جنوب سيناء 
على 34% منذ بداية 2014 وحتى 
شهر أغس����طس. كما استمرت 
القاهرة في االحتفاظ بحصتها 
التي متثل 21% من اجمالي حجم 
الوافدة إلى مصر،  الس����ياحة 
مما يؤكد على انتعاش احلركة 
الس����ياحية مع اقتراب نهاية 
2014.وتابع: »مع استعادة مصر 
ملكانتها املعهودة كوجهة سياحية 
رائدة على املس����توى العاملي، 
والعربي على وجه اخلصوص 
نتوقع اس����تمرارا مطردا لهذه 
االمناط االيجابية التي تبش����ر 
القطاع الس����ياحي في  بعودة 
مصر حلجمه الس����ابق وتؤكد 
على صالبته في مواجهة مختلف 
التحديات واملتغيرات التي قد 

تطرأ عليه«.

اإلحصاءات ارتفاعا مستمرا في 
اجمالي عدد السائحني الى مصر 
شهرا بعد شهر حيث بلغ عدد 
السائحني خالل األشهر السبعة 
املاضية 5.162.970 سائحا تشمل 
617.993 سائحا في شهر يناير، 
597.809 سائحا في شهر فبراير، 
731.849 سائحا في شهر مارس، 
835.358 سائحا في شهر ابريل، 
745.301 سائح في شهر مايو، 
765.490 سائحا في شهر يونيو، 
869.530 سائحا في شهر يوليو، 
و 979.744 س����ائحا في شهر 

أغسطس.
وقال السفير ناصر حمدي، 
العامة  الهيئة املصرية  رئيس 
للتنشيط السياحي: »منذ اطالقنا 
حلملة وحشتونا في مطلع العام 
احلالي٬ توقعنا انتعاش����ا في 
حركة السياحة العربية الوافدة٬ 
وكنا على ثقة بعودة السائح 
العرب����ي لبل����ده الثاني مصر. 
ومع اقتراب نهاية العام٬ فإننا 
فخورون مبا نش����هد من اقبال 

شهدت الس����ياحة العربية 
الوافدة الى مصر خالل ش����هر 
أغس����طس 2014 من����وا كبيرا 
بنسبة 91.6% مقارنة مع نفس 
الفترة من العام املاضي، حيث 
بلغ عدد السائحني العرب الذين 
زاروا مصر خالل شهر أغسطس 
والذين استمتعوا بقضاء عطلهم 
الصيفية في اش����هر الوجهات 
الس����ياحية، 195.257 سائحا 
مقارنة ب� 101.925 س����ائحا في 

شهر أغسطس 2013. 
وش����هدت الكويت منوا في 
اعداد السائحني الزائرين ملصر، 
حيث عدد السائحني الكويتيني 
في أغسطس 2014 بلغ  14.714 
س����ائحا بارتفاع قدره %190.6 
مقارنة مع أغسطس 2013. كما 
النتائ����ج اإلحصائية  رصدت 
ارتفاع عدد السائحني الكويتيني 
بنس����بة 33.7% خالل األشهر 
الثمانية األولى من العام 2014 
)م����ن يناير حتى أغس����طس( 
مقارنه بنفس الفترة من 2013، 
حي����ث ارتفع عدد الس����ائحني 
الكويتيني الى 73.591 مقارنة 
ب� 55.024 سائحا خالل الفترة 

نفسها من العام 2013. 
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة 
في عدد السائحني العرب ليعكس 
اجلهود الكبي����رة التي تبذلها 
وزارة السياحة والهيئة املصرية 
العامة للتنش����يط الس����ياحي 
الستقطاب الس����ائحني العرب 
وتنشيط الس����ياحة العربية 
بشكل عام واخلليجية بشكل 
خاص وذلك م����ن خالل حملة 
»وحش����تونا« التي مت اطالقها 
الع����ام احلالي. وتظهر  مطلع 

»سيسكو« و»ڤي إم وير« يواصالن تقدمي الدعم الكامل لها

»في سي إي« تنضم إلستراتيجية احتاد »إي إم سي«
مدحت فاخوري

أعلنت كل من »إي إم سي«، 
و»سيسكو«، و»ڤي سي إي«، اليوم 
عن بدأ املرحلة الثانية من عملية 
تطوير »ڤي سي إي«. وسيتم 
االنتهاء من عملية التطوير هذا 
الربع، حيث ستصبح »ڤي سي 
إي« وح���دة أعمال تابعة ل�»إي 
إم سي« ش���رط احلصول على 
املوافقات التنظيمية االعتيادية، 
كما من املتوقع أال يكون لها أي 
تأثير على عوائد أسهم »إي إم 
سي« سواء وفق مبادئ احملاسبة 
املقبولة عموما أو ال للعام املالي 
2014 بأكمله. وفي حال االنتهاء 
من هذه العمليات، ستبدأ »إي 
إم سي« بتسجيل بيانات »ڤي 
سي إي« املالي كجزء من بياناتها 
املالية املوحدة. وستواصل كل 

من »سيس���كو« و»ڤي إم وير« 
تقدمي الدعم بوصفهما ش���ركاء 
ومستثمرين إستراتيجيني، حيث 
متلك »سيسكو« حصة بنسبة 
10% في »ڤي سي إي«. وستعمل 
»ڤي سي إي« على التركيز على 
تبسيط نشر السحابات الهجينة، 
مبا في ذل���ك املجموعة الكاملة 
من ع���روض البن���ى التحتية 
املتقاربة، حيث ستقوم بتسخير 
ابتكاراتها الفري���دة وخبراتها 
في تطوير مجموعة واس���عة 
من حلول الس���حابة الهجينة. 
ومبوجب مرحلة التطوير الثانية، 
ستواصل »ڤي سي إي« تطوير 
حل���ول جديدة قائمة على نظم 
Vblock الرائدة على مس���توى 
القطاع، والتي تتضمن أفضل 
التكنولوجي���ا احلصري���ة من 
»سيسكو«، و»إي إم سي«، و»ڤي 

إم وير«. وتعتمد »ڤي سي إي« 
في هيكليتها اجلديدة على دعم 
املؤسسني »سيسكو«، و»إي إم 

سي«، و»ڤي إم وير«. 
وبوصفها ج���زءا من عائلة 
»إي إم سي«، ستبقى إدارة »ڤي 
س���ي إي« حتت قيادة رئيسها 
التنفي���ذي برافي���ني أكيراجو 
وفريق���ه التنفيذي مع احلفاظ 
على أهدافها الرئيسة وهيكلها 
التنظيمي والتشغيلي. وانسجاما 
مع التزامهم جتاه جناح عمالء 
»ڤي سي إي«، مت توقيع مجموعة 
من االتفاقيات لسنوات عدة في 
مجاالت الهندسة وإعادة البيع 
والدعم مع »سيسكو«، و»إي إم 

سي«، و»ڤي سي إي«. 
ولكونها ج���زءا من »إي إم 
سي«، س���تكون »ڤي سي إي« 
مبنزلة نقطة تكامل للتكنولوجيا 

عبر جمي���ع إدارات الش���ركة. 
وتعتبر »ڤي س���ي إي« واحدة 
من أبرز املشاريع املشتركة على 
مستوى القطاع، حيث متكنت 
من حتقيق جن���اح كبير وغير 
مسبوق في ريادة وتعزيز البنى 
التحتية املتقاربة على مستوى 
القطاع. وهي من أبرز الشركات 
الرائدة على مستوى القطاع. وقد 
أكدت »إي إم سي«، و»سيسكو«، 
و»ڤي سي إي« بصورة مشتركة 
بأن هذا الهيكل اجلديد سيمثل 
منوذجا مثاليا ملرحلة »ڤي سي 
إي« الثانية من التوسع واالبتكار 

والنمو على املدى الطويل. 
وجتاوز حجم الطلب السنوي 
املستمر على منتجات »ڤي سي 
إي« مث���ل Vblock واملنتج���ات 
واخلدم���ات ذات الصلة حاجز 
ال���� 2 مليار دوالر بنهاية الربع 

الثالث م���ن العام احلالي، وهو 
الربع السادس على التوالي الذي 
تسجل فيه الشركة طلبا سنويا 
يزيد على 50%. ووفقا ملؤسسة 
»آي دي سي«، فإن حجم اإلنفاق 
اإلجمال���ي العامل���ي على البنى 
التحتية املتقاربة ينمو مبعدل 
32.8% س���نويا وسيبلغ 14.37 
مليار دوالر في العام 2017، مقارنة 
ب� 5.4 مليارات دوالر في 2013. 
وتعتبر »ڤي سي إي« الرائد على 
مستوى النظم املتكاملة ضمن 
تقرير »ماجيك كوادرانت« من 
»جارتنر«، وذلك بناء على تقييم 
ملدى ش���مولية رؤية »ڤي سي 
إي« وقدرتها على التنفيذ.ويتم 
تصميم وهندسة وتصنيع وإدارة 
ودعم وصيانة نظم Vblock من 
»ڤي سي إي« كحل فردي لتوافر 

جتربة استثنائية للعمالء.

الكويت واإلمارات 
والسعودية على 

رأس الدول العربية 
املصدرة للسياحة 

إلى مصر

254.3% زيادة في 
عدد السائحني من 
السعودية مسجلني 

52 ألف زائر

سارة املنصور تكرم الشيخة امل احلمود خالل احتفال الشركة مبرور 10 سنوات على التأسيس
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بوركينافاسو: محتجون على التجديد لرئيس الدولة يحرقون البرملان
واجادوجو ـ د.ب.أ: أضرم متظاهرون النار أمس في مقر برملان بوركينافاسو، احتجاجا على 
رغبة الرئيس بالز كمباوري، البقاء في احلكم بعد 27 عاما. من جهتها، قالت احلكومة إنها 
سحبت مقترح تعديل الدستور للسماح بوالية جديدة للرئيس كمباوري. وأضرم متظاهرون 
النيران أيضا في مبنى البلدية ومقرات احلزب احلاكم، وسبق ذلك وقوع اشتباكات بني الشرطة 
واملتظاهرين مما أسفر عن إصابة بعضهم بإصابات خطيرة. وكان يتوقع أن ينظر البرملان في 
مقترح بتعديل الدستور، بغية السماح للرئيس كمباوري بالترشح في انتخابات العام املقبل. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
أكد أن مصر أكبر من الكرسي وأعظم من شهوة السلطة

ً السيسي: نعيش أوضاع منطقتنا ولن نقف منها موقفاً سلبيا
الري���اض � أ.ش.أ: أك���د 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي أن مصر واعية لكل 
ما ي���دور حولها ومدركة ملا 
يجب عليه���ا أن تفعل، ألن 
لديها رؤية واضحة ومحددة 
وأولوي���ات دقيقة حتكمها 
حسابات مدروسة، كما أن لها 
دور حيوي وسياسات ثابتة 
يجب التمسك بها والعمل على 
املكان والزمان  تنفيذها في 
أو  املناس���بني دون ته���ور 
اندفاع، ومب���ا يحافظ على 
دورها اإلقليمي ومساهمتها 
الفعالة في حتقيق الس���ام 
ف���ي املنطقة  واالس���تقرار 

والعالم.
وشدد الرئيس السيسي 
� ف���ي حواره م���ع »عكاظ« 
الرابع  الس���عودية )اجلزء 
واألخي���ر( � عل���ى ضرورة 
مس���ارعة دول املنطقة إلى 
العم���ل املش���ترك وحتقيق 
التكامل البيني وتعزيز الثقة 
فيما بينها مع االس���تعانة 
مبقدرات أوطاننا وشعوبنا 
إلبع���اد دولنا وش���عوبنا 
ع���ن التع���رض ملزي���د من 

األخطار. 
وقال »إنه مازال في الوقت 
متس���ع لتجميع الصفوف 
وتعزيز الثق���ة للبناء على 
املشتركات وجتسير الفجوات 
القائمة وإع���ادة احلياة من 
جدي���د إلى العم���ل العربى 
املشترك«، الفتا إلى أن مصر 
م���ع إرادة الش���عب الليبي 
واستقرار واستقال ليبيا، 
مشيرا إلى أن تعرض ليبيا 
إلى أي أخطار يعني الضرر 
مبص���ر بصورة مباش���رة، 
إلى  الليبي  الش���عب  داعيا 
الصمود خلف برملانه املنتخب 

وحكومته الشرعية.
وأضاف السيسي أن مصر 
والس���ودان بلدان يجمعهما 
مصي���ر واح���د وال خي���ار 
أمامهما إال بالتكامل والتعاون 
والتشاور والتنسيق الدائم 
ف���ي كل صغي���رة وكبيرة، 
مؤكدا أن الس���ودان يحتاج 
إلى مصر.. ومصر ال تستغني 

عن السودان.
الرئيس السيسي  ولفت 
الذي  إلى أن ش���باب مصر 
قدم ص���ورة وطنية راقية 

لكل ما يدور حولها.. ومدركة 
ملا يجب عليها أن تفعل ألن 
لديها رؤية واضحة ومحددة 
وأولوي���ات دقيقة حتكمها 
حسابات مدروسة.. فبقدر 
ما نحن مهتمون كل االهتمام 
بإعادة بن���اء بادنا وتنمية 
كاف���ة أوجه احلي���اة فيها، 
فإننا نعيش هموم وأوضاع 
منطقتنا جيدا ولن نقف منها 
موقفا سلبيا ال يتجاوز حدود 
املش���اهدة، ألن ملصر أدوارا 
حيوي���ة ال ميكن أن تتخلى 

عنها«.
وأض���اف »كما أن ملصر 
سياسات ثابتة يجب التمسك 
بها والعمل على تنفيذها في 
املناس���بني  املكان والزمان 
اندفاع، ومبا  أو  دون تهور 
يحافظ على دورنا اإلقليمي 
الفعال���ة في  ومس���اهمتنا 
حتقيق السام واالستقرار 
في املنطقة والعالم، مؤكدا 
أن االستدراج الذي تتحدثون 
عنه شيء واملشاركة الفعالة 
في إنقاذ املنطقة من االنهيار 
شيء آخر.. ونحن نزن األمور 
مبي���زان دقيق ف���ا إفراط 
وال تفري���ط، فمصر كبيرة 
بتاريخها وبجيشها، وقبل 
هذا وذاك بشعبها الذي يعي 
مسؤوليته جيدا ويحرص 
عل���ى محافظة ب���اده على 
مكانتها ف���ي اإلقليم وعلى 
املس���توى الدولي على حد 

سواء«.
وردا على س���ؤال حول 

التف���اؤل بع���ودة حال���ة 
إلى  االس���تقرار واله���دوء 
املنطقة بش���كل ع���ام وفي 
العراق وس���ورية بصورة 
الرئيس  أكثر حتديدا؟ قال 
السيسي »إن التفاؤل مطلوب 
لكن ال يكف���ي إلبعاد دولنا 
وشعوبنا عن التعرض ملزيد 
من األخطار فنحن بحاجة إلى 
الثقة ببعضنا  العمل وإلى 
البعض وإلى االعتماد، بعد 
اهلل سبحانه وتعالى، على 
شعوبنا وليس على غيرها 
وعلى االستعانة القصوى 
الهائلة  مبقدرات أوطانن���ا 
لتمكينن���ا من الصمود وإال 
فإن الوضع خطير للغاية.. 
وإذا نحن لم نسارع بالعمل 
املش���ترك وحتقيق التكامل 
بينن���ا فإننا نف���رط كثيرا 
أمانتنا جت���اه أوطاننا  في 

وشعوبنا«.
وردا على س���ؤال حول 
التأخ���ر في العمل وفق هذا 
العديد  املنظور بتع���رض 
العربية ملختلف  الدول  من 
أشكال الفوضى، قال الرئيس 
السيسي »مازال أمامنا متسع 
من الوقت لتجميع صفوفنا 
وتعزي���ز الثقة بني بعضنا 
البعض به���دف البناء على 
املشتركات وجتسير الفجوات 
القائمة بيننا، وإعادة احلياة 
من جديد إلى العمل العربي 
املشترك، ودرء األخطار عن 
دولنا وأوطاننا وشعوبنا.. 
واملهم اآلن هو أال نتأخر أكثر 

مما تأخرنا«.
وردا على سؤال حول ما 
إذا كان قد ب���دأ التفكير من 
الرئاس���ية  الدورة  اآلن في 

الثانية؟
الرئيس السيس���ي  قال 
»ش���غل مصر الشاغل اآلن 
وشعبها العظيم ومؤسسة 
الرئاسة وحكومتها هو كيف 
نحافظ على مصر قوية.. ألن 
مصر تستحق منا جميعا أن 
نصونها ونحميها ونستثمر 
قدراتها وإمكاناتها وطاقات 
الهائل���ة لصن���ع  ش���عبها 
املستقبل األفضل لإلنسان 
املصري، وألن مصر أكبر من 
الكرسي وأعظم من شهوة 
الس���لطة ومس���تقبلها في 

رقبتنا«.

في التضحية وصنع التغيير 
الذي نعيشه، هو الذي يقود 
مسيرة الباد نحو املستقبل 
املنش���ود، قائا »إن شباب 
مصر م���ن مختلف مواقعه 
في اجلامعة أو املدرس���ة أو 
القوات املس���لحة أو أجهزة 
األم���ن املختلف���ة، وفي كل 
محافظة ومدينة وقرية، هو 
الذي يؤم���ن مصر احلاضر 
ويعمل على تنميتها من أجل 

املستقبل«.
وأض���اف أن املصري���ني 
ق���ادرون ب���إذن اهلل عل���ى 
أن يكون���وا على مس���توى 
التحدي.. وس���وف يثبتون 
ق���ادرون على  أنهم  للعالم 
جتاوز كل الصعاب وتعزيز 
التغيير املستمدة من  إرادة 
إرادة اهلل ث���م من عزميتهم 
الصلبة لرسم مامح املستقبل 
إل���ى إجنازات  وحتويله���ا 
تقوم على اجلمع بني األمل 

والعمل.
الى  وأش���ار السيس���ي 
ضرورة احملافظة على مصر 
قوي���ة واس���تثمار قدراتها 
وإمكاناتها وطاقات شعبها 
الهائل���ة لصنع املس���تقبل 

األفضل لإلنسان املصري.
وردا على س���ؤال حول 
إلى مناطق  استدراج مصر 
التوتر في الصراعات احمليطة، 
وذلك في الوقت الذي تعمل 
فيه مصر على تثبيت أركانها 
بجهود مضاعفة، قال الرئيس 
السيس���ي »إن مصر واعية 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي

محافظ شمال سيناء: استمرار إخالء أهالي
الشريط احلدودي في سيناء وفقاً خلطة محددة

القاهرة � كونا: أكد محافظ شمال سيناء اللواء 
عبدالفتاح حرحور استمرار اخاء اهالي شمال 
سيناء من الشريط احلدودي للباد مع قطاع 
غزة »وفقا خلطة محددة« مشيرا الى تعويض 

هؤالء ماديا من خال جلان مختصة. 
وقال اللواء حرحور في تصريح تلفزيوني 
الليلة قبل املاضية انه سيتم صرف التعويضات 
بشكل فوري عقب عمليات االخاء التي يبلغ 

اجمالي عددها 802 منزل.
وأوضح أنه يتم التعام���ل حاليا مع 680 
من���زال فيما مت هدم 122 منزال بس���بب تدمير 
االنفاق بني س���يناء وقطاع غزة، مشيرا الى 
تأكيد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي على 
تسهيل االجراءات وحسن معاملة املواطنني من 

اهالي شمال سيناء الذين يتم اخاؤهم.
وذكر ان التعويضات تتم من خال جلان 
مستمرة تقوم بحصر وتقييم اوضاع املنازل 
وقيمها املادية وفق اسعار سوق املنطقة التي 
يقيمون بها، مؤكدا العمل على ازالة عمق 500 

مصر: انتهاء نصف احلفر اجلاف
بقناة السويس اجلديدة

اإلسماعيلية � األناضول: قال اللواء كامل 
الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات 
املسلحة املصرية، واملشرف العام على مشروع 
حفر قناة السويس اجلديدة، إن نواجت أعمال 
احلفر اجلاف باملشروع بلغت نحو 85 مليون 
مت���ر مكعب من الرمال، وذلك بعد مرور 84 
يوما على انطاق املشروع، لتمثل 47% من 
نواجت أعمال احلفر اجلاف، والبالغ اجماليها 
180 مليون متر مكعب من املفترض االنتهاء 

منها، خال 6 أشهر من انطاق املشروع.
وأضاف الوزير، في مؤمتر صحافي عقده 
باإلسماعيلية امس، أن أعمال احلفر تشمل 
نحو 38 كيلومترا، منها 35 كيلومترا مربعا، 
متث���ل طول القناة، باإلضاف���ة لثاثة كيلو 
مترات أطوال قنوات االتصال األربع الرابطة 

بني القناة احلالية والقناة اجلديدة.
وتصل نواجت أعمال احلفر اجلاف والتكريك 
في املشروع، إلى نحو نصف مليار متر مكعب 
من الرمال، منها 260 مليون متر مكعب نواجت 
أعمال احلف���ر اجلاف، والباقي نواجت أعمال 

التكريك.
وأعمال التكريك هي أعمال تعميق وتوسعة 
بعد عملي���ات احلفر اجل���اف، وتهدف إلى 
زيادة أعماق احلفر بعد الوصول إلى التربة 

الرطبة.
وأشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة 
في احلفر، ارتفع إلى 80 شركة، ليصل عدد 

العمالة باملشروع لنحو 20 ألف عامل سواء 
في وظائف مباشرة أو غير مباشرة.

وق���ال الوزير إن أعم���ال احلفر اليومي 
جتاوزت متوسطها اليومي، لتصل إلى نحو 

1.6 مليون متر مكعب يوميا.
وتابع الوزير، إن نحو 20 كراكة وحفارا 
من املنتظر وصولها إلى قناة السويس، في 
الفترة من أول نوفمبر حتى 6 نوفمبر املقبل، 
قادمة من بلجيكا وهولندا واإلمارات العربية 

املتحدة للمشاركة في أعمال التكريك.
وأعلنت احلكومة املصرية مطلع األسبوع 
املاضي، أنها وقعت على عقود مع التحالفني 
الفائزين بأعمال التكريك لقناة الس���ويس 
اجلديدة حيث يضم شركات أميركية وإماراتية 

وهولندية وبلجيكية.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة 
قناة السويس، في وقت س���ابق إن الهيئة 
استعانت بشركات أجنبية في أعمال التكريك 
بقناة السويس الحتياج ادارة القناة لنحو 29 
كراكة للمساهمة في اعمال التكريك المتاكها 
امكاني���ات ولوادر ال تتواف���ر محليا، وأنها 
ستعمل بجانب أسطول كراكات هيئة قناة 

السويس.
وأوض���ح الوزي���ر أن أول كراكة تابعة 
للتحالف الفائز بأعمال تكريك القناة اجلديدة، 
وصلت أول من أمس األربعاء، ملجرى القناة 

بالقطاع اجلنوبي مبنطقة كبريت.

متر من الشريط احلدودي.
وقال اللواء حرحور ان هناك تواجدا امنيا 
مكثفا على الشريط احلدودي برفح واألوضاع 
مس���تقرة، واصفا الوضع األمني في منطقة 
رفح احلدودية ب� »اجليد« وذلك اعقاب احلادث 
االرهابي االخير الذي راح ضحيته عش���رات 

اجلنود بشمال سيناء.
وعن الدخول الى عم���ق اكبر اكد محافظ 
شمال س���يناء ان »هذا القرار يرجع للقيادة 
السياسية« نافيا ما يتردد بشأن اخاء منطقتي 
الش���يخ زويد ورفح قائ���ا ان عملية االخاء 
مقصورة على مس���افة 500 متر من احلدود 
الدولي���ة وذلك حفاظا على أمن مصر القومي 

وحماية حدودها الشرقية.
وأشار محافظ شمال سيناء الى أن هناك عددا 
من االجتماعات واملؤمترات تعقد للتوافق واقناع 
االهالي باالخاء وصرف التعويضات قائا ان 
»عملية اخاء اهالي الش���ريط احلدودي تتم 

وسط اجراءات امنية طبيعية في سيناء«. الرئيس املصري: 
تعرض ليبيا إلى 
أي أخطار يعني 

الضرر مبصر بصورة 
مباشرة

»فتح« تدعو إلى »جمعة غضب« نصرة لـ»األقصى«

السويد تعترف بفلسطني.. وإسرائيل تعيد فتح املسجد األقصى
السويدية مارغو فالستروم في 
مقال نشرته صحيفة داغينز 
نيهيتر ام���س ان »احلكومة 
تتخذ اليوم ق���رار االعتراف 
انها خطوة  بدولة فلسطني. 
مهمة تؤكد حق الفلسطينيني 

في تقرير املصير«.
وأضاف���ت »ان احلكومة 
القانون  تعتبر ان معايي���ر 
الدولي العتراف بدولة فلسطني 
قد استوفيت« أي ارض »ولو 
دون ترس���يم حدود«، شعب 
وحكومة، معرب���ة عن املها 
»في ان يدل ذلك اآلخرين الى 

الطريق«.
وكتبت »أخش���ى ان يأتي 
)هذا القرار( متأخرا جدا وليس 

مبكرا جدا«.
التي  وقد اتخذت السويد 
بها جالية فلسطينية كبيرة 
هذه املب���ادرة في وقت تبدو 
فيه اجلهود املبذولة منذ عقود 
سعيا حلل النزاع الفلسطيني 
� االسرائيلي في طريق مسدود 
متاما، بينما تتساءل العواصم 
الغربية بشأن كيفية اخلروج 
منه مع وصول احباط القادة 

الفلسطينيني الى أوجه.
أبوردينة فإن  وبحس���ب 
اعتراف السويد بدولة فلسطني 
ج���اء »كرد عل���ى اإلجراءات 

اإلسرائيلية في القدس«.
وأضاف »يطالب الرئيس 
جميع دول العالم التي مازالت 
مترددة في االعتراف بحقنا 
في دولة فلسطينية مستقلة 
على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية.. بأن حتذو 

حذو السويد«.
الى ذلك، قررت الس���ويد 
زيادة مساعداتها للفلسطينيني 
مببلغ 500 ملي���ون كورون 
)54 مليون يورو( وللسويد 

قنصلية عامة في القدس.

تعترف بدولة فلس���طني في 
مب���ادرة رحب به���ا الرئيس 
الفلس���طيني محمود عباس 
ب���� »الش���جاعة  ووصفه���ا 
والتاريخية« فيما اعتبرتها 

واشنطن »سابقة ألوانها«.
وقد اعترفت نحو 135 دولة 
ف���ي العالم بدولة فلس���طني 
بحسب السلطة الفلسطينية، 
بينه���ا س���بع دول اعض���اء 
حاليا ف���ي االحتاد األوروبي 
هي تشيكيا واملجر وپولندا 
وبلغاري���ا ورومانيا ومالطا 
الى جان���ب هذه  وقب���رص 
اململك���ة الواقعة في الهضبة 

االسكندنافية.
وقال املتحدث باسم الرئاسة 
أبوردينة  الفلسطينية نبيل 
لوكال���ة فران���س ب���رس ان 
الرئيس عباس »يرحب بقرار 
السويد« ويصفه »بالشجاع 

والتاريخي«.
وكان االع���ان ع���ن هذا 
اكتوبر قد  االعتراف مطل���ع 
اس���تقبل بالتشكيك من قبل 
اسرائيل والواليات املتحدة التي 

اعتبرته »سابقا ألوانه«.
وقال ليبرم���ان في بيان 
ص���ادر ع���ن مكتب���ه »قرار 
احلكومة السويدية االعتراف 
بدولة فلسطينية قرار مؤسف 
من شأنه فقط تعزيز العناصر 
املتطرفة وسياسة الرفض لدى 

الفلسطينيني«.
ف���ي املقاب���ل، اس���تدعت 
إسرائيل سفيرها لدى السويد 
احتجاجا، حسبما ذكرت وسائل 

إعام إسرائيلية امس.
ونقلت صحيفة »هآرتس« 
اإلسرائيلية نقا عن مسؤول 
ب���وزارة اخلارجية قوله: إن 
السفير سيظل في إسرائيل 

حتى إشعار آخر.
وقالت وزيرة اخلارجية 

وفي بي����ان، نعت حركة 
اجله����اد االس����امي حجازي 
انها »حتتس����ب عند  وقالت 
اهلل ش����هيدها املجاهد معتز 
حجازي الذي استشهد في حي 
الثوري بالقدس بعد اشتباك 

مع قوات االحتال«.
بينما باركت حركة حماس 
في قطاع غزة العملية حيث 
اكد ف����وزي برهوم املتحدث 
باسم احلركة في بيان »نبارك 
البطولية  الق����دس  عملي����ة 
التي استهدفت  والش����جاعة 
مسؤوال فيما يسمى أمناء جبل 
الهيكل اإلسرائيلية العنصرية 

املتطرفة«.
في س����ياق متصل، دعت 
الوطني  التحري����ر  حرك����ة 
الفلس����طيني »فتح« لنصرة 
املس����جد األقص����ى والقدس 

احملتلة.
وأهابت احلركة في بيان 
التعبئة  صدر عن مفوضية 
الى تكريس  والتنظيم امس 
اليوم اجلمعة كيوم غضب في 
كل أنحاء الوطن ودول اللجوء 
واملهج���ر للتعبير عن رفض 
الفلسطيني املساس  الشعب 
باملقدسات على رأسها املسجد 
األقصى أولى القبلتني وثالث 
احلرمني الش���ريفني واعتبار 
انتهاكات واستباحة األقصى 
مبنزلة إعان حرب دينية على 
الشعب الفلسطيني واألمتني 

العربية واإلسامية.
ودعت »فت���ح« املواطنني 
الى الرباط في احلرم القدسي 
واملس���جد األقصى حلمايته 
مهما بلغت التضحيات وملنع 
س���لطات االحتال من تنفيذ 
القدس  مخططاته���ا بتهويد 

ورموزنا املقدسة.
الى ذلك، اصبحت السويد 
اول دولة في االحتاد األوروبي 

له����م( لنتمكن من  توفيرها 
ضمان ام����ن القدس واإلبقاء 
على الوضع احلالي في االماكن 

املقدسة«.
الش����رطة  واس����تولت 
االس����رائيلية على س����يارة 
التي كانت تنقل  االس����عاف 

جثمان حجازي.
وقال مدير الهال األحمر 
الفلسطيني في مدينة القدس 
د. امني ابو غزالة لوكالة فرانس 
برس إن »الشرطة اإلسرائيلية 
قامت باالستياء بالقوة على 
التي نقلت  سيارة االسعاف 
الشهيد وادخلت في  جثمان 
سيارة االسعاف عناصر من 
رجاله����ا واقتادتها الى مكان 

غير معروف«.

مساء االربعاء مت القضاء عليه 
في منزله في حي ابو طور في 
القدس من قبل وحدة للقوات 
اخلاصة للشرطة في تبادل 

إلطاق النار«.
وذكرت مصادر فلسطينية 
ان الفلس����طيني الذي قتلته 
معت����ز  يدع����ى  الش����رطة 

حجازي.
ال����وزراء  وأم����ر رئيس 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
امس »بزيادة مهمة« في اعداد 
الذين سيتم  رجال الشرطة 

نشرهم في القدس.
وج����اء بيان ص����ادر عن 
مكتب نتنياهو »أمرت بزيادة 
مهمة في الق����وات باالضافة 
الوس����ائل )التي سيتم  الى 

عمره امس االول في القدس 
الغربية برصاص أطلقه مسلح 
يس����تقل دراجة نارية متكن 

من الهرب.
ويهودا غليك ناشط مييني 
متطرف يسعى منذ سنوات 
للحصول على تصريح للصاة 
في باحة األقصى الذي طردته 
منها الشرطة اإلسرائيلية عدة 

مرات.
الش����رطة  الحقا، أعلنت 
أنه����ا قتل����ت  اإلس����رائيلية 
انه  الفلسطيني املشتبه في 

مطلق النار.
وقال الناطق باسم الشرطة 
ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس 
برس: ان »الفلسطيني الذي 
كان املشبوه الوحيد في هجوم 

عواصم � وكاالت: قررت 
إس����رائيل أمس إع����ادة فتح 
املس����جد األقصى في القدس 
الش����رقية احملتل����ة مع منع 
الرجال الذين تقل أعمارهم عن 
50 عاما من دخوله، بحسب 

ما أعلنت الشرطة.
الق����رار  وب����دأ س����ريان 
اإلسرائيلي بداية من منتصف 
ليل امس بحسب ما أوضحت 

املتحدثة.
وكانت املتحدثة باس����م 
الشرطة اإلس����رائيلية لوبا 
السمري قالت في وقت سابق: 

إن القرار سينفذ فورا.
الش����رطة أمس  وأغلقت 
املسجد األقصى أمام املصلني 
املسلمني، األمر الذي اعتبرته 
الرئاسة الفلسطينية »مبنزلة 

إعان حرب«.
وقال املتحدث باسم الرئاسة 
أبوردينة  الفلسطينية نبيل 
في وقت س����ابق من أمس ان 
»اس����تمرار هذه االعتداءات 
والتصعيد اإلسرائيلي اخلطير 
هو مبنزلة إعان حرب على 
الشعب الفلسطيني ومقدساته 
العربي����ة  وعل����ى األمت����ني 

واإلسامية«.
وأضاف »نحمل احلكومة 
مس����ؤولية  االس����رائيلية 
التصعيد اخلطير في مدينة 
القدس احملتلة والذي وصل 
ذروته بإغاق املسجد األقصى 

املبارك«.
واعتبر أبوردينة ان القرار 
»يعتبر حتديا سافرا وتصرفا 
الذي سيؤدي  خطيرا، األمر 
الى مزيد م����ن التوتر وعدم 
االستقرار وخلق أجواء سلبية 

وخطيرة«.
وتأت����ي ه����ذه اإلجراءات 
بع����د إصابة ناش����ط مييني 
اس����رائيلي في اخلمسني من 

)أ.ف.پ( مكتب البعثة الفلسطينية في استوكهولم عاصمة السويد والعلم الفلسطيني مرفوع أمامه 

االحتالل يقتل 
فلسطينيًا اتهمه 
بإطالق النار على 
أحد قادة اليمني 

املتطرف
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»اخلارجية السورية« انتقدت انتهاك أنقرة السافر لسيادة البالد.. و»كردستان العراق« أبدى استعداده إلرسال مزيد من القوات

طالئع البيشمركة تصل »كوباني« عبر تركيا.. ودمشق تعتبرها  »قوات أجنبية« 
ولفت إلى أن رئاسة اإلقليم 
في تنس���يق متواصل مع 
التحالف الدولي الذي تقوده 
الواليات املتحدة األميركية، 

ضد »داعش«.
الى ذلك، أكدت مستشارة 
األم���ن القوم���ي األميركية 
س���وزان رايس أن حرمان 
تنظيم »داعش« من املالذ اآلمن 

يعتبر هدفا استراتيجيا.
وقالت راي���س - خالل 
حضورها منت���دى »أفكار 
واشنطن« إن »القضاء على 
ه���ذا التنظيم ال���ذي ميثل 
حالي���ا تهديدا خطيرا ليس 
فقط للعراق وسورية والدول 
املجاورة ولكن أيضا للواليات 
املتحدة وأوروبا، يعني أنه 
لم يعد له مالذ آمن في تلك 
املنطقة احلساسة، ولم يعد 
قادرا على إرهاب وزعزعة 

االستقرار في املنطقة«.
وأش���ارت رايس إلى أنه 
إلى تسوية  التوصل  يجب 
سياس���ية لألزمة السورية 
تشمل رحيل نظام الرئيس 
السورى بشار األسد، مشددة 
على أنه أمر ضروري لتحقيق 

استقرار دائم في سورية.
وشددت على دعم الواليات 
املتحدة للمعارضة املعتدلة 
السورية ليس فقط ملواجهة 
»داعش« بل أيضا خللق بيئة 
تسمح بالتوصل إلى تسوية 
يتم التفاوض عليها، الفتة 
إل���ى أن احلدود بني العراق 
التي عانت من  وس���ورية، 
االختراقات، س���تتم إعادة 

السيطرة عليها مجددا.

الس���ورية ان  اخلارجي���ة 
تركيا »كشفت عن نواياها 
العدوانية ضد وحدة وسالمة 
أراضي اجلمهورية العربية 
السورية من خالل إدخالها 
عناصر إرهابية تأمتر بأمرها 
وسعيها إلقامة منطقة عازلة 

على األراضي السورية«.
بالق���ول »لم  وتابع���ت 
يعد خافيا على أحد حقيقة 
االرتباط القائم بني حكومة 
العدال���ة والتنمية  ح���زب 
التركي والتنظيمات اإلرهابية 
وفي مقدمتها تنظيما داعش 

وجبهة النصرة«.
وعبرت دمشق عن إدانتها 
ورفضها »هذا السلوك املشني 
للحكومة التركية واألطراف 
املتواطئة معها املس���ؤولة 
بشكل أساس���ي عن األزمة 
في سورية واستمرار سفك 
الدم السوري من خالل دعم 

التنظيمات اإلرهابية«.
ومن جهته، أبدى رئيس 
كردس���تان العراق مسعود 
البرزاني استعداده إلرسال 
مزيد من القوات الى كوباني 

»إن طلب منه ذلك«.
وبدوره، أعرب ناجيرفان 
بارازان���ي رئي���س حكومة 
كردستان العراق، عن شكره 
لتركيا، لسماحها مبرور قوات 
»البيشمركة« من أراضيها، 
إلى »كوباني«، متمنيا »عودة 
قوات البيشمركة بالنصر«، 
مؤكدا أن إقليم شمال العراق 
سيواصل دعمه العسكري 
واإلنساني للمدينة الواقعة 

حتت هجمات »داعش«. 

املدينة تباعا«.
وأك���دت وكال���ة انب���اء 
املوالية لالكراد  »الف���رات« 
دخول »وفد من عشرة عناصر 
من البيشمركة« الى كوباني 

عبر معبر مرشد بينار.
وقال املرصد السوري إن 
»داعش« أمطر خالل الساعات 
املاضية »املنطقة احلدودية 
الع���رب بالقصف  من عني 
بقذائف الهاون واالس���لحة 
الرشاشة الثقيلة«، كما شنت 
التنظي���م هجوما  عناصر 
جدي���دا على ح���ي اجلمرك 
في شمال املدينة في اجتاه 
املعبر احلدودي مع تركيا، 
قبل ان يحبطه قام املقاتلون 

االكراد.
وم���ن جهته���ا، اعتبرت 
دمش���ق ان س���ماح تركيا 
بدخ���ول »ق���وات أجنبية« 
عبر أراضيها إلى »كوباني« 
احلدودية يش���كل »انتهاكا 

سافرا« للسيادة السورية.
وأفاد بيان ص���ادر عن 
وزارة اخلارجية السورية 
نشرته وكالة األنباء الرسمية 
)س���انا( »مرة أخرى تؤكد 
تركيا حقيقة دورها التآمري 
ونواياه���ا املبيتة وتدخلها 
السافر في الشأن السوري من 
خالل خرق احلدود في منطقة 
عني العرب بالسماح لقوات 
أجنبي���ة وعناصر إرهابية 
تقيم على أراضيها بدخول 

األراضي السورية«.
واعتب���رت ال���وزارة ان 
انتهاكا سافرا  ذلك »يشكل 
للسيادة السورية«. ورأت 

عواصم � وكاالت: أعلن 
الس���وري حلقوق  املرصد 
االنس���ان عن وصول دفعة 
البيشمركة  اولى من قوات 
التابع���ة القليم  الكردي���ة 
كردستان العراق الى مدينة 
عني العرب )كوباني( السورية 
عبر االراضي التركية، وذلك 
لالنضمام الى القوات املدافعة 
عن املدينة ضد تنظيم الدولة 

االسالمية )داعش(. 
وجاء ذلك، بعد يوم واحد 
من دخ���ول 51 عنصرا من 
الى  اجليش السوري احلر 
كوباني عبر احلدود التركية 
ملس���اندة »وحدات حماية 
الش���عب« الكردية، بحسب 

املرصد السوري.
ونقل املرصد عن مصادر 
وصفها بأنها »موثوقة« من 
داخل )كوبان���ي( القول إن 
عش���رة عناصر من قوات 
البيش���مركة دخلت املدينة 
امس م���ن املعبر احلدودي 
الواصل بينها وبني االراضي 
التركي���ة، بهدف تنس���يق 
عبور العشرات من رفاقهم 
املدججني بالسالح مجابهة 

عناصر »داعش«.
وأوضح مدي���ر املرصد 
الس���وري حلقوق االنسان 
رامي عبدالرحم���ن لوكالة 
فرانس برس ان »هذا الوفد 
من البيشمركة سيقوم مبهمة 
تنسيق دخول القوة« التي 
وصلت امس االول برا وجوا 
من العراق الى تركيا، مضيفا 
املنتظ���ر دخول بقية  »من 
عناص���ر البيش���مركة إلى 

بيروت: تبدو االستراتيجية األميركية في العراق محددة 
في خطوطها وتفاصيلها: فبعد التخلي عن نوري املالكي 
واستبداله بحيدر العبادي وحكومة جديدة أكثر توازنا، 

يتحرك العبادي باجتاه املصاحلة مع العشائر السنية 
إلدماجها في العملية السياسية وفي احلرب على »داعش«. 
في موازاة ذلك، يتم دعم البيشمركة وحل املشاكل العالقة 

بني أربيل وبغداد مع بقاء اإلقليم الكردي حتت سقف العراق 
الفيدرالي. اما في سورية، فاالستراتيجية األميركية غير 

واضحة وغير مكتملة. فإذا كان الهدف العسكري في العراق 
هو القضاء على »داعش« فإن الهدف في سورية لم يبلغ 

هذا املستوى 
ومازال يدور في إطار »التحجيم واالحتواء« واالستخدام 

الى حني تبلور معالم احلل السياسي. وإذا كان البت مبصير 
نوري املالكي وإزاحته من املشهد العراقي شكل املدخل 

املناسب الى احلرب وجاء في بداياتها، فإن البت مبصير 
بشار األسد ومستقبله يطرح عندما يحني أوان اخلروج 
من احلرب وفي نهاياتها، فاحلرب التحالفية اجلوية لها 

وظيفة سياسية هي انضاج ظروف احلل وإحداث تغيير 
في املعادلة وميزان القوى واملعطى االستراتيجي، وإدخال 

األزمة في خطني ومسارين متوازيني: املسار العسكري 
املتواصل حروبا متعددة ومتشابكة من اجلو وعلى األرض، 
واملسار السياسي املستأنف جهودا واتصاالت وسط اعتقاد 
متزايد أن إمكانيات وظروف احلل السياسي ميكن أن تبعث 
من جديد، وأن بارقة حل سياسي تلوح في األفق السوري 

الضبابي وامللبد و»البعيد« نسبيا ملسافة أشهر.
وأما األسباب والعوامل التي تدفع الى تعومي فكرة احلل 

السياسي واستئناف عملية جنيڤ من حيث توقفت فهي:
1 ـ حالة احلذر وعدم اليقني لدى الواليات املتحدة في 

احلرب والتحالف اللذين تقودهما ضد »داعش« في العراق 
وسورية، ففي العراق هناك عقدة األنبار والوتيرة البطيئة 
في استيعاب وتسليح العشائر، وفي سورية حيث الوضع 

أكثر تعقيدا وصعوبة، هناك تشرذم املعارضة السورية 
وعدم جاهزيتها احلربية وعدم فاعليتها السياسية، وهو 

ما جعل أن هناك حذرا أميركيا في استراتيجية تسليح 
املعارضة السورية التي تسير ببطء شديد وحتتاج الى 

وقت طويل ميتد ألشهر، وهناك خصوصا التشنج والتوتر 
في العالقة األميركية ـ التركية بعدما انكشف اخلالف على 

حقيقته في معركة كوباني، وحيث قرر أوباما تزويد األكراد 

أسلحة رغم معارضة أنقرة، وقرر أردوغان عدم االنخراط 
في التحالف واخلطة األميركية إال بشروطه.

2 ـ رغبة روسيا في إنعاش عملية »جنيڤ 1« واستئنافها 
من حيث توقفت عندما حصل تفاهم مع واشنطن على 

أولوية احلرب على اإلرهاب، ولم يحصل تفاهم على دور 
ومصير األسد، وما تريده موسكو هو استعادة املبادرة 

في امللف السوري ومن الباب السياسي بعدما استبعدت أو 
أبعدت نفسها عن التحالف الدولي واحلرب على اإلرهاب 

بقيادة »أميركية«. وما تعتقده موسكو أن حلظة العودة الى 
طاولة املفاوضات واحلوار بني النظام واملعارضة لم حتن 

بعد، ولكنها تعتقد أيضا أن احلل السياسي إذا وضع على 
السكة مجددا فلن يكون خارج إطار »جنيڤ 1«، أي حكومة 

انتقالية توزع مناصفة بني النظام واملعارضة، ومرحلة 
انتقالية مع وجود الرئيس بشار األسد تبدأ بدستور جديد 

وتنتهي الى انتخابات نيابية ورئاسية.
3 ـ التغيير املرتقب من جهة إيران الذي بدأت طالئعه 

ومالمحه تظهر تباعا، وأبرز ما فيه:
٭ تغيير في طبيعة وأجواء العالقة مع الواليات املتحدة 

في حال مت التوصل الى اتفاق نووي الشهر املقبل، وهو ما 

يفتح الطريق أمام تفاهمات حول ملفات وقضايا إقليمية.
٭ تغيير في تقييم إيران وحساباتها في امللف السوري: 

ذلك انه ال تغيير في السياسة اإليرانية جلهة مركزية 
حتالفها مع سورية واستمرارية النظام السوري. وإيران 

مثل روسيا غير راغبة في الشراكة في التحالف ضد 
»داعش« ومرتاحة لهذه احلرب التي ترفع الضغوط عنها 

مرحليا، ولكن إيران باملقابل مدركة أن سورية ما بعد 
احلرب على »داعش« ليست سورية ما قبل هذه احلرب، 

وباتت مقتنعة بأن التعقيدات الدولية واإلقليمية كرست عدم 
إمكانية االنتصار عند نظام األسد.

 ويبقى أن تقتنـع الواليات املتحـدة وحلـفاؤها بعدم 
إمكانية سقوط أو إسقاط األسد عسكريا، ومن ضمن 
هذه املعادلة »األسد ال يتقدم وال يسقط« يصبح احلل 

السياسي ممكـنا، وهـذا احلـل سيكون في نهاية املطاف 
وفق النموذج العراقي: حكومـة متثيليـة توافقيـة تضمن 

مشاركة كل املكـونات الطائفيـة والعرقيـة، الوجهـة 
األخـيرة للقطار السوري محددة والهدف النهائي كذلك، 

وتبقى املشكلة في التفاصيل واملسار املتعرج واملعقد 
والطويل.

األزمة السورية على خطني ومسارين: احلرب واملفاوضات وبارقة حل سياسي تلوح في األفق »الضبابي«
حتليل إخباري

القوات العراقية تشن عملية عسكرية لفك حصار عشرات األسر باحملافظة

»داعش« يعدم 250 فردًا من عشيرة »البو منر« باألنبار 
والعبادي: جرمية للتغطية على هزائم التنظيم.. وسنرد بقوة

بغداد � د.ب.أ � األناضول: 
اعتبر رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي ان قيام تنظيم 
الدولة اإلسالمية املعروف ب� 
»داعش« بإعدام عدد من أبناء 
عشيرة البو منر في محافظة 
األنب���ار »تغطية لهزائمه«، 
متوعدا بالرد بكل قوة وحزم 

على هذه اجلرمية.
وقال العبادي، في بيان 
بثه موقع »السومرية نيوز« 
امس، إن »جرمية إعدام عدد 
من أبناء عش���يرة البو منر 
في محافظة األنبار على يد 
داعش، تكش���ف أن هؤالء 
اإلرهابي���ني ال مييزون بني 
عراقي وآخر في إراقة الدماء 
وانتهاك احلرمات«، معتبرا 
ان »هذه اجلرمية ما هي إال 
تغطية على هزائم التنظيم«. 
ودعا رئيس الوزراء العراقي 
القوات املس���لحة واألجهزة 
األمني���ة الى »ب���ذل أقصى 
جهودها في مطاردة املجرمني 
العادل  القص���اص  وإنزال 
بهم«، متوعدا ب� »الرد بكل 
قوة وحزم على هذه اجلرمية 
البشعة بحق اخوتنا وأبنائنا 
من عشيرة البومنر«. وكان 
الفريق رش���يد فليح قائد 
عملي���ات األنب���ار، إحدى 
تشكيالت اجليش العراقي، 
ام���س إن تنظيم  ق���ال  قد 
ال� 24  »داعش« أعدم خالل 
ساعة املاضية نحو 250 فردا 
من عشيرة »البومنر« السنية 
بع���د اختطافهم من منطقة 
تابعة لقض���اء هيت غربي 
البالد، والتي سيطرت عليها 

عناصر التنظيم قبل أسبوع 
تقريبا، مشيرا إلى ان من بني 
األشخاص الذين مت إعدامهم 

عناصر في الشرطة.
وف���ي حديث ملراس���ل 
األناضول، أوضح فليح ان 
األشخاص الذين مت إعدامهم 
توزعوا على منطقتي البكر 
والبوعساف، مشيرا إلى أن 
أعمار هؤالء تت���راوح بني 
18 و60 عاما ومعظمهم من 
املدنيني، فيما يوجد عدد منهم 
أفراد في الشرطة العراقية.

وأرجع املسؤول العسكري 
العراقي س���بب اإلعدام إلى 
ما أسماه ب� »احلقد الدفني« 
لعناص���ر »داع���ش« على 
عشيرة »البومنر«، بسبب 
»مساندتها للقوات احلكومية 
في حربها ضد التنظيم خالل 

التصدي لدخوله إلى قضاء 
هيت«.

وم���ن ناحي���ة أخرى، 
قال العقيد ش���عبان برزان 
آمر فوج طوارئ  العبيدي، 
ش���رطة ناحي���ة البغدادي 
مبحافظة األنبار إن عملية 
النطاق  عسكرية واس���عة 
مدعومة بالعشائر وبإسناد 
ب���دأت أمس، لفك  الطيران 
التي  حصار عشرات األسر 
يحاصرها »داعش« بعد أن 
هجرها من منطقة زوية في 

هيت.
العبي���دي  وأض���اف 
لألناض���ول ان »عناص���ر 
التنظي���م اإلرهاب���ي قامت 
بحصار ه���ذه األس���ر في 
الصحراء قرابة 24 س���اعة 
ومنع وصوله���ا إلى مدينة 

حديثة«، مشيرا إلى أن هذه 
العائالت خرجت من مناطقها 
دون مأكل أو شراب، ما تسبب 
بفق���دان العديد من األطفال 
وح���دوث ح���االت إجهاض 
لنساء حوامل وحاالت والدة 

ألخريات منهن«.
إل���ى ان »القوات  ونوه 
األمنية والعشائر أكدت انها 
لن ترجع الى نقطة انطالها 
من ناحية البغدادي 90 كم 
غرب الرمادي أال ومعها تلك 
األسر«، موضحا ان القوات 
األمنية أخذت معها الطعام 
واملاء لتلك األسر التي قطع 

عنها الزاد منذ 24 ساعة.
ف���ي غضون ذل���ك، أكد 
الرئاسة األميركية  مبعوث 
الدولي ضد  التحال���ف  في 
تنظيم »داعش«، جون آلن، 

أن بالده ستعمل عن قرب مع 
املؤسسات األمنية العراقية 
في موضوع دور العشائر، 
معتبرا ان بالده مس���تعدة 
لتدريبهم، وعلى حكومتهم 
أن تسلحهم، نافيا وجود قرار 
بتس���ليح العشائر السنية 

العراقية حتى اآلن.
ف���ي تصريح  آلن  وقال 
خ���اص لقن���اة »العربية« 
ام���س »إنن���ا  اإلخباري���ة 
س���نعمل عن ق���رب ضمن 
املؤسسات األمنية احلكومية 
في العراق، لدعم العش���ائر 
السنية، فهم عامل رئيسي 
في املعادلة، كما س���نطلب 
من املؤسسات احلكومية أن 
تسلحهم ونحن سندربهم، 
وسنطلب من احلكومة تقدمي 
األسلحة والذخائر«، مضيفا 
ان اجليش العراقي هو من 
سيدرب ويدعم قوات احلرس 

الوطني.
إلى ذلك، أكد مصدر أمني 
عراقي مقتل 300 من تنظيم 
داعش في مدينة بيجي شمال 
تكريت مركز محافظة صالح 

الدين.
ونقلت وكالة أنباء اإلعالم 
العراقي )واع( عن املصدر 
العراقي  قوله: »إن اجليش 
وبإسناد من احلشد الشعبي 
)املتطوعون( قتل 300 مسلح 
من تنظيم داعش في مدينة 
بيجي«، مشددا على استمرار 
دعم القوات اجلوية لقوات 
الفرق اخلاصة من أجل إعادة 
املدينة  السيطرة على هذه 

املهمة.

أستراليا تسن قوانني ملنع سفر مواطنيها للقتال في سورية والعراق
سيدني ـ )رويترز(: أقرت أستراليا أمس 

قوانني ملكافحة اإلرهاب ملنع الشباب 
اإلسترالي من اتباع الفكر املتطرف والذهاب 

للقتال في صراعات خارجية مثل العراق 
وسورية. ويهدف تعديل قانون مكافحة 

اإلرهاب »الى جترمي من يتوجه بال سبب 
وجيه الى »منطقة معلنة« )ساحة( لنشاط 
منظمة إرهابية معادية. وحددت العقوبة 
القصوى ملن يخالف القانون السجن 10 

سنوات. وقال رئيس الوزراء األسترالي توني 
أبوت ان »التعديل املرتبط باملقاتلني األجانب 

الذي أقره البرملان اليوم سيسمح قبل كل 

شيء بتسهيل املالحقات ضد األستراليني 
الذين يقاتلون في صفوف املجموعات 

اإلرهابية في اخلارج«. وأضاف انه »سيسمح 
ايضا مبراقبة اإلرهابيني احملتملني ودعاة 

الكراهية الذين يشجعونهم بسهولة أكبر«. 
وقال ابوت للبرملان أمس ان نحو 100 

أسترالي يقدمون دعما ماليا وينشطون 
في التجنيد للجهاديني الذين يتوجهون الى 

الشرق االوسط، موضحا ان حوالي 20 
منهم كانوا قد قاتلوا في صفوف اجلماعات 

املتطرفة، عادوا الى استراليا ومت إلغاء 
جوازات سفر 70 شخصا.

طهران: ال ميكن مواجهة »داعش« بالعراق ودعمه في سورية

أميركا: 50% احتمال التوصل التفاق نووي 
مع إيران في املهلة املقررة نوفمبر املقبل

عواصم � وكاالت: قالت مستش���ارة األمن 
القومي األميركي س���وزان رايس إن إمكانية 
التوصل التفاق ن���ووي بني إيران ومجموعة 
دول )5+1( بنهاية املهلة املقررة في 24 نوفمبر 

املقبل، »قد تصل إلى نسبة 50% أو أقل«.
واعترفت رايس ب���أن العالقات األميركية 
� اإليرانية مازال���ت »صعبة جدا ومحتقنة«، 
مشيرة الى ان بالدها لها عالقات صعبة للغاية، 

ومليئة باملشاكل، مع إيران.
وذكرت املسؤولة األميركية في تصريحات 
صحافية بواشنطن امس األول ان املفاوضات 
بني إيران واملجموعة الدولية، س���تصل إلى 
مرحل���ة مهمة، في 24 نوفمبر املقبل، مضيفة 
»في هذا التاريخ س���تنتهي فترة املفاوضات. 
وإذا متكنا حتى ذلك التاريخ من التوصل إلى 
اتفاق حول برنامج طه���ران النووي، نكون 

قد جنحنا بش���كل كبير في جعل األميركيني 
واملنطقة أكثر أمانا«.

من جهة اخرى، أكد وزير اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف ان إيران تنشد االستقرار 
ف���ي املنطق���ة، الفتا الى ان���ه ال ميكن ان يتم 
التصدي لتنظيم »داعش« في العراق ودعمه 

في سورية.
وقال ظريف خالل استقباله نائب األمني العام 
لألمم املتحدة يان الياسون بطهران امس »إن 
إيران تنشد االستقرار والهدوء في املنطقة وانها 
تعارض من حيث املبدأ اإلرهاب والتطرف«، 
حسبما نقلت عنه نقلت وكالة أنباء »فارس« 
اإليرانية. وشدد ظريف على ضرورة تعاون 
كل الدول في مكافحة اإلرهاب والتطرف، داعيا 
األمم املتحدة والدول الغربية إلى العمل بشكل 

جاد بهذا املجال.

روسيا وأوكرانيا تفشالن 
في التوصل إلى اتفاق بشأن الغاز

بروكسل � أ.ف.پ � كونا: فشلت احملادثات 
الثالثية بني االحتاد االوروبي وروسيا وأوكرانيا 
حول امدادات الغاز في حتقيق اي تقدم ملحوظ 

في التوصل الى اتفاق بهذا الشأن.
وقال مفوض االحتاد االوروبي للطاقة غونتر 
اوتينغر، في تصريح صحافي ان »احملادثات 
التي عقدها مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك ونظيره االوكراني يوري برودان امس 

االول لم حتقق اي تقدم ملحوظ«.
وأضاف ان »احملادث���ات تركز على ثالث 
قضايا رئيسية هي االتفاق على ثمن مقبول 
للغ���از واقناع اوكرانيا بدف���ع ثمن واردات 
القانوني والتقني  الغاز اجلديدة والهي���كل 

للبروتوكوالت واالتفاقيات«.
وأوضح مصدر قريب من املفاوضات لوكالة 

فرانس برس ان احملادثات تعثرت بشأن الدعم 
املالي لالحتاد االوروبي الى اوكرانيا لتمكني 
مجموعة الغاز نافتوغ���از من دفع جزء من 
ديونها ال���ى املجموعة الروس���ية غازبروم 

وتسديد سعر طلبية جديدة مسبقا.
وكانت مجموعة غازبروم الروس���ية قد 
قالت انه لن يتم التفاوض بش���أن تسوية 
النزاع بشأن الغاز مع اوكرانيا اال في حال 
اتفاق بني كييڤ واملفوضية االوروبية حول 

متويل الدين االوكراني.
وقال املتحدث باس���م الش���ركة سيرغي 
كوبرانوف »عل���ى املفوضية االوروبية ان 
تتفق مع اوكرانيا لتسوية مشكلة متويل« 
الدين املس���تحق على كييڤ عن ش���حنات 

الغاز.
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»طيف األسير« في صيدا

جوني عبدو: اجليش طرد عناصر 
رفعوا أعالماً لـ »حزب اهلل«

بيروت: ليلة احلسم في طرابلس وكيف دخل 
اجليش الى باب التبانة وانس����حب املسلحون، 
يرويها مصدر مطلع كما يلي: منذ أكثر من شهر، 
تقاطعت املعلوم����ات الداخلية مع أخرى دولية 
بأن ش����يئا ما خطيرا يحضر للش����مال، انطالقا 
من طرابلس، يومه����ا، اتخذ القرار بإنهاء املربع 
األمني في التبانة، فوضعت اخلطة األمنية على 
وقع تصاعد عمليات استهداف اجليش، بدءا من 
استهداف مراكزه وعناصره، مرورا بهز وحدته من 

خالل التركيز على انشقاق عناصر عسكرية.
يومه����ا، دخل على اخلط بعض املس����ؤولني 
الطرابلسيني وسمعوا أن اجليش سيدخل إلزالة 
هذا املربع، ولو بالقوة العسكرية، وملس هؤالء 
أن النقاش ش����مل الكلفة البشرية لهذا الدخول، 
وضرورة جتنب املسجد الذي يتحصنون داخله، 
لذلك، س����ارعت إحدى الشخصيات الطرابلسية 
إلى نسج اتفاق يقضي بانسحاب املسلحني الى 
خارج طرابلس، مع تعهد بعدم دخول اجليش الى 

املنطقة، لكن تبني الحقا أن االتفاق كان مفخخا 
وهدفه التخدير ليس أكثر، حيث كان املسلحون 
يختفون نهارا ثم يتسللون ليال الى املسجد برفقة 

عشرات املسلحني.
لكن الوضع انفجر دفعة واحدة بعد اعتقال 
أحمد ميقاتي وش����بكته االرهابية. وفيما كانت 
العواصم الغربي����ة تراقب حلظة بلحظة تطور 
األوضاع على االرض ومتاسك اجليش اللبناني، 
حصل تواصل مباشر مع الرئيس سعد احلريري 
الذي أعطى ضوءا أخضر غير مشروط أمام اجليش 
إلجراء املناسب عسكريا بهدف إزالة احلالة الشاذة 
من طرابلس، مرفقا ذل����ك ببيان حمل توقيعه، 
عندها، حتركت الدبابات للمرة األولى في اجتاه 
باب التبانة، ويروى أن »هيئة علماء املسلمني«، 
التي شعرت بجدية املوقف، طلبت وقفا إلطالق 
النار ألسباب إنسانية، قبل أن تطلب من املسلحني 
ترك املربع عبر سيارات اإلسعاف أو بني األهالي 

املنسحبني منعا الكتشافهم.

بيروت: بعد العملية العسكرية اخلاطفة في 
طرابل����س، عملية أمني����ة مباغتة بدأها اجليش 
اللبناني في صيدا، فق����د نقل اجليش اللبناني 
عملياته األمنية والعسكرية إلى اجلنوب لتوقيف 
مشتبه بهم بالتحضير لعمليات أمنية، في خطوة 
استباقية لتطويق أعمال إرهابية محتملة، ولتجنب 
سيناريو الش����مال، حيث أحبط محاولة إقامة 
»إمارة إسالمية« كانت في طور النشوء وتعمل 

خاليا متشددة على إقامتها.
وتأتي تلك احلملة في صيدا، استكماال حلملة 
أمنية بدأها اجليش ف����ي املدينة ومحيطها يوم 
االثنني املاضي، في ضوء معلومات عن تهديدات 

أمنية وحتضيرات لتنفيذ أعمال إرهابية.
وقد ظهرت في صيدا إشارات ال تقل خطورة 
عن طرابلس، فالشيخ أحمد األسير، الذي استقر 
في مخيم عني احللوة من����ذ فراره من عبرا، لم 
يكن »عاطال ع����ن العمل«، بل كان ينظم خالياه 
اإلرهابية الى حني توقيت املعركة التي لم تكن 

بعيدة على ما يبدو.
ومع اندالع االشتباكات، حصل تواصل بني 
طرابلس وعني احللوة على أساس طلب املؤازرة، 
على رغم االتفاق الس����ابق بني الدولة اللبنانية 
والس����لطة الفلسطينية على إبقاء كل املخيمات 

خارج نطاق النزاع.
لكن األسير غرد خارج االتفاق، وأمر مجموعاته 
بالتحرك لتنفيذ ضربات أمنية ضد مراكز اجليش، 
وه����و ما لم يحصل كون اس����تخبارات اجليش 

كانت له باملرصاد.
وإثر ذل����ك، وجه اجليش، خالل الس����اعات 
املاضية، إن����ذارا نهائيا للفصائل في مخيم عني 
احللوة بضرورة تس����ليم جميع كوادر األسير 
وعناصره، وإال فسيضطر إلى التحرك وفق كل 

الوسائل املتاحة.
وكثف اجليش في مدين����ة صيدا ومحيطها 
تعق����ب اإلرهابيني، فأوقف ع����ددا منهم وصادر 

أسلحة وذخائر وألغام.
وعلم أن العملية األمنية في صيدا جاءت على 
خلفية رصد مخابرات اجليش لسلسلة اتصاالت 
جرت خالل معركة طرابلس بني مسلحي الشمال 
وع����دد من املجموعات داخل مخيم عني احللوة، 

والسيما مجموعات بالل بدر وهيثم الشعبي.
وفي املعلومات، أن مسلحي طرابلس طلبوا 
م����ن مجموعات عني احللوة فت����ح معركة على 
أطراف املخيم لتخفي����ف الضغط عنهم، وجاء 
اجلواب بالرفض »ألن املعركة بال أفق«، علما أن 
»عصبة األنصار« وحركة »فتح« وجهتا حتذيرات 
ملجموعات املخيم بعدم توريطه في أي معركة 

ضد اجليش.
وتشير مصادر الى أن املتابعة االمنية احلثيثة 
مبواكبة من اجهزة استخبارات غربية وعربية قادت 
خالل الساعات املاضية بعد كشف أحد اخليوط 
»باملصادفة« الى وضع اليد على مخطط خطير 
لضرب الساحتني اللبنانية والفلسطينية وسيطرة 

القوى املتطرفة على مخيم عني احللوة.
وقد بينت التحقيقات مع عدد من املوقوفني، 
فضال عن املضبوطات من أس����لحة وذخائر، أن 
اخلاليا اإلرهابي����ة الصيداوية متكنت من إعادة 
تكوين وجتميع نفس����ها وتأم����ني خطوط إمداد 
لوجس����تي لها، وحتدي����د بنك أهداف رس����مي 

وديني.
غي����ر أن الالفت واملفاجئ، تق����ول املصادر، 
حتديد أحد املوقوفني مكان تواجد الشيخ أحمد 
األس����ير داخل مخيم عني احللوة بدقة، كاش����فا 
عن التنس����يق القائم بني األس����ير وكتائب عبد 
اهلل عزام. وفي ه����ذا اإلطار ربطت املصادر بني 
أحمد األس����ير وخالد حبلص، الذي حاول مرارا 
التحرك عسكريا خالل معركة عبرا التي اختفى 
م����ن بعدها قبل أن يعود الى الظهور من جديد، 
مرجحة وجود تواصل بني الشخصني، األمر الذي 

تركز التحقيقات احلالية عليه.

بيروت: رأى السفير جوني عبدو ان لبنان 
مير بوضع خطير للغاية ال بل بخطر وجودي، 
معتبرا ان ثمة بعض املسؤوليات التي ال تعي 

شدة هذا اخلطر.
ورأى في حديث ل� »املستقبل« ان انتصار 
اجليش وطرابل����س وفعالياتها حمى لبنان 
من أخطار كبيرة جدا، متابعا: »إن لم نع لهذا 
اخلطر الوجودي لتخليص البلد ال أحد )باله 
بنا( من خارج لبنان«، وأكد انه ليس معيبا 
االعتراف بان موقف االعتدال وحتديدا من تيار 

املستقبل هو من يخلص البلد.
عبدو كشف انه »مت اتخاذ إجراءات داخل 
اجلي����ش بحق أش����خاص وعناصر يرفعون 
أعالما حزبية من داخل اجليش ومت طرد هؤالء 
العناصر وهم من غير »داعش« وخارج الطائفة 

السنية بل متعاطفون مع »حزب اهلل«.
وإذ دعا الى الوقوف وراء اجليش، أكد عبدو 
ان »اجليش ليس عمله حماية املخابرات بل 

املخابرات عملها حماية اجليش«.
وعن العالقات بني األطراف اللبنانية، رأى 
عبدو ان وقت احملاس����بة آت ولكن األولوية 
اآلن لتخليص لبن����ان من اخلطر الوجودي، 
مش����ددا على انه لوال »ح����زب اهلل« ملا كانت 
داعش وصلت ال����ى لبنان ولَم لم تصل مثال 

الى األردن؟
واعتب����ر ان ثمة م����ن ال يريد االعتدال في 
لبنان لذلك ثمة خطر كبير على الرئيس سعد 
احلريري »وال أنصحه بالعودة للبنان«، وأكد 
ان »الناس تطلب من »تيار املستقبل« ان يكون 
ك� »حزب اهلل« لكن مواجهته ال تكون بالسالح 

وهذا هو موقف احلريري«.
وعن الوضع الشمالي، قال عبدو ان »الوضع 
األمني كان لينفجر سواء مت اعتقال أحمد ميقاتي 
أو ال. اإلرهابيون سيستمرون في محاوالتهم 
وال شيء سيمنعهم، وعلينا ان نكون واعني 

كي ال تنفجر األمور في مناطق أخرى«.

حتضيرات جللسة هادئة وسريعة إلقرار التمديد 
ومشاورات داخل 14 آذار الستيعاب التباينات

بيروت ـ محمد حرفوش

وفق مصادر متابعة، فإن مرحلة ما بعد أحداث 
طرابلس وعكار مفتوحة على اتصاالت ومشاورات 
تتركز على موضوع التمديد للمجلس النيابي، من 
خالل التحضير جللسة سريعة وهادئة إلقرار هذا 
التمديد.وحتدثت املصادر عن توجه عام لتوسيع 
مؤيدي التمديد لئال يأتي من جانب واحد ويفتقد 
الدعم املسيحي وحتديدا الكتل املارونية الكبرى، 
في ضوء املواق����ف املعلنة للتيار الوطني احلر 

والكتائب والقوات اللبنانية.
وأش����ارت املصادر إلى مساع تبذل لتوحيد 

املواق����ف خصوصا على مس����توى قوى 14 آذار 
ولعقد لقاء موسع على مستوى القادة األساسيني 
للبحث في هذا املوضوع واستيعاب التباينات 
داخل مكوناتها.ورجحت املصادر انعقاد جلسة 
التمديد بعد منتصف األسبوع املقبل عقب ذكرى 
عاشوراء، الفتة إلى اجتماع سيعقد قبل اجللسة 
بني الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة املس����تقبل 
فؤاد الس����نيورة، وذلك للبت في بعض النقاط 
املتصلة بالصيغة القانونية التي س����تعتمد في 
قانون التمديد، باإلضاف����ة إلى ما بعد التمديد، 
خصوصا ما يتعلق بالعمل التشريعي في املجلس 

النيابي.

٭ 14 آذار وأحداث طرابلس: تفاخر قوى 14 آذار بنتائج 
وخالصات أحداث طرابلس لناحية أنها أكدت على أمرين: 

1- أن البيئة السنية حاضنة للجيش وليس للتطرف واإلرهاب.
2- أن اجليش اللبناني قادر على فرض األمن وتولي سلطة 

الدولة وحده إذا توافر الغطاء والقرار السياسي.
٭ التقنية االستخباراتية: أكد مصدر عسكري رفيع أن »التقنية 

االستخباراتية التي استعملتها مخابرات اجليش ساهمت 
بشكل كبير في تفكيك الشبكات اإلرهابية، خصوصا أنها 

استعملت وسائل متطورة من أجل مالحقة االتصاالت ما بني 
أعضاء املجموعات ورصد حتركاتهم. وهي تذكر بعمليات 

نوعية نفذتها املخابرات في األعوام املاضية«. وأشار الى أن 
»أسلوب الضغط والتطويق مستمر في مالحقة الشبكات، 

والدليل إقدام ثالثة عناصر على تسليم أنفسهم بعدما فقدوا 
األمل في النفاذ من اجليش«.

٭ قانون لالنتخابات أم الرئاسة؟: نقل عن الرئيس نبيه بري أن 
اخلطوة التالية بعد التمديد ستكون إحياء اللجنة املكلفة بدرس 

قانون االنتخابات النيابية. ونقل عن الرئيس سعد احلريري 
أن اخلطوة التالية بعد التمديد ستكون »إجراء مشاورات بشأن 

االستحقاق الرئاسي للتفاهم على رئيس توافقي«.
٭ إدارة عسكرية وسياسية جيدة:  تعتبر مصادر متابعة مللف 

العسكريني املخطوفني أن هناك إدارة عسكرية وسياسية جيدة 
أثبتت جدارتها لهذا امللف، وتتمثل حتى اآلن بوقف عملية 

اإلعدامات على األقل حتى تاريخه رغم التهديدات واملواعيد 
التي حددتها املجموعات التكفيرية ورغم النكسات التي 

أصيبت بها بعد سقوط مشاريعها في عرسال وطرابلس. 
كما لم ينجح هؤالء في شق اجليش اللبناني وتأليب البيئة 

السنية ضده.كما أن السلطة لم تخطئ برفض املقايضة 
واعتبارها أنها ليست اخليار األنسب واألرجح، بعد حسابات 
كثيرة أجرتها السلطة لعملية املقايضة وجاء بنتيجتها أن أي 
مقايضة سوف جتر البالد الى الويالت واخلراب والى حتكم 

»داعش« واملجموعات اإلرهابية في املسار العام للدولة بعدما 
ثبت أن هذه املجموعات عمدت الى فرض شروط تعجيزية 

ومستعصية على الدولة من خالل إصرارها على إطالق سراح 
موقوفني خطيرين.

٭ مخزون »المستقبل« األساسي: نقل عن مصدر في تيار 
املستقبل قوله: »التيار السني املعتدل بات يصرف من 

مخزونه األساسي، وكلما طالت األزمة في سورية واشتد 
االحتقان والتطرف املذهبي الذي يستورده حزب اهلل من 

سورية الى لبنان، كان الصعب االستمرار في تهدئة الشارع 
السني.

أخبار وأسرار لبنانية

هاشم لـ »األنباء«: ما جرى في طرابلس مرتبط بأحداث املنطقة
الشمال، التعاطي بهذا املنطق، 
بل أصب����ح الواجب الوطني 
يس����تدعي إنهاء هذه احلالة 
الش����اذة والتأكيد على دعم 
اجليش والوقوف خلفه فعال 
وقوال دون اي مواربة، فاليوم 
يتأكد للجميع أن س����احتنا 
الوطنية اللبنانية هي في دائرة 
االس����تهداف اإلرهابي، علينا 
التنبه لهذا املوضوع ونتعاطى 
معه مبا يضع حدا ألي محاولة 
والسعي الفعلي لتأمني شبكة 
أمان وطني أساسها اإلسراع 
في تأم����ني كل مس����تلزمات 
ومتطلبات اجليش واألجهزة 
األمنية.وأضاف أن اخلطاب 
السياسي ال يقل خطورة عما 
يتعرض له اجليش، ألن هذا 
اخلطاب السياس����ي املوتور، 
وخطاب االثارة والتحريض 
يسهمان بش����كل مباشر في 

تأمني غطاء ألدوات املشروع 
الفتن����وي له����ذه العصابات 
االرهابية، وهذه مس����ؤولية 
وطنية يتحملها كل من يستمر 
في خطابه املوتور التحريضي.
وتعليقا على موقف قيادات 
وفاعليات طرابلس قال: ان ما 
اطلت به القيادات الشمالية كنا 
نأم����ل ان يكون خطابا واحدا 
موح����دا واملوقف واحدا، لكن 
رأينا هنالك تشتتا وتشرذما، 
وهذا ليس باألمر اجليد، كان 
يجب أن يطل الشمال مبوقف 
وصوت واحد وبصورة واحدة، 
فحالة التشرذم التي رأيناها هنا 
وهناك ليست باألمر اإليجابي ال 
بل تعكس حالة االنقسام الذي 
ينفذ خالله من يريد زعزعة 
االستقرار والعبث بأمن الشمال 
واستهداف االستقرار الوطني 

العام من بوابة الشمال.

وأشمل، فاجليش بإجنازاته 
الوطنية يحمي الوطن، وبدماء 
شهدائه وجرحاه شكلوا حصنا 
للوطن وحمايته مما كان يدبر 
له، وهذه الدماء دفنت الفتنة 
ف����ي مواجهته����ا العصابات 
اإلرهابي����ة، ونحن في خضم 
هذه املعركة واملواجهة، أصبح 
لزاما على اجلميع أن يقرنوا 
القول بالفعل بدعمهم للجيش 
الوطني اللبناني وأال يكون هذا 
الدعم مجرد سطحي وشكلي، 
ألن املطلوب اليوم استكمال 
هذه املعركة مع هذه العصابات 
اإلرهابية إلنهاء حالة شاذة، 
فما أوصلنا الى هذا الوضع هو 
التعاطي مبنطق التسويات مع 
هؤالء اإلرهابيني في املراحل 
الس����ابقة، لم يعد جائزا أمام 
هذه اخلطورة، وأمام ما كان 
يخطط لوطننا من خالل بوابة 

بيروتـ  أحمد منصور

ربط النائب البعثي قاسم 
هاش����م عضو كتلة التنمية 
والتحرير ما جرى في طرابلس 
مبا يج����ري في املنطقة.وقال 
هاشم في تصريح ل� »األنباء« ال 
ميكن عزل ما يجري في طرابلس 
عما يجري في املنطقة العربية 
ألن ما يجري في الشمال يأتي 
في ذات السياق، خصوصا بعد 
ان كشف اجليش عن الكثير مما 
كان يخطط ويحضر الستهداف 
الساحة اللبنانية وليس ضمن 
نقطة معينة، ويبدو انه مخطط 
فتن����وي، وهذا ما توضح من 
خ����الل التحقيق����ات األولية 
مع افراد عصاب����ة عاصون، 
لذلك من الطبيعي أن يوجه 
اجليش اإلرهاب، ألن لهؤالء 
أدوات ملشروع أكبر وأوسع 

قاسم هاشم

العماد قهوجي في طرابلس وعكار: سنالحق املعتدين على اجليش أينما وجدوا

بري عن مواقف احلريري: »كله على بعضه حلو« 

املخطوفني من العس����كريني، 
ويليه التمديد ملجلس النواب، 
ألن البديل هو الفراغ، وحمل 
فريق 8 آذار مسؤولية الفراغ 

الرئاسي والتعطيل.
وح����ول مل����ف النفايات 
املتفجر سياس����يا، قال وزير 
البيئ����ة محمد املش����نوق ل� 
»األنباء« ان »مطمر الناعمة« 
الذي يستوعب نفايات بيروت 
ومعظم جبل لبنان سيقفل في 
2015/1/7 واحلكومة تس����رع 
املساعي واالتصاالت لتأمني 

البديل.
وحول االح����داث االخيرة 
في طرابلس، قال املش����نوق 
ان اجلي����ش يالح����ق فلول 

املسلحني.
وبالنسبة النتخاب رئيس 
اجلمهورية، اش����ار املشنوق 
الى ان االمور لم تنضج بعد، 
وعلى الفرقاء التراجع لكي يروا 
املشهد من الداخل حيث تظهر 

مالمح التسوية.
الوزير السابق ماريو عون 
قال: كل املراجع السياس����ية 
باتت في هذا اجلو، واملوضوع 
ليس متوقفا على موقف نواب 
التيار الوطني احلر، فالقرار 
س����يتخذ في مجلس النواب 
االربعاء املقبل، مقلال من اهمية 
الطعن في القرار امام املجلس 
الدستوري استنادا الى سابقة 
الطعن غير املجدي في مرحلة 
التمديد االولى، فالتمديد حاصل 
الرتباطه مبوضوع رئاس����ة 

اجلمهورية.
وحترك الى جرود عرسال 
ام����س املوفد القط����ري للقاء 
مسؤول داعش ابو عبدالسالم 
ومس����ؤول جبه����ة النصرة 

ابومالك التلة.
الوزي����ر وائ����ل ابوفاعور 
ق����ال: ان دورنا مس����اعد في 
قضية اجلنود األس����رى عبر 
بعض القنوات احمللية، وان 
التفويض الرسمي يبقى بيد 
اللواء عب����اس ابراهيم املدير 
العام لالمن العام، مشيرا الى 
ان التهديد بقتل األسير علي 

البذال قيد املعاجلة.
وكان����ت »خلي����ة األزمة« 
اجتمعت برئاس����ة الرئيس 
متام سالم وقررت عدم ابالغ 
ذوي اجلنود األسرى بأي جديد 
في قضي����ة أبنائهم، ما جعل 
هؤالء يحرقون اطارات املطاط 
احتجاجا مع التهديد بخطوات 

تصعيدي����ة الحقة، كما اعلن 
حسني يوسف والد اجلندي 
األس����ير محمد يوسف الذي 
سجل على املفاوض اللبناني 
التشاطر في التعاطي، ونحن 
نعتقد ان ذل����ك يهدر الوقت، 
وهذا ليس من مصلحة أرواح 

أوالدنا.
وفيما كان مجلس الوزراء 
منعقدا، أعلن اهالي العسكريني 
التريث ف����ي التصعيد الى ما 
بعد عودة املوفد القطري من 

جرود عرسال.
وقال االهالي انهم طلبوا 
مقابل����ة الرئيس س����الم قبل 
بدء جلس����ة مجلس الوزراء، 
لكنه طلب منهم التوجه الى 
الوزير وائل ابوفاعور وتسليمه 
مطالبهم، األمر الذي استثار 
غضبهم، فقال احدهم: سنعمل 
ما لم ترونه من قبل، باألمس 
انزعجتم م����ن بعض الدخان 
االس����ود الناجت ع����ن احراق 
الدواليب، واليوم ان شاء اهلل 
سترون وسط بيروت اسود 
مثل الفحم، بلكي بتس����ودوا 
شوي وبتحنوا علينا وبتجيبوا 

اوالدنا.
واضاف: ش����و ناطرين يا 
دولة الرئي����س، انت واللواء 
عب����اس ابراهي����م، بعد بدكم 

تذلونا اكثر؟
وزير العدل اشرف ريفي 
قال من جهته: ليس من اخالق 
الرئيس سالم ان يرفض لقاء 
اهالي العسكريني وسيلتقيهم 

بعد جلسة مجلس الوزراء.
وكان ذوو العس����كريني 
املخطوفني زاروا دار الفتوى 
والنائبة بهية احلريري وطالبوا 
بإعادة هيئة علماء املسلمني الى 

خط التفاوض.
والراه����ن ان املف����اوض 
اللبناني توسع في تسهيالته 
الى حد السماح للمعتقل عماد 
احمد جمعة امير النصرة الذي 
فجر اعتقاله على حاجز للجيش 
كل ه����ذه األزم����ة بالتواصل 
مع ق����ادة داع����ش والنصرة 
اخلاطفني للعسكريني بواسطة 

»السكايب«.
املصادر التي كشفت عن 
ذلك ل� »األنباء« قالت ان الفكرة 
من هذا كانت طمأنة الدواعش 
وحلفائهم الى سالمة ابو احمد 
جمعة ومن ثم امكانية املساعدة 
من جانبه في مفاوضات اطالق 

العسكريني.

العماد ميشال عون بالنزول الى 
جلسة انتخاب الرئيس اول من 
امس، وقال اجلميل انه سأل 
العماد عون: بعدك عم تنزل 
الى احلديق����ة؟ فأجابه عون: 
اآلن ال انزل، ش����وي مريض، 
رّوحن����ا ايدنا، لك����ن بعدين 

منرجع مننزل.
اللقاء بني عون واجلميل 
االبن تناول موضوع الرئاسة 
والتمدي����د ملجل����س النواب 
والالجئني السوريني ونقاطا 

اخرى.
وبعد ساعة ونصف الساعة 
من املداوالت، استأذن اجلميل 
باملغادرة الرتباطه بجلس����ة 
انتخاب الرئيس في مجلس 
النواب، فم����ازح العماد عون 
قائ����ال: يلال جنرال، امش����ي 
نروح ننتخب رئيس، فضحك 

اجلنرال.
عندها توجه اجلميل الى 
االعالمي����ني بقول����ه: حاولنا 
اقناع اجلنرال بالنزول معنا 
الى البرملان النتخاب رئيس 
لكنه لم يقتنع، ان ش����اء اهلل 

يقتنع في املرة املقبلة.
في غضون ذل����ك، انعقد 
مجلس الوزراء امس وكان على 
ج����دول اعماله بعض امللفات 
اخلالفية املؤجلة من جلسات 
سابقة، مثل ملف جتديد التعاقد 
مع ش����ركة جم����ع النفايات 
)سوكلني( اضافة الى تطويع 
5000 جندي واعطاء صالحيات 
امنية للحرس البلدي اضافة 
الى الهب����ة االيرانية للجيش 
املق����در قيمته����ا املادية ب� 70 
مليون دوالر، وتتضمن طرادين 
بحريني اضافة الى اس����لحة 

متوسطة وخفيفة.
واستبق الوزير الكتائبي 
آالن حكيم اجللسة بإعالن رفض 
وزراء حزبه التمديد لشركة 
»س����وكلني« واصرارهم على 
دفتر شروط جديد، رافضني 
اختيار منطقة شكا )الشمال( 

كموقع لطمر النفايات.
ويقول وزير الس����ياحة 
ميش����ال فرعون بهذا الصدد 
ان كل هذه االجواء الس����لبية 
مرتبطة باجلو السياسي الذي 
لم يتغير منذ نش����وء الفراغ 
الرئاس����ي، وعلينا ان ندرك 
ان اخلالف املان����ع النتخاب 
رئيس يرخي بظالله على كل 
االمور، علما ان امللف االمني هو 
االهم اليوم خصوصا قضية 

بيروتـ  عمر حبنجر

التمديد ملجل����س النواب 
اللبناني ب����ات من حتصيل 
احلاصل، وس����يصبح قائما 
فعليا اعتبارا من يوم األربعاء 
املقب����ل، في حني ظل انتخاب 
رئيس للجمهورية في دائرة 
املستحيالت، رغم توسع دائرة 
األمن الشرعي، والتقدم امللحوظ 
الذي حققه اجليش على صعيد 
مطاردة املسلحني الهاربني من 
طرابلس، أو الكامنني في صيدا 
ومحيطها والبق����اع في ظل 
إعالن قائد اجليش العماد جان 
قهوجي العزم على مالحقة كل 
من اعتدى على عناصر اجليش 
أينما وجدوا، خالل جولة له 
على مواقع اجليش في طرابلس 
وعكار.النائب جان اوغاسبيان، 
الحظ تغييب الرئاسة، لصالح 
التمدي����د ملجلس النواب، في 
إطار تواف����ق ضمني، بحيث 
يشارك البعض في احلضور 
والتصويت والبعض اآلخر في 
احلضور دون التصويت، من 
أج����ل توفير النصاب، أما في 
موضوع رئاسة اجلمهورية 
فيقول أوغاس����بيان: ال جديد 

محليا بشأنه أو خارجيا.
وردا على ترحيب رئيس 
مجل����س الن����واب نبيه بري 
مبواقف الرئيس سعد احلريري 
الداعمة للجيش، وقوله »كالم 
احلريري كله على بعضه حلو« 
قال أوغاس����بيان: هذا الغزل 

جنده في املواسم.
وعن الرئاسة، قال عضو 
كتلة املس����تقبل: مادام عون 
يعتبر نفس����ه توافقيا، فيما 
نصف اللبنانيني يعتبرونه 
جزءا من احملور اإليراني، فال 

جديد.
وكان بري ح����دد يوم 19 
نوفمبر موعدا جديدا النتخاب 
الرئيس، أي قبل يوم واحد من 
نهاية الوالية احلالية ملجلس 

النواب.
أعنف رد على فشل اجللسة 
األخي����رة النتخ����اب رئيس 
اجلمهورية صدر عن البطريرك 
املاروني بشارة الراعي املوجود 
حاليا في استراليا، ففي أشد 
تعبير عن استيائه للتأجيل 
املتك����رر النتخ����اب رئي����س 
اجلمهوري����ة، رفع البطريرك 
املاروني من أستراليا عصاه 
مهددا باستخدامها ضد النواب 
املعطلني جللسات االنتخاب 
املتالحقة.وغم����ز الراعي في 
احتفال تكرميي له، من قناة 
رئيس مجل����س النواب نبيه 
بري متحدثا عن نوايا سيئة 
في الدعوات املؤجلة، وقال إن 
كل من يتقاعس عن انتخاب 
رئي����س للجمهوري����ة يكون 
متورطا في تعميم الفوضى 
في لبن����ان. وهنا ه����ّز بيده 
عصاه وقال: اآلن العصا.. نريد 
الرئيس ال����ذي يحمي لبنان، 
وأطلق الراعي سلسلة الءات 
تتبناها البطريركية املارونية: 
ال للمؤمتر التأسيس����ي، وال 
للمثالثة في النظام، ال للشغور 
الرئاسي، وال لنقد الدستور 

وامليثاق.
ومن الرابية، أعلن النائب 
سامي اجلميل فشله في اقناع 

أهالي العسكريني املخطوفني يشعلون اإلطارات امام السراي احلكومي 

التمديد 
للبرملان بات 

حتصيل حاصل 
األربعاء املقبل  

والبطريرك يرفع 
عصاه بوجه 
املقاطعني 

النتخاب الرئيس 
ويعلن 4 الءات: 

ال للتأسيسي 
ال للمثالثة وال 

للشغور أو نقد 
الدستور

مصادر لـ »األنباء«: 
املفاوض اللبناني 

استعان باملوقوف 
جمعة ملفاوضة 
اخلاطفني عبر 

»السكايب«
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اس���تقبل نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، في مكتبه مبقر وزارة 
الداخلية صب���اح اليوم )أمس( رئيس جلنة أهالي 
املرتهنني في غوانتانامو احملامي خالد العودة، وذلك 
الستعراض التقرير املتكامل لكل اإلجراءات املتبعة 

في سبيل اإلفراج عنهم.
وفي بداية اللقاء، رح���ب اخلالد بضيفه، مؤكدا 
أن هذه القضية حتظ���ى باهتمام كبير من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وأنها كانت على 
رأس القضايا التي بحثها سموه خالل لقائه األخير 
مع الرئيس األميركي باراك أوباما، وأن س���موه لن 
يتوانى حلظة لعرض هذا املوضوع في كل احملافل 

الدولية.
ولفت إلى دعم أجهزة وزارة الداخلية لعمل اللجنة 
ومساندتها حتى تتحقق األهداف التي تسعى إليها 
واملرجوة منه���ا، معربا عن أمله في أن يتم اإلفراج 

قريبا عن باقي املرتهنني.
واطلع اخلالد على آخر التقارير واملس���تجدات 
اخلاصة بعمل اللجنة ودورها في هذا اإلطار، وأصدر 
عدد من التوجيهات واملالحظات لرئيس اللجنة لدعم 

اجلهود الرامية لتحقيق األهداف املنشودة.
هاني الظفيري

ألقي القبض على عسكري في املرور يقوم باالستهتار 
والرعونة مبركبته الرياضية في »صناعية اجلهراء« ومتت 
احالته الى جهة االختصاص مع ش����خص آخر كان ايضا 

يقوم باالستهتار والرعونة ولكن في منطقة الواحة.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني ان تعليمات 
اللواء ابراهيم الطراح بانتشار رجاله بعد نزول حبات املطر 
يوم امس األول لضبط املستهترين، حيث مت رصد مركبة 
رياضية يقوم قائدها باالستهتار والرعونة في صناعية 
اجلهراء، وعلي����ه مت اغالق الطريق وضبطه ليتضح أنه 
مواطن )21 عاما( يعمل عسكريا في قطاع املرور، وأردف 
املصدر أن رجال أمن اجلهراء قاموا بضبط شخص آخر 
كان يستعرض بسيارته فور نزول املطر في منطقة الواحة 
ليتضح أنه بدون )24 عاما(  ليتم حجز املركبتني ورفع 

تقرير باألشخاص املضبوطني.

هاني الظفيري

شن رجال أمن محافظة اجلهراء حملة جديدة يوم 
امس األول بتعليمات من مدي���ر األمن اللواء ابراهيم 
الط���راح وتنفيذ العقيد فالح عوض العازمي والعقيد 
منصور الديحاني على عدد من مناطق احملافظة ومت 
رصد عدد من املخالفني لقانون االقامة ومطلوبني ومت 

إحالتهم الى جهة االختصاص.
وقال مصدر أمني ان احلملة التي شنها رجال أمن 
اجلهراء على املطالع ونقاط التفتيش مت خاللها ضبط 
3 بدون اثبات وانتهاء االقامة كما مت ضبط ش���خص 

مطلوب مدني وحجز 4 مركبات استهتار ورعونة
وآخر باشتباه سرقة بانشي و11 شخصا دون اثبات 
وحتري���ر 22 مخالفة مروري���ة باالضافة الى ضبط 5 
مس���جل بحقهم قضايا تغيب و6 أش���خاص مخالفني 

لقانون االقامة.

الشيخ محمد اخلالد خالل استقباله احملامي خالد العودة

عسكري من مرور اجلهراء يسحب املركبة املخالفة إلى كراج احلجز 

بقي من بني املضبوطات خالل حملة اجلهراء

اخلالد: قضية احملتجزين
في غوانتانامو حتظى باهتمام 
بالغ من صاحب السمو األمير

عسكري مرور سقط في شباك 
أمن اجلهراء عقب وصلة استهتار

أمن اجلهراء الحق املستهترين 
وسجل 22 مخالفة

لصوص سرقوا ماكينة وزير سابق

4 آالف دينار و60 فاتورة سرقها 
مجهول من مركبة بعد كسر »اجلام«

مصري يبيع اخلمور
ببقالة إيراني في القصر

مجهوالن بزي رياضي
سلبا هنديًا بعد الدفع

مقابل صالة أفراح

زوج عنيف يضرب زوجته
بسبب »سخيف«

»بدون« يتهم »مباحث«
باستخدام القسوة خالل التوقيف

حبس مواطن أساء لرئيس مجلس 
القضاء بتغريدات عبر »تويتر«

شاب يتهم 4 باالعتداء عليه بعد 
استدراجه بالقوة في محطة وقود

عبدالعزيز فرحان

أق���دم مجهولون على س���رقة »ماكين���ة ديزل« 
تخص وزيرا سابقا امس األول كان قد وضعها في 
س���احة ترابية بالقرب من الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
وقال مصدر أمني ان وزيرا سابقا يسكن مبنطقة 
العديلي���ة تق���دم لإلبالغ عن الس���رقة ف���ي مخفر 
الصليبخات، حيث أف���اد مبواصفات املاكينة التي 
متت سرقتها، مشيرا الى انه ال يشك أو يتهم أحدا، 

وعليه متت إحالة القضية جلهات االختصاص.

أمير زكي

سجل وكيل نيابة اجلهراء قضية سرقة عن طريق 
حتطيم حرز، ورفع رج���ال األدلة اجلنائية اآلثار من 
مركبة مواطن في محاولة للتوصل الى هوية اجلناة. 
وكان مواطن تقدم الى مخفر النعيم ببالغ قال فيه انه 
كان يضع في مركبته االمريكية 4 آالف دينار وفواتير 

تقدر ب� 60 فاتورة. 
وأضاف املواطن: نحو الس���اعة ال� 11 توجهت الى 
سيارتي وإذ بي أجد الزجاج األيسر قد كسر وسرقت 

من داخل املركبة األغراض السالف ذكرها.

هاني الظفيري

احتجز وافد من اجلنسية املصرية في نظارة مخفر 
اجلهراء بعد ضبط���ه وبحوزته كمية من قناني املياه 

اململوءة باخلمر احمللي، ومت رفع تقرير بالواقعة.
وقال مصدر أمني إن قائد منطقة اجلهراء دخل إلى 
إحدى البقاالت وشاهد وافدا مصريا لديه عدد من قناني 
املياه املعبئة املوجودة حتت طاولة الكاشير، فتبني أنها 
خمور محلية يقوم املصري ببيعها على الزبائن الذين 
يطلبون ش���راءها، وعليه مت احتجاز املصري متهيدا 

إلحالته الى املباحث والنيابة.

هاني الظفيري

تقدم واف�د ه�ن�دي يعمل في احد ال��مط�اعم ببالغ 
ال���ى مخ�فر الن�عي�م مت�هما ش���خ�صين مجه�ولين 
 يرتديان ال���زي الرياضي بس���لبه هاتف���ه النقال

)ايفون 4(.
وقال المبل���غ انه كان مكلف���ا بالعمل في صالة 
افراح في منطقة النعيم. وبعد انتهاء عمله في ساعة 
متأخرة اوقفه مجهوالن وقاما بضربه ودفعه على 

االرض وسرقة هاتفه باالكراه.

عبدالعزيز فرحان 

أقدم زوج امس االول على ضرب زوجته بس���بب 
خالف بينهما، مسببا تورما بعينها بسبب لكمة عنيفة 

من قبل الزوج، وذلك في منطقة جابر األحمد.
وقال مصدر امن���ي ان الزوجةكان بحوزتها تقرير 
طبي يفيد فيه تعرضها للضرب بالعني اليمنى، واأللم 
بالنصف األمين من الوجه، وقد تقدمت بشكوى بحق 
زوجها، وعن سبب املشاجرة افادت بسبب خالف سخيف 
لم يتمالك أعصاب���ه وانهال عليه بالضرب، وعليه مت 
تسجيل قضية اعتداء بالضرب وجار استدعاء الزوج 

العنيف.

هاني الظفيري

تقدم شخص من غير محددي اجلنسية إلى مخفر 
الفحيحيل ببالغ، مصطحبا معه تقريرا من إدارة حتقيق 
األحمدي تتضمن أن التحقيقات خلصت إلى أن املدعي 
تعرض للقسوة خالل التعامل معه، ومت تسجيل قضية 

رقم 2014/428.

مؤمن المصري

قضت محكمة اجلنايات امس في قضية اإلساءة للقضاء 
واملتهم بها صاحب حساب »إال الدستور« بحبس املتهم 
4 س����نوات مع الشغل والنفاذ. وكانت النيابة قد وجهت 
االتهام للمغرد أحمد عبدالعزيز فاضل صاحب حساب »اال 
الدستور« بسبب تغريدات نشرت عبر حسابه في موقع 
»تويتر«. وذلك بن����اء على بالغ تقدم به رئيس املجلس 
األعلى للقضاء فيصل املرشد اتهم فيه حساب »اال الدستور« 
باالس����اءة له.  من جانب آخر، مددت محكمة االستئناف 
ام����س الى  27 نوفمبر املقبل جلس����ة النطق باحلكم في 
قضية املغرد )ع.ج( احملكوم باحلبس س����نتني مع وقف 
النفاذ وبغرامة 500 دينار لوقف التنفيذ عن تهمة العيب 
في الذات االميرية عبر تغريدة دونها على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، حيث تقدمت إدارة أمن الدولة ببالغ 

ضده بتهمة العيب في الذات االميرية.

محمد الجالهمة

اتهم شاب كويتي من مواليد 1991 أربعة أشخاص 
يعرف عددا منهم باستدراجه الى منزل قيد االنشاء 

واالعتداء عليه.
وقال املبلغ انه كان يعبئ س���يارته بالوقود في 
منطقة بيان وخالل قيامه بتعبة سيارته صعد الى 
سيارته 3 أشخاص وقام رابع باللحاق به بسيارته 
واجبروه على التوجه الى مسكن قيد االنشاء واعتدوا 

عليه.

مصري مفصول ارتدى غترة وعقاالً وزوّر توقيع املبلّغ

»اجلنائية« تضع مواطنًا ُسرق من رصيده البنكي
3 آالف دينار في دائرة االشتباه

مجهول جرّد مواطنة من »املواطنة« وسرق وثيقة طالقها

عبداهلل قنيص

قال مصدر امني ان مواطنا 
س����يخضع لتحقيقات اضافية 
لالشتباه في تورطه في قضية 
سرقة 3000 دينار من رصيده 
البنكي مبعاونة وافد مصري 
ج����ار ضبطه، هذا، وس����جلت 
قضية تزوير في محرر رسمي 
بشكل مؤقت في مخفر اجلليب، 
وحول تفاصي����ل القضية قال 
مصدر امني ان مواطنا تقدم الى 

احد البنوك احمللية وكان بصدد 
إيداع مبلغ مالي وخالل قيامه 
باإليداع سأل عن رصيده البنكي 
ليبلغه املوظ����ف بأن رصيده 
البنكي 7000 دين����ار، وهناك 
املواطن وأبلغ ان رصيده  ثار 
10 آالف دين����ار وطلب معرفة 
التي اجريت  عمليات السحب 
ابالغه بأنه  على حسابه ليتم 
سحب قبل يومني 3000 دينار. 
وقال املصدر ان املواطن قال ان 
البطاق����ة البنكية فقدها وأبلغ 

إدارة البن����ك بوقف العمل بها، 
وأشار املصدر الى ان إدارة البنك 
استعلمت عن مكان سحب ال� 
3000 دينار وتبني لها ان شخصا 
انتحل صفته وقدم مستند بدل 
فاق����د لبطاق����ة مدنية تخصه 
املبلغ وأتقن توقيعه.  وتسلم 
وأشار املصدر الى ان إدارة البنك 
اظهرت صورا عن سحب املبلغ 
وتبني للمبلغ املجني عليه، ان 
وافدا مصريا ارتدى غترة وعقاال 
وأن هذا الوافد كان يعمل لدى 

املواطن وفصله قبل 3 اشهر، 
وح����ول األس����باب التي دعت 
مباح����ث الفروانية الى وضع 
املواطن في دائرة االشتباه قال 
املصدر االمني ان هذا ينطلق من 
ش����كوك تنتاب رجال املباحث 
بشأن ضلوع املبلغ في القضية 
بالتواطؤ م����ع الوافد املصري 
بحيث يرفع قضية على البنك 
السترداد ما حصل عليه شريكه 
في القضية حسب اعتقاد رجال 

املباحث.

محمد الجالهمة

ف���ي قضي���ة ال تخلو من 
الى  الطرافة تقدمت مواطنة 
مخفر ميدان حولي، وسجلت 
قضية س���رقة ع���ن طريق 

اقتح���ام غرف���ة وبتصنيف 
انها  املبلغة  جنايات، وقالت 
كانت تتناول طعام العش���اء 
خ���ارج املنزل وحينما عادت 
الى منزلها الكائن في حولي 
رصدت الباب اخلارجي وعليه 

آثار خدوش حيث س���ارعت 
الستطالع اغراضها فوجدت 
ان اللص سرق جواز سفرها، 
اجلنسية، البطاقة االنتخابية 

ووثيقة طالقها.
وح���ول إذا ما كانت تتهم 

احدا بالسرقة اجابت املبلغة 
بأنها ال توج���ه االتهام ألحد 
بعينه، ه���ذا، وانتقل رجال 
األدل���ة اجلنائي���ة إلى موقع 
البالغ لرفع اآلثار التي خلفها 

اللص وراءه.

اجلناة ارتكبوا خطأ جسيما باالتصال بهواتفهم النقالة في مكان اجلرمية

األقمار االصطناعية كشفت غموض اجلرمية وضبط 3 مصريني سوابق

مباحث العاصمة تغلق ملف مقتل الباكستاني
بعد تكبيله وإلقاء جثته في الواحة

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص

إدارة  أن  علمت »األنباء« 
بح����ث وحت����ري محافظ����ة 
العاصمة متكنت من ضبط 
3 من املتورطني في مقتل وافد 
باكستاني وهم من اجلنسية 
املصرية، مشيرا الى ان هناك 
3 وافدين اخرين جار ضبطهم 
الش����تراكهم م����ع املتهم����ني 
املوقوفني. وقال مصدر أمني ان 
اغلب املتهمني بالقتل من ارباب 
السوابق وان أحدهم مطلوب 
للسجن 4 سنوات ومتهم في 
جرائم سرقة وجرمية اخالقية. 
وحول كيفة ضبط املتهمني 
امن����ي: ان مدير  قال مصدر 
العامة للمباحث  عام اإلدارة 
اجلنائية اللواء محمود الطباخ 
كلف رجال مباحث العاصمة 
القضية  بسرعة إغالق ملف 

حي����ث مت تكليف فريق عمل 
مكون من العقيد خالد خميس 
واملقدمني فواز خريبط وعلي 
التمار والنقيبني فواز الصباح 

وحمد حمود، ومت التنسيق مع 
شركات االتصاالت لتزويدهم 
بالهواتف املستخدمة في موقع 
العثور على اجلرمية، السيما 
انها منطقة غير مأهولة ونادرا 
ما يتردد عليها احد، وتبني لهما 
ان هناك هاتفني استخدما في 
موقع اجلرمية في وقت تزامن 

مع اختفاء الباكستاني.
ومضى املصدر بالقول: مت 
االستعالم عن الهاتفني اللذين 
استخدما وتبني انهما يعودان 
لوافدين من اجلنسية املصرية، 
حيث مت ضبطهما واعترفا على 
4 شركاء لهما ضبط أحدهم 
وهن����اك 3 هاربني، واعترف 
اجلناة اجلرمية مبحاولة سرقة 
مخزن يقوم اآلسيوي القتيل 
على حراسته واعترفا على 
سلسة من اجلرائم املشابهة 

والعنيفة.

من حريق الفروانية  حريق مصنع األخشاب خسائره مادية 

حريق منجرة أسفل بناية في الفروانية
والسيطرة على حريق مصنع أخشاب

خطأ إجرائي ُيّكن مطلوبًا على ذمة سرقة
من الهرب من مخفر مبارك الكبير

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

بسبب خطأ إجرائي، متكن 
متهم في قضية س���رقة من 
الهرب من مخفر مبارك الكبير. 
امني فإن  وبحس���ب مصدر 
مباحث مبارك الكبير اوقفت 
شابا كويتيا التهامه بارتكاب 
قضية س���رقة مركبة، وبعد 

التحقيق معه من قبل املباحث 
مت نقل���ه الى احملقق لتدوين 
اقواله على ان يعاد الى املباحث 
الستكمال التحقيق معه. وقال 
امر محق���ق املخفر  املصدر: 
بإطالق س���راح املتهم بكفالة 
مالية على ذمة القضية التي مت 
التحقيق معه بشأنها، وأحال 
احملقق ملف قضية املتهم الى 

ضابط االحوال لالستعالم عما 
اذا كان مطلوبا على ذمة قضايا 
اخرى دون ان ينتبه )ضابط 
االحوال( الى ان املتهم مطلوب 
إلعادة التحقيق معه على ذمة 
قضايا اخرى. ومضى املصدر 
قائال: تبني ان املتهم مطلوب 
للتنفيذ املدني، حيث مت نقله 
الى التنفيذ، وبعد ان دفع املبلغ 

املستحق قام ضابط االحوال 
بإطالق س���راحه دون اعادة 
قراءة كتاب املباحث بش���أن 

اعادة املتهم للتحقيق.
واشار املصدر الى ان قوة 
مباحث مبارك الكبير رفعت 
تقريرا بش���أن اإلهمال الذي 

صدر عن قوة املخفر.

عبدالعزيز فرحان

أخمد رجال اإلطفاء حريق 
ف����ي س����رداب إحدى  منجرة 
العم����ارات مبنطقة الفروانية، 
وقال مدير إدارة العالقات العامة 
في اإلطفاء العقيد خليل األمير 
انه فور تلقي البالغ توجه كل 
من مراك����ز إطف����اء الفروانية 
والعارضية واإلسناد الى موقع 

احلادث، وتبني لرجال اإلطفاء 
عند وصوله����م الى املوقع انه 
النيران تزداد بس����بب كثافة 
األخشاب وسرعة اشتعالها ما 
أدى الى حالة استنفار لرجال 
اإلطف����اء إلخ����الء العمارة من 
سكانها وسرعة عملية مكافحة 
النيران قبل ازدياد انتشارها، 
واس����تغرقت عملي����ة مكافحة 
احلريق حوالي س����اعة كاملة 

حتى مت����ت الس����يطرة عليها 
دون أي إصاب����ات. كم����ا أخمد 
اإلطفائي����ون حريقا اندلع في 
مصنع لألخش����اب في منطقة 
صبحان الصناعية، وش����ارك 
في التعامل مع ألس����نة اللهب 
فرقة إطفاء مركز صبحان بقيادة 
الرائد فيصل محمد، وفرقة إطفاء 
مركز مبارك الكبير، ومت اخماد 

احلريق دون أي إصابات.

 »املخاطر األمنية« مبشاركة اجليش واحلرس والشرطة واإلطفاء
هاني الظفيري

القيادة  بحضور مدير عام 
التنسيقية حلماية األمن الداخلي 
اللواء أديب السويدان أقيم مبقر 
القيادة التنسيقية حلماية األمن 
ادارة املخاطر  الداخلي مترين 
األمنية وذلك مبق����ر عمليات 

القي����ادة التنس����يقية حلماية 
األمن الداخلي، مبشاركة عناصر 
من اجليش الكويتي واحلرس 
الوطن����ي والش����رطة واالدارة 
العامة لإلطفاء. من جهته، أشار 
اللواء أديب السويدان إلى أهمية 
دور القيادة التنسيقية حلماية 
األمن الداخلي في تفعيل العمل 

األمني املشترك، الفتا إلى أن هذا 
التمرين يأتي استكماال للتمارين 
السابقة التي مت تنفيذها كتمرين 
»درع« واخلاص مبكافحة الشغب 
ومترين»بي����رق« لالقتح����ام، 
ومترين »تع����اون« للقتال في 
املناطق املبنية، ومترين إدارة 
األزم����ات والك����وارث ومترين 

»برق« ملكافحة اإلرهاب ومترين 
إعداد اخلطط األمنية. وأوضح 
العميد السويدان دور وأهمية 
القيادة التنسيقية حلماية األمن 
الداخلي باعتبارها اجلهة املخولة 
الداخلية واملس����ؤولة  بوزارة 
ع����ن توجيه الق����وات وربطها 

والتنسيق فيما بينها.
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مصرع مسنّة في جاخورإسعاف تصطدم مبركبتني أثناء نقلها حلالة

هاني الظفيري

كتبت النجاة لحالة كانت بداخل اسعاف 
بعد اصطدام سيارة االسعاف بمركبتين عند 
تقاطع طريق الغوص مع مبارك الكبير وتم 
ابالغ عمليات الوزارة بالواقعة التي استكملت 

طريقها الى مستشفى العدان.
وفي جانب آخر، قام شخص بحالة غير 
طبيعي���ة باالصطدام بدوري���ة مرور قرب 

حسينية الصفافير.
وتم رفع تقرير بالواقع���ة الى الجهات 

المختصة.

محمد الجالهمة

أحيلت جثة سيدة مسنة إلى الطب الشرعي 
للوقوف على أس���باب وفاتها، وجاءت إحالة 
اجلثة بأمر من مدير نيابة اجلهراء وذلك بعد 
أن قام زوج السيدة بنقل زوجته جثة هامدة 

إلى املستشفى، وقال الزوج إنه كان وزوجته 
داخل جاخور في العبدلي وانه وجد زوجته في 
حالة إعياء شديدة وسارع بنقلها إلى املستشفى، 
ويرجح مصدر أمني أن تكون الوفاة طبيعية، 
مش���يرا الى ان اإلحالة للطب الشرعي إجراء 

روتيني.

500 دينار سرقها مجهول 
من حساب سوري البنكي

محمد الجالهمة

سجل وافد سوري قضية تزوير في محرر بنكي 
في مخفر الفحيحيل، وقال في القضية ان شخصا 

ال يعرفه سحب من رصيده البنكي 500 دينار.
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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

زودت السلطات اإلماراتية باسم الشركة املستوردة ومكان التخزين واسم املتسلم وهاتفه وضبط سوريني وأردني وإماراتي

»املكافحة« تنسق مع السلطات اإلماراتية لضبط 5 ماليني حبة مخدرة 

في هذه القضي���ة ورد عليه 
الشيخ محمد اخلالد بالتأكيد 
على ان التعاون املشترك من 
اساسيات العمل بني االشقاء 
وان ما ميس اي دولة خليجية 

ميس امن الكويت.

الى دولة خليجية اخرى، إلى 
ذلك مت تبادل وزيري الداخلية 
في الكويت واالمارات برقيات 
التعاون  التهنة بش���أن هذا 
الوثيق اذ اكد وزير الداخلية 
االماراتي تثمينه للدور الكويتي 

الى  العني وضبط املخدرات 
جانب ضبط سوريني واردني 
ومواطن اماراتي تورطوا في 

جلب هذه الشحنة.
واك���د املص���در ان ه���ذه 
الش���حنة كانت في طريقها 

عرضت السلطات االماراتية 
املق����دم قباذرد  اس����تضافة 
ملس����اعدة زمالئ����ه واخوانه 
انتقل  في االمارات وبالفعل 
املقدم قباذرد، ويوم امس متت 
مداهمة املخ����زن في منطقة 

الشركة التي جلبت عليها هذه 
السموم وايضا اسم من تسلم 
الشحنة من داخل االمارات الى 
جانب املخزن الذي وضعت فيه 
الشحنة وهو مخزن لالثاث في 
منطقة العني االماراتية، وعليه 

مكافحة املخدرات عن تهريب 
ش����حنة ضخمة من احلبوب 
املخدرة في اثاث قد وصلت الى 
االمارات وان الشحنة معلوم 
عنها كافة التفاصيل مبا في 
ذلك اس����م املس����تورد واسم 

أمير زكي 

في اطار التعاون والتنسيق 
املش����ترك بني اجهزة وزارة 
الداخلي����ة ف����ي دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي متكن 
رجال االدارة العامة ملكافحة 
الكويت والتي  املخدرات في 
الغنام  اللواء صالح  يرأسها 
وحتديدا ادارة العمليات والتي 
املقدم محمد قباذرد  يرأسها 
والس����لطات االماراتي����ة من 
احباط ض����خ 5 ماليني حبة 
مخدرة الى االسواق اخلليجية، 
وعلمت »األنب����اء« ان املقدم 
قب����ازرد الذي امتلك مختلف 
الى  القضية س����افر  خيوط 
االمارات للتعاون مع السلطات 

االماراتية.
وبحسب مصدر امني فإن 
ادارة  الى  معلوم����ات وردت 

رجال املباحث في اإلمارات يفرغون احلبوب من األثاثاحلبوب املخدرة ضبطت مبخزن في العني اإلماراتيةاللواء صالح الغنام
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الرياضية
»ديوك لندن« وساوثمبتون إلى ربع نهائي املسابقة

»املكبايس« يجرد »السيتي« من لقب كأس احملترفني

سونغ ال يريد »البارسا« بيب: تعلمنا الدرس تشيتشاريتو: سأغتنم الفرص إصابة »الكناري«

ال يريد الالعب الكاميروني الكسندر 
سونغ العب برشلونة واملعار لنادي 

وست هام العودة من جديد الى 
صفوف برشلونة خالل الفترة القادمة. وقد جنح الالعب 

في استعادة جزء من مستواه حتت قيادة املدرب سام 
أالرديس، ووصل وست هام في وجوده إلى املركز الرابع 
بجدول الدوري اإلجنليزي املمتاز. وقال سونغ: »ال أرغب 
في العودة، قلت من قبل لو رحلت عن »البارسا« فأنا عائد 

إلجنلترا وأنا سعيد هنا كذلك أسرتي هنا سعيدة، وال 
داعي للتفكير في شيء آخر«.

في سياق آخر، ذكرت الصحف أن إدارة ليڤربول حتاول 
بقوة التعاقد مع الالعب األملاني ماركو ريوس جنم 

بوروسيا دورمتوند خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
القادمة.

أعرب االسباني بيب غوارديوال 
املدير الفني لفريق بايرن 

ميونيخ األملاني عن سعادته 
بالتأهل الى الدور ثمن النهائي 

ببطولة كأس االحتاد وذلك بعد جتاوز محطة هامبورج 
الصعبة.

وقد صرح غوارديوال لصفحة النادي الرسمية على تويتر: 
لقد تعلمنا من درسنا املاضي عندما تعادلنا سلبيا قبل عدة 

أسابيع بالبوندزليغا لذلك كان يجب علينا حتقيق الفوز 
بلقاء الكأس.

وتابع: هدفنا كبير في هذه املنافسة وهو البقاء حتى 
النهاية، ولدينا اآلن استراحة حتى شهر مارس، إنه شيء 

جميل أن تعرف أنك مازلت تنافس في بطولة الكأس 
وتدافع عن لقبها.

أعرب املكسيكي خافيير هيرنانديز 
مهاجم ريال مدريد عن سعادته 

بتسجيله هدفا من أهداف فريقه 
األربعة التي سجلها في شباك مضيفه نادي كورنيا في 

ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.
وقال خافيير صاحب الهدف الثالث للريال: »سعيد جدا 
لتحقيقنا هذا االنتصار، علي اغتنام أي فرصة تأتيني 

فوق أرضية امللعب وهذا ما حدث«. وحول إمكانية 
اجللوس على الدكة مستقبال، قال تشيتشاريتو: »لن 
أدخل في مهاترات حول مثل هذه القضية، في النهاية 

هناك اختيارات للمدرب وأنا مقتنع بها وسأبذل جهدي 
ألقنعه مبستواي ال أكثر«.

باتت الشكوك حتوم بقوة حول 
مشاركة الالعب االسباني الدولي 
ديڤيد سيلفا في لقاء فريقه مان 

سيتي مع جاره اللدود مان يونايتد في املرحلة العاشرة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم يوم األحد املقبل.
واضطر سيلفا إلى عدم استكمال مباراة سيتي مع 

نيوكاسل يونايتد في دور الستة عشر لبطولة كأس 
رابطة األندية احملترفة )كأس الكابيتال وان( بعدما تعرض 
إلصابة موجعة على مستوى الركبة عقب صدامه القوي 

مع ريان تايلور العب نيوكاسل.
وحاول »الكناري« مواصلة اللعب عقب تلقيه العالج، 
إال أن مانويل بيللغريني املدير الفني للسيتي فضل 

استبداله بالنجم الفرنسي سمير نصري بعد تسع دقائق 
فقط من البداية.

ليفا القناص وحلظة 
تسجيله الهدف 
)أ.ف.پ(

رين يقصي مرسيليا من كأس فرنسا

»البطل الپاڤاري«
يلحق بركب املتأهلني

في كأس أملانيا

واصل بايرن ميونيخ بنج����اح حملة الدفاع عن لقبه 
بطال ملسابقة كأس أملانيا لكرة القدم ببلوغه الدور الثاني 
اث����ر تغلبه على مضيفه هامب����ورغ 3-1 في قمة وختام 

الدور الثاني.
وحسم النادي »الپاڤاري« نتيجة املباراة في شوطها 
األول بهدفي الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي )7( والنمسوي 
دافيد االبا )44(، قبل ان يضيف الفرنسي فرانك ريبيري 
الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني )55(، وسجل بيار-
ميشال السوغا هدف الشرف لهامبورغ في الدقيقة 85.

وكان بايرن ميونيخ اس����تهل حمل����ة الدفاع عن لقبه 
بفوزه على مضيفه بروسن مونستر )درجة ثالثة( 1-4 

في منتصف أغسطس املاضي.
وتأه����ل الرباعي املطارد لباي����رن ميونيخ في صدارة 
البوندسليغا بوروسيا مونش����نغالدباخ وڤولفسبورغ 

وهوفنهامي وباير ليڤركوزن.
وف��������از بوروس����ي���ا مونش����نغالدباخ على مضيفه 
اينتراخ����ت فرانكفورت بهدفني للبلجيكي ثورغان هازار 
)16( والغيني ابراهيما تراوري )67( مقابل هدف للتشيكي 
فالتش����الف كادليتش )89(، وڤولفس����بورغ على ضيفه 
هايدنهامي من الدرجة الثانية ب� 4 أهداف لإليطالي دانيال 
كاليغيوري )28( والهولندي باس دوست )44( والبرازيلي 
لويز غوستافو )65 و78( مقابل هدف ملارك شناترر )12(، 

وهوفنهامي على ضيفه اف اس في فرانكفورت )ثانية( ب� 5 
أهداف لسفن شيبلوك )23( والدمناركي يانيك فيسترغارد 
)45( والبرازيلي روبرتو فيرمينو )56 و90( والفرنسي 
انطوني موديست )7( مقابل هدف للمالطي اندريه شيمبري 
)80(. واحتاج باير ليڤركوزن الى ركالت الترجيح 4-5 
للفوز على مضيفه ماغدبورغ )درجة رابعة( بعد انتهاء 
الوقتني االصلي واإلضافي بالتعادل بهدفني للتركي هاكان 
جالهانوغلو )3( واليونان����ي كيرياكوس بابادوبولوس 
)115( مقابل هدفني لكريستوف سييفكيس )28( ونيكالس 

براندت )111(.

كأس المحترفين الفرنسية

قلب رين الطاولة على ضيفه مرسيليا متصدر الدوري 
عندما حول تخلفه 0-1 الى ف����وز 2-1 وبلغ ثمن نهائي 
كأس احملترفني الفرنس����ية في ختام الدور الثالث. وكان 
مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي الواعد ميشي 
باتش����وياي في الدقيقة 19، لكن رين أدرك التعادل مطلع 
الشوط الثاني عبر النرويجي اندريس كونرادسن )60(، 
وخطف رين هدف الفوز ف����ي الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع عبر فيليب هوسينيه.
وتأهل أيضا متز بفوزه على مضيفه نيس 3-2 بركالت 

الترجيح.

»امللكي« يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

الميال يسعد توتنهام 
)رويترز(

حقق نيوكاس���ل مفاجأة م���ن العيار الثقيل 
عندما جرد مان سيتي من لقبه بطال لكأس رابطة 
احملترفني االجنليزية لكرة القدم بفوزه عليه 0-2 

في عقر داره ليبلغ الدور ربع النهائي.
وخاض »السيتيزينز« املباراة بتشكيلة قوية 
غاب عنها فقط املهاجم االرجنتيني س���يرخيو 
اغويرو ومواطنه الظهير األمين بابلو زاباليتا 
باالضافة الى القائد البلجيكي فانسان كومباني، في 
حني لعب منذ البداية العاجي يايا توريه واالسباني 

دافيد سيلفا والبوسني ادين دزيكو.
وبدوره لم يش���ارك »املكبايس« بتشكيلته 
االساسية حيث لم يلعب املهاجم السنغالي بابيس 
سيسيه. وفاجأ نيوكاسل مضيفه بهدف مبكر 
عندما ارتكب البرازيلي فرناندينيو خطأ فادحا 
فوصلت الكرة الى الش���اب اجلامايكي روالندو 
ارونز الذي مررها بحرفنة بني ساقي احلارس 
االرجنتيني ويلفريد كاباييرو بعد مرور س���ت 

دقائق فقط لتتهادى داخل الشباك.

وضغط »السيتي« على مرمى منافسه لكن 
التنظيم الدفاعي احملكم من نيوكاسل حال دون 

تشكيله خطورة كبيرة.
وفي الش���وط الثاني اضطر مدرب السيتي 
التشيلي مانويل بيللغريني الى اشراك اغويرو 
في الدقائق العش���رين االخيرة لكن نيوكاسل 
سجل هدفه الثاني بواسطة البديل الفرنسي محمد 
سيسوكو الذي قام مبراوغة العبني من الفريق 
املضيف قبل ان يغمز الكرة ببراعة داخل املرمى 

)76(. وكان نيوكاس���ل استهل املوسم بطريقة 
س���يئة حتى ان مجل���س إدارة النادي كان قاب 
قوسني من اقالة املدرب الن بارديو، لكن االخير 
جنح في البقاء في منصبه وقد عاد بفوز ثمني 

االحد املاضي من توتنهام 1-2.
وقاد املهاجم االيطالي الدولي غراتسيانو بيليه 
فريقه ساوثمبتون الى الفوز على مضيفه ستوك 
سيتي 3-2 بتسجيله هدفني في الدقيقتني 6 و88 
وأضاف شاين لونغ الهدف اآلخر )31(، في حني 

سجل لستوك ستيف نزونزي )49( والسنغالي 
مامي بيرام ضيوف )82(.

وشهدت املباراة طرد مهاجم ستوك العمالق بيتر 
كراوتش حلصوله على بطاقتني صفراوين.

وتأهل توتنهام هوتسبير بسهولة الى دور 
الثمانية بعد فوزه على برايتون آند هوف البيون، 
في مباراة تأجل انطالقها ملدة 15 دقيقة بسبب 
ازدحام املرور، بهدفني سجلهما االرجنتيني اريك 

الميال )54( وهاري كاين )74(.

زالتان يستبعد فوزه بالكرة الذهبية
اعترف النجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش، هداف باريس سان جرمان بأنه ال يثق بحظوظه في الفوز 
بالكرة الذهبية كأفضل العب في العالم 2014. وصرح إبرا »إنني مرشح، لكن من الصعب الفوز بها ألنني 
لم أشارك في كأس العالم بالبرازيل، هناك الكثير من الالعبني الذين قدموا موندياال رائعا، هؤالء لديهم 
أفضلية«. واعتبر زالتان أن املوسم املاضي كان األفضل في مسيرته، مبينا »أريد أن أكون أفضل حاال في 
كل عام، هذا ما أفعله كل يوم، االجتهاد في العمل«. وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو واألرجنتيني 
ليونيل ميسي قائمة املرشحني للفوز بجائزة الكرة الذهبية بحسب ما أعلنته مجلة »فرانس فوتبول«.

بدأ ريال مدريد بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطال ملسابقة 
كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه كورنيا 
من الدرجة الثالثة 4-1 في ذهاب دور ال� 16. وخاض النادي 
امللكي مباراة الذهاب بس���بب مشاركته في بطولة العالم 
لألندية من 10 إلى 20 ديسمبر املقبل في املغرب باعتباره 
بطال ملسابقة دوري أبطال أوروبا، على ان يستضيف مباراة 
اإلياب في الثاني من ديس���مبر املقبل وهو الذي تقام فيه 

باقي مباريات الذهاب للمسابقة.
وكان الريال قد توج بطال للمس���ابقة املوس���م املاضي 

بفوزه على برشلونة في املباراة النهائية 1-2.
ودخل املرينغي املباراة، مبعنويات عالية بعد انتصاراته 
املتتالية التي بلغت 9 في مختلف املسابقات آخرها على حساب 
غرميه التقليدي برشلونة )3-
1( في الكالس���يكو السبت 
املاضي، وهو سجل 38 هدفا 
في املباريات التسع األخيرة 

مقابل 6 دخلت مرماه.
وأراح املدرب اإليطالي 
كارلو انشيلوتي الكثير 

انه  من جنومه خاصة 
تنتظ���ره قمة 
ي���ة  ر ن���ا

الثالثاء املقبل أمام ضيفه ليڤربول االجنليزي في اجلولة 
الرابعة من مس���ابقة دوري أبطال أوروبا وقبلها مواجهة 
مضيفه غرناطة الس���بت املقبل في الدوري احمللي، حيث 
غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه بيبي وقائده 
ايكر كاسياس وسيرجيو راموس واالملاني طوني كروس 
والكرواتي لوكا مودريت���ش والويلزي غاريث بيل، فيما 
بقي البرازيلي مارسيلو على دكة البدالء ودخل في الشوط 

الثاني وسجل الهدف الرابع.
ووجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في فك التكتل الدفاعي 
لكورنيا في الش���وط األول وافتتح التسجيل عبر مدافعه 
الدولي الفرنس���ي رافايل فاران بضربة رأسية )9(، ولكن 
فرحة رجال انشيلوتي لم تدم سوى 12 دقيقة حيث جنح 
اوسكار مونوز في إدراك التعادل مستغال خطأ لدفاع النادي 
امللكي في التعامل من احدى هجمات أصحاب األرض )21(. 
وأعاد فاران التق���دم للنادي امللكي بالطريقة ذاتها للهدف 
األول عندما طار لكرة من ركلة ركنية اليسكو وتابعها 

داخل املرمى )37(.
وتابع »الريال« سيطرته في الشوط الثاني وعزز 
تقدمه بالهدف الثالث عبر الدولي املكسيكي خافيير 
هرنانديز تشيتشاريتو )54(، قبل ان يختتم مارسيلو 

املهرجان بهدف رابع )76(.
وفي مباراة ثانية، حقق اش���بيلية فوزا س���احقا على 
فريق كاتالوني آخر هو مضيفه س���اباديل من 

الدرجة الثانية 1-6.
وسجل الفرنسي تيموثي كولودييتشاك )28( 
وياغو اسباس خونكال 
)43 و60 و90 من ركلة 
والفرنسي  ج���زاء( 
اآلخر كيفن غاميرو 
ركلة  من   67(
ج����������زاء( 
وخوسيه 
انطونيو 
ري��ي��س 
 )7 0 (
أه����������داف 
 ، شبيلية ا
واي��رن��س��ت 
ف���ورغ���اس 
هدف   )75(

ساباديل.

فاران املتألق
وصاحب الهدفني 

)أ.ف.پ(

اجلامايكي روالندو 
يعاقب دفاع السيتي 
)أ.ف.پ(
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تعثر ميالن ونابولي.. وانتصار »األفاعي« في »الكالتشيو«

جنوى يكبد »اليوڤي« أول خسارة.. وروما يقبل الهدية
أسدى جنوى خدمة كبيرة الى روما عندما فجر 
املفاجأة وأحلق اخلسارة األولى بيوڤنتوس املتصدر 
وحام���ل اللقب في األع���وام الثالثة األخيرة بفوزه 
عليه 1-0 في املرحلة التاسعة من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
وسجل املدافع السابق للغرمي التقليدي ميالن، 
لوكا انطونيني هدف املب���اراة الوحيد في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وهي اخلسارة االولى لفريق »السيدة العجوز« 
في الكالش���يو هذا املوس���م والثالثة بقيادة مدربه 
اجلديد ماسيميليانو اليغري في مختلف املسابقات 
بعد خس���ارتني متتاليتني في مسابقة دوري ابطال 
أوروبا وبنتيجة واحدة 0-1 امام مضيفيه أتلتيكو 
مدريد اإلسباني واوملبياكوس اليوناني، كما هي ثالث 
نتيجة مخيبة ليوڤنتوس في مبارياته ال� 6 األخيرة 
في مختلف املسابقات بعد سقوطه في فخ التعادل 
أمام مضيفه ساس���وولو 1-1 في املرحلة السابعة. 

وجتمد رصيد »اليوفي« عند 22 نقطة فيما ارتقى 
جنوى الى املركز التاسع برصيد 15 نقطة.

واس���تغل روما الوصي���ف واملطارد املباش���ر 
سقوط البطل وحلق به الى الصدارة بعدما استعاد 
توازنه بفوزه الثمني على ضيفه تش���يزينا بهدفني 
ملاتيا ديس���ترو )9( ودانييلي دي روس���ي )81(، 
وعوض روما سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه 
سمبدوريا 0-0 في املرحلة املاضية وشدد اخلناق 
على »البيانكونيري«. وتعادل ميالن مع مضيفه 
كالياري بهدف جلاكومو بونافونتورا )34( مقابل 
هدف للكولومبي س���يغوندو فيكتور ايباربو 
)24(، ليرفع »اللومباردي« رصيده الى 16 نقطة 
بفارق األهداف أمام سمبدوريا الذي خسر أمام 
مضيفه انتر ميالن بهدف وحيد سجله األرجنتيني 
ماورو ايكاردي )90 من ركلة جزاء( واودينيزي 
الذي مني بخسارة مذلة امام ضيفه فيورنتينا 
ب� 3 أهداف للس���نغالي كوما باباكار )44 و70( 

واالسباني بورخا فاليرو )80(.
وصعد اإلنتر الى املركز الثامن برصيد 15 نقطة 
بفارق األهداف خلف نابولي الذي تعادل مع مضيفه 
اتاالنتا بهدف لألرجنتيني غونزالو هيغواين )86( 
مقاب���ل هدف لألرجنتيني االخ���ر جيرمان دينيس 
)57(، اما فيورنتينا فصعد الى املركز العاشر برصيد 
13 نقطة. وفاز باليرمو عل���ى كييڤو بهدف وحيد 
س���جله نيكوال ريغوني في الدقيقة 81، وتورينو 
على بارما بهدف وحيد س���جله ماتيو دارميان في 

الدقيقة العاشرة.

هيغواين هدف ڤينغر الشتوي

أرسنال في إيطاليا

ليڤا يحذر بايرن من دورمتوند

أكدت صحيفة الغازيتا ديلو س���بورت ان 
نادي أرس���نال دخل في محادثات جديدة مع 
إدارة نابولي بعد توقف املفاوضات السابقة، 
وذل���ك من اجل احلصول على خدمات املهاجم 
األرجنتين���ي غونزال���و هيغواين خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وتوضح األخبار ان الفرنسي آرسني ڤينغر 
املدير الفني ألرسنال يأمل في احلصول على 
خدم���ات الالعب خالل الفترة املقبلة مقابل 31 

مليون يورو.
كما يأمل »الغانرز« في احلصول على خدمات 
الالعب السويسري ستيفان ليشتاينر مدافع 
يوڤنتوس ومنتخب سويسرا من اجل احلصول 
على خدماته خالل فترة االنتقاالت الش���توية 

القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.
ويريد باريس سان جرمان هو اآلخر احلصول 
على خدمات الالعب خالل الفترة املقبلة، وهو 

ما سيشعل الصراع بني الطرفني.

حذر الپولندي روبرت ليڤاندوڤيسكي مهاجم 
فريق بايرن ميونيخ زمالءه من االس���تهانة 
بفريقه السابق بوروسيا دورمتوند قبل لقاء 
بينهما بالدوري األملاني غدا، رغم البداية الكارثية 

لدورمتوند في املسابقة هذا املوسم.
وص���رح ليڤا »بأنها مباراة مهمة للغاية، 
دائما ما يتسم دورمتوند باخلطورة، ومازال 
بإمكانهم الفوز على أي فريق«. وأضاف العب 
دورمتوند السابق »لديهم قائمة طويلة من 
اإلصابات، ومازال أمامهم املوسم بأكمله لقلب 
األوضاع«. وتابع »إن األمور لم تسر على ما 
يرام بالنس���بة لهم في بداية املوسم، ولكن 
دائما ما يكون دورمتوند منافسا صعبا ألي 
فريق، ألنهم ميتلكون العب���ني كبارا، لذلك 
فإننا س���نرتكب خطأ جس���يما لو قللنا من 

إمكانياتهم«.

فالكه: انتظروا العشب الصناعي
نفى جي���روم فالكه األم���ني العام لالحتاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( مزاعم بوجود متييز 
عنصري في قراره بإقامة مباريات كأس العالم 
للسيدات على مالعب بعشب صناعي قائال إن 
هذه األرضيات ستستخدم في بطوالت الرجال 

أيضا في املستقبل.
وقال فالكه: »قد يحدث أسرع مما نتوقع في 
كأس العالم للرج���ال بأن تقام املباريات على 

مالعب بأرضيات عشب صناعي«.
وأقامت 40 العبة دولية بينهن نادين أجنرر 
أفضل العبة في العالم دعوى قضائية في كندا 
مستضيفة كأس العالم للسيدات العام املقبل. 
واختصم���ت الالعبات الفيفا واالحتاد الكندي 

لكرة القدم.
وتدعي الالعبات ان الفيفا واالحتاد الكندي 
ميارس���ان التمييز ضد النساء بإقامة بطولة 
على مالعب بعشب صناعي يرين فيها مخاطر 

وسببا في تغيير طريقة أدائهن.

غضب واضح على اليغري

املدرب االيطالي في حديثه قائال 
»نحتاج للتحس����ن دفاعيا في 
بعض املواقف، لست قلقا من 
النتائج االخيرة، فأمام جنوى 
وساس����ولو كنا األفضل ولكن 
احلظ لم يكن في جانبنا وهو 
امر ال ميكن ان يستمر لألبد«.

آليغري: سوء احلظ يالزمنا
املدرب ماس����يمليانو  دافع 
اليغري املدير الفني ليوڤنتوس 
عن فريقه بعد اخلسارة األولى 
للفريق هذا املوسم محليا والتي 
جاءت في الوقت بدل الضائع 

امام جنوى.
وقال اليغري »لقد لعبنا على 
أرض في غاية السوء، ال ميكن ان 
تلعب كرة قدم ابدا على أرضية 
مثل هذه ومع ذلك كانت الهجمة 
الوحيدة التي تعرضنا لها في 

العشرين ثانية األخيرة«.
وأض����اف »الفوز باللقب ال 
يتحقق فقط بالوصول للنقطة 
رقم 108، ولكن كل ما حتتاجه 
ان تتفوق على صاحب املركز 
الثاني ولو بنقطة واحدة، ولكن 
امامك  العارضة  عندما تق����ف 
ويتألق احل����ارس املنافس في 
صد بعض الكرات اخلطرة عليك 
في الثوان����ي األخيرة، فهذا ما 
نسميه احلظ العاثر. واستمر 

ظهور قوي لروز العائد من اصابة طويلة

»NBA« عرض مميز لشيكاغو بولز في افتتاحية

قدم شيكاغو بولز بقيادة الثنائي ديريك روز 
واالسباني بو غاسول عرضا الفتا في مباراته 
االفتتاحية في الدوري االميركي لكرة الس���لة 
للمحترفني واحلق هزمية قاس���ية بنيويورك 
نيك���س في عقر دار االخير ملعب ماديس���ون 

سكوير غاردن 80-104.
وشهدت املباراة عودة روز الى املالعب للمرة 
االولى منذ 22 نوفمبر عام 2013 بداعي اصابة في 
الغضروف ابعدته طويال عن املالعب علما بانه لم 

يخض سوى 10 مباريات موسم 2014-2013.
وسجل روز 13 نقطة وجنح في 5 متريرات 
حاسمة وقال افضل العب في الدوري عام 2011 
»لم اتخل���ص متاما من الصدأ لكني اقترب من 
ذلك«. واضاف »ال زلت ف���ي حاجة الى بعض 
الوقت لكي استعيد ايقاعي، وقد العب بطريقة 

سيئة في بعض املباريات«.
كما سجل املخضرم االس���باني بو غاسول 
القادم هذا املوسم الى شيكاغو في تسجيل 21 
نقطة وجنح في 11 متابعة، في حني اضاف تاج 

غيبسون 22 نقطة.
ويرش���ح النقاد شيكاغو بولز في املنافسة 
بقوة على احراز لقب بطل املجموعة الشرقية 

هذا املوسم.
في املقابل، كانت بداية ديريك فيشر مدربا 
لنيوي���ورك نيكس مخيبة لآلمال، حيث اكتفى 

افضل العب في صف���وف كارميلو انطوني 14 
نقطة فقط، في حني اضاف اماري س���تودامير 

12 نقطة.
وافتتح ميامي هيت حقبة جديدة بعد رحيل 
لوبرون جيمس وعودته الى صفوف كليفالند 
كافالييرز بفوزه على واشنطن ويزاردز 107-

95 حيث تألق كريس بوش بتسجيله 26 نقطة 
وجناحه في 15 متابعة، وكان بوش جدد عقده 
مع ميامي ملدة خمس سنوات مقابل مبلغ ضخم 

مقداره 118 مليون دوالر.
ولم تنفع النقاط ال� 38 التي س���جلها راسل 
وس���تبروك في ابعاد الهزمي���ة عن اوكالهوما 
سيتي الذي سقط امام بورتالند ترايل باليزرز 

.106-89
وفي املباريات االخرى، فاز تورونتو رابتورز 
على اتالنتا هوكس 109-102، وتشارلوت على 
ميلووك���ي باك���س 108-106، وممفي���س على 
مينيسوتا 105-101، وبوسطن سلتيكس على 
بروكلني نتس 121-105، وانديانا بيس���رز على 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 103-91، وهيوسنت 
روكتس على يوتا جاز 104-93، ودنفر ناغتس 
على ديترويت بيستونز 89-79، وفينيكس صنز 
على لوس اجنيليس ليكرز 119-99، وغولدن 
س���تايت ووريرز على ساكرامنتو كينغز 95-

.77 التفكير في املستقبل يشغل دل بوسكي

جتاهل املدرب الفرنسي رودي غارسيا املدير 
الفني لروما خسارة يوڤنتوس أمام مضيفه جنوى 
به����دف دون رد وهي النتيجة التي جعلت فريق 
العاصمة اإليطالية يش����اركه صدارة الكالتشيو 
بنفس رصيد النقاط مفضال التركيز على أهمية 
عودة فريقه لدائرة االنتصارات بعد التعثر في 
اللقاءين األخيرين في الكالتشيو ودوري أبطال 

أوروبا.
وقال غارسيا لشبكة سكاي سبورت »كان من 
املهم جدا ان نحقق الفوز، خسارة يوڤنتوس ال 
تشغلني وال أهتم بها، املهم اننا عدنا مرة أخرى 

لدائرة االنتصارات«.
وأضاف: »لقد فعلنا املراد بتسجيل هدف مبكر 
جعلنا نلعب بشكل أكثر هدوءا، كنا نلعب بشكل 
متسرع نسبيا في الشوط األول ولكن بعد ذلك 

سيطرنا بشكل أفضل وقدمنا مستوى أعلى«.
واستمر املدرب الفرنس����ي في حديثه قائال: 
»استوري سيخضع لبعض الفحوصات لتحديد 
إصابته، من املؤسف خسارته في هذا التوقيت، كما 
اني فضلت أال أتعجل الدفع باحلارس دي سانتيس 

حتى يتعافى قبل لقاء نابولي القادم«.

اعترف ڤيسينتي دل بوسكي 
املدير الفني للمنتخب اإلسباني 
انه لم يحالفه احلظ مع مهاجم 
فريقه دييغو كوستا، كما شدد 
على أنه ال يرتبط بتعهدات معه 
أو مع غيره بنس����بة »%100«. 
وقال ديل بوسكي في مقابلة مع 
وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( في 

غارسيا: ال أكترث 
لهزمية  »السيدة«

دل بوسكي: التغييرات قادمة في »املاتادور«
العاصمة اإلسبانية مدريد: »لم 
يحالفنا احلظ مع دييغو«. وأكد 
دل بوسكي أنه كان »عنيدا« في 
قراره بضم كوستا إلى صفوف 
»املاتادور« مؤخرا، كما أعرب عن 
ثقته بنجم تشلسي االجنليزي 
مادام لم يظهر هو ما ينافي هذه 

الثقة، على حد تعبيره.
وأضاف: »هو لم يصل بعد 
إلى أفضل حاالته باإلضافة إلى 
أن اإلصابة لم تسمح له بذلك، 
لقد متتعنا باملرونة في التعامل 
مع بعض املواقف وبالعناد في 

التعامل مع مواقف أخرى، وفي 
هذا املوقف غلب العناد، وال أدرى 
إن كنا قد أصبنا أم أخطأنا ولكن 
في تلك اللحظات إذا لم نكن قد 
ضممنا كوستا كان ليتذمر من 

عدم استدعائه«.
وتابع املدير الفني اإلسباني 
الذي قاد منتخب بالده للفوز 
مبونديال 2010 وبطولة أوروبا 
2012: »هذا ال يعني أننا لدينا 
تعهدات معه أو مع غيره بنسبة 
100% ولكننا نلتزم مبا تسفر 
عنه املباري����ات«، موضحا انه 
لي����س نادما على قراراته التي 
اتخذها قب����ل وأثناء مونديال 
البرازيل الذي خرج منه املنتخب 
اإلسباني من دور املجموعات، إال 
أنه كشف أنه يقود حاليا عملية 
تغيير لن يلتزم خالل تنفيذها 
باحترام أسلوب معني للعب أو 

أسماء بعينها.
وأملح قائال: »اجلميع يعلم 
جيدا أننا ال نستطيع أن نلعب 
معتمدين فقط على التمريرات 
القصيرة ولك����ن يجب علينا 
أيضا أن نتحرك على األجناب 
وهذا سيس����اعدنا كثيرا. وأكد 
دل بوسكي أن بعض الالعبني 
الكبار مثل إيكر كاسياس ميكن 
أن يستبدلوا بالعبني آخرين من 
األجيال اجلديدة الصاعدة خالل 
بطولة أوروبا 2016 بفرنس����ا. 
واختتم قائال: »بالطبع ستكون 
العليا وهي  للمنافسة كلمتها 
من س����تحدد قواع����د اختيارا 
الالعبني.. م����ن املهم أن نتمتع 
بوجود العبني ذوي فاعلية.. 
لن نستطيع تكوين فريق جديد 
بشكل مفاجئ.. األمر سيتطور 
خطوة بخطوة.. حلسن احلظ 
أننا لدينا عناصر جيدة ولدينا 

خيارات في كل املراكز«.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا ـ املرحلة 10

10:45beIN SPORTS 2HDديبورتيڤو � خيتافي
أملانيا ـ املرحلة 10

10:30شالكه � أوغسبورغ
فرنسا ـ املرحلة 12

10:30beIN SPORTS 5HDموناكو � ستادرميس
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يسعى العب وسط الهالل السعودي 
املخضرم سعود كريري الى دخول 

تاريخ مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم عندما يستضيف فريقه غدا 
السبت ويسترن سيدني وندررز 

األسترالي في إياب نهائي املسابقة 
القارية على ملعب امللك فهد الدولي في 

الرياض.
ويتطلع كريري )34 عاما( الى ان يصبح 
أول العب يحرز اللقب القاري 3 مرات 

بعد ان ساهم بشكل كبير في تتويج 
فريقه السابق احتاد جدة باللقب مرتني 
متتاليتني عامي 2004 و2005، قبل ان 

يكون أحد أفراد النادي ذاته عندما خسر 
نهائي دوري األبطال ايضا أمام بوهانغ 

ستيلرز الكوري اجلنوبي عام 2009.
وإذا جنح الزعيم وهو لقب الهالل بقيادة 
املدرب الروماني لورنتيو ريجيكامب في 
قلب خسارته ذهابا 0-1 وحرمان سيدني 
باكورة ألقابه القارية في أول مشاركة له 
على هذا الصعيد، فإن الهالل سيصبح 
ايضا ثاني فريق آسيوي يحرز اللقب 

3 مرات الى جانب بوهانغ علما ان لقبي 
الهالل السابقني احرزهما عامي 1991 
و2000 عندما كانت املسابقة تعرف 

بتسمية كأس أبطال األندية اآلسيوية.
وقال كريري »انه النهائي الرابع 

الذي أخوضه وسبق لي الفوز مرتني 
واخلسارة مرة واحدة، من أجل طموحي 

الشخصي سيكون األمر رائعا لو 
أحرزت اللقب مجددا وايضا من اجل 

النادي ألنه ينتظر هذا اللقب منذ فترة 
طويلة«. وكان كريري انتقل من االحتاد 

الى الهالل في ديسمبر املاضي.
وتابع: »وبالتالي فإن طموحي وطموح 
النادي مينحنا الثقة والرغبة في العمل 

نحو حتقيق هذا الهدف«. أما زميل 
كريري في الهالل، الكوري اجلنوبي 

كواك تاي هوي، فهو اآلخر توج باللقب 
مرة واحدة عندما كان قائدا لفريق 

اولسان هيونداي عام 2012، في حني 
يضم الفريق ايضا 3 العبني مخضرمني 
هم ياسر القحطاني والبرازيليان ديغاو 

وثياغو نيفيش.
في املقابل، فإن محمد الشلهوب فهو 

الالعب الوحيد الباقي من الفريق الذي 
توج باللقب القاري عام 2000 على 

حساب جوبيلو ايواتا الياباني 3-2 بعد 
التمديد في الرياض.

الى ذلك، يعيش فريق الهالل حالة من 

التفاؤل مشوبة باحلذر، قبل مالقاة 
وسترن سيدني غدا السبت. وخسر 

»الزعيم« في مباراة الذهاب 0-1، وهي 
نتيجة ميكن تعويضها من أجل التتويج 
باللقب في املرة االولى التي يصل فيها 

للنهائي منذ تغيير نظام البطولة عام 
.2003

كما تعيش العاصمة السعودية الرياض 
ظواهر جديدة حتدث للمرة األولى 

حيث اصطبغت املباني الشاهقة مثل 
برج اململكة باللون االزرق، حيث سيتم 

عمل إضاءات زرقاء خارجية لدعم فريق 
الهالل، كما هو احلال في ستاد امللك 

فهد الدولي بالرياض الذي سيستضيف 
املباراة.

دعم جماهيري

حالة من النشوة تعيشها جماهير الهالل 
في الوقت احلالي بعد اقتراب فريقها 
أكثر من أي وقت مضى من التتويج 

باللقب، ولن جتد جماهير الهالل وحدها 
في مدرجات »ملعب الدرة«، حيث 

أعلنت روابط املشجعني في أندية الرائد 
والتعاون واالتفاق والفيصلي والنصر 

وهجر عن دعمها للمدرج األزرق.

كريري لدخول تاريخ »أبطال آسيا«..  وحالة من التفاؤل 
في معسكر الهالل

العب الهالل سعود كريري يطمح إلى حصول فريقه على اللقب اآلسيوي                                                                             )رويترز( 

األهلي بكامل جنومه في ضيافة العربي

د.سليمان العسعوسي وماجد حنا وحسني معرفي وخالد احلربان وعلي السيد سليمان عقب املؤمتر الصحافي

اللجنة املنظمة تكشف عن أسعار التذاكر

الفرق الرياضية، وقال نتطلع 
الى املزيد من االستضافات 
واألحداث الرياضية مع فرق 
عربي���ة أو أوروبية، اذ اننا 
املباراة  الى إجن���اح  نهدف 

واملهرجان بكل جوانبه.
ق���ال رئيس  من جهته، 
اللجن���ة املنظمة حس���ن 
املرتقبة  املباراة  ان  معرفي 
هي قمة كروية بن فريقن 
لهما س���معتهما في الوطن 
العربي، وق���ال نتمنى من 
اجلمهور ان يحضر بكثافة 

ملتابعة الفريقن.
وأشار معرفي الى ان بعثة 
األهلي س���تصل الى البالد 
في 11 نوفمبر املقبل لتتجه 
مباشرة الى مقر اإلقامة في 
ان، على ان  فندق هوليدي 
يعقد مؤمتر صحافي للمباراة 

في يوم الوصول نفسه.

تذاكر المباراة

وذكر معرف���ي ان تذاكر 
املباراة س���يتم طرحها في 
عدة نقاط للبيع منها نادي 
القادسية والساملية وخيطان 
والعربي، الفتا الى ان األسعار 
هي 3 دنانير للمدرج الهاللي 
و4 دناني���ر للمقص���ورة، 
معتبرا ان األسعار في متناول 
اجلمي���ع إذ ان اله���دف هو 

إسعاد الناس.
من ناحيته، ثمن »شيخ 

املعلق���ن« خال���د احلربان 
فكرة إقام���ة املباراة، وقال: 
لدي الكثير من الذكريات مع 
اجلمهور املصري، مستذكرا 
أثناء  العديد من األح���داث 
زيارات���ه املتكررة ملصر أو 
التعليق على مباريات الفرق 
الزائرة  واملنتخب املصري 

للكويت.
ان���ه قام  ال���ى  وأش���ار 
بالتعليق على مباراة للعربي 
أثناء زيارته ملصر موس���م 
1967� 1968 كمعل���ق بديل 
للمرحوم محمد لطيف، الفتا 
الى جس���امة املوقف، حيث 
قابل���ه اجلمه���ور املصري 
باحلب والتشجيع، مختتما 
حديثه بالقول »مصر تبقى 

مصر«.
وفي سياق متصل، حتدث 
الراعية  الش���ركات  ممثلو 
موضحن عالق���ة كل منهم 
بالعرب���ي وجماهيره ودور 

كل منهم في املهرجان.

مبارك الخالدي

اللجن���ة املنظمة  عقدت 
ملباراة القم���ة املرتقبة بن 
العرب���ي والن���ادي األهلي 
املصري مؤمت���را صحافيا 
بقاعة سلمان الرومي مبقر 
النادي في منطقة املنصورية 
ظهر ام���س حضره رئيس 
اللجن���ة املنظمة للمهرجان 
النادي  إدارة  عضو مجلس 
العربي حسن معرفي ونائب 
رئيس اللجنة مدير العالقات 
العام���ة واإلع���الم حام���د 
خشاوي و»شيخ املعلقن« 
خالد احلربان واملستش���ار 
اإلعالمي لش���ركة املستقبل 
بالزا د.سليمان العسعوسي 
وممثلو الش���ركات الراعية 
املبيع���ات لفندق  ومدي���ر 
هوليدي ان ماجد حنا ومن 
البنك األهلي عثمان توفيقي 
وعلي السماك وروما حسني 
من مطعم حسني ورئيس 
إدارة املس���تقبل  مجل���س 
بالزا جلوي العجمي وكبير 
مشجعي ألتراس األهلي في 

الكويت محمد الكويتي.
وأوضح العسعوسي الذي 
أدار املؤمت���ر ان الهدف من 
مباراة القمة هو اس���تعادة 
الكويتي���ة  الك���رة  بري���ق 
وخصوصا خالل فترة توقف 
الدوري احلالية ولتحقيق 
االرتياح للجماهير وشرائح 

املجتمع كافة.
العسعوس���ي  وتق���دم 
بالش���كر الى النادي األهلي 
إدارة وجماهي���ر لقبولهم 
الدع���وة، وق���ال ان املباراة 
ب���ن فريقن  ودية وحبية 
كبيري���ن هما العربي زعيم 
الكويتية وصاحب  الك���رة 
التاريخ الطويل مع البطوالت 
والذي استعاد توهجه مؤخرا 
بصدارته للدوري املوس���م 
اجلاري وبن النادي األهلي 

بطل افريقيا.
وأش���ار الى انها ليست 
التي تقوم بها  املرة األولى 
خالد احلربان يسترجع ذكرياته عن لقاءات الفرق الكويتية واملصريةالشركة الراعية باستضافة 

مغادرة البلياردو والسنوكر إلى القاهرة اليوم
يغادر اليوم وفد منتخب البلياردو والسنوكر 
للمشاركة في البطولة العربية املجمعة الثالثة 
للبلياردو والسنوكر في مصر بشرم الشيخ من 

1-8 نوفمبر املقبل.
والوفد مكون من: رئيس الوفد محمد السليمان، 
خالد القبندي � إداري، حسن العوضي � م.سنوكر، 
علي حسن � م.بلياردو، عبدالعزيز األنصاري � 

حكم سنوكر، عبداهلل اليوسف � العب بلياردو، 
ماجد العازم����ي � العب بلياردو، بدر العوضي � 
العب بلياردو، مشاري بوحيمد � العب بلياردو، 
مشعل املرضي � العب بلياردو، سعود العنزي � 
العب بلياردو، ناصر تقي � العب سنوكر، عمار 
تقي � العب س����نوكر، عبداهلل الكندري � العب 

سنوكر، وعلي املطيري � العب سنوكر.

املصري على الفتح السعودي 
94-73، ليحقق فوزه الثاني 
عل���ى التوال���ي، فيما تلقى 
الفتح هزميت���ه الثانية في 
البطولة. وس���يطر الفريق 
اللقاء  املصري على احداث 
البداية ومتكن العبوه  منذ 
من تضيي���ق اخلناق على 
الفتح منذ البداية، وانتهت 
ارباع املباراة بتقدم االحتاد 

-73( ،)28-49( ،)11-23(
.)73-94( ،)48

وقاد اللقاء طاقم حتكيمي 
مكون م���ن محمد العميري 
الس���بتي وعابر  وعبداهلل 

العابر.

الظفيري: المهم االستفادة

 من جهت���ه، ذكر العب 
القادسية ناصر الظفيري أن 
الفوز والهزمية في مثل هذه 
البطوالت الدولية يعتبر أمرا 
غير مهم، السيما وأن الفريق 
في طور االعداد للموس���م 
اجلديد والذي يس���عى من 
خالله األصف���ر للحصول 
على ثنائية الدوري والكأس. 
وب���ن الظفي���ري أن غياب 
وجود احملت���رف األجنبي 
مع القادس���ية تس���بب في 
هذا الفارق الفني بن الفريق 
وبقية األندي���ة اخلارجية 
املش���اركة، مش���يرا الى أن 
الالعب األجنب���ي بامكانه 
خلق الف���ارق في مثل هذه 
املباري���ات املهمة من خالل 
املرتفع في  معدل تسجيله 

املباريات.

محروس لتقييم مستوي 
الفتح 

م���ن ناحيته، أكد مدرب 
فري���ق الفتح الس���عودي، 
املصري محم���د محروس، 
القادس���ية  على أن بطولة 
الدولية تعتبر فرصة ثمينة 
جلميع املدربن للوقوف على 
مستويات فرقهم قبل الدخول 
في معترك املباريات الرسمية 
خاصة وان اغلب البطوالت 
احمللية ف���ي الدول العربية 

على االبواب.
وبن محروس أن اهداف 
البطول���ة تعتبر اجتماعية 
وليست تنافسية والفرصة 
فيها س���انحة لاللتقاء بن 
العبي اغلب الدول العربية 
باإلضافة الى الفريق االيراني 

الفري���ق االيراني الى اتباع 
خطة دفاع املنطقة، ليجبر 
األصفر على التصويب من 
اخلارج وهو ما لم ينجح به 
»األصفر«. أدار املباراة طاقم 
حتكيمي مكون من االماراتي 
يعقوب غابش والبحريني 
سعيد عمران وعبدالرحمن 
الشمري. وفي مباراة سبقتها، 
الس���كندري  تغلب االحتاد 

الي���وم اجلمعة  تنطلق 
مباريات الدور ربع النهائي 
من بطولة القادسية الدولية 
السلة  الثانية لكرة  الودية 
بإقامة 4 مباريات وذلك ابتداء 
من الس���اعة ال� 2 ظهرا في 
صالة فجحان هالل املطيري 

بنادي القادسية.
وكان���ت الفرق الثمانية 
الدور  املشاركة قد خاضت 
التهمي���دي كام���ال والذي 
اختتم مس���اء امس والذي 
على ضوئه ستتضح هوية 

الفرق املتبارية اليوم.
وضمن مباريات اليوم قبل 
االخير من الدور التهميدي 
الذي اقيم مساء اول من امس 
في صالة عبدالعزيز اخلطيب 
العربي، خس���ر  بالن���ادي 
أمام بتروشيمي  القادسية 
االيراني 50-74، ليحصل 
األصفر على نقطته الرابعة 
من ف���وز وحيد وهزميتن، 
فيما ارتقى الفائز برصيده 
ال���ى 6 نقاط محتال صدارة 

املجموعة األولى.
ووضح تفوق بتروشيمي 
القادسية بوقت مبكر  على 
املباراة، حيث استطاع  من 
الفري���ق االيراني  عناصر 
احكام قبضتهم على مجريات 
اللق���اء بفضل متيز العبيه 
الف���ارع باالضافة  بالطول 
الكبيرة،  الى خبرة العبيه 
فيما افتق���د األصفر وجود 
احملترف األجنبي على الرغم 
من محاوالت العبيه ملقارعة 

بتروشيمي القوي.
وتفوق بتروشيمي في 
جمي���ع أرباع املباراة )20-
 ،)36-63( ،)27-40( ،)12
واخيرا )74-50(، ولم يوفق 
العبو القادسية في النواحي 
الهجومي وهو ما تسبب في 
العديد من  الكرة في  فقدان 
املرات، حيث لوحظ ضعف 
نسبة التسجيل لدى أغلب 
العبيه، خاصة حينما جلأ 

محاولة للتسجيل من العب القادسية صالح يوسف في سلة بتروشيمي

ربع نهائي »سلة« القادسية الدولية ينطلق اليوم

اجليش يكتسح املقاصة وأول فوز للجونة على النصر

»عمومية اليد« اعتمدت زيادة عدد األعضاء إلى 12
اجلمعي���ة  اعتم���دت 
العادية  العمومية غي���ر 
الحت���اد كرة الي���د، التي 
ام���س،  عق���دت مس���اء 
التعديالت اجلديدة على 
النظام األساسي بحيث يتم 
إدارة  تش��كيل مج���لس 
االحتاد من 12 عض���وا بدال 
من 11 عض��وا، وان يكون 
هن���اك نائ������ب للرئيس 

وأم���ن للس���ر الع�������ام 
الس�����ر  ومس���اعد ألمن 
وأم���ن للصندوق ونائب 

ألمن الصندوق.
وسيقوم االحتاد برفع 
التعدي���الت اجلديدة الى 
االحت���اد الدول���ي للعبة 
الى  العتمادها وم���ن ثم 
العامة للش���باب  الهيئة 
والرياضة التي س���تقوم 

النظام  بدورها باعتم���اد 
األس���اسي اجلديد ونشره 
الرس���مية،  في اجلريدة 
معل�ن���ة بذلك إش������هار 
االحت���اد وفق���ا للقوانن 

اجلديدة.
التعديالت  جاءت هذه 
بناء على طل���ب تقدمت 
اندي���ة طالبت  به ع���دة 
فيه بالع���ودة الى النظام 

األساسي القدمي، الذي كان 
معموال به سابقا نظرا ملا 
تقتضيه احلاجة خاصة 
بعد انضمام القرين ألندية 
التكتل وترشيح رئيسه 
احم���د الش���حومي نائبا 
لرئيس االحتاد في الفترة 
املقبل���ة، حيث ان النظام 
األساسي الذي مت اعتماده 
منذ قرابة الش���هرين من 

العامة للش���باب  الهيئة 
والرياضة ألغى املناصب 
التنفيذية وسمى 4 نواب 

للرئيس.
 كما اعتمدت اجلمعية 
العمومية العادية التقريرين 
االداري واملال���ي للس���نة 
املالية املنتهية، وفوضت 
االحتاد في تعين مكتب 

لتدقيق احلسابات.

في الدقيقة 50.
وعقب اللقاء، أكد املدرب 
العام للجونة مجدي طلبة 
أن فريقه يتحسن أداؤه من 
مباراة ألخرى، وقال إن فريقه 
قادر على إنهاء الدوري في 
مركز متقدم بعد حتس���ن 
أداء العبيه. وأعرب املدرب 
املؤقت لفريق الطالئع، أحمد 
العجوز، عن سعادته العارمة 
بتحقيق الف���وز، موضحا 
ان املقاص���ة فري���ق جيد 
والهزمية الساحقة ال تقلل 
من إمكانياته الفنية واملوسم 

القوي الذي يقدمه.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حقق طالئع اجليش فوزا 
عريضا على مضيفه مصر 
املقاص���ة 6-1 على ملعب 
املقاصة مبحافظة الفيوم 
في افتتاح املرحلة السابعة 
من الدوري املصري لكرة 

القدم.
وم���ن طرائ���ف األمور 
أن هذا الف���وز جاء بقيادة 
اجلهاز الفني املعاون للمدير 
الفني أنور سالمة، الذي قدم 
استقالته، وقبل تولي طلعت 

يوسف املهمة خلفا له.

ورفع الطالئع رصيده 
إلى 13 نقطة ليرتقي للمركز 
الثاني خلف حرس احلدود 
صاحب الص���دارة، بينما 
تراجع املقاص���ة للمركز 

الثالث برصيد 12 نقطة.
وواصل عرفة الس���يد 
التأل���ق وس���جل هاتريك 
جدي���دا ليكرر ما فعله في 
مباراة املصري البورسعيدي 
األخيرة، بينما سجل دودجي 
»هدفن« وسعيد كمال بينما 
أحرز للمقاصة وائل فراج. 
وفي مب���اراة أخرى، حقق 
اجلون���ة أول انتصار له 

بالدوري املص���ري عقب 
تغلبه على حساب النصر 
القاهري 2-1 في اللقاء الذي 
أقيم بالغردقة في افتتاح 

اجلولة.
ورفع اجلونة رصيده 
إلى 7 نق���اط محتال املركز 
ال� 13، بينما جتمد رصيد 
النصر الوافد حديثا للدوري 
عند نقطة واحدة في املركز 

األخير.
وسجل شريف أشرف في 
الدقيقة 45، ثم أحرز محمود 
سيد في الدقيقة 49، بينما 
أحرز أحمد فيلكس للنصر 

الظفيري يؤكد أن 
االستفادة الفنية 

هي األهم

خسارة األصفر من بتروشيمي وفوز االحتاد السكندري على الفتح 

عرفة السيد يدخل 
التاريخ بتسجيله 
ثاني »هاتريك« 

على التوالي
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املرزوق يشيد مبسيرة الصبيح

القادسية بطل »التحرير« 
ألثقال الناشئني

التايكوندو يستعد 
في األردن لـ »اخلليجية«

الزعفراني يحرز 
كأس اجلابر في اجلهراء

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق باملس���توى املتميز واألداء الراقي الذي قدمه 
الالعب الدولي أحمد الصبيح مع نادي الكويت واملنتخب 
الوطني طيلة فترة مش���واره مع كرة القدم، مؤكدا ان 
أحمد الصبيح من جنوم الكرة الكويتية وس���اهم في 

إجنازات فريق الكويت واملنتخب.
جاء ذلك من خالل استقبال املرزوق لالعب مبناسبة 
اعتزاله الذي سيقام يوم 12 ديسمبر املقبل أمام نادي 

القادسية على ستاد نادي الكويت.

أحرز نادي القادسية املركز االول في بطولة التحرير 
األولى لرفع األثقال لفئة الناشئني، مضيفا الى رصيده 
4 نقاط من كأس التفوق العام فيما اقتسم املركز الثاني 
ناديا القرين وخيطان ليحصال على نقطتني ونصف 
النقطة لكل منهم���ا، في الوقت الذي ابتعد فيه نادي 
التضامن بطل تفوق املوسم املاضي عن املنافسة في 
هذه البطولة وجاء حتقي���ق االصفر للقب البطولة 
بفض���ل حصول رباعيه محمد املال وحس���ن القطان 
وعلي ش���مس على 3 ميداليات ذهبية في أوزان 56 
و69 و77 كجم على التوالي فيما حقق محمد الصواغ 
في وزن 56 كجم امليدالية الفضية ليحتل القادس���ية 
املركز األول في الترتي���ب العام للبطولة عن جدارة 

واستحقاق.
وأثنى املدير الفني للعبة رفع األثقال بنادي القادسية 
إبراهيم غلوم على ما قدمه العبو القادسية األبطال من 
مستويات مميزة، مشيدا بالدور الذي لعبه اجلهازان 
اإلداري والفني في تأهيل وجتهيز العبي اإلصفر ورفع 
وتطوير مستوياتهم والذين كانوا بتحقيقهم البطولة 

عند حجم الثقة واملسؤولية.

يواصل العبو منتخب التايكوندو تدريباتهم اليومية 
في معسكرهم التدريبي الذي يقيمونه حاليا في األردن 
استعدادا للمشاركة في بطولة اخلليج التي ستستضيفها 

البحرين خالل الفترة من 5 الى 8 نوفمبر املقبل.
ويسعى اجلهازان الفني واإلداري للمحافظة على 
لقب البطولة، خاص���ة ان الفريق توج بطال للبطولة 

األخيرة.
وأوضح رئيس االحتاد ورئيس الوفد فايز الديحاني 
على هامش املعسكر ان الفريق حقق النتائج املطلوبة 
منه خالل اللقاءات مع األندية األردنية، معربا عن أمله 

ان تسفر البطولة عن الفوز باملراكز األولى.
وأضاف الديحاني ان التدريبات في املعسكر أقيمت 
على فترتني صباحية ومسائية وتضمن نزاالت ودية مع 
عدد من العبي األندية األردنية، موضحا ان الهدف من 
املعسكر هو تهيئة الالعبني وصقل خبرتهم ورفع معدل 

لياقتهم البدنية قبل خوضهم منافسات البطولة.
وأعرب الديحاني عن شكره وتقدير للقائمني على 
االحتاد األردني للتايكوندو، حي���ث أبدوا كل تعاون 
م���ع الوفد فقد وفروا لنا الن���زاالت الودية مع األندية 

ومنتخب الدرك.

برعاية ورثة املغفور له الش���يخ أحمد اجلابر أمير 
الكويت الراحل الذين ناب عنهم علي العالج وبحضور 
جماهير غفيرة من أسرة اجلهراء متكن اجلواد الزعفراني 
الس���طبل الزيني بقيادة دو من الفوز بالكأس الغالية 
املخصص���ة جلياد الدرجة الثانية على مس���افة 1600 
متر وقام علي العالج بتقدمي الكأس الى عميد اسطبل 

الفائز وهناه بالفوز.
وجنحت جياد الهنداس في الس���يطرة على شوط 
املبتدئات املخصص لكاس مجموعة أسواق كرز على 
مسافة 1600م وفاز اجلواد املس���تحب بقيادة فيصل 

الفرماوي باملركز األول.
وفي بقية األشواط فاز اجلواد هاون ألبناء شباب 
السعيدي بالشوط االول املخصص جلياد الدرجة األولى 
على مسافة 1400م، كما فاز اجلواد منصور للعضيلة 
بقيادة مورغن بالشوط الثاني املخصص جلياد الدرجة 

الثالثة على مسافة 1400م بزمن 56-31-1ق.

رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق يقدم درعا الحمد الصبيح 

فرحة الالعبني باللقب 

فايز الديحاني يقدم درعا ملسؤول أردني

استدعاء ضاري بدياًل 
للمعتوق املصاب.. 

وندا ينضم غدًا وفاضل 
واملطوع جاهزان

في اختبار كوري شمالي اليوماألزرق
استعداداً لـ »خليجي 22«

مبارك الخالدي

يخوض منتخبنا الوطني في السادسة مساء اليوم في معسكرة 
املقام في اإلمارات مباراة ودية دولية أمام منتخب كوريا الشمالية 
في إطار استعدادات األزرق خلوض منافسات خليجي 22 املقرر 
انطالقها في الرياض 13 الشهر املقبل وكأس آسيا في أستراليا يناير 
املقبل ويقيم األزرق معسكرة اإلماراتي في مدينة ابوظبي، حيث 
يتدرب على مالعب القوات املسلحة كآخر مرحلة من ضمن البرنامج 
اإلع���دادي للمنتخب الذي تخلله العديد من الرحالت اخلارجية 
واملباريات الودية الصيف اجلاري، حيث أقام املنتخب معسكرا 
في تركيا قبل ان يشد الرحال الى الصني وخسر 1-3 ليعود الى 
الكويت ويلتقي املنتخب البحريني ليخسر منه 0-1 غادر بعدها 
الى األردن ولعب مباراتني في عمان أمام املنتخب األردني فاز في 
األولى 1-0 وتعادل في الثانية 1-1 ومير املنتخب مبرحلة حرجة 

لإلصابات املتعددة التي طالت عناصره املؤثرة س���يف احلشان 
وعامر املعتوق واحلالة غير املكتملة لبدر املطوع.

وكان األزرق خاض حصته التدريبية املس���ائية في امللعب 
الرئيسي التابع لفندق ضباط القوات املسلحة، وقد شارك جميع 
الالعبني مبن فيهم الالعبان بدر املطوع وضاري س���عيد، حيث 
ركز مدرب األزرق البرتغالي جورفان ڤييرا على تخفيف احلمل 
الزائد لالعبني من خالل التدريب الفردي للمهاجمني، إلى جانب 
التدريب الفردي للمدافعني والعبي الوس���ط، بعد أن مت تقسيم 
الالعبني إلى 3 مجموعات، وبعدها طبق فييرا على أرض الواقع 
اجلم���ل التكتيكية من خالل التقس���يم بني الالعب���ني، وقد كان 
التركيز واضحا في ترابط اخلط الدفاعي وخط الوسط من خالل 
توزيع الكرات وعدم االحتفاظ بها واللعب الس���ريع، باإلضافة 
إلى الضغط على حامل الكرة في فريق اخلصم، كما سعى فييرا 
إلى الشق الهجومي من خالل التدريب الفردي واختراق الدفاع 

من منطقة الوسط عبر التمريرات القصيرة، فيما فضل اجلهاز 
الفن���ي وضع برنامج تأهيلي لالعبني فهد العنزي، طالل العامر 

وعامر املعتوق.
ويس���عى ڤييرا إلى التركيز على التش���كيلة الرئيسية التي 
ستخوض لقاء اليوم أمام منتخب كوريا الشمالية، ولن يستعجل 
في اشراك الالعب بدر املطوع، باإلضافة إلى الالعب حسني فاضل 
الذي سينضم إلى الوفد بعد أن وصل صباح إلى مدينة أبوظبي 
م���ن الكويت، حيث منحه اجلهاز الفني اجازة ملدة يومني إلنهاء 
بعض االرتباطات األسرية له، وينظم الالعب مساعد ندا صباح 

غد السبت بعد أن يختتم مشاركته في الدوري السعودي.

استدعاء ضاري

أقام سفيرنا في أبوظبي صالح البعيجان مأدبة عشاء في أحد الفنادق 
الواقع على املارينا لوفد األزرق برئاسة الشيخ د.طالل الفهد، الذي 
 قدم درعا تذكارية للسفير باإلضافة إلى الفانيلة الرسمية للمنتخب، 
وبعد املأدبة تقدم الفهد بالشكر واالمتنان للبعيجان قائال: »أتقدم 
بالنيابة عن أعضاء الوفد بالشكر للسفير وطاقم السفارة على 
حسن االس���تقبال الذي حظي به الوفد منذ الوصول حتى هذه 
اللحظة، وك���رم الضيافة الذي جتلى اليوم في هذه املأدبة التي 
توكد حرص الس���فير وزمالئه أعضاء السفارة في السهر على 
راحة أبن���اء الكويت خالل تواجدهم في دولة اإلمارات والوفود 
الرياضية، وهذا يؤكد الترابط األسري الذي يجمع أبناء الكويت 

قاطبة«. 
وفيما يتعلق باس���تدعاء الالعب ضاري سعيد أكد الفهد أنه 
استدعى الالعب بعد االجتماع مع اجلهاز الفني واجلهاز الطبي، 
وحتى ال يتأثر إعداد األزرق في اللحظات احلرجة، حتسبا لعدم 

اكتمال عالج الالعب عامر املعتوق نظرا لضيق الوقت.
وأشار الفهد إلى ان األزرق يستعد خلليجي 22 وفقا لإلمكانيات 

املتوافرة لديه، ولن يضع األعذار قبيل انطالق البطولة.

 فانيلة األزرق 
من »فور سبورت«

استقبل الفهد خالل احلصة التدريبية املسائية مالك مؤسسة 
»فور سبورت ووكيل Uhlsport« للمعدات واملالبس الرياضية مبارك 
الزعبي، واملدير التنفيذي للوكالة د.بدر احلسيني، حيث قدما للفهد 
الفانيلة الرسمية لألزرق التي سيرتديها الالعبون خالل خليجي 

22، باإلضافة إلى أطقم التدريب والتجهيزات الالزمة لألزرق.
من جانبه، أكد الزعبي حرص املؤسس���ة على دعم منتخب 
الكويت خالل بطولة اخلليج وكأس آسيا وتقدمي أفضل املالبس 
واملعدات الرياضية التي يستحقها جنوم الكرة الكويتية وتقدم 
الزعبي بالش���كر من الفهد على حسن االستقبال وكرم الضيافة 

خالل تواجدهم في املعسكر التدريبي لألزرق.

األسطورة »فغالي« يستعرض على الدائري السابع اليوم

املجموعة العربية للسيارات احتفت »بدادو« 

مبارك الخالدي

أقامت املجموعة العربية للسيارات »حمد محمد الوزان 
وشركاه« احتفاال كبيرا بقائد السيارات الرياضية األسطورة 
عبدو فغالي مساء أمس االول بصالة العرض اخلاصة لفور 

بالشويخ، وكان في استقبال البطل امللقب »دادو« لدى وصوله 
املديرون العامون في الشركة وأعضاء نادي سيارات موستاجن 

في الكويت وحشد من جماهير رياضة السيارات ومحبيها، 
وقام فغالي صاحب الرقم القياسي ألطول دريفت في موسوعة 

غينيتس بالتقاط الصور التذكارية مع محبيه مقدما ملصقا 
يحمل توقيعه ويحمل صورته مع سيارته احلديدة وسيارة 
الدريفت الرسمية فورد موستاجن v8 سعة 5 ليترات وسمح 
للجمهور باالطالع على السيارة عن كثب وقامت املجموعة 
العربية للسيارات احتفالها بالنجم الكبير توطيدا لعالقتها 

الوثيقة بعالم رياضة الدريفت »االنزالق اجلانبي« حيث يستعد 
عشاق هذه الرياضة اليوم ملتابعة انطالق االستعدادات ملسابقة 

»ريد بول كار بارك دريفت« على حلبة باسل الصباح في 
الدائري السابع إذ يسبق املنافسات فاصل من االستعراض 
يقدمه فغالي. وقال مدير العمليات واملبيعات ايان بارتدرج 
يسعدنا ان نرى اإلعجاب في عيون عمالئنا بالنجم فغالي، 

وأضاف: ال شك ان الكويت تشتهر بولعها برياضة السيارات 
واقتناء السيارات الرياضية القوية، لذلك تساعدنا شراكة فورد 

مع »ريد بول بارك دريفت« على توطيد عالقتنا بعالم رياضة 
السيارات، مشيرا الى ان عشاق موستاجن على موعد مع احتفاء 

السيارة االسطورية بعيدها الـ 50 هذا العام.

فغالي: واثق من تواجد البارعين في الكويت

وصرح فغالي بأنه »من دواعي سروري التواجد في الكويت 
وان أكون في صالة العرض التابعة للمجموعة العربية للسيارات 
وأن ألتقط الصور مع املشجعني ومشاهدة توقهم وشغفهم جتاه 

الدريفت ورياضة السيارات«. وأضاف »متثل جولة التصفيات 
في الكويت والتي ستقام اليوم على حلبة الدريفت في نادي 

باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات جزءا أساسيا من 
مسابقة الدريفت اإلقليمية، وأنا واثق من اننا سنجد في الكويت 

الكثير من سائقي الدريفت البارعني الذي سيرفعون من هذه 
املنافسة في املسابقة ويقدمون عروضا مشوقة«.

فورد الشرق األوسط الراعي اإلقليمي

وتعتبر فورد الشرق األوسط الراعي اإلقليمي وشريك 
السيارات الرسمي ملسابقة »ريد بول كار بارك دريفت« وتقدم 
الشراكة فرصة لسيارة املوستاجن لالنطالق الى أبعد مدى في 

الكويت والشرق األوسط كونها السيارة الرسمية ملسابقة »ريد 
بول كار بارك دريفت« متخطية 50 عاما من إنتاجها املتواصل.

النهائي في دبي

اجلدير بالذكر ان الفائز اليوم سينتقل الى اجلولة النهائية الى 
تقام في دبي 28 نوفمبر املقبل لتحدي الفائزين من الدول 

املشاركة.

)قاسم باشا( سيارة فورد جاهزة للسباق 
ميشال القزي املسؤول الرقمي في ريد بل وإيهاب ابو احلسن املدير التسويقي في فورد وبيتر كرم املدير التسويقي في ريد بل 

وريتشارد بريص املدير اإلعالمي في ريد بل وطالب كنجو املدير العام في كويت تاميز وزهير كركي املدير العام في اجنينز

عشاق رياضة احملركات سيكونون على 
موعد مع اإلثارة والتشويق ظهر اليوم اجلمعة 
مع حدث »ريد ب���ل كار بارك دريفت« الذي 
سيقام على حلبة نادي باسل السالم الصباح 
عند الدائري السابع ابتداء من الساعة الثانية 

ظهرا.
وريد بل كار بارك دريفت الذي يقام برعاية 
ش���ركة فورد الشرق األوسط هو عبارة عن 
حدث يضم مسارا مرسوما يتطلب مهارات 
القيادة، حيث يجب على كل سائق أن يقدم 

أفضل عرض في فن االجنراف س���واء عبر 
استعمال الفرامل اليدوية أو املهارات اخلاصة 
لدخول املنعطفات ب���أروع الطرق وأكثرها 

دقة.
ويقوم بطل الراليات واالجنراف السائق 
عبدو فغالي بوضع اللمس���ات األخيرة على 
املسار الذي سيكون مسرحا ملنافسات قوية، 
وس���يضم النهائي جلن���ة حتكيم مؤلفة من 
جنوم وخب���راء في رياضة الس���يارات في 
الشرق األوسط: اإلعالمي غسان جاسر، خبير 

السيارات باسكل حايك، وخبراء الدريفت سعود 
عبدالهادي وس���امي حيدر وم.زكريا دشتي 
املدير التنفيذي ملتحف السيارات التاريخية 

والقدمية والتقليدية.
وس���تقوم هذه اللجنة بتقييم املشتركني 
نسبة ملهاراتهم وستأخذ في االعتبار في الدرجة 
األولى عروض االجنراف التي يقدمها السائقون 
في سياراتهم املعدلة، عبر استعمال الفرامل 
اليدوية واملهارات اخلاصة لدخول املنعطفات 
بأروع الطرق وأكثرها دقة. كذلك سيكون لهدير 

محرك السيارة وشكلها اخلارجي تأثيرهما 
على النتائج، هذا باإلضافة الى الدخان الناجت 
عن احتكاك اإلطارات، ونسبة احلماس التي 

يعكسها هتاف اجلمهور.
أما عشاق رياضة احملركات وعروض اإلثارة 
والتشويق، فستتس���نى لهم فرصة متابعة 
»ريد بل كار بارك دريفت« ومش���اهدة فنون 
القيادة على أنواعها عن كثب وسماع هدير 
احملركات من املنصات املخصصة للجماهير 

املقابلة ملسار السباق.

»ريد بل كار بارك دريفت« 
ينطلق اليوم

البعيجان
يولم للفهد

والوفد في املارينا

جنوم األزرق
في التدربات األخيرة 

في أبوظبي



Friday, October 31, 2014 - Issue No.13897اجلمعة
خووش حچي7 من احملرم 1436 املوافق 31 أكتوبر 2014 يا ألطاف اهلل

»التربية« تدرس إدخال فصول »الكيربي« 
ملعاجلة الكثافة الطالبية.

سيدة اصطدمت رأسها في طاولة فاستعادت 
بصرها.

٭ شر البلية ما يضحك! ٭ والعرب اصطدمت رؤوسهم بحيطان العالم 
ولم يستعيدوا بصرهم!

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

البقاء هلل

آمنة عنبر عبداهلل املال - 
79 عاما - الرجال: صالة 

دسمان - الروضة - ق2 - ت: 
99111922، النساء: العارضية - 
ق10 - ش5 - ج3 - م30 - ت: 

.90916163
محمد حسني محمد 

الشاهني - 76 عاما - الرجال: 
اخلالدية - ق1 - شارع 

عبداللطيف البرجس - م1 
- ت: 66333000، النساء: 
السرة - ق1 - ش6 - م15 
- ت: 65550165 - الدفن 

التاسعة صباحا.
بهية عبدالرضا محمود جوهر 

حيات - 59 عاما - الرجال: 
الشعب - شارع املنامة - 
ديوان جوهر حيات - ت: 
 ،66667424 - 99258588

النساء: الرميثية - ق4 
- شارع مالك بن أنس - 
حسينية أم صادق - ت: 

25655225 - الدفن التاسعة 
صباحا.

محمد ماجد سلطان 
السمحان ـ 82 عاما ـ الرجال: 

حطني ـ ق3 ـ ش14 ـ م21 
ـ ت: 25223457 ـ النساء: 

السالم ـ ق7 ـ ش714 ـ م4 
ـ ت: 25212169 ـ الدفن بعد 

صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي

السايرزم

صالح الساير 

وأثمرت
زروع احلبيب

www.salahsayer.com
@salah_sayer

مع بزوغ شمس الربيع العربي 
استبشر الناس العرب خيرا، 

واستعدت شعوب الدول الواقعة 
حتت حكم العسكر الستقبال مرحلة 

الدميوقراطية والشروع بانطالق 
دولة القانون املدنية، غير ان األحداث 

تدهورت وجرت مبا ال تشتهي 
السفن التي جنحت نحو الصخور 

ومتزقت أشرعتها وتكسرت مجاديفها 
وتخاصم ربابنتها وتكالب القراصنة 

على دفاتها، ولم تزل حتى اليوم تقاوم 
األنواء املعتوهة واألمواج العاتية.

> > >
كانت النتائج وخيمة جسيمة إلى أبعد 

احلدود، وقد أصيب العرب بخيبة 
أمل وسادت بينهم حالة من الوجوم، 

وإحساس بالدونية أمام الشعوب 
األخرى، ومتلكهم الذهول نتيجة 

وقوعهم في قبضة املمانعة احلضارية 
والرغبة اجلامحة للماضوية والتمنع 

عن ولوج العصر، خاصة بعد ان 
كشرت »الدعشنة« عن أنيابها حتت 

رايات متعددة الدرجات، حتى كاد 
اجلميع يردد مقولة اإلمام علي بن أبي 

طالب ÿ »رب يوم بكيت منه فلما 
صرت في غيره بكيت عليه«.

> > >
ومؤخرا من تونس هلت أخبار إيجابية 

حيث استعاد الناس هناك دولتهم 
املدنية وسرعان ما انحسرت الظالل 
القامتة لتيار اإلسالم السياسي الذي 
تخبط في أكثر من دولة، فاستبشر 

البعض بهذه األخبار الطيبة وظن 
ان الربيع العربي ميرض لكنه ال 

ميوت، وفاته ان تونس حالة يصعب 
تكرارها بسبب البنية املدنية التحتية 
التي أرسى قواعدها الزعيم التونسي 

الراحل احلبيب بورقيبة فتجذرت 
في الشخصية التونسية حتى تدانت 

قطوفها.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.39
الشروق 6.00
الظهر 11.32

العصر 2.40
املغرب 5.03
العشاء 6.21
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السيارة الطائرة

»السيارة الطائرة« تتحول حلقيقة في ڤيينا

وكاالت: يشــــتهر الثنائي األميركي، 
كيم كارديشــــيان وزوجها مغني الراب 
كاني ويســــت، بأنهما من أكثر األزواج 

أناقة على اإلطالق.
ومــــن هــــذا املنطلق قــــام اثنان من 
بالثنائــــي بتقليدهما، متاما،  املعجبني 
من خالل ارتداء نفس مالبسهما بنفس 
األلوان، ونشر الصور املطابقة على مدونة 
خاصة بهما، حســــبما جاء في صحيفة 

»دايلي ميل« البريطانية.
وقامــــت كاثلني لي وكاتــــي بوروز 
بنشــــر صورهما، املماثلــــة لتلك التي 
جتمع كارديشيان وويست، على موقع 
إنستغرام للصور، ومن بني الصور املقلدة 
أيضا صورة جمعت كاني ويست بابنته 

نورث.
وأوضحت الفتاتان، اللتان تعمالن في 

سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، لصحيفة 
»US« األسبوعية، سر إعجابهما الشديد 
بكارديشيان وويست وملاذا ميثالن أيقونة 
عالم األزياء بالنســــبة لها، حيث قالت 
إحداهما »كيم من أكثر النساء أناقة على 
اإلطالق وكاني ويست هو رمز لألناقة«. 
وأضافت كاثلني: »كالنا معجب بكاني، 
فلديه ذوق مميز وأسلوب راق في اختيار 
املالبس انعكس من خالل فستان زفاف 
كيم، كما ان كارديشيان لديها قوام مذهل 
يضفي جماال علــــى ثيابها«. ولم يعلق 
أي مــــن الثنائي الشــــهير على الصور 
املطابقة لصورهما حتى بعد انتشارها 

عبر اإلنترنت.
يذكر ان الفتاتني لم تقوما بتقليد كيم 
وكاني فقط، وإمنــــا قامتا أيضا بتقليد 

بيونسيه وجاي زي.

أي مطار في العالم.
وقالت الصحيفة إن السيارة 
تسير بسرعة قصوى 160 كم في 
الساعة على األرض و200 كم في 
الهواء مبدى طيران يصل إلى 
700كم، مشيرة إلى أنها حتمل 
شــــخصني في وضع الطيران 

وتزن 450 كجم.
إلى أن  وأشارت الصحيفة 
السيارة الطائرة ال ميكن قيادتها 
برخصة القيادة العادية، مشيرة 
إلى أنها حتتاج إلى رخصة طيار 

واختبارات قيادة خاصة قبل 
استخدامها في الطيران.

وخالل مؤمتر »بيونير« في 
ڤيينا، أشار جوراج فاكيوليك، 
وهو الرئيس التنفيذي لشركة 
»إيروموبيل«، إلى أن االختراع 
التي يتنقل  الطريقة  »سيغير 
بها البشر حاليا«، مشيرا إلى 
السيارة الطائرة ستكون وسيلة 
املواصالت للمسافرين واملوظفني 
الذين يتنقلون من مدينة ألخرى 

بشكل يومي.

العربية: كشـــف  ـ  ڤيينا 
مؤمتـــر لالختراعـــات عقد 
بالعاصمة النمساوية ڤيينا، 
النقاب عن منوذج للسيارة 
النموذج  الطائرة، وهو يعد 
األكثر تقدما حتى اآلن، وهو 
من إنتاج شركة »إيروموبايل«. 
ويشبه تصميم قمرة القيادة 
في الســـيارة اجلديدة، التي 
حتمل نفس اســـم الشـــركة 
»إيروموبايل«، إلى حد كبير 
سيارات السباق، بينما تبدو 
األجنحـــة التي تطـــوى إلى 
اخللف كجناحي ذبابة التنني. 
كمـــا تبدو الســـيارة وكأنها 
خارجة من أحد أفالم اخليال 
العلمي. وبحسب ما ورد في 
صحيفة »كريستيان ساينس 
مونيتـــور« األميركية، فإن 
السيارة الطائرة مت تصميمها 
على أساس السيارات العادية، 
لتكون قادرة على الوقوف في 
أماكن السيارات، مشيرة إلى 
أن محركها ميكنها من الذهاب 

إلى أي محطة وقود.
وأضافت انها مجهزة متاما 
للتواجد في الطرق املزدحمة، 
لكنها أيضا تستطيع كأي طائرة 
أن تقلع في أي وقت وتهبط في 

ليزا ريد مع كلبها

صدمت رأسها في طاولة القهوة.. 
فاستعادت بصرها!

نيوزيلنداـ  أ.ف.پ: فيما يعد بارقة 
البصر، استعادت سيدة  أمل لفاقدي 
نيوزيلندية بصرها فجأة بعد فقدانه 

ملدة 13 عاما.
أبصرت ليزا ريد مجددا بعد تعرضها 
حلادث بسيط وهو ارتطام رأسها بطاولة 
القهــــوة وهي منحنية لتقبل كلبها قبل 
النــــوم، لتفاجأ في اليــــوم التالي بأنها 
تستطيع أن ترى النور بوضوح، حسبما 

جاء في صحيفة »ديلي ميل«.
وأعربت ريد عن سعادتها الغامرة 
باستعادة نظرها ورؤيتها ألفراد عائلتها 
قائلة: »إنه أمر مفرح.. شعور ال ميكن 
وصفه.. اإلبصار بعد العمى أعظم هدية 
ميكن أن ينالها إنســـان«، كما أشادت 

بدعم مؤسسة نيوزيلندا للمكفوفني 
والتي ساعدتها كثيرا في التكيف مع 
إعاقتها البصرية حتى استعادت بصرها 
في الـ 15 من نوفمبر عام 2000، على 

حد قولها.
وحترص ليزا التي استعادت بصرها 
منذ 14 عاما تقريبا على نشر قصتها 
حاليا لدعـــم التوعية بضرورة جمع 
األموال ملساعدة املكفوفني وتلبية جميع 

متطلباتهم.
كانت ليزا قد فقدت بصرها بسبب 
ورم سرطاني خبيث في املخ، أثر على 
األعصاب البصرية وأبقاها عمياء حتى 
بلغت 24 عاما وحدثت املفاجأة التي 

أذهلت األطباء.
ملس إيصاالت الصراف اآللي يهدد بالسرطان والسكري

أصــــدر  وكاالت:  ـ  دبــــي 
باحثون أميركيون حتذيرات 
جديدة بشأن استخدام وملس 
اإليصاالت التي تصدرها أجهزة 
الصراف اآللي اخلاصة بالبنوك، 
وكذلك اإليصاالت التي تصدرها 

املتاجر املختلفة، فأثبت علماء 
في جامعة »ميسوري« األميركية 
احتماليتها في رفع خطر اإلصابة 
بالعديد من األمراض كالسكري 

والسمنة والسرطان.
وتبني ان هناك مادة خطرة 

تســــتخدم في الورق اخلاص 
بأجهزة الصراف اآللي متتص في 

مجرى الدم عن طريق اجللد.
وهذه املادة الكيمياوية هي 
بيســــفينول واملعروفــــة التي 
الهرمونات  تســــبب خلال في 

والتي تزيد خطر اإلصابة بعدد 
من املشاكل الصحية.

ويكــــون امتصــــاص املادة 
اخلطرة أســــرع إذا ترافق مع 
وجود مرطب أو جل مطهر على 

اليد عند ملس الورق.

خالد اجلمعان 

ناصحاً مرتادي البر وأصحاب املخيمات بتجنب املناطق املنخفضة

اجلمعان: تساقط األمطار هو البداية الفعلية ملوسم الوسم
سهيل 24 من أغسطس في اجلزيرة 
العربية، لتكون 14 موسما مبقدار 
)365 يوما(، وهي تعرف باسم 
»السنة الســـهيلية« وهي وفق 
التسلسل التالي: )سهيل - الوسم 
- املربعانية - الشبط - العقارب 
- احلميـــم - الذرعان - الكنة 
- الثريا - التويبع - اجلوزاء 
األولى - اجلوزاء الثانية - املرزم 

- الكليبني(. 
وأوضح اجلمعان أننا حاليا 
في الفترة الثانية من موسم الوسم 
املقسمة الى 4 منازل )العواء – 
السماك - الغفرة – الزبانا( مدة 
كل منزله منها 13 يوما مقســـم 
بالتساوي على 52 يوما هي فترة 

موسم الوسم فلكيا.
وبني أن القمر من خالل حركته 
حول األرض ميـــر بخلفية من 
الشـــمس  النجوم تدعى منازل 
والقمر، وهي 28 منزلة أي أن القمر 
في كل يوم تقريبا له منزلة من 
هذه املنازل وإذا قسمنا 360 درجة 
على 28 يومـــا لوجدنا أن القمر 
يقطع في اليوم الكامل حوالي 13 
درجة )360 / 28 = 13 درجة( و13 
درجة تعادل )50( دقيقة تقريبا، 
مشيرا إلى أن القمر يتأخر دائما 
في مغيبـــه )50( دقيقة في كل 

يوم تقريبا.
املواســـم  ان  وقال اجلمعان 
املناخية بشـــكل عام ال تتشابه 
بظواهرها مع األعوام الســـابقة 
وال تتكـــرر حوادثهـــا في نفس 
مواعيدها السابقة، وأكد اجلمعان 
ان ما تشـــهده الكويت ومنطقة 
العربيـــة من تغيرات  اجلزيرة 
وتفـــاوت في كميات األمطار في 
السنوات اخلمس األخيرة يرجع 
الى الدورات املناخية وتأثير البقع 
الشمسية التي بدورها تؤثر على 
حركة املنخفضات والتي تختلف 
بحركتها من عام الى آخر وهذا 
العلمية  الدراســـات  ما تتناوله 

احلديثة.
ودعا اجلمعان الى استغالل 
موسم االمطار لهذا العام باحلفاظ 
على مناطق منو الغطاء النباتي 
وعدم اتالفها، ناصحا مرتادي البر 
وأصحـــاب املخيمات الى جتنب 
املناطق املنخفضة والتي قد تكون 
عرضة للمسارات املائية ومناطق 
جتمع االمطـــار الطبيعية، والى 
ضرورة أخـــذ احليطة واحلذر 
مـــن البرق املصاحـــب لألمطار 
وتفريغ الشـــحنات الكهربائية، 
وعدم استخدام الهاتف احملمول 

في املناطق املكشوفة.

أكـــد الفلكي خالـــد عبداهلل 
اجلمعان أن بداية موسم الوسم 
الفعلية تكون مع بداية سقوط 
األمطار، وقال إنه مع نهاية موسم 
سهيل في )15 من شهر أكتوبر( 
بدأ موسم الوسم )موسم األمطار 
الطبيعية( في الكويت واجلزيرة 
العربية في فترة قوامها 52 يوما 
تستمر حتى اخلامس من ديسمبر 
املقبل، وذلك حسابيا وفق تقومي 

املواسم الفلكي. 
وأضاف اجلمعـــان أن كلمة 
»الوسم« تعني املطر املبكر وتكمن 
أهميتها للنباتات والتربة خالل 
الـ 52 يوما، مؤكـــدا أن االمطار 
قد تستمر بعد هذا املوسم، وأن 
نهاية املوسم الطبيعي لسقوط 
االمطار وفق تقومي املواسم تكون 
مع بداية فترة التويبع في الـ 20 
من يونيو، مشيرا الى أن االمطار 
تستمر خالل فصل الشتاء وحتى 
نهايـــة فصل الربيع في الكويت 
الذي يتزامن مع فترة السريات 
من كل عام، مشيرا إلى أن نهاية 
موســـم الوســـم ال تعني نهاية 

سقوط املطر.
وذكـــر أن املواســـم )تقومي 
املواســـم( جاءت وفقا للحساب 
الشمسي، بداية من طلوع جنم 

فتاتان تقلدان كارديشيان وكاني ويست

كيم وويست                                               الفتاتان أثناء التقليد
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