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غير مخصص للبيع

طلب نيابي يقدم في اجللسة املقبلة إلنهاء التقرير وإحالته للمجلس خالل أسبوعني.. و»التشريعية« تناقش حظر املشاركة في األعمال القتالية في اخلارج

استعجال »املالية« إلجناز »عالوة األوالد«

ترقبوا غدًا...

للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة...

توفيق األمير: وّثقت تاريخ الكويت 
بالصور وعملت بقصر السيف 

لتصوير استقباالت األمير الراحل 
عبداهلل السالم

الشبو .. قاتل بأرخص األثمان
بقلم: يوسف عبدالرحمن

 م. إبراهيم حيات 
لـ »األنباء«:  الرقية الشرعية 

شفاء ملعظم األمراض

 »الوطني«: 660
مليار دوالر تراجع 
متوقع ملدخرات 
االقتصاد العاملي 

فيصل: حجم 
االستثمارات الكويتية

في مصر يتعدى
3 مليارات دوالر

استراحة

من الماضي

حوار اقتصاد

توفيق األمير

م. إبراهيم حيات

غرفة عمليات ملوسم األمطار
موسى ابوطفرة

علم���ت »األنب���اء« انه مت انش���اء غرفة 
الداخلية والتربية  عمليات تض���م وزارات 
واألشغال والصحة، وذلك للتنسيق فيما بينها 
استعدادا ملوسم الشتاء والذي اعلن الفلكيون 
انه سيش���هد هذا العام موسما ماطرا بشكل 
غزير. وقال املصدر ان هذا التنسيق والربط 
املباش���ر بني هذه اجلهات سيشمل التعاون 

ملتابعة الطرق وفك االزدحامات في الشوارع 
وكذلك توزيع آليات وزارة األشغال في مراكز 
متفرقة باحملافظات لسحب املياه، موضحا 
ان هذه الغرفة س���تكون مخولة من وزارة 
التربية بإعالن العطل اذا ما كانت هناك ظروف 
مناخية تس���توجب ذلك وكاشفا ان وزارة 
الصحة ستحدد مراكز صحية مجهزة على 
الطرق مدعومة بالطيران العمودي استعدادا 

لهذا املوسم.

غيوم كثيفة تنذر بشتاء ماطر        )هاني الشمري(
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واغادوغو � وكاالت: بعد 27 
عاما في سدة الرئاسة، أعلن 
رئيس بوركينا فاس���و بليز 
كومباوري في بيان تلي امس 
على شاشة التلفزيون، التخلي 

عن احلكم.
وجاء في البيان الذي تلته 
صحافية في ش���بكة اف.بي1 
»رغبة مني في احلفاظ على 
املكتس���بات الدميوقراطي���ة 
وعل���ى الس���لم االجتماعي.. 
اعلن التنحي عن احلكم متهيدا 
للبدء بفترة انتقالية يفترض 
ان تؤدي الى انتخابات حرة 
وشفافة في مهلة أقصاها 90 

يوما«.
من جانبه، قال القائد العام 
للقوات املسلحة في بوركينا 
فاسو اجلنرال أونوري تراوري 

انه تولى زمام االمور.

التفاصيل ص24 ٭

عبدالكريم العبداهلل

 ت����درس األمان����ة العام����ة 
للمجلس األعل����ى للتخطيط 
والتنمية إنشاء جلنة وطنية 
للسياسات السكانية بالكويت، 
وذل����ك ملواجه����ة العدي����د من 
القضايا السكانية التي تنعكس 
آثارها وتفاعالتها على مسيرة 
التنمية بأبعادها االقتصادية 
واالجتماعية واالنسانية، ومن 
أه����م تلك القضايا الس����كانية 
»اختالل التوازن في التركيبة 
الوافدين،  الس����كانية لصالح 
فضال عن االختالل في توزيع 
وتركيبة القوى العاملة، وعدم 
التعليم  مواءم����ة مخرج����ات 
والتدريب ملتطلبات سوق العمل، 
وصعوبات توفير فرص العمل 
لقوة العمل الوطنية وانعكاساتها 
على مع����دالت البطال����ة، وما 
تتبعها من مشاكل اقتصادية 
واجتماعية«. وأكد تقرير أعدته 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية - والذي 
تنفرد »األنباء« بنشره - أهمية 
إنشاء جلنة وطنية للسياسات 
السكانية، وذلك نظرا لوجود 
العديد م����ن االختالالت، أولها 

اختالالت التنمية البشرية.
التفاصيل ص 4 ٭

رئيس بوركينا فاسو 
كومباوري.. يتنحى

جلنة وطنية 
لـ »السياسات السكانية« 

في الكويت
سوق السمك في شرق.. أطنان متكدسة واألسعار »شابّه« نار

رشيد الفعم

ف����ي س����عي نياب����ي حثيث 
إلنه����اء القضاي����ا ذات الطاب����ع 
الش����عبي واملدرجة على جدول 
األعمال، قال مصدر نيابي مطلع 
ل�»األنباء« ان طلبا سيقدمه عدد 
من النواب في اجللس����ة املقبلة 
موجها للجن����ة املالية البرملانية 
يقضي بإجناز تقريرها عن زيادة 
عالوة األبناء خالل أسبوعني. وفي 
الشأن النيابي أيضا، قال مصدر 
اللجنة  ان  ل�»األنب����اء«  برملاني 
التش����ريعية ستناقش األسبوع 
اجلاري مواضيع مهمة على رأسها 
حظر التعامل مع اسرائيل وحظر 
املش����اركة في اعمال قتالية في 
اقتراح  الى  اخلارج، باالضاف����ة 
النائب محمد طنا بتعديل املرسوم 
بقانون املتعلق بالعسكريني في 
شأن سريان احكام قانون املعاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني على 
غيرهم من العاملني بتكليف من 
احلكومة ف����ي مناطق العمليات 
احلربية بحيث تس����ري احكامه 
على العسكريني واملوظفني املدنيني 
وذوي العقود اخلاصة من غير 
الكويتي����ني العامل����ني باجليش 
الكويت����ي املش����اركني في حرب 

التحرير باالضافة الى األسرى.
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صالح عاشور 

نبيل الفضل 

راكان النصف 

النصف: ال ضرورة أو مبرر له

عاشور يطالب برد قرار »البلدي« استمالك قصر دسمان

الفضل: 3 سنوات سجنًا وغرامة 3 آالف دينار 
للمتشاجرين في املجمعات واألماكن العامة

طالب النائب صالح عاشور 
وزير البلدية برد قرار املجلس 
البلدي األخير باستمالك قصر 
دسمان وحتويله مقرا للحكم، 
مش����يرا ال����ى ان مطالبته برد 
القرار تأتي لعدة اسباب منها 
ان اصحاب الش����أن لم يطلبوا 
ذلك وان قصر دسمان ممتلكات 
خاصة وليس عليه مش����روع 

حكومي حتى يتم استمالكه.
واضاف عاشور: هناك مقر 
للحكم معروف تاريخيا وهو 
قصر السيف العامر، وبالتالي 

قّدم النائ���ب نبيل الفضل 
اقتراحا بقانون في شأن إضافة 
املادة )255 مكررا( الى القانون 
رقم 16 لس���نة 1960 بإصدار 
قانون اجلزاء، مشفوعا مبذكرته 

االيضاحية، جاء فيه:
مادة أولى

يضاف الى القانون رقم 16 
املادة  اليه  لسنة 1960 املشار 
)255 مكررا( ونصها كالتالي:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن سنة وال تزيد على ثالث 
س���نوات وبغرامة ال تقل عن 
ألف دين���ار وال جتاوز ثالثة 
آالف دينار كل من تشاجر أو 
تسبب في مشاجرة في مرفق 
من مرافق الدولة أو في مجمع 
أو أحد  أو استثماري  جتاري 

األسواق التجارية.
ويجب على القاضي وجوبيا 
احلكم على اجلاني بتعويض 
مالك املنشأة التجارية أو مالك 
املجمع التجاري أو االستثماري 
مببلغ ال يقل عن عشرة آالف 
دينار أو ما يزي���د على ذلك، 
ويجوز ملالك املكان ممن ذكروا 
نش���ر صور اجلناة في ثالث 
صحف محلية على األقل وعلى 
نفقة اجلناة ومنعهم من دخول 
امل���كان دون ان يكون للجناة 
حق الرج���وع على املالك بأي 

مسؤولية كانت.
وجاءت املذكرة االيضاحية 

من باب أولى اس����تثمار أموال 
االستمالك في مشاريع تنموية 
وخدماتية للمواطنني بدال من 
هذا القرار الصادر من املجلس 
البلدي، لذا على وزير البلدية 
رد هذا القرار. من جانبه، أكد 
النائب راكان النصف عدم وجود 
ضرورة أو مبرر الستمالك قصر 
دسمان، ويبقى قصر السيف 
هو املق����ر التاريخ����ي للحكم، 
وإننا الي����وم بحاجة إلى بناء 
مساكن للمواطنني وليس شراء 

القصور.

لالقتراح بقانون رقم ... لسنة 
املادة  2014 في ش���أن إضافة 
)255 مكررا( الى القانون رقم 
16 لسنة 1960 بإصدار قانون 
اجلزاء كالتالي: من خصائص 
القانونية ان حتكم  القاع���دة 
س���لوك األفراد وعالقاتهم في 
املجتمع، وان���ه كلما الح في 
األفق ظهور س���لوكيات تكدر 
صفو املجتمع وأمنه وطمأنينته 
فإن املش���رع يتدخل في ذلك 
إليجاد عقوب���ات رادعة ملثل 
الس���لوكيات، وإعادة  ه���ذه 
األمور الى نصابها الصحيح، 
وهذا الردع يختلف باختالف 
طبيعة املجتمعات عن بعضها 

البعض.
وفي اآلونة األخيرة تولدت 
في الكويت ظاهرة عدم احترام 
الع���ام والطمأنينة في  األمن 
املجتمع، اذ يقوم بعض األفراد 
باملشاجرات في أماكن يرتادها 
عامة الناس، اما ان تكون أماكن 
تعد من مرافق الدولة كالوزارات 
أو  والهيئات واملستش���فيات 
الناس لقضاء  أماكن يرتادها 
حاجاتهم التسوقية كاملجمعات 
التجارية أو االستثمارية التي 
التجارية،  تتضمن احمل���الت 
الكبيرة  خاصة في املجمعات 
التي تعد متنفس���ا استهالكيا 

لعامة الناس.
وقد نتجت عن تلك الظاهرة 

آثار سلبية خطيرة بأن أدت الى 
عزوف الن���اس عن املجمعات 
التس���وقية التي حتدث فيها 
هذه املش���اجرات، ما أدى الى 
عدم ق���درة الناس على قضاء 
العديدة،  التسوقية  حاجاتهم 
وه���ذا في حد ذات���ه أدى الى 
التأثير على احلركة االقتصادية 
الى  الناس أدى  لكون عزوف 
انكماش عملي���ات البيع لدى 

احملالت التجارية.
ناهيك عن ان تلك الظاهرة 
وبال شك تؤدي الى االخالل في 
األمن العام على مرأى الناس 
وعدم احساس املجتمع باألمن 

والطمأنينة.
الرغ���م م���ن ان  وعل���ى 
املشاجرات قد تؤدي الى حدوث 
اعتداء وإصابات أو قتل وهذه 
أفعال مجرمة قانونا في قانون 
اجلزاء، إال ان بعض املشاجرات 
في حد ذاتها ال تؤدي الى كل 
ذلك، ولكنها تؤثر سلبا على 
احلركة االقتصادية واألمن العام 

والطمأنينة.
وحتى ال يفلت مرتكبو هذه 
املشاجرات من العقاب عند عدم 
حدوث اعتداء جسدي أو قتل 
فإن املش���رع البرملاني ارتأى 
تقرير عقوبة رادعة على من 
يقوم باملش���اجرة أو يتسبب 
فيه���ا بغض النظ���ر عن هذه 

املشاجرة.

مرزوق الغامن

د.خليل عبداهلل 

دان رئيس االحتاد البرملاني 
العربي رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن قيام السلطات 
اإلسرائيلية بإغالق بوابات 
املسجد األقصى ومنع املصلني 
املس����لمني من الوصول إليه 
الغامن  الص����الة. وقال  ألداء 
في بيان صحاف����ي »نحمل 
املجتم����ع الدول����ي وخاصة 
األمم املتحدة والدول الكبرى 
الراعية لعملية الس����الم في 
الشرق األوس����ط مسؤولية 

وج���ه النائ���ب د.خليل 
عبداهلل سؤاال لوزير االشغال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء 
م.عبدالعزيز االبراهيم جاء 
فيه: نظرا لتداول الصحافة 
أخبارا تتعلق بزيادة قيمة 
رسوم الكهرباء واملاء وصدور 
بعض التصريحات من بعض 
القياديني في احلكومة وفي 
الكهرباء واملاء حول  وزارة 
زيادة تعرفة الرسوم ورفع 
الدعم عنهما ملعاجلة األزمات 
االقتصادية وهو ما يحقق 
تنظي���م عملية اس���تهالك 
الكهرب���اء واملاء، حس���بما 
تصبو إليه اجلهات املعنية. 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

مبا يلي:
1 � رسم بياني يوضح مقارنة 
بالنسبة املئوية سنويا لكل 
فئة من القطاعات التالية في 
الكويت من  حجم استهالك 
الكهرباء )السكن اخلاص � 
املصان���ع واملعامل � املواقع 
اجله���ات   � االس���تثمارية 
احلكومية من دون الشوارع 
والط���رق( وكم متوس���ط 
استهالك كل فئة منهم ماديا 

من الكهرباء سنويا؟
2 � رسم بياني يوضح مقارنة 
بالنسبة املئوية سنويا لكل 

التصدي لتل����ك االنتهاكات 
اإلسرائيلية املتعجرفة ووضع 
حد لها«، مبين����ا أن القدس 
كمدين����ة ذات خصوصي����ة 
التهاون  دينية يجب ع����دم 
إزاء أي مس����اس بطبيعتها 
أو  الدميوغرافية  أو  الدينية 
السياسية، ومضيفا أن منع 
املس����لمني م����ن أداء الصالة 
باملس����جد األقص����ى »أمر ال 
يجوز الس����كوت عنه وعلى 
كل الق����وى احلية في العالم 

فئة من القطاع���ات التالية 
الكويت  في حجم استهالك 
من املاء )الس���كن اخلاص � 
املصان���ع واملعامل � املواقع 
اجله���ات   � االس���تثمارية 
احلكومية من دون الشوارع 
والط���رق( وكم متوس���ط 
استهالك كل فئة منهم ماديا 

من املاء سنويا؟
3 � ك���م قيمة املس���تحقات 
املالية عل���ى املتخلفني عن 
الدف���ع والس���داد للكهرباء 
من كل فئة على حدة حتى 
تاريخ السؤال، وما اإلجراء 
الواجب اتباعه لتحصيل هذه 
املستحقات، وما االجراءات 
ال���وزارة  الت���ي اتخذته���ا 

لتحصيل هذه املبالغ؟ 
4 � كم قيمة املستحقات املالية 
الدفع  على املتخلفني ع���ن 
والسداد للماء من كل فئة على 
حدة حتى تاريخ الس���ؤال، 
وما اإلجراء الواجب اتباعه 
لتحصيل هذه املستحقات، 
وما االجراءات التي اتخذتها 
ال���وزارة لتحصي���ل ه���ذه 

املبالغ؟
5 � هل هناك نية لزيادة تكلفة 
الكهرباء على املس���تهلكني، 
وكم قيمة هذه الزيادة؟ مع 
الزمني  توضيح للج���دول 

العمل عل����ى وضع حد لهذه 
الغطرسة اإلسرائيلية«.

وتابع »جميعنا نحصد 
نتائج تهاون املجتمع الدولي 
السياسات اإلسرائيلية  إزاء 
الرعناء وعدم دفع العدو الى 
الكام����ل لقرارات  االنصياع 
الش����رعية الدولية القاضية 
إنه����اء االحتالل  بض����رورة 
اإلسرائيلي الغاشم لألراضي 
الفلس����طينية وعلى رأسها 

القدس«.

وآلية تطبي���ق هذه الزيادة 
)إن وجدت(.

6 � ه���ل هناك ني���ة لزيادة 
تكلفة املاء على املستهلكني، 
وكم قيمة هذه الزيادة؟ مع 
الزمني  توضيح للج���دول 
وآلية تطبي���ق هذه الزيادة 

)إن وجدت(.
املادي���ة  القيم���ة  � ك���م   7
احملسوبة عن كل كيلووات 
كوحدة كهربائية حس���ابية 
للمس���تهلك من كل الفئات؟ 
وكم قيمة الدعم احلكومي لكل 
كيلووات؟ وكم قيمة الربح 
الصافي للوزارة سنويا من 

حتصيل رسوم الكهرباء؟
8 � كم القيمة املادية احملسوبة 
ع���ن كل غالون م���اء عذب 
كقيمة حسابية للمستهلك 
من جميع الفئات، وكم قيمة 
الدعم احلكومي لكل غالون 
ماء، وكم قيمة الربح الصافي 
للوزارة سنويا من حتصيل 

رسوم املاء؟
9 � كم تبلغ نسبة األحمال 
املتوقعة للطاقة الكهربائية 
كوح���دة  )بالكيل���ووات 
كهربائية( خالل الس���نوات 
العشر املقبلة، وما استعدادات 
وزارة الكهرباء واملاء لزيادة 

األحمال الكهربائية؟

دان إغالق أبواب املسجد األقصى أمام املصلني

الغامن: نحّمل املجتمع الدولي مسؤولية التصدي 
لالنتهاكات اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيني

عبداهلل: كم قيمة املستحقات املالية 
على املتخلفني عن دفع الكهرباء واملاء؟
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الكويت في مختلف القضايا.
ف����ي  الديحان����ي  وأش����ار 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
الى ان رئاس����ة الكويت للقمة 
العربية واملجلس الوزاري تأتي 
ملتابعة تقيي����م القرارات التي 
صدرت عن القمة فيما يتعلق 
بالوضع الفلسطيني واألوضاع 
في سورية والعراق، حيث قام 
النائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد وبعض من وزراء 
اخلارجية وبحضور األمني العام 
للجامعة د.نبيل العربي مؤخرا 
بزيارة الى سويس����را ملناقشة 
األوضاع وتطوراتها خاصة ما 
يتعلق بغزة وفلسطني كما كانت 
هناك زيارة الى بغداد كرسالة 

تأييد للحكومة العراقية.
وحول دور الكويت خاصة 
انها تتولى رئاسة القمة العربية 
احلالية، بني انها تولي اهتماما 
التي  الق����رارات  كبيرا جلميع 
اتخذت ملتابعتها وأيضا املجموعة 
العربية والدول العربية حريصة 
على متابعة القرارات الصادرة 
من القمة والصادرة من املجالس 
الوزارية. وفي سياق منفصل، 
الديحاني ان االحتفالية  أعلن 

اجتماع للمندوبني الدائمني لتقييم قرارات القمة العربية

الديحاني لـ »األنباء«: اجلامعة العربية حتتفل 
مبنح صاحب السمو لقب »قائد اإلنسانية« بعد غد

عطل في أحد احملوالت يقطع الكهرباء
 عن الساملية لـ 3 ساعات

دارين العلي

ادى عط����ل فني في اح����دى احملطات املغذية 
ألجزاء من منطقة الس����املية الى قطع التيار عن 
تلك االجزاء ملدة ثالث ساعات مساء اول من امس. 
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان االنقطاع الذي وقع مس����اء أول من أمس في 
احدى القطع في الساملية سببه حدوث عطل في 
إحدى احملطات الرئيسية الصغيرة جهد 11/33 
الت����ي تغذي املنطقة التي وق����ع فيها االنقطاع. 

وأشارت إلى أن االنقطاع الكهربائي حدث الساعة 
7.43 مساء، فاجته على الفور موظفو الصيانة 
إلى احملطة ومت عزل احملول الذي عطب، واختبار 
كل األجهزة املتصلة به، وإع����ادة الكهرباء بعد 
إصالح العطل خالل مدة لم تتجاوز 3 ساعات، 
حيث عادت الكهرباء مرة أخرى الساعة 10.43. 
وثمنت املصادر اجلهد الكبير الذي متيز به موظفو 
الصيانة وموظفو التوزيع خالل عزل املش����كلة 
واختبار األجهزة املتصلة باحملول الذي حدث منه 

العطل وإعادة الكهرباء في وقت قياسي.

املقررة إقامتها 3 اجلاري مبقر 
األمان����ة العامة جلامعة الدول 
العربية لالحتفال مبنح األمم 
املتحدة صاحب السمو األمير 
الش����يخ صب����اح األحمد لقب 
»قائ����د اإلنس����انية« والكويت 
»مرك����ز للعمل االنس����اني«، 
موضح����ا ان اجلامعة العربية 
حرصت على اقامة االحتفالية 
بالتنسيق مع املندوبية الدائمة 
للكويت باجلامعة إلقامة هذه 
االحتفالي����ة لتنطلق من بيت 
العرب وتقام باسم املجموعة 
العربية، وذلك تقديرا وتكرميا 
لصاحب السمو األمير، مشيرا 
الى ان ه����ذه االحتفالية تؤكد 
على حقيقة واحدة مفادها ان 
العرب دائما عل����ى قلب رجل 
واحد وان الكوي����ت من أوائل 
ال����دول ذات التاري����خ الطويل 
في العمل اإلنساني واخليري. 
اجلدير بالذكر مشاركة مستشار 
صاحب السمو األمير ومبعوث 
ل����أمم املتحدة  الع����ام  األمني 
للشؤون اإلنس����انية ورئيس 
الهيئ����ة اخليرية اإلس����المية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق في 
االحتفالية مبعوثا من الديوان 

األميري.

القاهرة ـ هناء السيد

أك����د مندوبن����ا الدائم لدى 
جامعة ال����دول العربية عزيز 
الديحاني ان دعوة الكويت لعقد 
اجتماع مجلس اجلامعة العربية 
على مستوى املندوبني الدائمني 
يأتي بالتنسيق مع االمانة العامة 
للجامعة لعقد اجتماع تشاوري 
على مستوى املندوبني لوضع 
العربية في صورة  املجموعة 
التحرك العرب����ي الذي تقوده 

السفير عزيز الديحاني

احلمود: مشاركة الكويت باملنتدى العاملي 
لسياسات الشباب مميزة

باكو � كونا: وصف وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود مشاركة 
الكوي���ت في املنتدى العاملي األول لسياس���ات 
الش���باب بأنها مميزة. وقال الشيخ سلمان في 
تصريح ل� »كونا« قبيل مغادرته باكو: ان هذا 
املنتدى الذي عقد مببادرة من منظمة األمم املتحدة 
واملجلس االوروبي وبدعم من جمهورية اذربيجان 
ومبش���اركة من الرئيس اله���ام علييف يعتبر 
مبادرة رائدة ومميزة. واشار الى مشاركة اكثر 
من 700 شاب من جميع أنحاء العالم في فعاليات 
املنتدى واحلوار الذي دار حول رؤية الشباب 
وتطلعاته واستقراء مستقبله والسبل الكفيلة 
بدفع العالم الحتضان هذه الفئة التي يزيد عددها 
حاليا على مليار و800 مليون نسمة ويشكلون 
أغلبية املجتمع اإلنساني. وأعرب الشيخ سلمان 
عن أمله في ان تكون الكويت ش���ريكة في هذه 
املبادرة العاملية املهمة وان تدعم املكتب الدولي 
لشؤون الشباب التابع لأمم املتحدة، مشيرا الى 
الدور ال���ذي تلعبه املنظمة األممية ومنظماتها 
املتخصصة في حفظ السالم واالستقرار واألمن 
الدولي. ولفت الى االستفادة التي ستعود من 
وراء التفاعل مع الهيئات الدولية في مجال بلورة 
سياسات للشباب قادرة على حتقيق مصلحة 
املجتمع ومصلحة الكويت وتنفيذ التوجيهات 

السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الراعي االول لقضايا الش���باب وحامل 

هموم شباب الكويت والداعم األكبر لهم. 
واعرب الشيخ سلمان عن ارتياحه للتوصيات 
التي صدرت عن املنتدى، مشيرا الى ما يترتب 
عنها من التزامات من قبل الشباب انفسهم وما 
يجب ان يتحلوا به من مسؤولية تساعدهم في 
حتقيق نقلة نوعية في ادائهم وفي مساهمتهم 
ف���ي بناء صرح مجتمعاته���م. ولفت كذلك الى 
االلتزامات التي يج���ب ان يأخذها على عاتقه 
املجتمع املدني ومنظماته املتعددة في تقريب 
املسافات بني الشباب واحلكومات. ودعا الشيخ 
س���لمان حكومات الدول على اختالفها الى ان 
تضع قضايا الشباب في طليعة اولوياتها وان 
تعمل على تنفيذ البرامج واخلطط التي تخص 

الشباب بكل جدية وحماس. 
وشدد على ان هذا التوجه سيعني الدول في 
تطوير امكانياتها وقدراتها ودعم جهودها في 

ارساء السالم واالستقرار والتنمية. 
ووصف املباحثات التي أجراها مع الرئيس 
االذربيجاني ووزير الش���باب والرياضة عزت 
رحيموف ووزير اإلعالم علي عباسوف ووزير 
الثقافة والس���ياحة ابو الف���اس جارايف بانها 

ايجابية ومهمة. 

أعرب عن أمله في أن تدعم املكتب الدولي لشؤون الشباب

الشيخ سلمان احلمود خالل املباحثات مع الرئيس االذربيجاني ووزير الشباب والرياضة عزت رحيموف 

الكويت تستنكر إغالق إسرائيل للمسجد األقصى
أعرب مصدر مس����ؤول في وزارة اخلارجية 
عن ادانة واستنكار الكويت ملمارسات سلطات 
االحتالل االسرائيلي باغالق ابواب املسجد االقصى 
فج����ر اخلميس املاضي ومن����ع املصلني من اداء 

صالتهم فيه. 
 وأوضح املصدر ان هذه املمارسات تعد انتهاكا 
ملش����اعر املسلمني وتصعيدا خطيرا سيقود الى 
مزي����د من التوتر وتقويض عملية الس����الم في 
املنطقة.   ودعا املصدر املجتمع الدولي والسيما 
مجلس االمن الى حتمل مس����ؤولياته بالضغط 
على اسرائيل للكف عن مثل هذه املمارسات وفك 

احلصار عن املسجد االقصى واعادة فتحه امام 
املسلمني، وحملها على االذعان لقرارات الشرعية 

الدولية والقبول بالسالم العامل والشامل.
 وفي السياق ذاته، اعرب مصدر مسؤول في 
وزارة اخلارجية عن ترحيب الكويت بقرار مملكة 
الفلسطينية، مشيدا  السويد االعتراف بالدولة 
في بيان له بالقرار الذي جاء انسجاما مع قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، مؤكدا 
ان هذا القرار سيعزز من فرص حتقيق السالم 
العادل والش����امل في املنطق����ة وداعما للحقوق 

املشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ضمن االجتماع التشاوري الـ 12 للجنة العسكرية العليا بدول املجلس

ألقت كلمة الكويت أمام اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية في األمم املتحدة

اجلراح بحث مع رؤساء أركان دول اخلليج تعزيز التعاون

املزيني: الكويت تضع حقوق اإلنسان على رأس أولوياتها التنموية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح بوزارة الدفاع صباح امس، رؤساء األركان لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، واألمني العام املساعد 
للشؤون العس���كرية وقائد قوات درع اجلزيرة املشتركة، 
وذلك مبناسبة زيارتهم للبالد. حيث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية، وبح���ث اجلوانب املتعلقة ضمن محور 
االجتماع التشاوري ال� 12 للجنة العسكرية العليا، ومناقشة 
أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، مشيدا بعمق 
العالقات ب���ني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

وحرص األطراف على تعزيزها وتطويرها.
يأتي االجتماع التشاوري لرؤساء األركان بدول مجلس 
التعاون استكماال لسلسلة اللقاءات السابقة، والتي تعمل 
دائما على حتقيق املزيد من التعاون العسكري بني القوات 

املسلحة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
حضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 

محمد اخلضر.

نيوي����ورك � كون����ا: أك����دت الكويت امس 
أنها تضع مس����ألة حقوق اإلنسان على رأس 
أولوياتها اخلاصة بالتنمية إميانا منها بأهمية 
التنمية  الوثيق بعملية  احترامها وارتباطها 

املستدامة. 
جاء ذل����ك في كلمة الكوي����ت امام اللجنة 
االجتماعية واالنسانية والثقافية التي القتها 
امللحقة الديبلوماسية بالوفد الدائم لدى األمم 

املتحدة علياء املزيني. 
وقالت املزين����ي: »انطالقا من ميثاق األمم 
املتحدة الذي يؤك����د أهمية النهوض بحقوق 
اإلنس����ان وحرياته األساسية حرص املشرع 
الكويتي على توفير أعل����ى درجات احلماية 
التي تكفل التمتع باحلريات األساسية وذلك 
من خالل مواد الدس����تور والتشريعات ذات 

الصلة«. 
وأضافت ان الكويت سعت إلى تأصيل قيم 
حقوق اإلنسان عبر تعزيز الثقافة اخلاصة بها 
في جميع املستويات »فعلى اجلانب التربوي بدأ 
تدريس مادة حقوق اإلنسان منذ عام 2006 في 
كتاب منفصل يهدف إلى توعية الطالب بأهمية 
الدميوقراطية والدستور وحقوق اإلنسان إلى 

جانب دور املنظمات الدولية في حمايتها«. 
واشارت في هذا الصدد الى أن الكويت تؤمن 
بأثر حقوق االنسان في حياة الفرد واملجتمع 

على حد سواء. 
وذكرت ان الكويت صادقت على اتفاقيات 
عدة منها االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أش����كال التمييز العنص����ري والعهد الدولي 
للحقوق املدنية والسياس����ية والعهد الدولي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد 
املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة 
واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها واتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
واضافت: ان التطورات التي شهدها العالم 
واالهتمام املتنامي بحقوق االنسان في سياق 
السالم واألمن والتنمية نتيجة لتغيرات عدة 
أهمه����ا حاالت االنتهاكات الت����ي يتعرض لها 
البشر في بعض مناطق العالم »جعلتنا جميعا 
أم����ام حتديات ملكافحة كل أش����كال التعديات 
على اإلنس����ان وحقوقه من جانب وتأصيلها 

وتعزيزها من جانب آخر«.

الشيخ خالد اجلراح متوسطا رؤساء االركان في دول »التعاون« بحضور الفريق الركن محمد اخلضر

علياء املزيني تلقي كلمتها 

استقبل سلطان بن حثلني والزعبي والكواري والطوالة واملطيري

احلمود بحث مع بعض األكادمييني مقترحاتهم لتطوير »الفروانية«

احلاجات األساس����ية ألهالي 
احملافظة.

كم����ا اس����تقبل احلمود 
املنظمني ملس����ابقة اخليول 
العربية يوسف الطوالة وفايز 
املطيري، وأكد لهما حرصه 
على دعم الفروسية واالهتمام 

باخليول ومسابقتها.
ومن جانبهما، شكر الطوالة 
واملطيري، احلمود على حسن 
االستقبال، مشيدين بتشجيعه 
ملثل هذه املسابقات التي من 
شأنها رفع اسم الكويت في 

احملافل الدولية.
ومن جانب آخر، استقبل 
احلمود، نائب رئيس غرفة 
جتارة وصناعة قطر محمد 
بن أحم����د بن طوار الكواري 
ف����ي مكتب����ه بدي����وان عام 

احملافظة.
ورحب احلمود بالكواري، 
متمنيا ل����ه طيب اإلقامة في 
بلده الثاني الكويت بني أهله 

وإخوانه، والتوفيق والنجاح 
في زيارته.

ومن جهته، أعرب الكواري 
عن شكره وتقديره للشيخ 
فيصل احلمود على حس����ن 
االستقبال واحلفاوة البالغة، 
متمنيا له التوفيق والنجاح 
في عمله، كما استقبل الشيخ 
فيصل احلمود العب املنتخب 
القادس����ية  الكويتي ونادي 

السابق نواف املطيري.
وأكد احلمود خالل اللقاء 
أن احملافظ����ة ال تأل����و جهدا 
في دعم ومساندة وتشجيع 
الرياضة والرياضيني ورعاية 
املوهوبني من أبنائها، مشيدا 
أثناء  الالعب املطيري  بدور 
تواجده في املنتخب وعطائه، 
متمنيا له التوفيق، من جانب 
آخر استقبل مختار منطقة 
الفردوس هادي خلف العنزي 
لالطالع على آخر املستجدات 

في املنطقة.

املستويات الس����يما تذليل 
العقب����ات أمام ه����ذا القطاع 
احلي����وي، مبا يحق����ق آمال 
وتطلعات األهالي من حتسني 
مستوى اخلدمات الصحية 

املقدمة لهم.
الزعبي بجهود  وأش����اد 
احلمود، ومتابعته احلثيثة 
للقط����اع الصحي باحملافظة 
وتذليل العقبات التي تواجه 
القطاع لتطوي����ر اخلدمات 
الصحية املقدمة للمواطنني.

من جانب آخر، بحث الشيخ 
فيصل احلمود، مع عدد من 
األكادمييني من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.فهد العازب ومرزوق الهيت، 
مقترحاتهم وأفكارهم حول 
س����بل تطوير العمل جلميع 
القطاعات مبحافظة الفروانية، 
وذلك من خالل تكريس مبدأ 
الشراكة اجلماعية واخلطط 
واإلس����تراتيجيات وتوفير 

استقبل محافظ الفروانية 
أمير  الشيخ فيصل احلمود 
قبيلة العجمان الشيخ سلطان 
بن س����لمان بن حثلني، في 
مكتبه بديوان عام احملافظة، 
ورحب احلم����ود بزيارة بن 
حثلني، مؤكدا عالقة األخوة 
والصداقة التي تربطهما منذ 

فترة طويلة.
وأشاد بن حثلني بتواصل 
الش����يخ فيصل احلمود، مع 
القبائ����ل وش����يوخها وكل 
ش����رائح املجتمع وحرصه 
على مشاركتهم مناسباتهم 

املختلفة.
كما التق����ى احلمود مدير 
مستشفى الفروانية د.حمود 
الزعبي يرافقه مدير منطقة 
الفروانية الصحية د.جمال 
سلطان، وتناول اللقاء العديد 
القضايا الصحية داخل  من 
احملافظة ومدى إمكانية العمل 
على تطويره����ا على جميع 

احلمود مستقبال د.فهد العازب ومرزوق الهيتالشيخ فيصل احلمود مستقبال نائب رئيس غرفة صناعة وجتارة قطر محمد الكواري

الرفاعي ناقش ووفد عسكري إيطالي التعاون في مجال التدريب

الدورات  والتأهيل وتب����ادل 
التدريبية بني اجلانبني.

م����ن جانبه، ب����ني املقدم 
اجنليو الهدف من الزيارة هو 

مناقشة إمكانية التعاون مع 
احلرس الوطني الكويتي من 
خالل التنسيق وتبادل خطة 
الدورات بني احلرس الرئاسي 
والقوات اخلاصة االيطالية 
الكويتي،  الوطني  واحلرس 
املق����دم اجنليو عن  وعب����ر 
سعادته بالتعاون مع احلرس 
الوطني، مشددا على أهمية 
تبادل اخلب����رات مبا يصب 
في مصلحة اجلانبني، وخالل 
الزيارة استمع الوفد اإليطالي 
إيجاز تناول تأس����يس  إلى 
احلرس الوطني واملهام املوكلة 
إليه، ومنشآته ومعسكراته 

واملعدات املستخدمة فيه. 
حضر اللقاء ركن أول إدارة 
الركن طالل  املقدم  ومتابعة 
عبداهلل، ورئيس فرع التأهيل 
العلمي بالتكليف الرائد محمد 

اجلوفان.

أن احل����رس الوطني يرحب 
بالتعاون املشترك مع احلرس 
الرئاس����ي والقوات اخلاصة 
اإليطالية في مجاالت التدريب 

أكد قائد وحدات األركان 
باحلرس الوطني اللواء الركن 
م. هاش����م الرفاع����ي حرص 
العلي����ا في احلرس  القيادة 
الوطني ممثلة في سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد، 
ومبتابع����ة وكي����ل احلرس 
الوطني الفريق ناصر الدعي 
على تدعيم التعاون العسكري 
م����ع ايطاليا الصديقة بهدف 
رفع كفاءة منتسبي احلرس 
الوطني في مج����ال التأهيل 

والتدريب. 
واوض����ح الرفاعي خالل 
اس����تقباله لوفد عس����كري 
إيطالي برئاسة املقدم اجنليو 
املقدم  وعضوي����ة كل م����ن 
سيكوجالني والرائد برانكا 
مبقر قي����ادة وحدات األركان 

 اللواء الركن م. هاشم الرفاعي مستقبال الوفد العسكري االيطالي 
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مستوى اخلدمات الصحية في الكويت »األفضل« في املنطقة العربية.. 
ويقفز إلى مصاف الدول الصناعية املتقدمة

حجم املتعطلني بني قوة العمل الوطنية بلغ 19061 خالل 2012 
من املسجلني في »الديوان«.. ونسبة املتعطلني ممن أمضوا أكثر من 

12 شهرًا %60

تدني املستوى التعليمي واملهني للعمالة الوافدة منهم 47.34% من دون 
مؤهل تعليمي و31.63% حاصلون على مؤهالت تعليمية »دنيا«

نقص املساحة الزمنية املتاحة للعملية التعليمية بـ »التعليم العام« 
وانخفاض مستوى التحصيل العلمي فيه وظهور اجتاه لتفضيل 

التعليم اخلاص

من أهداف املؤمتر 
االطالع على أحدث 

املستجدات وخطط 
العمل حول دور 

الرعاية الصحية األولية 
للوقاية والتصدي 
لألمراض املزمنة 

غير املعدية

عدم انتظام معدالت منو السكان الوافدين والتي تتسم باالرتفاع بصفة 
عامة نتيجة تدفقات العمالة الوافدة

طبيعة املجتمع الكويتي بأنه »فتي« تسهم في االعتماد على العمالة 
الوافدة بشكل أساسي لتلبية احتياجات سوق العمل نتيجة عدم توافرها 

من العمالة الوطنية

انخفاض نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة بـ 17% وأقلها في 
قطاعات اإلنتاج »السلعي«.. وتركزها في القطاع احلكومي بنسبة %78.. 

وفي اخلاص بـ %22

ملواجهة العديد من القضايا التي تنعكس آثارها على مسيرة التنمية.. و»األنباء« تنفرد بنشر التقرير

»األعلى للتخطيط« أعّد تقريرًا بأهمية إنشاء جلنة وطنية للسياسات السكانية: 
نسب السكان الكويتيني في انخفاض.. ومنو مطرد للوافدين

عبدالكريم العبداهلل

العامة  ت���درس األمان���ة 
للمجل���س األعلى للتخطيط 
والتنمية انشاء جلنة وطنية 
للسياسات السكانية بالكويت، 
وذل���ك ملواجه���ة العديد من 
القضايا السكانية التي تنعكس 
آثارها وتفاعالتها على مسيرة 
التنمية بأبعادها االقتصادية 

واالجتماعية واالنسانية.
وم���ن اهم تل���ك القضايا 
الس���كانية: »اختالل التوازن 
في التركيبة السكانية لصالح 
الوافدين، فضال عن االختالل 
في توزي���ع وتركيبة القوى 
العاملة، وعدم مواءمة مخرجات 
التعليم والتدريب ملتطلبات 
س���وق العمل، ع���الوة على 
الصعوبات في توفير فرص 
العمل لق���وة العمل الوطنية 
وانعكاس���اتها على معدالت 
البطالة، وما يتبعها من مشاكل 
اقتصادية واجتماعية«، وكذلك 
من مبررات انشاء تلك اللجنة 
الطبيع���ة املتداخلة للقضايا 
الس���كانية والتي حتتاج في 
ابعادها  دراستها وتشخيص 
واقتراح الوسائل واالساليب 
في مواجهتها بأشكال متعددة 
التنس���يق بني االطراف  الى 

املعنية.
واكد تقرير أعدته األمانة 
العام���ة للمجل���س األعل���ى 
للتخطيط والتنمية واملقترح، 
ل� »اهمية« انشاء جلنة وطنية 
للسياسات السكانية بالكويت، 
والذي تنفرد »األنباء« بنشره، 
وذلك نظرا لوجود العديد من 
االخت���الالت، اولها اختالالت 
التنمية البشرية، والتي تعتبر 
احملرك الرئيسي لعوامل تعزيز 
الق���درة التنافس���ية للدول، 
خاصة عوام���ل تكوين رأس 
املال البشري، لذا تولي الكويت 
اهتماما خاصا لبناء رأس املال 
البشري، مبجاالته املختلفة وما 
تواجهه من اختالالت، سواء من 
حيث خصائص السكان وقوة 
التعليم والرعاية  أو  العمل، 
واالجتماعي���ة،  الصحي���ة 

واجلوانب البيئية.

االختالل السكاني

الثاني،  ام���ا االخت���الل 
حسب التقرير، فهو اختالالت 
السكان وقوة العمل، حيث 
تكمن أبرز مالمح االختالالت 
السكانية في خلل التوزيع 
النس���بي للس���كان حسب 
اجلنس���ية، اذ تتجه نسب 
السكان الكويتيني إلجمالي 
الس���كان ال���ى االنخفاض، 
السكان  حيث بلغت نسبة 
الكويتي���ني في ع���ام 2013 
حوال���ي 31% م���ن إجمالي 
السكان، ويرجع ذلك اخللل 
أعداد  النمو املطرد في  الى 
الوافدي���ن بنس���ب تفوق 
الطبيعية  الزيادة  معدالت 
الكويتيني، على  للس���كان 
الرغم من ارتفاعها، في حني 
صاحب ذلك عدم انتظام في 
معدالت منو السكان الوافدين 
والتي تتسم باالرتفاع بصفة 

عامة نتيجة لتدفقات العمالة 
الوافدة.

مجتمع »فتي«

التقرير املجتمع  ووصف 
الكويتي بأنه مجتمع »فتي«، 
ترتفع فيه نسبة صغار السن 
الى جملة السكان، حيث تصل 
نسبة السكان في الفئة العمرية 
أقل من 15 س���نة حوالي %37 
من إجمالي السكان الكويتيني 
في منتصف عام 2013، ويعني 
اتساع هذه الشريحة العمرية 
بني الكويتيني وارتفاع معدالت 
اإلعالة وانخف���اض معدالت 
املس���اهمة في ق���وة العمل، 
مما يس���هم في االعتماد على 
العمالة الوافدة بشكل أساسي 
لتلبية احتياجات سوق العمل 
نتيجة عدم توافرها من العمالة 

الوطنية.
وجاء ف���ي التقرير انه 
بالنس���بة الختالالت قوة 
العمل تتضح مالمح اخللل 
فيها قوة بانخفاض نسبة 
العمالة الوطنية الى إجمالي 
العمالة، حيث بلغت نسبة 
العمالة الوطنية الى إجمالي 
العمالة بالدولة حوالي %17 
في عام 2013، عالوة على 
العمالة  انخفاض نس���بة 
الوطني���ة ف���ي قطاعات 
اذ بلغت  اإلنتاج السلعي، 
الكويتيني  العاملني  نسبة 
بأنشطة اإلنتاج السلعي 
)الزراعة، املناجم واحملاجر، 
الصناع���ات التحويلي���ة، 
الكهرباء والغاز، والتشييد 
والبناء( الى جملة العمالة 
الكويتية 10.4% في منتصف 
عام 2013، فضال عن تركز 
العمالة الوطنية في القطاع 
احلكومي، حيث بلغت %78 
من جملة العمالة الكويتية 
في منتصف عام 2013، في 
املقابل بلغت نسبة العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص 
حوال���ي 22% في منتصف 

عام 2013.

تدني المستوى التعليمي 
والمهني للعمالة

أما فيما يتعلق بالعمالة 
الوافدة، فأوضح التقرير أن أهم 
مالمح اخللل بها تدني املستوى 
التعليمي واملهن���ي للعمالة 
بل���غ حجم  الواف���دة، حيث 
الوافدة في منتصف  العمالة 
عام 2013 حوالي 1.7 مليون فرد 
منهم 47.34% من دون مؤهل 
تعليمي و31.63% حاصلني على 
مؤهالت تعليمية دنيا، في حني 
بلغ حملة الشهادات العليا من 
العمالة الوافدة حوالي %6.16 
وهي نس���بة منخفضة، كما 
تركزت العمال���ة الوافدة في 
القطاع اخلاص، حيث يعمل 
القطاع حوالي 93% من  بهذا 
إجمالي العمالة الوافدة، علما ان 
أغلب العمالة الوافدة يعملون 
كعمال���ة عادي���ة )1024007 
أفراد(، ميثلون حوالي %53 
كما يعمل 572157 فردا بالقطاع 
العائلي أغلبهم من اخلدم ومن 
في حكمهم ميثلون 30% من 

إجمالي العمالة الوافدة.

مشكلة البطالة

التقري���ر أن حجم  وذكر 
املتعطل���ني بني ق���وة العمل 
الوطنية )باقي املسجلني في 
ديوان اخلدم���ة املدنية( بلغ 
19061 في عام 2012، وبتحليل 
الع���دد من  خصائص ه���ذا 
املتعطلني تتبني أبعاد مشكلة 
البطالة، بحيث تبلغ نس���بة 
اإلناث 79.4% من إجمالي باقي 
املسجلني، في حني بلغت نسبة 
الذكور 20.6%، كما تبلغ نسبة 
املتعطلني )باقي املسجلني( من 
حملة املؤهالت العليا )جامعي 
� دبل���وم( 12.2% من إجمالي 
باقي املسجلني، وتبلغ نسبة 
املتعطلني ممن أمضوا أكثر من 
12 شهرا في حالة تعطل حوالي 
60% م���ن إجمالي املتعطلني، 
هذا باالضافة الى بلوغ نسبة 
املتعطل���ني ممن هم في الفئة 
العمري���ة أقل من 30 س���نة، 
52% م���ن إجمالي املتعطلني، 
مما يعني ان النسبة الغالبة 
من الباحثني عن عمل هي من 

الشباب.

اختالالت نظام التعليم

واش���ار التقري���ر الى ان 
مؤش���رات الكفاءة اخلارجية 
لنظام التعليم في الكويت قد 
تكون جيدة في جميع مراحله، 
غي���ر ان مؤش���رات الكفاءة 
الداخلية للنظام التعليمي على 
أهميتها تعتبر املعبر املباشر 
عن نوعية العملية التعليمية، 
الت���ي يتحدد عل���ى ضوئها 
التعليمي للطالب،  املستوى 
ومستوى مهاراته املكتسبة، 
وكذلك مرونة النظام التعليمي 
للتطور والتحديث، كما ان هذه 
اجلوانب تبلور دور التعليم 
في التنمية بحكم انه صاحب 
الدور الرئيسي في تكون رأس 
املال البشري، اال ان التحليل 
أظهر عددا من االختالالت في 
الكفاءة الداخلية، والتي متثلت 
في »التعلي���م العام« بنقص 
املتاحة  الزمني���ة  املس���احة 
للعملية التعليمية، وانخفاض 
مس���توى التحصيل العلمي، 
فضال عن ضعف االجتاه نحو 
التخصصات العلمية، وظهور 
اجتاه لتفضيل التعليم اخلاص. 
اما بالنسبة ل� »التعليم العالي« 
فبني التقرير أن االختالل فيه 
جاء بسبب التفاوت بني نسبة 
امللتحقني واخلريجني بالكليات 
العلمي���ة، وزيادة معدل بقاء 
العالي  التعليم  ف���ي  الطالب 
)اجلامع���ة وكلي���ات الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب(، هذا باالضافة الى 
انخفاض نسبة طالب العلوم 
التكنولوجي���ة ال���ى إجمالي 
عدد الط���الب بكليات الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
الدراسات  والتدريب )كليات 
والعل���وم  التكنولوجي���ة، 
الصحية، وكلية التمريض(.

االختالالت االجتماعية

وبالنس����بة لالخت����الالت 

االجتماعية، فنبه التقرير الى 
أنها تؤثر على البيئة احلاضنة 
للتنمية، مشيرا الى انها ال تقل 
أهمية في تأثيراتها التنموية 
عن االخت����الالت االقتصادية، 
وذلك ألن املجتمع الذي تتعرض 
دعائم اس����تقراره االجتماعي 
للخلل يصبح غير قادر على 
التنموية،  مواصلة خطط����ه 
مبين����ا أن م����ن اه����م مظاهر 
االختالالت االجتماعية »قصور 
إمكانيات رعاية الطفولة � تهديد 
االستقرار األسري واملجتمعي � 
ضعف الدور املجتمعي للمرأة 
� ضعف اخلدمات املقدمة لذوي 

اإلعاقة«.

اختالالت الخدمات الصحية

اما بالنسبة ل� »اختالالت 
اخلدمات الصحية«، فاعتبر 
التقرير مس���توى اخلدمات 
الكويت من  ف���ي  الصحي���ة 
أفضل املستويات في املنطقة 
العربي���ة، وتقفز الى مصاف 
الدول الصناعية املتقدمة، غير 
ان احملافظة على هذا املستوى 
املتقدم للخدم���ات الصحية 
تقتض���ي معاجل���ة بع���ض 
االختالالت الظاهرة التي تتمثل 
في العبء الزائد على خدمات 
 � الرعاية الصحي���ة األولية 
الزائ���د على خدمات  العبء 
الط���وارئ � خط���ر األمراض 
املزمنة غير املعدية � قصور 
جزئي في التخلص اآلمن من 

نفايات املستشفيات.

االختالالت البيئية

واكد التقرير أن البيئة هي 
احلاضنة الطبيعية للتنمية، 
مبعنى توفير املوارد الطبيعية 
النش����اط  التي يعتمد عليها 
االقتصادي واالجتماعي، كما 
تنعكس نتائج عملية التنمية 
على الوضع البيئي، فتضعف 
أو تعزز من إمكانيات استدامة 
النمو، ويتبني ذلك من عرض 
املجاالت احملتملة لالختالالت 
البيئية، والتي تتمثل في تأثر 
� تلوث  الهواء اجلوي  جودة 
البيئ����ة البح����ري � النفايات 
الصلبة � القدرة االستيعابية 
� زيادة  للص����رف الصح����ي 
التصحر. وأشار التقرير الى 
ان أسباب حاجة الكويت الى 
تكوين إطار تنظيمي للسياسات 

السكانية تتمثل في:

أوال: تعدد جوانب القضايا 
السكانية

الس���كاني جوهر  ٭ املكون 
عملية التنمية وهدفها.

٭ اخلصائص السكانية حيوية 
ومتغيرة وهي احملرك الرئيسي 

للتنمية.
٭ أهمية اخلصائص املهنية 
واملهارية للس���كان لتخطيط 

القوى العاملة.
٭ أهمية اخلصائص التعليمية 
للسكان وتأثيراتها في انتاجية 
املجتمع وفي حتسني نوعية 

احلياة.
اخلصائ���ص  أهمي���ة  ٭ 
احليوية للس���كان )املواليد، 
الوفيات، اخلصوبة، متوسط 

األعمار واألمراض السائدة( 
وارتباطاتها املتعددة بالزواج، 
س���ن العم���ل وباملش���كالت 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة 

املختلفة.
العمري للسكان  التوزيع  ٭ 
وارتباطه���ا بوضع اخلطط 
التعليمي���ة،  والسياس���ات 
سياس���ات الق���وى العاملة، 
العامة  سياس���ات اخلدمات 

والسياسات اإلسكانية.
ثاني���ا: قصور التوجهات 
نحو حصر املشكلة السكانية 
ف���ي موضوع  الكويت  ف���ي 
التركيبة السكانية، ومشكلة 
صغر املكون السكاني وعدم 
قدرته على حتقيق متطلبات 
التنمية، ركزت املعاجلة على 

عاملني:
 ٭ تشجيع الزيادة السكانية 
لإلس���راع في زي���ادة الكتلة 

السكانية الكويتية.
٭ االستعانة بالعمالة الوافدة 
للمساعدة في الوفاء باحتياجات 

النمو املتسارعة.
جنحت هذه السياسة خالل 
السنوات األولى في مهمتها، 
ولكن هذا التوجه ظل مستمرا 
على مدار العقود، وكان املجتمع 
الكويتي في سباق مع الزمن من 
أجل موازنة التركيبة السكانية 
عدديا. هن���اك عوامل اخرى 
كامنة في املشكلة اإلسكانية 
للكويت لم تأخذ بعد حظها 
من التحليل والدراسة، وذلك 
بهدف استكمال بناء سياسة 
سكانية متوازنة قادرة على 
حماية املكتس���بات التنموية 

للمجتمع الكويتي.

ثالثا: ض���رورة تخطيط 
السكانية، بحيث  السياسات 
يكون تخطيط السياس���ات 
السكانية يتعامل مع 4 قضايا 

رئيسية:
٭ قضية النمو السكاني.

٭ دور السكان في التنمية.
٭ انعكاس عوائد التنمية على 

السكان.
٭ املش���كالت االجتماعي���ة 
الناجتة ع���ن اختالل بعض 

اخلصائص السكانية.
 رابعا: ض���رورة تطوير 
آلي���ات اتخاذ الق���رار، وذلك 
الن تشابك متغيرات القضايا 
السكانية، وتعدد مستويات 
التأثير الناجتة عن ذلك يدفع 
لالعتناء بعملية اتخاذ القرار 
بالنسبة لهذه القضايا من خالل 
توفير بيئة عالية االنضباط 
والتنظيم واخلبرة لتدارس 
املتغيرات والتحديات املختلفة، 
ووضع أفضل احللول أمام أعني 
متخذ القرار، وضمان املتابعة 
العلمية اجلادة لتنفيذ القرار 

واآلثار الناجمة عنه.
خامسا: أهمية وجود وعاء 
لتراكم خبرات معاجلة القضايا 
السكانية، اذ انه من األهمية 
مبكان تنظي����م عملية تراكم 
اخلبرات بص����ورة محترفة، 
وتأسيس جهاز يقوم باملهمة 
حتى يتم حفظ خبرات املجتمع 
بصورة علمية تخضع للفرز 

والتطوير.

احلكومة، مشيرا إلى أن منظمة 
الصحة العاملية دائما ما تشيد 
بجه���ود الكوي���ت ومبادراتها 
املتميزة في هذا الصدد، حيث 
حتمل العديد من الوثائق اسم 
الكوي���ت للوقاي���ة والتصدي 
لالمراض املزمنة غير املعدية، 
مثل جائ���زة الكويت مبنظمة 
الصحة العاملية بجنيڤ، وعلى 
مستوى أقليم شرق املتوسط، 
ووثيقة اعالن الكويت الصادر 
عن مجلس وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون، باإلضافة إلى 
املش���اركات الفعال���ة للكويت 
العاملية واألقليمية  باملبادرات 
للوقاي���ة والتصدي لألمراض 
املزمنة غي���ر املعدية وعوامل 

اخلطورة ذات العالقة بها. 
 واضاف الدوس���ري ان من 
أب���رز عوامل اخلطورة مبادرة 
تخفيض امللح في اخلبز بنسبة 
20%، والتي متت بالتعاون مع 
شركة املطاحن واملخابز الكويتية 
والرقابة على املقاصف املدرسية 
والضواب���ط عل���ى تس���ويق 
وتروي���ج األغذي���ة واألطعمة 
غير الصحية واملدونة اخلاصة 
بضوابط تسويق بدائل حليب 
األم الصادرة مؤخرا من وزارة 

الصحة. 
 وأوضح أن مهرجان املشي 
س���ينطلق من اخليمة املقابلة 

الدوسري: »الصحة« تنظم مهرجانًا للتوعية 
بالوقاية من األمراض املزمنة غير املعدية

لنادي اليخوت على شارع اخلليج 
العربي، وستكون نهايته عند 
مسرح اجلزيرة اخلضراء، مؤكدا 
أنه يعبر عن اإلرادة املجتمعية 
واإلصرار على مواجهة حتدي 
املزمنة غير املعدية،  األمراض 
وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
اتب���اع األمناط  بها، من خالل 
الصحية للحياة، وفي مقدمتها 
ممارسة النشاط البدني بصورة 
الدهون  منتظمة، واإلقالل من 
وملح الطعام، وتناول األغذية 
الغنية بالفواكه واخلضراوات، 

والتوقف عن التدخني. 

حنان عبدالمعبود 
 عبدالكريم عبداهلل

أعلن مدي���ر إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري، تنظيم وزارة 
الصحة اليوم، مهرجانا صحيا 
للمش���ي للتوعية بالوقاية من 
األم���راض املزمنة غير املعدية 
وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
بها، وذلك حت���ت رعاية وزير 

الصحة د.علي العبيدي. 
 وأوض���ح الدوس���ري في 
أنه س���يتم  تصريح صحافي 
خ���الل الفعالية إلق���اء الضوء 
عل���ى اجلهود الت���ي تقوم بها 
الوزارة للوقاية والتصدي لعالج 
املزمنة غير املعدية،  األمراض 
وفي مقدمتها السرطان والسكر 
وأمراض القلب واألوعية الدموية 
واألمراض التنفس���ية املزمنة، 
وعوامل اخلطورة ذات العالقة 
بحدوث تلك األمراض، بالتعاون 
مع الوزارات واجلهات احلكومية 
وغير احلكومية والقطاع اخلاص 

واملجتمع املدني بالكويت. 
 وأكد أن التصدي لألمراض 
املزمنة غي���ر املعدية وعوامل 
اخلطورة ذات العالقة بها تعتبر 
أولوية تنموية رئيس���ية في 
برام���ج وزارة الصحة وخطط 
فيصل الدوسريعمله���ا ضم���ن برنام���ج عمل 

الوطيان: الكويت تستضيف املؤمتر
اخلليجي الـ 14 للرعاية الصحية األولية

الصحية األولي����ة ميكن من 
خالل تطويرها خفض معدالت 
عوامل اخلطورة واألمراض 
املزمن����ة واإلقالل من األعباء 
املترتب����ة على تلك األمراض 
وذلك من خالل برامج االكتشاف 

املبكر لألمراض املزمنة.
وأش���ارت الى إن عيادات 
السكر والعيادات التخصصية 
مبراكز الرعاية الصحية األولية 
تقوم بتطبيق البروتوكوالت 
وسياسات العمل احملدثة لعالج 
األم���راض وفقا ألحدث  تلك 
العاملية، مشددة  املستجدات 
على أهمية التدريب والتعليم 
املس���تمر لألطباء وللعاملني 
بالرعاية الصحي���ة األولية 
من خ���الل املؤمترات وورش 
العمل وبرامج التعليم الطبي 
املستمر والتي تتيح الفرصة 
لالطالع على أحدث املستجدات 
العاملية وتبادل اخلبرات ومن 
ثم التطوير املستمر لسياسات 
وبروتوكوالت الرعاية الصحية 
األولية وتنظيم سياس���ات 
اإلحالة للمستشفيات واملراكز 
التخصصية للحاالت التي قد 

حتتاج لذلك.

األمراض المزمنة

وحول اخلطوات التي قامت 

بها الكويت للوقاية وللتصدي 
لألمراض املزمنة غير املعدية 
قالت أن اإلدارة املركزية للرعاية 
الصحية األولية قد بادرت منذ 
عام 2011 بإجراء دراسة حتليلية 
القوة  للتعرف عل���ى عوامل 
الرعاي���ة الصحية  مبنظومة 
األولي���ة وحتدي���د التحديات 
املتاح���ة ووضع  والف���رص 
الطري���ق لإلجراءات  خارطة 
املطلوبة، منوه���ة الى أهمية 
امللف االلكترون���ي بالرعاية 
الصحي���ة األولية لتس���جيل 
ورص���د عوام���ل اخلط���ورة 
واألمراض املزمنة غير املعدية 
وحتديث قاعدة البيانات عنها 
بص���ورة مس���تمرة. وحول 
اجلهات املش���اركة باملؤمتر، 
ذكرت أن املؤمتر سيستضيف 
وسيشارك به نخبة متميزة 
من اخلبراء واالستش���اريني 
وممثلي املنظمات والهيئات 
املتخصص���ة وف���ي مقدمتها 
 WHO منظمة الصحة العاملية
التنفي���ذي ملجلس  واملكتب 
وزراء الصحة لدول مجلس 
العربية  التعاون واملنظم���ة 
للتنمية اإلداري���ة واالحتاد 
الدولي لطب العائلة وممثلني 
لوزارات الصحة بدول مجلس 

التعاون الشقيقة.

ضمن االلتزام بتطبيق اإلعالن 
السياس����ي الصادر عن األمم 
املتح����دة في س����بتمبر 2011 
للوقاية وللتصدي لألمراض 
املزمنة غير املعدية وقرارات 
 WHO منظمة الصحة العاملية
الشأن وتنفيذا لوثيقة  بهذا 
الوقاية  الكوي����ت باعتب����ار 
والتصدي لألمراض املزمنة 

كأولوية تنموية.
وحول أهداف املؤمتر ذكرت 
د.رحاب الوطيان أن األهداف 
الرئيس���ية للمؤمتر تتضمن 
االطالع على أحدث املستجدات 
وخط���ط العمل الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية ومجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون ح���ول دور الرعاية 
الصحي���ة األولي���ة للوقاية 
وللتصدي لألمراض املزمنة 
غير املعدية وتبادل اخلبرات 
بني املش���اركني واستعراض 
املبادرات والتجارب الناجحة 
بشأن تنظيم وتنفيذ برامج 
الوقاية والتصدي لألمراض 
القدرات  املزمن���ة وتقوي���ة 
واملهارات البحثية للمشاركني 
لرصد ودراسة عوامل اخلطورة 

واألمراض املزمنة.
وذكرت ان بروتوكوالت 
وسياس����ات العمل بالرعاية 

حنان عبدالمعبود 
 عبدالكريم العبداهلل

اإلدارة  مدي����ر  أعلن����ت 
املركزي����ة للرعاية الصحية 
األولية بوزارة الصحة د.رحاب 
الوطيان عن استضافة الوزارة 
ملؤمتر الكويت الثالث واملؤمتر 
اخلليجي الرابع عشر للرعاية 
الصحية األولية وذلك خالل 
الفت����رة م����ن 11-13 نوفمبر 
اجل����اري بفندق ش����يراتون 
الكويت. وقالت في تصريح 
صحافي إن الشعار الذي مت 
اختياره هو »التصدي لتحديات 
األمراض املزمنة غير املعدية 
في الرعاية الصحية األولية«، 
وذلك مبا يؤكد الدور الرئيسي 
الذي تضطلع به  واحملوري 
مراكز الرعاية الصحية األولية 
للوقاية وللتصدي لألمراض 
املزمن����ة غي����ر املعدية وفي 
مقدمتها السكر وأمراض القلب 
واألوعية الدموية والسرطان 
املزمنة  التنفسية  واألمراض 
 Risk Factors وعوامل اخلطورة
املؤدي����ة إلى تل����ك األمراض 
التدخ����ني واخلمول  وأهمها 
البدني والتغذية غير الصحية 
الكوليس����ترول  وارتف����اع 
ال����دم. وذلك  والده����ون في 

د.رحاب الوطيان

اإلطار السليم

جلان وطنية

»العربي واخلليجي«

 اكد التقرير اقتراح تشكيل جلنة للسياسات السكانية لتكون اإلطار السليم لتنسيق 
اجلهود املبذولة، وذلك مبا يخدم أغراض الرفاه االجتماعي والتقدم االقتصادي 

املنشود.

لفت التقرير الى ان جميع دول مجلس التعاون اخلليجي شكلت جلانا وطنية للسكان، 
موضحا أن جلنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون تتطلع الى تشكيل جلنة وطنية 

للسكان بالكويت لتساهم مع بقية اللجان الوطنية للسكان بدول املجلس في تنفيذ اإلطار العام 
لالستراتيجية السكانية.

بني التقرير أن النهج العربي واخلليجي في معاجلة القضايا السكانية يتمثل في تطوير 
وتطبيق سياسات وبرامج وأنشطة سكانية متكاملة وذلك ضمن اجلهود اإلمنائية لها، وإعطاء 

أولوية عالية للتنمية البشرية من خالل حتسني خصائص السكان في إطار السياسة السكانية 
وجوانبها اإلمنائية واحتياجاتها املتعلقة في »الرعاية االجتماعية، محو األمية، التعليم والنهوض 

بوضع املرأة وتعزيز مكانتها«.
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أبو النصر: الضريبة 
ال تغني عن الزكاة 

ألنها تخصم من وعاء 
الزكاة وليس 

من مقدار الزكاة

الستالن بحث مع وفد مركز محمد بن راشد 
اإلماراتي طرق العناية بطباعة ونشر القرآن وعلومه

»اخلدمة االجتماعية« في »اجلهراء« نّظمت 
»االعتداءات على األطفال.. األسباب والعالج«

استقبل نائب مدير عام الهيئة العامة للعناية 
بطباعة ونش����ر القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وعلومهما للمعلومات واخلدمات املساندة وليد 
الس����تالن، وفدا من حكومة دبي بدولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة ضم مديرين من مركز 
محمد بن راشد لطباعة املصحف الشريف وهم 

حتت رعاية وحضور مراقب اخلدمة االجتماعية 
والنفس����ية مبنطقة اجلهراء التعليمية عبداهلل 
البركة وضم����ن برنامج التنمية املهنية احلادي 
عش����ر ملراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية، 
أقيمت في روضة الرحمة مبنطقة سعد العبداهلل 
ورشة عمل حتت عنوان »االعتداءات على االطفال.. 

املديران التنفيذيان محمد كامل احلداد وفيصل 
سالم بن حيدر باإلضافة إلى مدير التطوير عدلي 
شيالن. وقد عرض الوفد اإلماراتي على الستالن 
بعضا من إجنازات املركز وبحث الطرفان سبل 
التعاون املثمرة التي ترتقي بطرق العناية بطباعة 

ونشر القرآن الكرمي وعلومه.

األسباب والعالج« حتدث فيها عدد من املتخصصني 
في اخلدمة االجتماعية، وكانت من اعداد املوجة 
الفنية نصرة الشمري، حيث حضر الورشة عدد 
من اولياء االم����ور واملوجهات الفنيات، وتناول 
املتحدثون عددا من األسباب التي تؤدي لالعتداء 

النفسي والبدني على األطفال وطرق عالجها.

وليد الستالن مع أعضاء الوفد وبعض مسؤولي الهيئة

يعقوب الصانع مستقبال املستشارين فيصل املرشد ويوسف املطاوعة ومحمد بن ناجي وضرار العسعوسي ومحمد الزعبي وبدر املسعد وعادل العيسى

عبداهلل البركة يتقدم احلضور

عدد من املشاركات في الورشة

الصانع تلقى تهنئة رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء 
مقدم���ة  ف���ي  وكان 
املهنئني رئي���س املجلس 
األعل���ى للقض���اء رئيس 
التمييز واحملكمة  محكمة 
الدس���تورية املستش���ار 
فيص���ل املرش���د ونائب 
التمييز  رئيس محكم���ة 
املستشار يوسف املطاوعة 
ورئيس محكمة االستئناف 
املستشار محمد بن ناجي 
والنائب العام املستش���ار 
ضرار العسعوسي واحملامي 

العام األول املستشار محمد 
الزعبي واحملامي العام األول 
املستشار بدر املسعد ووكيل 
وزارة الع���دل عبدالعزيز 
املاجد ومدي���ر عام معهد 
الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية املستشار عادل 
العيسى ومدير إدارة مراكز 
خدمة املواطن محمد حمود 
الرومي وعدد من قيادات 
ومعه���د  الع���دل  وزارة 

الدراسات القضائية.

العدل  اس���تقبل وزير 
ووزير األوق���اف يعقوب 
الصانع في مكتبه بديوان 
وزارة الع���دل املهنئني له 
مبنصبه اجلديد من املجلس 
األعلى للقض���اء وقيادات 
العدل حيث قدموا  وزارة 
له التهنئة بتوليه حقيبة 
وزارة الع���دل، متمنني له 
التوفيق في خدمة العدالة 
والنجاح في مهمته امللقاة 

على عاتقه. 

الصانع يستقبل املهنئني 
في ديوانه اليوم

يستقبل وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية يعقوب الصانع املهنئني من املواطنني 

واملقيمني اليوم السبت 1 نوفمبر، وذلك بعد صالة 
العشاء في ديوانه الكائن مبنطقة كيفان ق 6 شارع 

عبداحلميد الصانع م1.

بيت الزكاة اختتم ملتقى محاسبي زكاة الشركات

الكليب: حساب زكاة ذهب املرأة يختلف عن الصائغ

زكاة عروض التجارة.
كما تناول الشيخ الكليب 
مصارف الزكاة وبني أن اهلل 
سبحانه وتعالى هو الذي حدد 
مصارف ال����زكاة ولم يتركها 
ألحد من خلقه، كما جاء في 
سورة التوبة اآلية رقم 60 وهم: 
الفقراء، واملساكني، والعاملون 
على الزكاة، واملؤلفة قلوبهم، 
والغارمون )وهم املدينون في 
أمر مباح ملصلحة املجتمع أو 
ملصلحته����م اخلاصة(، وفي 
الرقاب )وهو ف����كاك العبيد 
وعتقهم وفداء األس����رى من 
املس����لمني(، وفي سبيل اهلل 
العام  )وهو اجلهاد باملفهوم 
ومعناه الواسع وفقا لألحكام 
الشرعية املستمدة من شريعتنا 
السمحاء إلعالء كلمة اهلل وال 
يقتصر على النشاط العسكري 
فقط بل يشمل الدعوة إلى اهلل 
باحلكمة واملوعظة احلسنة 
بإنشاء املراكز اإلسالمية حلفظ 
دين املسلمني وتثبيت عقيدتهم 
ودعوة غيرهم إلى دين اهلل(، 
وأبن����اء الس����بيل )وهم من 
الس����بل لنفاد  انقطعت بهم 
النفق����ة أو غيرها ويريدون 

العودة إلى ديارهم(.
من جانبه، ألقى د.عصام 
أبو النصر احملاضرة الثانية، 
والتي دارت حول أحكام زكاة 
احلل����ي وحس����ابها، وكذلك 
العالقة بني الزكاة والضريبة 
مع حاالت تطبيقية أشار فيها 
إلى أن زكاة احللي يقصد بها 
كل ما يتزي����ن به من الذهب 

والفضة، مؤك����دا أن جمهور 
الفقه����اء يرى أنه ال زكاة في 
احلل����ي املعدة لالس����تعمال 
املباح، بالضوابط التي حددها 

اجلمهور.
وأش����ار د.أبو النصر إلى 
ه����ذه الضوابط، كما ش����رح 
إجراءات حتديد زكاة احللي، 
والتي متثلت في حتديد تاريخ 
نهاية احلول وحصر احللي من 
التي تتوافر  الذهب والفضة 
فيها ضواب����ط اإلعفاء، وهي 
اقتنائها  ما كان يقصد م����ن 
االدخار أو االكتناز أو التجارة 
أو اإلنف����اق منه����ا، وما كان 
استعماله غير مباح، كأواني 
الذهب والفضة، وما يستعمله 
الرجل من الذهب كالس����وار 
واخل����امت، وما كانت احلاجة 
إليه مستقبلية وليست حالية، 
وما لم يكن صاحلا لالستعمال 
كالذهب أو الفضة املتهشم أو 
املكسور، وما عزفت املرأة عن 
لبس����ه لقدم طرازه، وما كان 

فيه إسراف وتبذير.
ولفت إلى أنه من ضمن 
إجراءات حساب زكاة احللي 
تق���ومي ما مت حص���ره من 
احللي، ويكون ذلك باستبعاد 
ما ف���ي الذهب والفضة من 
أحجار كرمية، وإسقاط مقدار 
ما يخال���ط الذهب من غير 
الذهب، وحسم ما قد يكون 
على املزكي من ديون، وذلك 
بغرض الوصول إلى الوعاء، 
ويقارن هذا الوعاء بنصاب 
الزكاة، وإن لم يصل الوعاء 
إلى مقدار النصاب بنفسه أو 
بضمه إلى ما عنده من أموال 

أخرى فال زكاة عليه.
كما أوضح د.أبو النصر 
أن الضريب���ة ال تغني عن 
الزكاة والقاعدة الش���رعية 
ملعاجلة مبالغ الضرائب في 
الزكاة تتمثل في أن املبالغ 
املدفوعة كالضرائب تخصم 
من وعاء الزكاة وليس من 
مقدار ال���زكاة، وأما املبالغ 
املدفوعة ك���زكاة فتخصم 
من مق���دار الضريبة ال من 
وعاء الضريبة، وذلك وفقا 
ملا ورد ف���ي فتاوى ندوات 
قضاي���ا ال���زكاة املعاصرة 

وتوصياتها.

وأال تك����ون عاملة، وأن الذي 
أخذت به ندوات قضايا الزكاة 
املعاصرة والهيئة الشرعية 
ال����زكاة ه����و وجوب  لبيت 
الزكاة في األنعام مطلقا وال 
يشترط السوم لوجوب الزكاة 
فيه����ا، وأن الزكاة واجبة في 
السائمة التي ترعى الكأل املباح 
واملعلوفة على حد سواء، وهو 
مذهب املالكية. وبني أن األنعام 
املعدة للتج����ارة تزكى زكاة 
التجارة بشروطها،  عروض 
ومنها بل����وغ نصاب الذهب، 
وليس بع����دد الرؤوس ألنها 
عروض جتارة كبقية العروض 

األخرى املعدة للتجارة.
أما عن الث����روة الزراعية 
بني الش����يخ علي الكليب أن 
القول الذي أخذت به ندوات 
ال����زكاة املعاصرة  قضاي����ا 
الش����رعية لبيت  والهيئ����ة 
الزكاة هو وجوب الزكاة في 
كل ما يس����تنبت من األرض 
بقصد منائه فتجب الزكاة في 
الزروع والثمار واخلضراوات 
والفواكه، وبني أنه ال يشترط 
ح����والن احل����ول ف����ي زكاة 
الزراعية وأن زكاتها  الثروة 
ي����وم حصادها وأن النصاب 
فيها خمسة أو ست وهو ما 
يعادل 612 كليوغراما من القمح 
ونحوه، وأوضح الشيخ علي 
الكليب أن الشركات التي تبيع 
ما تنتجه تزكيه زكاة الزروع 
والثمار، أما الش����ركات التي 
عملها فقط الشراء والبيع في 
املنتج����ات الزراعية فتزكيها 

اختتم بيت الزكاة ملتقى 
محاسبي زكاة الشركات الذي 
نظمه حتت رعاية مدير عام 
بيت الزكاة خالل الفترة من 
26 حتى 30 أكتوبر املاضي، 
مبشاركة عدد من احملاسبني 
واملاليني العاملني في الشركات 
واملؤسسات التجارية مبختلفة 
أنشطتها التجارية واجلمعيات 

التعاونية.
ومت إلقاء محاضرتني في 
اليوم األخير من امللتقى، األولى 
خصصت لتوضيح األحكام 
الش����رعية لزكاة املستغالت 
واملهن احلرة والثروة النقدية 
واملرتبات واألجور واحللي 
والثروة احليوانية والنباتية، 
مع توضيح مصارف الزكاة، 
الش����يخ  ألقاها فضيلة  وقد 
علي الكليب، الذي أشار إلى 
أن زكاة احلل����ي فيها خالف 
عن����د العلماء ويط����ول فيها 
اجلدل، فبخصوص ما إذا كان 
احللي الس����تخدام املرأة قال 
بعض العلماء إن الزكاة جتب 
عليها والبعض اآلخر قال ال 
زكاة، وفي حال ما إذا كان على 
احللي زكاة فإن حساب التاجر 
يختلف عن حساب املرأة التي 
تريد أن تزكي ع����ن حليها، 
الذهب  فاملرأة تأخذ بس����عر 
يوم وجوب الزكاة، والتاجر 
الذهب  يحسب س����عر غرام 
مضافا إليه س����عر الصياغة 
عند إخراج الزكاة، وبني بعد 
ذلك أحكام زكاة الثروة النقدية 
وزكاة األجور واملرتبات وزكاة 
املستغالت، وهي التي يستفاد 
من غلتها ودخلها، وأن الزكاة 
في ه����ذه احلالة على صافي 
الدخل يوم وج����وب الزكاة، 
مضيفا أن املقص����ود بزكاة 
الث����روة احليوانية هو زكاة 
األنع����ام وهي اإلب����ل والبقر 
وتش����مل اجلاموس، والغنم 
ضأنه����ا ومعزه����ا، وبني أن 
نصاب اإلبل خمس ونصاب 
البقر ثالثون ونصاب الغنم 
أربعون، وهي أنصبة حددتها 
الس����نة النبوي����ة، وذكر أن 
الشروط الواجب توافرها في 
األنعام لكي جتب فيها الزكاة 
هي امللك التام وحوالن احلول 
منذ متلكها وبلوغ النصاب، 

إحدى محاضرات امللتقى

زكاة العثمان تدعو األسر بكامل أفرادها لالشتراك في األترجة
ودعا املتبرعني أو الراغبني 
إلى  التسجيل للدراسة  في 
مراجع���ة مقر جلن���ة زكاة 
العثم���ان مبنطق���ة حولي 
الهاتف:  أو االتصال عل���ى 

. 99388878
واض���اف أن مش���روع 
إلى  األترجة يه���دف أيضا 
إذكاء روح املنافسة الشريفة 
والتس���ابق واملسارعة إلى 
حفظ كتاب اهلل وأن جنعل 
من القرآن الكرمي وسيلتنا 
في نيل رضاه، مشيرا إلى أن 
مراكز األترجة التابعة للجنة 
تتميز بإدارة متخصصة من 
معلمي القرآن الكرمي والعلم 
الش���رعي وبه���ا محفظون 
مؤهلون تشرف عليهم هيئة 
فنية عالية املس���توى، كما 

تتميز مراكز األترجة برؤية 
تربوي���ة تعليمية وضعها 
اختصاصي���ون تربويون 
متابعا: نتبع برنامجا علميا 
مختارا بعناية من العقيدة 
والفقه واآلداب والس���يرة 
والتفس���ير. وكذلك يشمل 
املنهج برامج تربوية وعلمية 

وترفيهية لألطفال. 
وأكمل بقوله: نعمل على 
إتاحة الفرصة جلميع أفراد 
األسرة لاللتحاق في موعد 
واحد وكل في فصله وعند 
شيخه، وكذلك إتاحة الفرصة 
للمعل���م أو املعلمة لإلبداع 
الوسائل كيفما  واستخدام 
يشاء، ونحن نستقبل أعدادا 
كبيرة م���ن املتعلمني تصل 

لآلالف وهلل احلمد.

من مختلف األعمار وندعو 
األسرة املسلمة بكامل أفرادها 

لالشتراك في املشروع. 
وقال الكندري في تصريح 
صحاف���ي إن جلن���ة زكاة 
العثمان تستهدف من خالل 
مشروع األترجة املساهمة في 
تخريج أسرة حافظة لكتاب 
اهلل وتنشئة جيل يتحلى 
بالس���لوك واخللق القرآني 
عالوة على غ���رس الرغبة 
الصادقة بحفظ كتاب اهلل 
وإتق���ان جتويده وتالوته، 
وربط أبنائنا بكتاب اهلل علما 
وعمال وتش���جيع الناشئة 
ذك���ورا وإناثا على العناية 
الك���رمي وتوقيره  بالقرآن 
باعتباره مصدر عز وكرامة 

األمة.

ليلى الشافعي

دعا مدير عام جلنة زكاة 
التابعة جلمعية  العثم���ان 
النجاة اخليرية أحمد باقر 
الكن���دري أه���ل اخلير إلى 
تق���دمي الدعم واملس���اهمة 
في مش���روع مراكز أترجة 
القرآن الك���رمي الذي تنفذه 
اللجنة حاليا مشيرا إلى أن 
املش���روع عليه إقبال كبير 
وحقق جناحا مميزا بفضل 
اهلل وتوفيق���ه ثم القائمني 
عل���ى املش���روع، مؤكدا أن 
اللجنة حريصة على خدمة 
كتاب اهلل عز وجل من خالل 
تعليم القرآن الكرمي جتويدا 
وحفظا وفهما ونشر علومه 
أف���راد املجتمع  بني جميع 

أحمد باقر 

يختتم أنشطته اليوم وسط إقبال جماهيري مبشرف

»أطياب السعيد« و»السيف« راعيان 
ملعرض اخلريف للعطور

تختتم مساء اليوم املوافق األول من نوفمبر 
فعاليات معرض اخلريف للعطور والساعات 
املقام حاليا بأرض املعارض الدولية مبشرف، 
حيث يشهد تسابقا جماهيريا واسعا من قبل 
رواد وعش���اق اقتناء اجود ان���واع العطور 
والبخور والساعات، في ظل عروض الشركات 

املتنافسة واملتميزة.
وتقف »أطياب السعيد« و»السيف للعطور« 
في مقدمة الشركات الراعية للحدث هذا املوسم، 
حيث تأتي هذه املشاركة وسط نخبة مميزة 
من شركات العطور والطيب ووكالء املاركات 
العاملية محليا وإقليميا، وفي هذا الصدد ابدى 
صاحب شركة »أطياب السعيد« ومديرها العام 
عبدالعزيز السعيد حرصه الكبير على املشاركة 
ف���ي مثل هذه املعارض لالس���تفادة من زخم 
هذه املعارض والتي اعتادت على املش���اركة 
منذ انطالق الدورات األولى ملعرض العطور 

والتجميل.
ولف���ت الى ان الهدف م���ن رعاية »اطياب 
السعيد« للمعرض يأتي استمرارا لنهج التواصل 
مع عمالئنا وتعد مش���اركتنا إحدى وس���ائل 
الترويج إلبراز وتق���دمي منتجاتنا، حيث ان 
العطورات  انتاجها من  الشركة تس���تعرض 
الشرقية والغربية الى جانب العطورات املشتركة 
التي متثل مزيجا بني الشرقي والغربي ومتيزها 
عن غيرها من الشركات بدقة اختياراتها لكل ما 
يتعلق ابتداء من تصميم زجاجة العطر وانتهاء 
بالغالف الراقي ليصبح لكل عطر شخصيته 

املستقلة حتمل توقيعه كعطر فريد، كما حترص 
»اطياب السعيد« على ان تكون نوعية املواد 
املستخدمة في تركيب العطور موادا آمنة طبيا 

غير ضارة بجسم اإلنسان وبشرته.

»السيف للعطور والبخور«

من ناحيته قال سليمان الراشد مدير عام 
شركة »السيف للعطور والبخور«: »ان هذه 
املعارض تعد فرصة الستعراض منتجاتنا من 
العطورات املش���تركة الشرقية والغربية الى 
جانب اخللطات، اذ تتميز ش���ركتنا بخبرتها 
العريقة وبدقة اختياراتها لكل ما يتعلق بالعطر 
املطروح مما اكسبها ثقة عمالءها، مشيرا الى 
ان الشركة ماضية قدما في خططها التوسعية 
فنحن بصدد افتتاح فرعنا الرابع في املباركية، 
اضافة الى فروعنا االخرى في كل من س���وق 

الغربللي ومجمع سنترال بالزا بالساملية.
وعن جديده في املعرض قال ان ش���ركته 
كعادتها حترص على تقدمي االفضل لنيل رضا 
عمالئها ومنها على س���بيل املثال ال احلصر 
مجموعة من افضل عطوراتها للعام 2015/2014 
والتي تشمل مجموعة عطورات مثل عطر دميا 
وغصن العود، وأسيل، واألسطورة وروعة، 
وأمسية وعطر خواطر، اضافة الى عطر »رشة 
ذهب« و»روبي« كما تعرض الشركة عطرها 
املميز جدا »مزايا« و»حصة« اجلديدين، اضافة 
الى دهن السيف الفاخر والدهن البورمي ودهن 

الورد البلغاري.
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

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

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

أكد أن العني ثابتة شرعاً وحساً وتصيب النساء والرجال واألطفال

م. إبراهيم حيات لـ »األنباء«: 
الرقية الشرعية شفاء ملعظم األمراض

أجرت الحوار:   ليلى الشافعي

م. إبراهيم حيات خريج هندسة كيميائية جامعة الكويت، 
عمل مسؤوال بقسم احملاليل الوريدية بالشركة الكويتيةـ  
السعودية للصناعات الدوائية، كما أنه كان بطل الكويت 
لكمال األجسام، وبطل آسيا لعام 1993، وحصل على املركز 

األول للكويت وعلى املركز الثالث آلسيا.
يحدثنا عن بدايته وجلوئه للعالج بالرقية الشرعية 
واألعشـــاب والتي يعالج فيها اآلالف فـــي الكويت وفي 
السعودية وفي قطر، ومنها ثالث حاالت مصابة بالسرطان 

شفيت متاما.
 وتطرق في حواره معنا الذي دام أكثر من ساعتني إلى 
احلسد واملس، مؤكدا أن أفضل عالج جلميع األمراض هو 
القرآن الكرمي، وقال إن كالمه ناجت عن جتربة طويلة عانى 

منها واستشهد بقوله تعالى )ولو أن قرآنا سيرت به 
اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل هلل 
األمر جميعا(، الفتا إلى أن الرقية الشرعية وقاية 
من األمراض اخلبيثة كالســـرطان وغيرها وأنها 

تعالج الكثير من األمراض.
وأشـــار إلى أن كثيـــرا من اآليات الشـــريفة 
واألحاديث النبوية قطعت بحقيقة السحر واحلسد 
واملس الشيطاني ودلت على جواز الرقية الشرعية 
باآليات القرآنية، مؤكدا أن صاحب الرقية ال بد 
أن يكون إنسانا صاحلا بعيدا عن املعاصي وال 
يأخذ أجرا مقابل رقيته ملريض وأال يكون دجاال 

نصابا هدفه الربح املادي وإلى نص احلوار:

املعاصي والذنوب متنع الشفاء وعليكم الرجوع إلى اهلل
ال أتقاضى أجراً مادياً وال أبتغي شهرة وعملي لوجه اهلل تعالى

)أنور الكندري( م. إبراهيم حيات يتحدث للزميلة ليلى الشافعي 

الطالسم
كلها كفر
برب
العاملني

مت شفاء ثالثة 
مرضى من 

السرطان متامًا

اجلن ال يتزوج من 
اإلنس ولكن يلبس 

اجلسد فيمرض

 امنعوا أطفالكم 
من اخلروج لياًل

نصيحة لكل مريض 
أال يذهب ملعالج 

يفرض األجر

هدفي مساعدة 
الناس وإذا وفرت 

الدولة لي بيتًا 
 للعالج بشرط 

أال تشترط على 

الناس فلوساً

متى بدأت العالج 
بالقرآن؟ وملاذا؟

٭ عام 2008 وجاء في ذلك 
بعد جتربة شخصية وتعب 
باجلسم وقد عجز األطباء في 
تشخيص احلالة املرضية 
التي عانيت منها، فذهبت إلى 
املعاجلني بالقرآن وأجمعوا 
كلهم على أن سبب مرضي 
هو مـــن مس اجلن، وبقيت 
خمس ســـنوات ولم استفد 
منهم شيئا، حتى قررت أن 
أجلأ إلى اهلل وأرى من أين 

اخللل؟
الرقية  لـــم تفدنـــي  وملاذا 
الشرعية؟ وملاذا لم أشف؟ 
البشـــر  أننا نحن  فوجدت 
نرتكب ذنوبا تعوق شفاء 
املريـــض، وعليـــه غيرت 
حياتي كليـــا وقمت أبحث 
عن هذه الذنوب عن طريق 
الكـــرمي واألحاديث  القرآن 
الشريفة، ووجدت أن حياتنا 
كلها ذنوب نرتكبها بعلم أو 

بغير علم.

عدة ذنوب

وما هذه الذنوب التي 
تراها متنع االستجابة؟

٭ منها الغناء، التبرج، عدم 
لبس امللبس الشرعي، الظلم، 
عقوق الوالدين، عدم االلتزام 
بالصالة، الكذب، الزنا، الربا، 
الرشاوى، األعراس التي بها 
أغان، اإلســـراف والتبذير، 
الغش في التجارة، والشبهات 
الكثيـــر ذكرتها  وغيرهـــا 
فـــي حلقاتـــي بالتلفزيون 

واليوتيوب.

كيف عاجلت نفسك؟
٭ بالتوجه واإلنابة إلى اهلل 

يوتيوب ويكتب »املهندس 
إبراهيم حيـــات« ويجد كل 
حلقاتي ويجب على املريض 
أن يلجأ إلى اهلل وأن يبتعد 
عـــن الذنـــوب وأن يلتـــزم 
بسماع الرقية والعالج حتى 

الشفاء.

الواتساب

حاليا وأنت ليس لك 
مكان كيف تعالج 

الناس؟
٭ أكثـــر املرضـــى يكـــون 
تواصلهم معي بالواتســـاب 
وأبعث لهـــم العالج القرآني 
والعشبي، وإذا احتاج األمر 
للقائي شخصيا فيكون مبوعد 

مسبق.

هل لك حلقات 
تلفزيونية خاصة 

حاليا؟
٭ نعم، حاليـــا لي حلقات 
على قنـــاة األنوار الفضائية 
بعنوان »لكــــل داء دواء« كل 
يـــوم ســبت الساعة اخلامسة 
مســـاء أتطرق فيـــه حلـالة 
مرضــيـــة وأشـــــرح طرق 

عالجها بالقرآن واألعشاب.

ال زواج

هل يتزوج اجلن من 
اإلنس؟

٭ اجلن قد يلبس اجلســـد 
فيمرض وهو مخلوق من نار 
ونحن البشر مخلوقون من 

طني، فكيف يتزوجون؟

القطة

اذكر لنا بعض احلاالت 
التي عاجلتها وكان بها 

سحر؟

٭ كثيرة، منها طفلة عمرها 4 
سنوات تتكلم بصوت القطط 
فقط وتأكـــل األعشــــــــاب من 
األرض، وظلــلت أقـــرأ عليها 
القـــرآن حتى شـــفيت وعــادت 
طبـــيعية والســـبب في ذلك 
انهــــا خرجــــت للشــــاليه مع 
أهــــلها وفي الليل طلعت منه 

وضربت قطة.

عالمات

ما عالمات املمسوس 
واملسحور؟

٭ يحلــــم بالعقارب واحليات 
وهذا من اجلن، أو حتلم املرأة 
بأن اجلن يعاشرها على شكل 
محارم، وكذلك الشعور بالصداع 
وآالم باجلسم وعدم حب سماع 

القرآن.

كاذب

هناك من يتقاضى أجرا 
ولو بسيطا لرقيته فما 

رأيك؟
٭ نصيحة لكل مريض أو طالب 
للرقيــــة أال يذهــــب ملن يعالج 
باملــــال، ومن يفــــرض فلوس 

فهو كاذب.

المخاوي

هي يضرك اجلن؟
٭ املخاويــــن فقــــط يضرهم 
اجلن وأنا ال أخاوي بل أعالج 

بالقرآن.

الطب

هل كل احلاالت تعاجلها 
دون اللجوء إلى الطبيب؟

٭ هناك حاالت يتلبسها اجلن 
تعالج بالقــــرآن وأحيانا ال بد 
من إجراء العمليات اجلراحية 

وتدخل الطبيب.

تعالى، وتـــرك كل الذنوب 
الصغيرة والكبيرة وااللتزام 
بالصـــالة في أوقاتها وعدم 
تأخيرهـــا، وقيام الليل كما 
الكرســـي  آية  قمت بقراءة 
يوميا 313 مرة ألن لها سرا 
عظيمـــا، وبتوفيق من اهلل 
استطعت أن أشفى من مرضي 
وتخلصت من املس، وبعدها 
أكرمني اهلل بقوة روحانية 
لعالج الناس بعد ان قضيت 
جتربة مريرة، ولذلك يقول 
املثل »اسأل املجرب وال تسأل 

الطبيب«.

أمراض

ما األمراض التي 

يكون سببها من 
اجلن؟

٭ كثير من األمراض سببها 
اجلن منها السرطان والتصلب 
اللويحي وفقر الدم وثالسيميا 
الـــدم، والصـــرع وخمـــول 
الدرقية، والروماتويد  الغدة 
والصـــداع النصفي وتكيس 
الرحم عند  املبايض وتليف 
النساء وتأخر احلمل والتوحد 
واألكزميا والصدفية وأمراض 
كثيرة غريبة على الطب مثل 
التقـــرح القولوني وانفصام 

الشخصية وغيرها.

وما املرض الذي 
عاجلته؟

٭ عاجلـــت الكثيـــر، منها 
السرطان والصرع واالكزميا 
والصدفيـــة والروماتويـــد 

وتأخر احلمل وغيرها.

الوسيلة

ما طريقتك في 
العالج؟

القـــرآن  ٭ عـــن طريـــق 
واألعشاب.

هل يوجد لك مكان 
مخصص الستقبال 

املرضى؟
٭ حاليا ال يوجد، وإذا وفرت 
الدولة لي مكانا فأنا حاضر 
خلدمة الناس، أو إذا وفر لي 

أي إنسان املكان فمستعد أن 
أقابل املرضى به.

المادة

نسمع عن الكثير من 
املعاجلني، فما رأيك؟

٭ 95% من املعاجلني هدفهم 
الربح املادي فقط لبيع املاء 
والزيت واألعشاب، وليست 
لديهم أي قوة روحانية للعالج 

ألن هدفهم املادة.

االلتزام

مباذا تنصح املرضى؟
الى لقاءاتي  ٭ باالســـتماع 
ومحاضراتي على اليوتيوب 
حيـــث ميكنهم الدخول على 



محليات
السبت 1 نوفمبر 2014

07

قدّم شرحاً تفصيلياً ألنواعها وضرورة مجابهتها خالل محاضرته في الليلة السادسة من محرم بحسينية اإلمام احلسني گ مبنطقة الساملية

د.فرج: التأثر باحلرب النفسية والشائعات يجعلنا فريسة األعداء
الثاني���ة ف���ي الصديق فهي 
ان يك���ون زينه، اي زينا له 
وحزنك حزنا له اي انك لو 
فرحت وسعدت فإنه يفرح 
لفرح���ك واذا ال س���مح اهلل 
حزنت فان���ه يحزن حلزنك 
ولي���س ان يكون عكس ذلك 
كما هو في البعض الذي يدعي 
بان���ه صديق لك وان فرحت 
حزن لفرحك وان حزنت فرح 

حلزنك. 
واش���ار املالك���ي الى ان 
الش���يعة هم م���ن يفرحون 
البي���ت عليهم  اه���ل  لفرح 
السالم ويحزنون حلزنهم، 
مضيفا انه من هنا جاء قول 
االئمة املعصومني »شيعتنا 
منا، خلقوا من فاضل طينتنا، 
يفرحون لفرحنا، ويحزنون 
املالكي:  حلزننا«. واض���اف 
الثالثة للصديق  اما الصفة 
فهي اال تغيره عليك ال والية 
وال م���ال، الفتا الى ان هناك 
اش���خاصا كثيرين يغيرهم 
املال والسلطة على اصدقائهم 
بل يصل به���م األمر الى ان 
يتكبروا وهذا دليل ضعفهم 
وإحساس���هم بالنق���ص من 
اآلخرين الن اإلنسان الكامل 
يزداد تواضعا كلما اعطاه اهلل 
س���لطة ومال، وابسط مثال 
هم األنبياء والرسل واألئمة 
املعصومون عليهم السالم. 

فداء وتضحية
وتطرق املالكي في ختام 
مجلسه إلى أصحاب احلسني 
الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل 
ووقفوا مع احلسني في كربالء 
وقدم����وا ارواحهم بني يدي 
االمام احلس����ني گ حيث 
قال عنهم االمام احلسني گ 
يوم كربالء، يصف أصحابه: 
»فإني ال أعلم أصحابا أوفى 
وال خيرا م����ن أصحابي وال 
أهل بيت أبر وال أوصل من 
أهل بيتي، فجزاكم اهلل عني 
خيرا«، وق����د كان أصحاب 
احلسني گ صفوة البشرية 
يومئذ، وس����ادة املسلمني، 
فبعضهم كانوا من الصحابة، 
والبعض اآلخر من التابعني، 
وجلهم حضر مش����اهد أمير 
أبي طالب  املؤمنني علي بن 
گ، إضافة إلى ذلك منزلتهم 
االجتماعي����ة، فه����م زعماء 
املسلمني وفرسانهم، وعلماء 
األم����ة وجهابذتها، وس����ادة 
الن����اس، فقد كان تصميمهم 
على املوت، واستبش����ارهم 
بالشهادة لم يعهد في جيش 
من جيوش االسالم، ولم يكن 
هذا منهم من قبيل املصادفة، 
بل كان صدى لعقيدة راسخة، 
ووالء صادق����ا، وقدما ثابتة 
في اإلميان واجلهاد، فجزاهم 
اهلل عن اإلسالم خيرا، وسالم 
عليهم يوم استشهدوا ويوم 

يبعثون.

الكثير  ان  بالتأكي���د عل���ى 
يتص���ور ان العب���ادة ه���ي 
بالصالة والصيام فقط وهما 
فعال امران عظيمان ولكن هناك 
امر آخ���ر وهو قضاء حاجة 
محتاج وفك كربته وضيقته 
وهو عظيم الشأن عند اهلل 
عز وج���ل، حيث اوحى اهلل 
عز وجل إلى داود: »يا داود، 
إن العبد ليأتي باحلسنة يوم 
القيامة فأحكمه بها في اجلنة. 
قال داود: ي���ا رب، ومن هذا 
الذي يأتيك باحلسنة  العبد 
يوم القيامة فتحكمه بها في 
اجلنة؟ قال: عبد مؤمن سعى 
في حاجة أخيه املسلم، أحب 
قضاءها، قضيت على يديه أو 

لم تقض«.
واضاف ان مساعدة احملتاج 
الذي تقطعت به السبل ولم 
يجد حال اال عندك فان ساعدته 
وقضيت حاجت���ه فان اهلل 
يطفئ غضب جهنم مبساعدة 
اللهف���ان واحملتاج فانها امر 
عظيم عن���د اهلل عز وجل، 
مضيفا ان هناك من يتصور 
انه بعبادته وتسبيحه وصل 
الى درجة الكمال في العبادة 
ولكن هن���اك أحاديث تقول 
ان إص���الح ذات البني افضل 
من عبادات كثي���رة ملا فيها 
من إصالح ام���ر بني طرفني 
واعادة حبل املودة والتآلف 
بينهما، وهذا أمرا عظيم عند 

اهلل تعالى. 

الصداقة.. والنفاق
وتطرق املالكي الى موضوع 
الصداقة قائال: »ان الصداقة 
امر مهم بسن الناس ويجب 
ان يصادق اإلنسان الصديق 
الذي يحثه على عمل اخلير 
وعلى طاعة اهلل«، مشيرا الى 
ان النبي واهل بيته صلوات 
اهلل عليهم اجمعني تطرقوا الى 
الصداقة، وان الصديق هو من 

صَدقك وليس من صّدقك. 
وأوضح ان هناك فرقا بني 
من صَدقك ومن صّدقك، فالذي 
يصّدقك هو من يصدق كالمك 
وميدحك ان كنت على صواب 
وخطأ وهذا يأت���ي من باب 
املجامالت وال يعتبر صديقا اما 
من صَدقك فهو الصديق الذي 
ينصحك ويوجهك ويساندك 
بنصائحه، وصدق قوله معك 

من اجل اخلير لنفسك. 
وتاب���ع املالكي قائال: »ان 
هن���اك ظاه���رة خطيرة في 
مجتمعاتنا وهي ان يالقيك 
الشخص بوجهني اي ان يكون 
امامك بوجه الصديق واحملب 
ومن خلفك يطعن فيك، وهذه 
قال عنها سيدنا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه واله وسلم 
هي النفاق، وهنا فان الصديق 
يج���ب ان تكون س���ريرته 

وعالنيته لك سواء. 
واس���تطرد: »أما الصفة 

أطلق شعارات رائعة استنفرت 
املشاعر دون أي إعداد للقوة 
فاستولى الصهاينة بحرب 
األيام الس���تة عل���ى الضفة 

والقدس وغزة وسيناء.
كما لفت إلى أن أهم أسباب 
انكسار ثورة احلسني باملعنى 
امل���ادي أهل الكوف���ة الذين 
انهزموا فورا باحلرب النفسية 
ومورست عليهم سياسة كي 
الوعي وهي أن تذكر خصمك 
بتجربة مؤملة لينهار اخلصم 
قبل أن يقف على قدميه، وأهل 
الكوفة مروا بتجربتني حرب 
صفني التي قتل بها عشرات 
اآلالف فص���ارت كلمة »أهل 
الشام« فزاعة كما أن اسم عبيد 
اهلل بن زياد عندما حكم أبوه 
الكوفة باحلديد والنار وأذاقها 
أشد أنواع التعذيب والتمثيل 
بأهله���ا كان له اثر س���لبي 

انعكس على تخاذلهم.

فضائل مساعدة المحتاجين 
وفي احلسينية العباسية 
ارتقى املنبر سماحة الشيخ 
املالك���ي، والذي  د.فاض���ل 
تط���رق ف���ي محاضرته الى 
فضائل مس���اعدة احملتاجني 
وموضوع الصداقة وشروطها 
وضرورة التفريق بني الصديق 

واملنافق. 
واس���تهل املالكي حديثه 

قوة عظمى وذكريات مؤملة 
كما كان للشائعة في حرب 
صفني تأثير س����لبي شديد 
على معس����كر أمير املؤمنني 
اإلم����ام علي گ حينما قام 
األشعث بن القيس بتنسيق 
مع معاوية بنش����ر شائعات 
الكف  إلى  معينة تدعوه����م 
التقاتل ألنهم س����يقتل  عن 
بعضهم بعضا واحلرب بني 
آل عدنان وال شأن لهم بها، 
وقد مورست مع اإلمام احلسن 
گ الطريقة نفس����ها بنقل 

الشائعات بني املعسكرين.

تأثير الشائعات
ودعا د.مرتضى فرج إلى 
ضرورة التعرف على التأثير 
السلبي لهذه الشائعات وهل 
يجوز مجابهة األعداء بها وما 
ضوابطها؟ ورأى أن املسألة 
ال ترتب���ط بالفقهاء فقط بل 
بعامة الن���اس ألن هناك من 
يتأثر مب���دى قابلية اإليحاء 
بقدر ما ميكن أن نكون ضحية 
افتقارنا للمعلومات  وبقدر 
وللثقاف���ة املطلوبة لتمييز 

احلق من الباطل.
وأشار إلى ضرورة ممارسة 
احلرب النفسية كي ال تنعكس 
علينا من خالل حسن النظام 
واإلعداد قائال: مشكلة العرب 
في عام 1967 أن بعض قادتها 

وهي التي حتبو ببطء ويتسم 
انتشارها بأنها سرية حتى 
يكاد أن يسمع بها كل فرد وهذا 
النوع من الش����ائعات تدور 
السياسيني والوجهاء  حول 
والفنانني ورمبا تتردد على 
مدى أشهر حتى تصبح حقيقة 
للمتلقي خصوصا إذا لم يكن 
هناك رد أو نفي لها، أما النوع 
الثاني فهو الشائعة الفاطسة 
التي تنتشر برهة ثم تغوص 
وثم تطفو من جديد وترقد في 
حالة سبات في عقول األمة 
إلى أن يحدث أمر يذكر األفراد 
بها، واعتبر سماحته أن النوع 
الثالث من الشائعة هو األخطر 
وهي تنتشر بسرعة كانتشار 
النار بالهشيم وبوقت قصير 
وبشكل مذهل في جو مكهرب 
إلى استنادات  للغاية متيل 
قوية كاخل����وف والغضب 
مثل حوادث العنف، وتنتظر 
التي أطلقتها جني  اجلهات 
ثمار هذا الهلع، واستعرض 
بعض احملطات التي تأثرت 
الش����ائعات  النوع من  بهذا 
كمعركة أحد وانتشار شائعة 
م����وت النب����ي ژ � معركة 
اخلن����دق وما فعل����ه عمرو 
ب����ن ود العام����ري � معركة 
تب����وك التي أتت مس����بوقة 
بغزوة مؤت����ة التي تختلف 
عن كل غزوة حيث واجهوا 

بث اليأس والقنوت والكف عن 
الصراع عن طريق التهوين من 
قدرات اآلخر وأن االستسالم 
من مصلحته����م، ما يجعل 
انتح����ارا والنتيجة  احلرب 
محسومة سلفا، وتضخيم 
أخطاء قي����ادات اخلصم أو 
التشكيك باستقامتها فتتفسخ 
العالقة بني القيادة والقاعدة 
وبالتالي إضع����اف اجلبهة 
الداخلي����ة للخصم والدعوة 
إلى االنشقاق عنها لتستخدمه 
النفسية«  كأداة في احلرب 
واستدل على الشائعة التي 
إذاعة بروكس����ل  أطلقته����ا 
قائال: »ان األملان استسلموا 
فم����ا كان إال أن ق����ام 9 آالف 
أملاني باالستس����الم  جندي 
كما حصل مع جيش اإلمام 
احلسن گ الذي هرب منه 
8 آالف جندي بسبب شائعة 
أطلقها جيش معاوية لنعرف 
كيف اضطر اإلمام احلس����ن 
إلى عقد اتفاقية الصلح مع 
معاوية بن ابي سفيان؟ وفي 
األمس القريب سقطت املوصل 
بيد الدواع����ش نتيجة هذه 

الشائعات املدروسة.

3 أنواع للشائعات
وقسم د.فرج حسب آراء 
علماء النفس الشائعات إلى 3 
أنواع، أولها الشائعة احلابية 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أكد د.الشيخ مرتضى فرج 
في محاضرته التي تناولت 
مفاهي���م احلرب النفس���ية 
والشائعة في حسينية اإلمام 
احلس���ني گ في الساملية 
خالل حديثه بالليلة السادسة 
الليلة  من مح���رم، وه���ي 
املخصصة لذك���ر أصحاب 
اإلمام احلس���ني گ الذين 
شاركوا حتى الرمق األخير 
الدفاع عن حرم رسول  في 
اهلل صل���ى اهلل عليه واله، 
اكد أن مجتمعاتنا اإلسالمية 
بأمس احلاجة لتطوير قراءتها 
لتمييز األخبار الكاذبة عن 
الصحيحة في ظل ما متر به 
منطقتنا من حروب حتى ال 
نق���ع ضحية من يتالعبون 
مبشاعرنا لينتصروا علينا، 
معرفا احلرب النفسية بأنها 
مس���اومة نفسية تستهدف 
الني���ل من اخلص���م بينما 
الذي  الش���ائعة هي اخلبر 
يتم تداوله بهدف التصديق 
بدون أدلة موضوعية وتعتمد 
على ش���دة تناق���ل اخلبر 

وتضخيمه.
وحذر فرج مما يس���مى 
الذي  الطاب���ور اخلام���س 
له ابلغ األثر على احلس���م 
أحيانا كثيرة فيتسبب بقيام 
دول وحكومات وس���قوط 
املنافقني  أن  أخرى، معتبرا 
ينطبق عليهم لقب الطابور 
اخلامس، مقدما أمثلة حلروب 
استخدمت شائعات الطابور 
اخلامس في احلرب األهلية 
اإلسبانية عام 1936 عندما 
قال اجلنرال )موال( أحد قادة 
فرو نك���و »إن أربعة أرتال 
تتقدم على مدريد لالستيالء 
عليها ولكن هناك رتال خامسا 
كامال داخل املدينة له القابلية 
على إجناز ما ال يستطيع أي 
رتل إجنازه« والرتل اخلامس 
)الطابور اخلامس( س���الح 
فعال مهمت���ه حتطيم كيان 
الداخل بإضعافها  األمم من 
وتفتيت شملها بالشائعات 
واألراجيف إلثارة الفزع بني 
املواطن���ني وإثارة  صفوف 
النعرات القومية والطائفية 
والعرقية بينه���م والقيام 
بأعمال الشغب والتخريب 
أما  الفوضى،  التي تخل���ق 
املثال الثاني فتمثل في انهيار 
الدولة األموية أثناء حربهم 
ابتلي  العباسيني حيث  مع 
مروان بن محمد بحصر البول 
مبيدان املعركة فذهب لناحية 
ليقضي حاجته فأشيع أنه 
قتل فذعر اجليش وهرب من 
ميدان املعركة وقضي على 
الدولة األموية فقالوا حينها 

»ذهبت الدولة ببولة«. 
وتابع قائال »لذلك تعتبر 
أهم مقاصد احلرب النفسية 

اإلمام ملقيا محاضرته في حسينية عقيلة الطالبيني 

متابعة احملاضرة توزيع املشروبات خارج احلسينية

حشود من املعزين خارج احلسينية حضور نسائي حلضور مجلس العزاء

)أنور الكندري( حضور غفير في حسينية عقيلة الطالبني         خشوع وتركيز من احلضور في حسينية عقيلة الطالبيني خالل االستماع إلى احملاضرة

د.فاضل املالكيالشيخ د.مرتضى فرج

د.املالكي في 
احلسينية العباسية: 

اإلنسان الكامل 
يزداد تواضعًا كلما 
أعطاه اهلل سلطة 

ومااًل 

نستذكر أصحاب 
اإلمام احلسني 

وصدقهم ووفاءهم 
يوم عاشوراء
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ضبط منشطات هربها إيراني بعد »التطريز«

محمد الجالهمة

أحيل وافد إيراني إل���ى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
انتظارا لوصول التقرير اخلاص بش���أن حب���وب قال انها 

منشطة وليست مخدرة، من قبل األدلة اجلنائية.

وكان وافد إيراني ضبط خالل وصوله الى البالد عبر ميناء 
الشويخ ومت االشتباه بتهريبه مواد مخدرة وبتفتيش امتعته 
لم يعثر بحوزته على ممنوعات وبتفتيش���ه ذاتيا عثر في 
مالبسه على حبوب، إذ وضع احلبوب في مخابئ سرية وقام 

بتخييط )تطريز( املالبس بعد وضع احلبوب بداخلها.

حريق منزل في السرة خلّف أضراراً مادية
محمد الجالهمة _ عبدالعزيز فرحان 

هرع رجال مركزي إطفاء حولي والشهداء ظهر امس نحو 
بالغ عن اندالع حريق منزل أسرة كويتية في منطقة السرة. 
وفي التفاصيل، فقد تلقت غرفة العمليات عقب صالة اجلمعة 

بالغا يفيد باندالع النيران في منزل بقطعة 5 مبنطقة السرة 
وعلى الفور توجهت آليات إطفاء مركزي حولي والش���هداء 

وقاموا بدورهم باإلخالء ومكافحة النيران.
واتضح أن مصدر النيران كان غرفة في الدور األول، وقد 

انتهى احلادث دون وقوع إصابات وخلف أضراراً مادية.
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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
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

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

أحاديث مدمن

عام 1987 توافرت لدي معلومات عن قيام ضابط مسرح بسبب 
تعاطيه للمخدرات يدعى خالد بحيازته للمخدرات يرغب في 

بيعها، فأرسلت له مصدرا سريا ولكنه رفض بيعه، فاضطررت 
ملراقبة منزله ملدة يومني لم يغادره خالل تلك الفترة، وفي 

اليوم الثالث وعند فترة الظهيرة غادر املنزل بالسيارة، وعندما 
ابتعد اطبقت عليه دوريات املباحث ومت ايقافه وعثر بحوزته 

على حقيبة جلديه بها ما يقارب 100 غرام من الهيرويني وهي 
تعتبر كمية كبيرة في ذلك الوقت.

اكملت القضية وضبطت بقية املتهمني واحلتهم للنيابة العامة 
التي امرت بحبسهم واحدا وعشرين يوما على ذمة القضية 

وبعد عرضها على القضاء اصدر حكمه بحبسهم ثالث سنوات 
لكل متهم. 

عام 1994 فوجئت بذلك الشخص يدخل علي مكتبي وهو 
بكامل صحته وجلس معي وشرح لي معاناته مع االدمان على 

الهيرويني الذي يعد اقوى مخدر وكيف استطاع التخلص 
منه وانه حاليا يعمل بإحدى اللجان التي تساعد الناس على 

التخلص من االدمان على املخدرات.
شعرت بسعادة غامره وانا اشهد احد املدمنني وقد تاب، حاله 
حال الكثيرين ممن ابتلوا بتلك اآلفة، ومتنيت عليه ان يطلب 

اي مساعدة يريدها من ادارة مكافحة املخدرات وستكون 
االدارة عونا له ولغيره من املدمنني وغادر مودعا.

بعد مرور ثالثة ايام واذا بدخول شرطي مباحث مصطحبا 
معه خالد مكبل اليدين وهو بحالة مزرية فأصبت بالدهشة 

واالستغراب فرأيت سؤاله لعله يكون مظلوما واذا به 
يصارحني انه واثناء توقفه امام احدى االشارات مبنطقة 

اجلابرية واذا يقف بقربه مساعد وهو صديق سابق له واليزال 
مدمنا على املخدرات، فسلم عليه وسأله فيما اذا كان يرغب 

في التعاطي معه، وعندما صده اخرج مساعد لفافة الهيرويني 
واشار اليه بها وكأنه يستنشقها فانهار وسارع ملالحقته، وبعد 

ان توقف اشترى منه اللفافة مببلغ 100 دينار، وألنه منقطع 
منذ فترة طويله فإن اجلرعة اسقطته مغشيا عليه، وكادت 
ان تزهق روحه لوال اسعافه من بعض املارة، وكان يحدثني 

وينظر الي بنظرات ملؤها اخلجل واحلرج.
احيل للنيابة العامة واخلت سبيله بضمان مالي حلني محاكمته، 

ولم متض ستة اشهر حتى عثر على خالد متوفى ومرميا 
بالقرب من صندوق قمامة نتيجة تعاطيه جرعه زائدة.

االدمان على املخدرات كارثة تؤدي الى تدمير االنسان والقضاء 
على حياته، ولكن دائما ما يبقى االمل في التخلص منها، وكما 
اشرت فإن العديد من املدمنني استطاع التخلص منها وكل ما 
يحتاجه هو ارادة قويه وقبل ذلك االميان بقدرة اهلل عز وجل 

على مساعدته عندما تكون لديه النية الصادقة في التخلص 
منها.

ما دفعني لكتابة هذه املقالة هو ما نسمعه ونراه في كل يوم 
عن الوفيات بني الشباب بسبب تعاطيهم املخدرات ودائما ما 

اكرر واشدد ان االسرة هي خط الدفاع االول في ابعاد ابنائهم 
عن ذلك الشر وابعادهم عن الوقوع فريسة للمخدرات.

لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

بالغ إزعاج يستنفر أمن األحمدي
 وينتهي بضبط سيارات مستهترة

عبداهلل قنيص

جتاوب مدير امن محافظة االحمدي بالوكالة 
العميد علي املري مع بالغات تلقتها عمليات الداخلية 
بشأن استهتار ورعونة مفرطة في منطقة جابر 
العلي حيث اوعز الى مدير العمليات في مديرية أمن 
االحمدي العقيد خالد العازمي ورئيس الدوريات 

الرائد س���ليمان الفي بالتحرك الى مكان البالغ، 
حيث انطلق فري���ق العمل ومتكنوا من ضبط 3 
س���يارات يقوم اصحابها باالستهتار وتسجيل 8 
مخالفات الشخاص آخرين متكنوا من الهرب. وقال 
مصدر امني ان البالغ الذي تلقته العمليات بشأن 
االس���تهتار مت نقله الى العميد املري الذي اعطى 

تعليماته بسرعة التعامل مع البالغ .

سيارة مخالفة ضبطت في حملة االستهتار



األمنية
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على خلفية معلومات »املكافحة« لألشقاء في اإلمارات وضبط حبوب بربع مليار درهم إماراتي

اخلالد ردًا على اتصال وزير الداخلية اإلماراتي: 
عالقاتنا األمنية راسخة وإجنازكم إجناز لنا

الش����قيقة  العربية  اإلمارات 
الفريق الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان على هذا اإلجناز البارز 
لوزارة داخلية دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة والذي 
يتمثل في إحباط ترويج أكبر 
شحنة من احلبوب املخدرة 
في تاريخها. وشدد على ان 
وزارة الداخلية الكويتية تضع 
جميع إمكانياتها من أجل دعم 
املؤسسة األمنية بدولة األمارات 
العربية املتحدة الشقيقة وأن 
العالقات الراسخة بني البلدين 
تضرب بجذورها في أعماق 
التاريخ، وأن االنتصار الذي 
حققه رجال األمن في أبوظبي 
ودبي هو انتصار لرجال األمن 
الكويت فأمننا كل واحد  في 
ال يتجزأ. وكان الفريق سمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية بدولة اإلمارات 
العربية الشقيقة الفريق الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان قد تابع 
بنفسه العملية واسمها الكودي 
»األبواب اخلشبية« وأشرف 
على توجي����ه فريق محترف 
العامة ملكافحة  اإلدارة  م����ن 
املخدرات ضم عناصر أمنية 

في كل من إمارة دبي وإمارة 
أبوظبي وكان����ت املعلومات 
األمني����ة التي قام����ت وزارة 
الداخلية الكويتية بتمريرها 
لها دور حاسم في جناح إحباط 
عملية الترويج الضخمة، وذلك 
في إطار منظومة مشتركة من 
التعاون املشترك والتنسيق 
الدائم والعالق����ات األخوية 
الكويت ودولة اإلمارات  بني 
العربية املتحدة، حيث تقدر 
قيمة احلبوب املخدرة بنحو 
رب����ع مليار دره����م إماراتي، 
الش����حنة قد دخلت  وكانت 
إحدى اإلمارات من منفذ جوي 

قادمة من دولة عربية.
الس����لطات  ان  يذك����ر 
اإلماراتية ألقت القبض على 
إماراتي وس����وريني  مواطن 
وأردني، وكانت اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات قد نسقت 
مع السلطات اإلماراتية بشأن 
الضبطية وذود املقدم محمد 
قباذرد أش����قاءه في اإلمارات 
بجميع املعلومات مبا في ذلك 
اسم الشركة التي استوردت 
الشحنة واسم املتسلم ومكان 

التخزين.

عن إحب����اط محاولة ترويج 
نحو 4.5 ماليني قرص مخدر 
في إمارة دبي وإمارة أبوظبي. 
وأكد بن زايد ان اجلهد الذي 
قام����ت ب����ه وزارة الداخلية 
الكويتية يجسد روح التعاون 
ويبرز التنس����يق األمني بني 
البلدين الشقيقني في إطار دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. م����ن جانبه، توجه 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد بالشكر والتهنئة ألخيه 
س����مو نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية بدولة 

عبداهلل قنيص - محمد الجالهمة

القضية  تعقيب����ا عل����ى 
التي أس����همت اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات في ضبط 
ما يزيد على 4.5 ماليني حبة 
مخدرة في ضبطها في منطقة 
العني اإلماراتية بالتنس����يق 
مع س����لطات دولة اإلمارات 
الشقيقة، وهو ما أشارت إليه 
»األنباء« في عدد أمس، تلقى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد اتصاال هاتفيا مس����اء 
اخلمي����س من أخيه س����مو 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية بدولة اإلمارات 
العربي����ة املتحدة الش����قيقة 
الفريق الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان، أعرب فيه س����موه 
عن عميق ش����كره وتقديره 
وتقدير دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة للمعلومات 
األمنية املهم����ة التي مررتها 
وزارة الداخلي����ة بالكوي����ت 
ممثلة باإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات إلى نظيرتها باإلمارات 
العربية املتحدة والتي أسفرت 

الفريق الشيخ سيف بن زايدالشيخ محمد اخلالد

املتهمون اعترفوا على 5 جرائم سرقة باستخدام العنف وضبطوا في خيطان والفروانية

املبلغ قدم في ملف القضية جواز سفر الكلب و»مايكروتشب«

»اجلنائية« تغلق ملف جرمية الصليبخات بضبط 4 مصريني 
قتلوا باكستانياً مبطرقة بقصد سرقة 36 طن حديد

مباحث األحمدي تبحث عن مجهول 
خدر كلباً وسرقه وقفصاً ثميناً

محمد الجالهمة 
عبداهلل قنيص

في قضي���ة ال تخلو من 
الطرافة وسجلت حتت رقم 
وبتصني���ف   »2014/148«
جنائ���ي، تق���دم مواطن الى 

مخفر أبوحليفة واتهم شخصا 
مجهوال بس���رقة كلبه الذي 
يقدر باكثر من 1500 دينار، 
ورجح املبلغ ان يكون اللص 
الكلب حتى  قد قام بتخدير 
يقوم بسرقته دون ان يكتشف 

امره.

وبحسب مصدر امني فان 
املواطن قال انه يس���كن في 
منطقة املنقف وفوجئ صباح 
امس االول بدخول شخص 
الى حديقة منزله اخلارجية 
ومن ثم انتقل الى كراج يضع 
بداخله كلب »اميركان اكيتا« 

يقدر ب� 1500 دينار وسرقه، 
وقال ان اجلان���ي لم يكتف 
بسرقة الكلب فحسب وامنا 
س���رق ايضا قفص���ا خاصا 
بالكلب غالي الثمن، مرجحا ان 
يكون اللص قد قدم للكلب عن 
بعد طعاما محببا وبداخل هذا 

الطعام مخدر حتى ال ينبح 
الكلب فيكتشف امره.

وق���دم املبلغ ف���ي ملف 
س���فر  ج���واز  القضي���ة 
خاص���ا بالكل���ب الى جانب 
»مايكروتش���ب« اي بطاقة 

تعريفية خاصة بالكلب.

املتهمني ضبطوا في منطقتي 
الفرواني���ة وخيطان وجاء 
ضبط اجلناة بعد ان ارشدت 
احدى شركات االتصاالت عن 
استخدام متهمني لهاتفيهما 
خالل تخلصهما من اجلثة في 

منطقة بر الواحد القريبة من 
الصليبخات، ونفى املصدر 
ان يكون املتهمون لهم عالقة 
بجرمية الباكستاني والذي 
قتل قبل اش���هر في منطقة 

الضجيج.

5400 دينار كويتي، حيث 
املبلغ والتحفظ  مت حتريز 
على احلديد املسروق وجاري 
احالة املتهمني واملضبوطات 
إل���ى جه���ة االختصاص. 
ان  هذا وعلم���ت »األنباء« 

هاني الظفيري - محمد 
الجالهمة - عبداهلل قنيص

 
متكن رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية من كشف 
غموض جناية )قتل مجهول( 
ف���ي منطق���ة الصليبخات 
وهي القضية رقم 2014/79 
جنايات الصليبخات حيث 
اسفرت التحريات عن كشف 
هوية أربعة متهمني ارتكبوا 
الواقعة. من بني 7 وافدين 
مت ضبطهم لالش���تباه في 

تورطهم في اجلرمية.
وأفاد املتهمون بأنهم قد 
قاموا بالدخ���ول إلى مكان 
الواقعة وتكبيل املجني عليه 
وضربه بآلة حادة )مطرقة( 
أنفاسه األخيرة  حتى لفظ 
وفارق احلي���اة وكان ذلك 
بقصد سرقة احلديد التابع 

للموقع.
وقد أرشد املتهمون عن 
أداة اجلرمية )املطرقة(، كما 
الهاتف املسروق  مت ضبط 
الذي يعود للمجني عليه كما 
قام اجلناة بتمثيل اجلرمية 
وحتديد ادوار كل منهم. كما 
أدلوا مبشاركة متهمني آخرين 
في عملية السرقة وعددهم 

خمسة.
وبتكثي���ف التحري���ات 
فق���د اتض���ح أن املتهمني 
قاموا بسرقة عدد 18 حزمة 
حديد تزن 36 طنا، وقاموا 
ببيع ه���ذا احلدي���د مقابل 

 املوقون لالشتباه ثبت تورط 4 منهم في اجلرمية 

 املتهمون باعوا احلديد املسروق بـ5400 دينار 

 املطرقة التي استخدمت في الطريقة والهاواتف التي قادت لضبطهم 

520 بطاًل محليًا ضبطت 
في اجلليب والبحث 

عن آسيوي هرب وترك زميله
عبداهلل قنيص

احتجز وافد آسيوي في مخفر اجلليب 
متهيدا لضبط زميله وإحالتهما الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات وبحسب مصدر 

امني فإن حملة تفتيشية اقامها رجال 
امن الفروانية بتعليمات من مدير امن 

الفروانية اللواء فرج الشمري ومساعده 

اللواء محمد العنزي وكانت احلملة برئاسة 
الرائد سليمان السعيدي اشتبهت في 

آسيويني يستقالن مركبة حيث مت الطلب 
منهما التوقف على جانب الطريق متهيدا 

إلخضاع املركبة للتفتيش فما كان من 
أحدهما إال أن هرب تاركا زميله وبتفتيش 

املركبة عثر بها على 520 زجاجة خمر 
محلية بأحجام مختلفة.

اخلمور املضبوطة

حملة اجلهراء حصدت مطلوبًا لـ 44 ألف دينار 
ومركبة سرقت باإلكراه ومتعاطي شبو بقفاز

»الداخلية« تنفي ما مت تناقله عن إلقاء القبض 
على عنصر من تنظيم الدولة اإلسالمية

نف����ت وزارة الداخلية نفي����ا قاطعا أمس 
ما تناقله أحد مواق����ع التواصل االجتماعي 
بش����أن إلق����اء القب����ض على أح����د املقيمني 
بصورة غير قانونية ينتمي لتنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( اإلرهابي مبحافظة اجلهراء 
واالدع����اء بوجود مقاط����ع ڤيديو في هاتفة 
النقال وهو يشارك في قطع رؤوس عدد من 

األشخاص.
وشددت ادارة اإلعالم األمني في الوزارة في 

بيان صحافي الليلة املاضية على ان اخلبر 
الذي مت تناقله ال أس����اس له من الصحة وال 

يستند الى أي دليل.
وأهابت مبس����تخدمي مواق����ع التواصل 
االجتماع����ي التثبت من صح����ة األخبار من 
مصادرها األساسية خاصة وأن أبواب مسؤولي 
وزارة الداخلية مفتوحة للرد على أي تساؤالت 
أو استفس����ارات حتى ال تؤدي هذه األخبار 

الكاذبة الى إثارة البلبلة.

هاني الظفيري

في حمل����ة جدي����دة ألمن 
اجلهراء وبتعليمات من اللواء 
ابراهيم الطراح وتنفيذ العقيدين 
فالح العازمي ومحمد الهاجري 
وقيادة الرائد مطلق مسلم، مت 
ضبط مواطن ويدعى ن.ع.ف 
� موالي����د 1965 ف����ي منطق����ة 
كبد بحوزته حبوب وش����بو 
وادوات تعاط وقفاز، ووجهت 
اليه تعاطي وحيازة مخدرات 
)شبو وحش����يش وحبوب(، 
كما سيخضع املتهم لتحقيقات 
اضافية الحتمالية تورطه في 
قضايا سرقات نظرا لوجود قفاز 
بحوزته، وهو ما يعزز الفرضية 
تل����ك، كما مت ضب����ط مواطن 
مطلوب مدن����ي يدعي س.ن � 
مواليد 1966 مببل����غ 44 ألف 
دينار ومتت احالة املضبوطني 

الى جهة االختصاص.
على صعي����د متصل، فإن 
احلمل����ة واثن����اء جتولها بعد 
االنتهاء من منطقة كبد وعمل 
نقطة التفتيش مت رصد مركبة 

اللواء ابراهيم الطراح  املركبة التي ابلغ عن سلبها باالكراه ضبطت في كراج 

بصبغ املطب����ات املعتمدة من 
العامة للمرور بجميع  االدارة 
العالمات  املناط����ق ووض����ع 
له����ا وكذلك صبغ  التحذيرية 
املطبات التي تنش����ئها وزارة 
االش����غال العامة بالتنس����يق 
م����ع االدارة العام����ة للم����رور 
ووضع العالم����ات التحذيرية 
لها وذلك وف����ق برنامج عمل 
العالمات  لتنفيذ اعمال عقدي 
املرورية واخلطوط االرضية، 
كما اكدت االدارة العامة للمرور 
انها مستمرة في صبغ املطبات 
القائمة واملعتمدة من قبل االدارة 
العامة للمرور ووضع العالمات 
التحذيرية الالزمة وكل اعمال 
التخطيط والعالمات االرشادية 
بجميع احملافظات وفقا الستمرار 
عق����دي العالم����ات املروري����ة 
واخلطوط االرضية ومت صبغ 
بعض املناطق على سبيل املثال 
ال احلصر »اجلابرية، النسيم، 
اجلهراء، السرة، القرين، النعيم 

بني ق1 و2«.
كما أوضحت االدارة العامة 
للمرور ان املطبات التي توضع 
بصورة عشوائية تتم مخاطبة 
وزارة االشغال العامة الزالتها 
والتنس����يق معها بشأن وضع 

»اإلعالم األمني«: املطبات العشوائية تزال ومن 
يضبط بإقامتها يخالف باملادة 28 من قانون املرور

إبرة تدفع مريضاً لضرب ممرض في مستوصف الرحاب
هاني الظفيري

اتهم ممرض آس���يوي ف���ي مخفر الرحاب 
مواطنا باالعتداء علي���ه بالضرب داخل مقر 

عمله في مستوصف الرحاب. 

املواطن املدع���ى عليه نفى في التحقيقات 
معه أن يكون قد ضرب املمرض بشكل عنيف، 
مشيرا الى انه خرج عن نطاق السيطرة وانفعل 
نتيج���ة قيام املمرض بإعطائه حقنة بطريقة 

مؤملة، وسجلت قضية اعتداء بالضرب.

املطبات، علما انه في حالة ضبط 
اي جه����ة او فرد يقوم بوضع 
املطبات دون اخذ موافقة االدارة 
العامة للمرور مخالفة لذلك املادة 
28 من قانون املرور وان ادارة 
هندسة املرور تقوم باثبات حالة 
للواقعة باملخفر وتسجيل قضية 
القانونية  التخاذ االج����راءات 

الالزمة بهذا الشأن.
ل����ذا يرج����ى نش����ر ال����رد 

للتوضيح.

اك����دت وزارة الداخلية في 
بيان صادر عن ادارة العالقات 
العامة والتوجيه املعنوي والتي 
يرأسها العميد عادل احلشاش 
استمرارية صبغ املطبات في 
جميع احملافظات وفق جدول 
زمني معتمد، وقالت الوزارة في 
تعقيب على »خووش حچي« ان 
املطب����ات التي توضع بطريقة 
عشوائية تتم ازالتها بالتنسيق 
مع وزارة األشغال، وفيما يلي 

نص التعقيب:
السيد رئيس حترير جريدة 

»األنباء« احملترم
نتوجه اليكم بخالص التحية 
وعميق التقدير على اسهامكم 
التنوي����ري املتمي����ز ودوركم 
الواض����ح في خدمة  االعالمي 
قضاي����ا األمن واملجتمع وعلى 
تواصلكم الدائم معنا من اجل 

حتقيق الصالح العام.
وباالش����ارة الى ما اوردته 
صحيفتك����م في عدده����ا رقم 
»13843« الص����ادر بتاري����خ 
عن����وان  وحت����ت   2014/9/7

»خووش حچي«.
العامة  االدارة  اف����ادت  فقد 
للمرور بان ادارة هندسة املرور 
 العميد عادل احلشاش- قس����م عالمات املرور يقوم 

ضبط متعاطيني أحدهما عسكري في الفروانية
هاني الظفيري - عبدالعزيز فرحان

 
الفروانية  احال رجال امن 
احد رجال االمن ومرافقه بعد ان 
ضبطا حتت تأثير التعاطي وعثر 
بحوزتهم����ا على مواد مخدرة، 
امن����ي ان تعرج  وقال مصدر 
الفروانية  مركبة في منطق����ة 
الطلب  الى  االم����ن  دفع رجال 
من سائقها التوقف وتبني انه 
عسكري في االمن العام ومرافقه 
من غير محددي اجلنسية لتتم 
احالتهم����ا ال����ى االدارة العامة 

املضبوطات احيلت إلى »املكافحة«ملكافحة املخدرات.

املضبوطات في كبد تنوعت بني شبو وحشيش وقفاز 

من قبل النقيب مبارك احلجرف 
في احد الكراجات التي اتضح انه 
مسجل بحقها قضية سرقة فتم 
سحب املركبة واحالة صاحب 

الكراج للتحقيق.
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رقابة صارمة عليها، مؤكدا أن 
هناك تالعب����ا واضحا لصالح 
التجار والصيادين لرفع االسعار 
واملتضرر يكون املستهلك اوال 

وأخيرا.
أم���ا أبوضاري ف���رأى أن 
احتكار الشركات وعدم الرقابة 
عل���ى امل���زادات وراء ارتفاع 
االسعار، مشيرا الى ان حمالت 
املقاطعة لن جت���دي نفعا ما 
دامت االسعار التزال مرتفعة 
وهناك فئة تتحكم في السوق 
وتقوم باملزادات وفق أهوائها 
باإلضافة إلى بيع الكميات كلها 
للفنادق والش���ركات الكبرى 
التي تس���هم في رفع السعر 
بشكل فاضح. من جهته، عبر 
محمد عبدالرحمن عن أسفه 
لعدم وجود كميات جيدة من 
الروبيان في السوق وارتفاع 
أسعار السالل ليصل إلى 100 
دينار، متس���ائال: أين الرقابة 
وكيف يتم السماح باالحتكار 
وحرمان املواطنني واملقيمني 
من الس���مك لصالح مجموعة 
م���ن التجار؟ داعيا إلى وضع 
حد لهذه املهزلة واملشاركة في 
حملة املقاطعة التي مت إطالقها. 
من جانبها، رأت أم فوزي أن 
الس���وق لم يعد كما كان في 
السابق فهي تسعى للحصول 
على االسماك اجليدة باسعار 
مميزة ولكنه���ا تفاجأ في كل 
مرة بأن سعر السمك مرتفع 
وبأن كمياته قليل���ة، مبينة 
أن جمي���ع ما مت احلديث عنه 
في وسائل اإلعالم من القيام 
بجه���ود خلفض األس���عار ال 
وجود له عل���ى ارض الواقع 
على اإلطالق والسمك اليزال 

على حاله مرتفعا.

لم يعد واقع ارتفاع أسعار 
املتواص���ل يرضي  الس���مك 
شريحة كبيرة من املستهلكني، 
وهذا ما عكسه التجاوب الكبير 
مع حملة مقاطعة األسماك التي 
حملت ش���عار »خل سمچهم 
يخيس محد راح يش���تري« 
والتي عل���ل القائمون عليها 
أس���باب إطالقه���ا بوصول 
األس���عار إلى أرق���ام فلكية 
حرمت الكثير من الكويتيني 
من توفيره عل���ى موائدهم، 
مشيرين في الوقت ذاته إلى أن 
جناحها سينعكس إيجابا على 

املستهلك بشكل عام وسيجبر 
التجار عل���ى البيع بأقل من 

السعر املطروح.
ومع انطالق احلملة حمل 

الطلب عليها، مش����يرا إلى أن 
احلملة التي مت إطالقها تسببت 
في تكدس السمك الذي سيقوم 

املشتري باحلصول عليه.
وزاد: ان امليد متوافر حاليا 
وأسعاره انخفضت إلى نصف 
دينار والس����لة ب����� 7 دنانير 
وقد وصلت في وقت س����ابق 
الى أربع����ني دينارا ألنها كانت 
قليلة، في حني يشهد السبيطي 
والنقرور والهامور غالء واضحا 
في االس����عار، والروبيان قليل 
جدا في الس����وق ويكاد يكون 

معدوما.

أسعار نار

وخالل اجلولة التقينا صالح 
الصانع وهو أحد اجلائلني في 
الس����وق فس����ألناه عن الواقع 
احلالي فأبدى استياءه الشديد 
من األسعار املرتفعة، مبينا انه 
يجب ضب����ط املزادات ووجود 

املجال متاحا أمامهم لتوافرت 
األس���ماك بش���كل كبير ومت 
خفض األس���عار. بدوره، بني 
البائع السيد شرف أن حمالت 
املقاطعة لم تؤثر في اس���عار 
السمك على اإلطالق، فاألصناف 
عموما متوافرة بأسعار متفاوتة 
بحس���ب العرض والطلب وال 
املزادات  يوجد أي تالعب في 
وإمن���ا األمر يخض���ع للبائع 
واملش���تري، في ح���ني نقوم 
بزيادة دينار أو نصف دينار 
على سعر الكيلو كربح في حال 

شرائنا له.
وأوضح ش����رف أن التجار 
ال عالق����ة لهم برفع األس����عار 
فهناك منافسة بني 280 بسطة 
في الس����وق، والصياد يبحث 
دائما عن السعر اجليد لصيده، 
ارتفاع أسعار  مبينا أن سبب 
بعض األس����ماك تعود إلى قلة 
توافرها في الس����وق وارتفاع 

وخصوصا أن موسم صيد هذا 
العام من الروبيان سيئ للغاية 
مع ارتفاع سعره الكبير بسبب 
التوقيت غير الصحيح وحظر 
الصيد في جون الكويت الذي 
يعد اخلزان األكبر لالسماك. 
وفيما يخص حملة املقاطعة أكد 
خواجة أن احلملة لم تؤثر في 
السمك على الرغم من تكدسه، 
ولكن هناك عوامل أخرى هي 
وراء قلة أع���داد الرواد حيث 
يش���تهر هذا الش���هر حتديدا 
بهذه الصفة لكونه يأتي بعد 
عيد األضحى وانشغال الناس 
الى  مبناسبة عاشوراء، الفتا 
أن بعض األسماك سينخفض 
س���عرها وخصوصا النويبي 
والنقرور والشيم لكون الشهر 
املقبل موس���م صيدها، مؤكدا 
أن الصيادين يحصلون على 
كميات السمك من خالل كسر 
احلظر لبعض الوقت ولو كان 

ما ذهبنا إليه سابقا من ضرورة 
الصيد في مواعيد مختلفة.

وتابع خواجة: حذرنا في 
السابق من أن أسعار السمك 
ستصل إلى 95 دينارا للسلة 
الواحدة، في ح���ني كانت في 
اليوم األول لصيده ال تتجاوز 
ال� 45 دينارا فقط، وهذا بحد 
ذاته يكشف عدم صحة ما ذهبت 
العامة لش���ؤون  الهيئة  إليه 
الزراعة والثروة السمكية من 
حتديد بداية ش���هر سبتمبر 
إلى جان���ب االحتكار  للصيد 
الذي متارسه بعض الشركات 
والفن���ادق الكبرى التي تقوم 
بش���راء الكمي���ات كلها ورفع 
السعر ملستوى جنوني، مطالبا 
بتحديد الكميات التي بإمكان 
الشركات احلصول عليها وترك 
فس���حة أمام املواطن واملقيم 
لش���راء ما يرغب من االسماك 
من دون ح���دوث أي ضغط، 

محمد راتب

يعتقد الزائر لسوق السمك 
في منطقة شرق ألول وهلة أنه 
دخل الى السوق في يوم عطلة، 
حيث يالحظ قلة أعداد الزبائن 
وانخفاض نس����بة املستهلكني 
وتكدس األسماك واستياء الباعة 
من الوضع، فحمالت مقاطعة 
التي انطلقت مؤخرا  األسماك 
وكان الهدف منها الضغط على 
التجار خلفض األسعار، إال أن 
الواقع كان أبلغ من جميع تلك 
الدع����وات، فاملقاطعة لم تكن 
بحاجة حلم����الت وإمنا باتت 
ش����عورا جماعيا ال يحتاج أي 

دعوة أو تنظيم.
وعلى الرغم من نفي الباعة 
وجود أي تأثير حلمالت املقاطعة 
على أسعار السمك، تبدو عالمات 
عدم االرتياح بادية عليهم، نظرا 
لكثرة عدد االفراد املشاركني في 
احلمالت والتي تس����تهدف في 
مجمله����ا وضع ح����د للتالعب 
امل����زادات واحتكار  القائم في 
بعض الشركات للكميات كلها 
وشرائها وحرمان املستهلكني 
منها. »األنباء« قامت بجولة في 
سوق السمك بشرق واطلعت عن 
قرب على الواقع وحال الباعة 
واألسباب الكامنة وراء قلة عدد 
الرواد وتكدس األسماك امللحوظ، 

وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، اكد البائع أحمد 
خواجة أن سياسات وقوانني 
وتوقيتات الصيد اخلاطئة هي 
التي تقف وراء ارتفاع أسعار 
الروبيان وقلته على س����بيل 
املثال، فهن����اك تواطؤ واضح 
وإهمال متعمد جلميع الدراسات 
والتقارير الصادرة التي تؤيد 

)هاني عبداهلل(  تكدس األسماك في سوق شرق لم يحد من ارتفاع اسعارها 

سيد شرفسالل متعددة من كل األنواع احمد خواجة

مواطنون ومقيمون لـ »األنباء«: يجب ضبط املزادات ومراقبتها جيداً ملواجهة ارتفاع األسعار اجلنوني

احلملة القت صدى واسعًا لدى شرائح كبيرة من املستهلكني

سوق السمك في شرق.. أطنان متكدسة واألسعار »شابة« نار

رواد مواقع التواصل االجتماعي يتفاعلون مع »خل سمچهم يخيس«: 
»هامورنا مطلي بالذهب«.. و»خذ العيال رحلة لدبي أرخص لك«

خواجة:
سوء توقيت الصيد 

واحلظر وراء رفع 
األسعار وشهر 

أكتوبر األقل مبيعًا 
على الدوام

النويبي والنقرور 
والشعم ستنخفض 
أسعارها ألن الشهر 

املقبل موسم 
صيدها

شرف: ال تالعب 
في احلراج وأسعار 
السبيطي والنقرور 

والهامور غالية 
والروبيان شبه 

معدوم
280 بسطة 

تتنافس في السوق 
والصياد يبحث عن 

السعر اجليد

بائع يعرض بضاعتهمزاد في إحدى البسطات  الروبيان حاضر 

احتاد الصيادين مسؤولية ما 
يج���ري ملجموعة من التجار 
الذين يريدون اإلضرار بالسمك 
احمللي لصالح املستورد، في 

حني رأى الكثيرون أن الواقع 
مغاير لكل هذا فعلى الرغم من 
التطمينات بأن هناك كميات 
كبيرة من االس���ماك احمللية 
إال أن االس���عار لم تنخفض 
على اإلط���الق وإمنا واصلت 

ارتفاعها.
مواقع التواصل االجتماعي 
وخصوصا موقع املس���تهلك 
احمللي عل���ى »تويتر« نقلت 
وجهة نظر املستهلكني بواقعية 
حيث وصفت البعض التجار 
بالزباني���ة واتهم���ت آخرين 
بعض الباعة بالغش التجاري 

وبيع املس���تورد املثلج على 
أنه محلي.

الوض���ع داخل  ولس���وء 
سوق السمك قام بعض الباعة 
الزبائن  بإجراء اتصاالت مع 
لعرض بعض االسماك بأسعار 
منخفضة ضمانا لعدم الوقوع 
في اخلسارة، وهذا ما عرض 
إليه أحد املشاركني في املوقع 
حيث أكد أن بائعني اثنني كان 
يقوم بالتعامل معهما أحدهما 
لم يتصل به منذ عام واآلخر 
منذ شهرين قاما باالتصال عليه 

قبل ايام لعرض األسماك.

السخرية واالستهجان كانا 
سيد املواقف من املستهلكني 
حيث عبر أحدهم عن استغرابه 
الشديد من بيع الهامور احمللي 
ب� 100 دينار والعماني ب� 14 
دينارا، متسائال هل هامورنا 
مطل����ي بالذه����ب، في حني 
قام البعض باالس����تهزاء من 
املأس����اوي لألسعار  الواقع 
وعدم قيام احلكومة باتخاذ 
تدابير واقعية من خالل رسم 
كاريكاتي����ر يحمل عنوان أن 
احل����ل احلكوم����ي ملعاجلة 
أس����عار األس����ماك سيكون 

عبر بخ����اخ للزف����ر متوافر 
التموين. وواصل  في فروع 
البعض مسلسل االستهزاء 
الكويتيني  من خالل دع����وة 
إلى ترك شراء السمك لشهر 
والسفر مع العيال ووالدتهم 
إل����ى دبي مل����دة 3 أيام لكون 
الرحلة أوفر من شراء السمك 
بأسعاره اخليالية، بينما دعا 
البعض إلى توس����يع رقعة 
الكويت كلهم  أبناء  مشاركة 
في احلملة وشراء البيض بدال 
عنه ليرتفع من جديد ونعود 

إلى الدوامة األولى.

أسعار األسماك بالسوق
٭ امليد: الكيلو بنصف دينار أو 750 فلسا، السلة 7 دنانير
٭ الزبيدي: بني 11 و12 دينارا للجامبو و9 دنانير للصغير

٭ النويبي: الكيلو 2 ونص دينار.
٭ سلة الروبيان:  بني 80 و100 دينار املخلوط

٭ سلة النويبي: 30 و25 و16 دينارا بحسب احلجم والوزن
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توفيق األمير أثناء التصوير بكاميرا رولكس صوت وصورة

ثمانية ملم وستة عشر ملم 
وبروفشنل خمسة وثالثني 
مل���م، واس���تخدمت الفيلم 

ثمانية ملم.
وكنت احمض الفيلم عند 
اشرف وفي السرداب أقوم 
بعمل املونت���اج للفيلم مع 

محمد االربش.
ويضي���ف توفيق االمير 
ان التصوير متعة واتخذته 
وظيفة فيما بعد، كنت اصور 
القدمية  البحر والفرج���ان 
وبدأت اوثق الكويت القدمية 
وخاصة عندما بدأت احلكومة 
في هدم البيوت، ومن ضمن 
هذه البيوت القدمية الفرجان 
والسكيك قبل هدمها وبعدها 

بدأ الهدم.
الس���فن  وصورت كذلك 
القدمية على س���احل البحر 
والقاللي���ف وهم يصنعون 
السفن الصغيرة والكبيرة 
واحتفظ���ت بتل���ك الصور 
سنوات طويلة ولكن املقبور 
صدام حسني وقواته سرقوا 
كل شيء مبا فيها االشرطة 
الس���ينمائية التي صورتها 

طوال السنني.

هاشم محمد والتلفزيون
ويحكي توفي���ق االمير 
ع���ن رفيقه هاش���م محمد 
وهو من سكان كيفان وانه 
كان من جيرانه وكان يعمل 
في تلفزي���ون الكويت منذ 
بداية تأسيس���ه وقل لي: يا 
توفيق انت واالربش عندكما 
التصوير وتصرفان  هواية 
الكثي���ر عل���ى التصوير ما 
رأيكما ان آخذكما الى ادارة 
االرش���اد واإلنباء، لتقابال 
الوزير املرحوم الشيخ جابر 

العلي.
املوافق���ة، وكنت  ومتت 
مازل���ت طالبا في مدرس���ة 
الصدي���ق، وهاش���م محمد 
يعمل باالرش���اد واالنباء، 
انا ومحمد االربش  وذهبت 
وادخلونا على الشيخ جابر 
العلي واستقبلنا وحتدثنا 
ان  معه عن هوايتنا، وبعد 
اس���تمع لنا استدعى وكيل 
الوزارة سعدون اجلاسم وقال 
له خذ هذين الشابني وعينهما 
التلفزيون،  بالوزارة، وفي 
وكان ف���ي دس���مان، مقابل 
س���احل البحر، وذهبت مع 
محمد االرب���ش وكان مدير 
التلفزي���ون حينها املرحوم 
خالد املسعود الفهيد، اما جواد 
حسون فكان املدير املالي، ومت 
تعيينن���ا مصورين، مع كل 
هذا كنت آخذ كتبي واخرج 
من البيت عل���ى انني رايح 
للمدرسة ولكن في احلقيقة 
اروح للتلفزيون، وفي احد 
االي���ام ابلغ���ت الوالدة مبا 
حدث، وعينت بقسم السينما، 
وكان رئيس القس���م حينها 
عبدالوهاب السداني رحمه 
اهلل، وباشرت العمل، وكان 
املصور في قس���م السينما 
هاش���م محم���د وكان ب���در 
املضف في املونتاج ومحمد 

ظهرت عندي هواية التصوير 
العراق،  ف���ي  وقد تعلمتها 
وكان لي صديق اسمه محمد 
االربش ايضا يهوى التصوير 
فأصبحنا اثنني هواة تصوير 
وجمعن���ا مبلغا م���ن املال 
من مصروفنا الش���خصي 
الى  ان���ا وصديقي  وذهبنا 
محالت اش���رف واشترينا 
كاميرا تصوير ثمانية ملم 
وكلم���ا جمعنا مبلغا ذهبنا 
الى محالت اشرف واشترينا 

افالما.
وفي تلك السنوات مت تثمني 
بيت الوالد فانتقلنا الى منطقة 
كيفان وكان الوالد من اوائل 
من سكن تلك املنطقة وذلك 
عام 1957 وكان البيت يضم 
سردابا فحصلنا على غرفة 
صغيرة وجهزتها كاستوديو 
وكان محمد االربش يزورني 
ونشتغل بالتصوير، ومما 
اذكره اننا كنا نصور الشوارع 
والطبيعة، ث���م انتقلت الى 
مدرس���ة اخلليل ب���ن احمد 
املتوسطة وكنا بعد العصر 
نخ���رج للتصوير وفي ذلك 
الوقت كان املنتشر من االفالم 

التحقت باملدرسة في كربالء 
دون نقل رسمي من مدرسة 
الصديق، ولذلك فالسنوات 
الت���ي كنت فيها بالعراق لم 
احصل على شهادة والعكس 
بعدما رجعنا الى الكويت لم 
احصل على شهادات او نقل 
رس���مي ولذلك ضاعت مني 
الدراسة  خمس سنوات في 
الع���راق والكويت ولم  بني 

استفد شيئا.
السفر للعراق  اما سبب 
فقد جمع الوالد اخواني في 
يوم من االيام وقال الخوتي 
الكبار انه يرغب في السفر 
للعراق للسكن وجوار اهل 
الكبار تبقون  انت���م  البيت 
هنا ف���ي الكويت اما توفيق 
وابراهيم فسأخذهما معي مع 
والدتكم، وقد رجع الوالد بعد 
خمس سنوات وتوفي هنا في 

الكويت بعد التحرير.

هاوي تصوير
ويضيف توفيق االمير: 
رجعت الى مدرسة الصديق 
بعد العودة من العراق وأنا 
في الصف الرابع املتوسط، 

نلعب قب���ل طابور الصباح 
والطابور كان ملزما للطلبة 
م���ع حتية العل���م واالذاعة 
املدرسية، وكان الدوام على 
فترتني صباحية ومسائية، 
وكن���ا نقوم برح���الت مع 
االشبال الى مزارع الفنطاس 
ومزارع املنقف يوم اجلمعة 
منذ الصباح ونرجع باملساء، 
وكان���ت الوالدة رحمها اهلل 
تعطيني اكال بالسفر عبارة 
عن عيش ومرق وبالليط مع 
البيض واحللوى والرهش 
البحصم..  والبعض مع���ه 
واذك���ر انه كان���ت ال توجد 
لغة اجنليزي���ة وكانت أهم 
املواد الدراس���ية هي: اللغة 
العربية والدين واحلساب 

والعلوم.

االنتقال للعراق
وعن انتقاله للعراق يقول 
انتقل  الوالد  توفيق االمير، 
الى العراق وسكن في مدينة 
الكاظم  كربالء وقبله���ا في 
والتحقت باملدرسة احليدرية 
وكان هناك اختالف في املنهج 
العراقي عن املنهج الكويتي ثم 

االيام، وكنت اعبر من داخل 
الطريق مع  املقبرة ونقطع 
الزمالء حتى اجلهة الثانية 
ونخرج من املقبرة ومقابلنا 

مدرسة الصديق.
وكنت اشارك في بعض 
االنشطة مثل االذاعة املدرسية، 
وشاركت في التمثيل، وكنت 
مطيعا واس���مع للمدرسني 
وانتبه للشرح، وكان العقاب 
البدني موجودا في املدرسة، 
ويعاقب الطالب املهمل وغير 
املنتظم، واكملت الصف الرابع 
متوسط والتحقت بنشاط 
الكشافة وكان لي دور بارز 

فيها مع املجموعة.
كانت دراستي متوسطة 
العلم���ي وفي  ومس���تواي 
الصف���ني االول والثاني لم 
يكن للطالب نش���اط يذكر 
املدرسة، فالنشاط يبدأ  في 
من الص���ف الثالث والرابع 
االبتدائ���ي مث���ل االش���بال 
الرياضية، وفي  وااللع���اب 
املرحل���ة املتوس���طة هناك 
الكشافة والفرق الرياضية مثل 
كرة القدم والسلة والطائرة 
وهذه اش���هر االلعاب، وكنا 

ولدت في الكويت مبنطقة 
الشرق بشارع دسمان قدميا 
مقاب���ل مدرس���ة الصباح، 
واذكر من اجليران عائالت 
املطوع واملجادي والعطار، 
وكن���ا متقاربني في البيوت 

والعائالت الكويتية.
واذكر عندم���ا كنت في 
ألعب  مرحلة الشباب كنت 
م���ع ابناء وش���باب الفريج 
كرة القدم، واللبيده والهول، 
ولعب الكرة في براحة املطبة 
وفيه���ا طنبورة ونش���اهد 
النساء والرجال يؤدون ادوارا 

وحركات بارعة.
وكنت اذهب مع يوسف 
العط���ار وتوفي���ق وحميد 
بوحمد وابناء البغلي وكان 
معنا فيصل الضاحي واذكر 
جدت���ه وهي ام���رأة كبيرة 
بالعم���ر، وامين���ة املطوع 
وجدتي وك���ن يجتمعن مع 
بعضهن البعض، وفي الليل 
ننام على الس���طح ونفرش 

على االرض.

التعليم والدراسة
عن تعليمه ودراس���ته، 
يقول توفي���ق االمير: اول 
مدرسة التحقت بها مدرسة 
الصب���اح للبنني بش���رق، 
الناظر املرحوم حمد  وكان 
الرجيب، وكنت اذهب مشيا 
عبر الشارع، حيث ال يوجد 

ازدحام للسيارات.
وفي الصف االول االبتدائي 
كنت احب املدرسة، حيث كنت 
الطلبة بالساحة،  ألعب مع 
ومن املدرسني الذين اذكرهم 
م���درس االلع���اب املرحوم 
العلي واحمد مهنا،  يوسف 
وتعلمنا الرسم واملوسيقى، 
ولك���ن لم يكن لي نش���اط 

فيهما.
وكن���ا نحي���ي العلم في 
طابور الصباح يوميا ونهتف 
الكويت، وكانت  امير  باسم 
الوزارة تسلمنا دفاتر عليها 
صورة س���مو الشيخ احمد 
اجلابر، ونذهب الى املدرسة 
بالدشداشة، وبعد سنوات 
البنطلون، وكانت  لبس���نا 
املالبس من الوزارة جلميع 
الطلب���ة كويتيني ووافدين، 
وتتكون من بنطلون وقميص 

وبالطو.
وعن التغذية في املدرسة، 
يق���ول: بعد احلصة الثانية 
الدوام  شوربة عدس، وفي 
الثاني حليب وبس���كويت 
وللجميع س���واء كويتيون 

او وافدون.

مدرسة الصديق المتوسطة
ويضيف توفيق االمير: 
انتقلت من مدرسة الصباح 
الى مدرسة الصديق ومكانها 
حاليا وزارة الداخلية، وكنت 
اذهب ماشيا واتخطى البيوت 
واعبر الطرق مع ابناء الفريج، 
وكنا نحمل الكتب بأيدينا وال 
توجد عندنا ش���نطة مثقلة 
او نحمله���ا على  بالكت���ب 
ظهورنا مثلما نش���اهد هذه 

ضيفنا في هذا االسبوع اسم كبير في عالم اإلخراج السينمائي بالكويت، ولد في منطقة شرق، التحق بالتعليم وعاش 
مع والده فترة في العراق، ثم عاد مرة أخرى الى الكويت، ظهرت لديه هواية التصوير وهو صغير الى درجة انه ادخر من 

مصروفه الشخصي ليشتري كاميرا، كما جهز غرفة في بيت والده وحولها الى استوديو.
التقى بوزير »اإلرشاد واالنباء« الشيخ جابر العلي وعينه مع صديق له في الوزارة وهو اليزال طالبا. انه توفيق األمير 

الذي عمل مصورا في قصر السيف أيام األمير الراحل املرحوم الشيخ عبداهلل السالم، كما عمل بتلفزيون 
الكويت مصورا. التحق بكثير من الدورات في أكثر من وحدة ليطور من نفسه، وسافر في بعثات لدول أوروبية 

ليعود بعدها ويشارك في تصوير أفالم مثل »بس يا بحر« و»عرس الزين« و»وجوه الليل«، كما أسس شركة 
النورس لإلنتاج الفني.  كانت له مواقف بطولية أيام االحتالل الصدامي الغاشم، حيث أسس إذاعة 

في بيته في صباح السالم، وكان معه حميد خاجه ويوسف مصطفى. يحكي توفيق األمير عن عمله 
في التصوير وهو اليزال طالبا صغيرا، كما تطرق لعمله بتلفزيون الكويت واألعمال التي شارك في 

تصويرها، واألفالم التي شارك فيها ضمن فريق العمل، كذلك حتدث عن املواقف والطرائف التي 
كانت تواجهه أثناء التصوير، فإلى التفاصيل:

قطعت دورة للتصوير في أملانيا لتصوير فيلم »بس يا بحر«
 مع خالد الصديق ووجدنا صعوبة كبيرة في تصويره

انتقلت مع أبي
 إلى العراق 

وضاعت مني 
خمس سنوات 

في الدراسة ما بني 
الكويت والعراق

كنت أخرج بعد 
الدراسة مع 

زميلي محمد 
األربش لتصوير 

الطبيعة

ادخرت مبلغًا 
من مصروفي 

الشخصي واشتريت 
كاميرا 8مم من 
محالت أشرف

جاس���م اجلزاف بالصوت 
واحتفظت مبعداتي، وكنت 
ثاني كويتي بقسم التصوير 
واالول هاشم محمد، وكان 
اثن���ان مصري���ان  يوج���د 
واحد اس���مه محمد صادق 
ومحمود سابو وفلسطيني 
اسمه سليم، وكانت االخبار 
جميعه���ا تص���ور، وبع���د 
التصوير ننق���ل الفيلم الى 
املعمل في ثانوية الشويخ 
التابع لوزارة التربية، وبعد 
ذلك قسم السينما يعمل لها 
مونتاجا ومساعد املنصور 
ف���ي املونتاج، اما املش���اهد 
اخلارجية للتمثيليات فننتقل 
لتصويرها، مثال املستشفى 
والسوق نصورهما بكاميرا 
التلفزيون 16 ملم، وجميع 
البرامج تسجيلية، وكانت 
االستديوهات بسيطة جدا، 
الفيلي  اذكرهم رضا  وممن 
وجاسم شهاب وعبدالرزاق 
السيد وحمادة وليلى شقير 

من املذيعني.
اذك���ر اول مذيعتني  كما 
امين���ة الش���راح وباس���مة 

سليمان.

مصور لقصر السيف
وعن عمله مصورا بقصر 
السيف، يقول توفيق االمير: 
بعد سنوات من العمل نقلت 
الس���يف  كمص���ور لقصر 
لتصوير اس���تقباالت سمو 
االمي���ر املرح���وم الش���يخ 
عبداهلل السالم، ومن املواقف 
التي اذكرها ان السكرتارية 
ابلغوني ذات مرة بوصول 
احد الضيوف، وكنت ساعتها 
امشي في املمر، وقد وصلت 
س���يارة الضيف ونزل من 
سيارته وصعد والسكرتارية 
غير موجودي���ن ولم ابلغ، 
فماذا افعل، ومن الضروري 
تصوير صاحب السمو وهو 
يستقبل ضيفه، فما كان مني 
اال ان ذهبت الى مكتب االمير 
وهو يستقبل ضيفه وبدأت 

بالتصوير.
واس���تمررت بالعمل في 
قصر الديوان االميري، وايضا 
كنت اكل���ف بالتصوير في 

اخلارج للتمثيليات.
وكان تلفزي���ون الكويت 
خلي���ة نحل م���ن العاملني، 
اجلميع يعمل من اجل رفعة 
الكويت،  وسمعة تلفزيون 
وفي الستينيات كان تلفزيون 
الكوي���ت يعتبر الوحيد في 
املنطقة وبرامجه يشاهدها 
اجلميع، ان فترة البث كانت 
الدوام  قصيرة وكنا نعتبر 
هويتنا الثانية، فنعمل حتى 
يغلق التلفزيون حتى لو انني 
في البيت واتصل املسؤول 
فنلبي الدعوة ونذهب للدوام، 
واثناء عملي في تلك السنوات 
زاد عدد العاملني، واذكر بدر 
القطان في قسم السينما، اما 
قسم الكاميرات فكان عملهم 
باالستديوهات، واذكر انني 
كنت استخدم كاميرا فولكس 
القدمي���ة وآدفولك���س )35  )أحمد علي( توفيق األمير متحدثا للزميل منصور الهاجري 

أجرى الحوار: منصور الهاجري -  كاتب  وباحث في التراث والتاريخ  ومقدم برامج  في اإلذاعة والتلفزيون

توفيق األمير: وثقت تاريخ الكويت القدمية 
بالصور وعملت بقصر السيف لتصوير 
استقباالت األمير الراحل عبداهلل السالم
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توفيق األمير وحسن اجلسمي ومحمد عيسى

وثقت الكويت 
القدمية من خالل 
الصور خاصة عندما 

بدأت احلكومة 
هدم البيوت 

والفرجان 
والسكيك

قوات املقبور 
صدام حسني 

سرقوا أشرطتي 
السينمائية وصوري 

التي وثقت فيها 
بعض تاريخ 

الكويت

أجريت مقابلة مع 
الشيخ جابر العلي 

وزير اإلرشاد واإلنباء 
وقام بتعييني في 

قسم السينما 
بالوزارة

وكان ه���ذا أجمل ما في 
العم���ل، كنا نعم���ل إلظهار 
اسم الكويت في فيلم »بس يا 
بحر« الى درجة أن املجموعة 
تخرج للعمل منذ الصباح وال 
ترجع إال في املساء من دون 

كلل أو ملل.
والفنانون كانوا يتسابقون 
فيم���ا بينهم من يش���تري 
ويجهز الريوق ومن يحضر 
الغداء والعشاء، وأقول إن 
التماسك كان مهما في العمل 
الس���ينمائي، واجلميع كان 
محبا للعم���ل، ولكن اليوم 
املمثل يش���ترط ك���م تدفع 
العقد! ورمبا  قبل ان يوقع 
إذا دفعت له قال: أريد أكثر! 
وهكذا عكس املمثلني األوائل.. 
كما انهم حاليا يتشاجرون 
على من يكتب اس���مه قبل 
اآلخ���ر، وخالد الصديق هو 
الذي اطلق اسم »بس يا بحر« 

على الفيلم.
وال أنس���ى مشهد الفنان 
محم���د املنص���ور عندم���ا 
وضع يده في فم الس���مكة 
وكانت خدعة، وكان محمد 

املنصور اصغر املمثلني وكان 
عبدالعزيز املنصور مسؤوال 

عن املكياج.
وأم���ا الس���فينة فكانت 
بتبرع من حس���ني معرفي 
وس���يف مرزوق الش���مالن 
فقد تعاونا معنا وس���اعدنا 
كما استعنا بالفرق الشعبية 

للغناء البحري.

عرس الزين
عرس الزين قصة كتبها 
الس���وداني الطيب  األديب 
الصال���ح وكان���ت تربطه 
عالقة صداقة مع الفنان خالد 

الصديق.
وكنت مدير التصوير لهذا 

الفيلم.
وجهزنا كل شيء وكل ما 
يحتاج له الفيلم ثم انتقلنا 
الس���ودان للتصوير  ال���ى 

هناك.
أما السيناريو فكتب في 
الكويت، والقصة عن السودان 
قدميا، وذهبنا الى السودان 
وأمضينا فترة طويلة ملدة 9 
شهور في السودان لتصوير 

الفيلم، مع املعدات واملمثلني 
وكنا ننتقل من قرية ألخرى 

والطرق كانت رملية.
اننا خرجنا  أذكره  ومما 
في احد األيام من العاصمة 
الى مدينة دنقلة  اخلرطوم 
الت���ي تبعد ع���ن العاصمة 
1200 كيل���و مت���ر ووصلنا 
دنقلة وبدأنا بالتصوير وكان 
الطريق محاذيا لساحل النيل، 
الطري���ق كنا نرى  وطوال 
ثمر املاجنو على األرض من 
كثرته، والشعب السوداني 
كرمي ج���دا، وعندما وصلنا 
أخذن���ا الدليل ال���ى مختار 
املنطقة وبعد الس���الم ذبح 
لنا 7 رؤوس م���ن األغنام، 
وأعطون���ا الكب���د والقلوب 
واخلبز احل���ار، وبعد األكل 

بدأنا التصوير.
وأقول ان أرض السودان 
إذا اس���تغلت زراعيا فانها 
تكف���ي ثلثي العال���م، وهذا 
الكالم صادر عن تقرير من 
األمم املتحدة، فأرضها خصبة 
ومياه النيل موجودة واأليدي 

العاملة متوافرة.

وقد ساعدنا األهالي في 
الفيلم يحكي  التصوير ألن 
عن زواج رجل اسمه زين على 
الطريقة السودانية وأفراحهم، 
ومدة الفيلم ساعتني وجرى 

حتميضه في لندن.
وكان أول فيلم قبل »بس 
يا بحر« شاركت في تصويره 
هو و»وجوه الليل« ومدته 40 
دقيقة عن قصة قصيرة، وكان 

سعد الفرج ضمن املمثلني.

 شركة النورس
 : ويقول توفي���ق األمير 
بع���د العودة الى الكويت من 
السودان اتفقت مع مجموعة 
من االخوة الفنانني وأفراد من 
العائلة على تأسيس شركة 
إنتاج، كنت م���ع عبدالعزيز 
البلوش���ي  املنص���ور وبدر 
ومعنا اخواني علي وحسني 
ومحمد املنصور وكانت من 
أولى الشركات العربية التي 
تعمل بالفن واإلنتاج وعندنا 
سيارة نقل للمعدات، والدراما 
الطبيعية  نصورها باألماكن 
من دون ديكور في البيوت أو 

قضينا تسعة أشهر في السودان 
لتصوير فيلم »عرس الزين« 

أسست إذاعة أيام االحتالل 
الصدامي الغاشم وكنت أبثها 

من بيتي في صباح السالم

خصصت غرفة من البيت 
كاستوديو وأنا في املتوسطة

الفنانون قدميًا كانوا يعملون 
دون شروط مسبقة أو سؤال 

عن األجر

استخدمنا بعض اخلدع أثناء 
تصوير فيلم »بس يا بحر«

كنت أحمض الفيلم عند 
محالت أشرف وأقوم باملونتاج 

في بيتي

املستشفيات او املزارع، وأول 
عمل قمنا به وقدمنا »حبابة« 
من ثالثني حلقة عمل درامي 
أخذن���اه من برنام���ج إذاعي 
وحولن���اه ال���ى التلفزيون، 
والدراما كنا نسجلها 13 حلقة 
ولكن بعضها 7 حلقات، وحاليا 
صار البعض يعملها 30 حلقة 
وأول عمل قدمناه طيبة وبدر 
واحلب الكبي���ر وكان املمثل 
يعمل معنا من دون شروط،الى 
ان ح���دث االحتالل العراقي، 
وقد دمر اجليش العراقي كل 
شيء وسرقوا معدات شركة 
النورس ولم يتركوا مكانا في 
الكويت اال وكسروه وسرقوا 
املعدات والسيارات، والنورس 
من ضمن تلك املؤسسات التي 
دمروها وسرقوا معداتها، وبعد 
التحرير نصحني البعض بأن 
أقدم على تعويض، ولكني لم 
أقدم وانتهت الش���ركة، حتى 
األرشيف حصلت على بعض 
أجزائه عن طريق الشراء من 
رجل فلسطيني اشتراها من 
اجليش العراقي الذي سرقها 

وكانت أشياء بسيطة.
ويضيف األمير: اشتغلت 
فترة بس���يطة في مؤسسة 
اإلنتاج املش���ترك مع هاشم 
محمد وتركت العمل، وبعدها 
لم أشتغل، وقد رزقني اهلل 
بولد واحد هو بشار، وعني 
الوطن في  مديرا لتلفزيون 
بداية تأسيسه، وهو متزوج 

وعنده عبداهلل وعلي.
وأذكر انني أيام االحتالل 
الغاش���م أسست  الصدامي 
إذاعة عندي في البيت »هنا 
الكويت« خرجت من بيتي 
في صب���اح الس���الم وكان 
معي حميد خاجة ويوسف 
الوكيل املس���اعد  مصطفى 
لش���ؤون التلفزيون حاليا، 
ونعم الرج���ل املخلص في 
عمله وعالقته الطيبة املمتازة 

مع زمالئه.
واس���تمررنا باإلذاعة إال 
اننا كنا خائفني حيث كانوا 
يبحثون عنا ونقلنا املعدات 

الى الساملية وسلوى.

الكاميرات،  ملم( وتطورت 
وكنا نستخدم افالم البكرة 
ونعتني باالفالم ونحفظها 
التكس���ير، وفي نهاية  من 
الستينيات اسسوا مصنعا 
لالفالم واذكر مقر التلفزيون 
على س���احل البح���ر وبعد 
ذلك اصبح التلفزيون يبث 

12ساعة.

من الهواية إلى العمل
أما عن عمله بالتلفزيون 
فيقول توفي���ق األمير : من 
التصوير مع زميلي  هواية 
محمد األربش صرت موظفا 
بالتلفزيون وأصبحت مصورا 
تلفزيونيا، ومع مرور تلك 
العمل طورت  السنوات في 
نفسي من خالل الدورات التي 
كان يقيمها التلفزيون وكذلك 
من خالل البعثات اخلارجية 
والتدريب، فمثال ش���اركت 
في دورة تصوير في أملانيا 
وملدة شهور وايضا بعثة إلى 
بلجيكا والى جمهورية مصر 
العربية، وكانت دورات مكثفة 
ومل���دة طويلة وكل دورة ما 
بني ستة وتسعة شهور، ومع 
هذه الدورات ايضا تطورت 
الكاميرات، وأذكر من املديرين 
أول مدي���ر املرح���وم خالد 
املسعود الفهيد ود. يعقوب 
الغنيم ومحمد السنعوسي 
وجواد حس���ون للشؤون 

املالية ورضا الفيلي.
ومت توظيف سيدات مثل 
س���عاد عبداهلل وش���كرية 
محمود اضافة الى س���يدات 
من مصر، وقسم السينما كان 
يوجد به التصوير والصوت 
والتحمي���ض واملونت���اج 
واالنتاج، ول���كل عمل فني 
متخصص، وهو الذي يتحمل 
مس���ؤولية عمله. وطورت 
عمل���ي، وأثن���اء العمل في 
الدورات في أملانيا اتصل علي 
الصديق خالد الصديق.. وقد 
كنت قبل  السفر أجلس معه 
في مكتبه اخلاص وكلمني 

عن فكرة لعمل فيلم.

فيلم »بس يا بحر«
وعن فيلم »بس يا بحر« 
يقول توفيق األمير : ان فيلم 
بس ي���ا بحر كت���ب قصته 
عبدالرحمن الصالح وهو من 
دولة اإلمارات، وكنا جنلس 
ف���ي مكتب خال���د الصديق 
والفكرة واإلنتاج منه، كنت 
حينها ف���ي أملانيا في دورة 
تدريبي���ة واتصل بي خالد 
الواحد  الصديق وباحلرف 
قال: احضر الى الكويت نريد 
أن نبدأ تصوير فيلم بس يا 
بحر، وكان كل شيء جاهزا 
حتى االتفاق م���ع املمثلني، 
املهم قطعت الدورة في أملانيا 
ورجعت الى الكويت وباشرت 
العمل، ودوري مصور الفيلم 
وخالد الصديق كان واليزال 
من نوادر الفنانني الكويتيني، 
وكان له مجهود كبير وكان 
كل شيء على حسابه إلى أن 
انتهى الفيلم، هذا الرجل له 

دور عظيم في اخراج وبروز 
الفيلم للوجود وهو الفيلم 
الوحي���د الذي حاز أكثر من 
عش���رين جائزة وكان في 
الس���بعينيات وكان  بداية 
التصوير في الكويت واتخذنا 
من س���واحل الكويت املكان 

املناسب للتصوير.
وف���ي جمي���ع املناط���ق 
البحرية ف���ي دولة الكويت 
وفيلم »بس يا بحر« من األفالم 
الوثائقي���ة التاريخية التي 

برزت في السبعينيات.
وكان يس���اعدني مصور 
إيراني اسمه مصطفى وكان 
في األصل موظفا عند خالد 
الصديق، وقبل كل شيء قرأت 
البروڤات  القصة وحضرت 

مع املمثلني.

بداية تصوير الفيلم
ويتذكر توفي���ق األمير  
تصوير الفيلم فيقول: تصوير 
الفيلم صعب جدا، واستخدمنا 
اخلدع التصويرية، مثال أثناء 
الغوص، فكان العمل أو األداء 
داخل حمام السباحة، وأحد 
املواطنني س���اعدنا في بناء 
احلم���ام في بيت���ه ووضع 
)اجلام( الزجاج والتصوير 
خل���ف الزج���اج وبع���ض 
املش���اهد صورت بالبحر، 
وكان عل���ى س���احل البحر 
في منطقة الش���رق، وكانت 
عندنا كاميرات خاصة تصور 
حتت املاء توضع داخل البليم 
منعا لدخول املاء ولم انزل  
البح���ر، وكان هناك مصور 
آخر أجنبي لديه اخلبرة في 
املاء، وكان  التصوير حتت 
يغوص حتت املاء، وشاركنا 
مجموع���ة من الفنانني أذكر 
الفرج وحياة  منهم س���عد 
الفهد ومحمد املسعود ومحمد 
املنيع ومحمد املنصور، وكنا 
مجموعة متماسكة ولم يطلب 
املمثلون أج���را محددا، ولم 
يسألوا عنه وعملوا جميعا 
بجد واخالص وتفان وقبضوا 
ما دفع لهم من دون شروط 

حتديد السعر.

أحد املؤمترات مع هاشم محمد

سعد الفرج وتوفيق األمير في أحد املهرجانات السينمائية

سافرت في بعثة 
إلى بلجيكا ومصر 

وأخذت دورات 
في التصوير 

بأملانيا

كنت ثاني كويتي 
بقسم التصوير في 

وزارة اإلرشاد
وعّينت وأنا 

مازلت طالباً
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

2637
87961
6218

7
1753
3614
76958

4
935

136987
6245

218
512

86927
5261

78654
45

5682

7
293

815
57
98

5871
21

6749
16927

أفقياً:

عمودياً:

االطياب
حقول

بساتني
روائح
جميلة

احلدائق
قرنفل

الفل
الياسمني
مراسيل
االحباب

ود
العطور
مزارع

محالت
مواسم
الربيع

الفسيح
سهل

املزهر
الكثير

٭ سنة االكتشاف: 1895
إشعاع عالي التردد ميكن 
ان يخترق اللحم البشري.

فيلهل��م  اكتش��فه:  ٭ 
رونتيفن.

ملاذا يعتبر من أعظم مائة 
اكتشاف؟

٭ ان كنت قد خضعت يوما 
الى أشعة X كجزء من فحص 
طبي فأن��ت تدين بالفضل 
لفيلهلم رونتغن. كانت أشعة 
X الطبية واحدة من أقوى 
األدوات التشخيصية املنقذة 
للحياة التي مت تطويرها على 
االطالق، وكانت أشعة X أول 
تقني��ة مت تطويرها لتمكن 
األطب��اء من رؤي��ة داخل 
الى  اجلس��م دون احلاجة 
اختراقه عن طريق عملية 
جراحية أو حتى ابرة، قادت 
أشعة X إلى تقنيات MRI و

CT أكثر حداثة.
الكيميائيون  اس��تخدم 
أشعة X من أجل فهم بنية 
املعق��دة وفك  اجلزيئ��ات 
البنس��لني(  رموزها )مثل 
ولفه��م أفض��ل للطي��ف 
الكهرطيسي بسبب اكتشاف 
أشعة X اس��تحق رونتغن 
جائزة نوبل ف��ي الفيزياء 

عام 1901.
٭ حقائق طريفة

آل��ة Z املوج��ودة ف��ي 
الوطنية  مختبرات سانديا 
في نيومكسيكو ميكنها في 
مدة وجيزة ان تنتج أشعة 
X ذات طاقة خرج تساوي 
تقريبا ثمان��ني ضعفا من 
تلك الناجتة عن كل مولدات 

الكهرباء في العالم.

الفرق بني الصورتني واضح لنا فما هيعينك .. عينك
االختالفات السبعة بنظرك وبأسرع وقت

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ اللؤلـــؤ ـ مد )معكوســـة(، 2 ـ 
جلـــني ـ رن )معكوســـة(، 3 ـ الم 
)معكوســـة( ـ االماء، 4 ـ رمتهم ـ 
لف، 5 ـ متعالية )معكوسة(، 6 ـ 
امللك لير، 7ـ  نبأـ  دفة )معكوسة( 
ـ الـ، 8ـ  دال )معكوســـة(، 9ـ  لص 
)معكوسة(ـ  سبابهما، 10ـ  بائدتان 

ـ أر )معكوسة(.

عموديًا:
1 ـ املرجـــان ـ صـــب، 2 ـ جلـــام ـ االبـــل 
)معكوســـة(، 3 ـ ليلتهما، 4 ـ ان ـ هيل ـ 
دسا )معكوسة(، 5 ـ أملكه ـ بت، 6 ـ أجل 
ـ الفـــداء، 7 ـ العيد ـ بن، 8 ـ مفتر ـ آه، 9 ـ 

دنا ـ املر، 10 ـ مراء ـ الداء.

حل عينك .. عينك

1ـ  هدف الغواصـ  بســـط )معكوسة(، 2ـ  فضه 
ـ دق اجلرس )معكوسة(، 3 ـ عذل )معكوسة( ـ 
اجلواري، 4ـ  قذفتهمـ  دار، 5ـ  متكبرة )معكوسة(، 
6ـ  مسرحية لشكسبير، 7ـ  خبرـ  لقيادة السفينة 
)معكوســـة(ـ  للتعريف، 8ـ  أرشدا )معكوسة(، 
9 ـ سارق )معكوسة( ـ شتائمهما، 10 ـ فانيتان 

ـ للمساحة )معكوسة(.

1ـ  في البحرـ  مشـــتاق، 2ـ  رسنـ  من حيوانات 
الصحراء )معكوسة(، 3ـ  من اوقاتهما، 4ـ  للنصب 
ـ مع القهوةـ  وضعا خلسة )معكوسة(، 5ـ  أحوزه 
ـ قطع، 6 ـ اوان ـ التضحية، 7 ـ من املناســـبات 
السعيدةـ  قهوة، 8ـ  مبتسمـ  للتوجع، 9ـ  اقترب 

ـ العلقم، 10 ـ جدال ـ املرض.

احلل  أسفل الصفحة

X أشعة

حل اعرف الشخصية:
هيا الشعيبي

حل كلمة السر:
اجلوري

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من الزهور
من 6 أحرف

لاجااقمااا
للمللرحللل

واييرنلحعف
قطلابفادطل
حيةسيلتاوا

رارمعوبءرج
ابهـيلعاقنا

لحزنيربميل
كءمسساحوتف
ثالهـازاااس
يوالرملسسي
رردوميامبح

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 البد م��ن وج��ود فائز 
بجائزة نوبل كل عام. فعندما 
يحصل ذل��ك، يبدأ االعالم 
بنقل االخبار واالحاديث عن 
الفائز به��ذه اجلائزة وعن 
احلقل العلمي او االدبي الذي 

فاز بهذه اجلائزة.
ولذلك أصبح من املعروف 
ان الفوز بجائزة نوبل يعتبر 
شرفا رفيعا ميكن احلصول 
عليه في احلق��ول العلمية 
املختلفة كالفيزياء والكيمياء 
والطب واالدب، وهناك ايضا 
ما يس��مى بجائ��زة نوبل 
للسالم متنح للذين يعملون 
من اجل السالم في جميع 

انحاء العالم.
وم��ن الغري��ب ان هذه 
اجلائ��زة وج��دت على يد 
رجل قدم الكثير في سبيل 
»علم التدمير« الفريد نوبل 
املولود في ستوكهولم عام 
1833 واملتوف��ى عام 1896 
هو العالم ال��ذي فعل ذلك 
للتكفير ع��ن احد االخطاء 
اجلسيمة التي ارتكبها في 

حق البشرية.
فمن بني االش��ياء التي 
اخترعها وحصل على براءات 
اختراع فيها كان »الديناميت« 
اجليالتني الناسف )أقوى من 
الديناميت( باالضافة الى نوع 
جديد م��ن فتائل التفجير. 
وبسبب ايجاده لهذا النوع 
من املتفجرات املميتة، شعر 
نوبل بضرورة القيام بشيء 
نبي��ل للعال��م وراح يهتم 
الس��الم ووضع  بترسيخ 
خط��ة اعتقد أنها قد تنجح 

في منع احلروب.
عندما توفي نوبل ترك 
9.000.000 دوالر، واوصى 
بأن تستخدم كجوائز للذين 
يسهمون في تطورات مجلة 
في حقول الفيزياء والكيمياء، 
والط��ب واالدب، وحماي��ة 
الس��الم العامل��ي، منح��ت 
اجلوائز للم��رة االولى في 
10 ديس��مبر من عام 1901 
لوفاة  الذك��رى االولى  في 

نوبل.
ومبا ان نوبل هو سويدي 
فإن اجلائزة توزع من قبل 
مؤسس��ة نوبل السويدية، 
وتق��وم املنظم��ات املعنية 
الرابحني س��نويا،  بتقرير 
وقد منحت اول جائزة في 

االقتصاد عام 1969.

ما جائزة نوبل؟

محمد صالح:

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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تستقبل ش����ركة روائع 
جنيڤ للساعات زبائنها الكرام 
مبعرض الساعات مبشرف 
املس����تمر حت����ى 1 نوفمبر، 
الكائن في الصالة  بجناحها 
8، وكما عهدناها تشارك شركة 
روائع جني����ڤ في املعرض 
سنويا بحلة متجددة، وتزداد 
تألقا كل سنة، بإبداع املصمم 
الرائع كرمي شويكاني انفردت 
بجناح يتجلى كأعجوبة في 
الفن املعم����اري والتصميم 
احلديث. وبازدي����اد االقبال 
السنوي من متذوقي اجلمال 
أيديكم تش����كيلة  تضع بني 
متكاملة م����ن أرقى املاركات 
العاملي����ة املتمي����زة لترضي 
انتقته  جميع األذواق، ومما 
 MUREX، GEOVANI & لك����م

VOUGE
Murex دقة اجلوهر تنافس 
أناقة املظهر، والتي تأسست 
عام 1990، لتنشئ جيال جديدا 
الس����اعات ذات اجلودة  من 
العالي����ة واملاكينة الكوارتز 
الدقيق����ة وكذل����ك املرصعة 
بأنقى أنواع األملاس واألحجار 
الذي  الفاخرة األمر  الكرمية 
جعل Murex تستحق مكانها 
األول ف����ي جمي����ع أنح����اء 
العالم وفي الشرق األوسط 

بجدارة.
وم����ن أهم م����ا تتميز به 
س����اعات Murex الصناع����ة 
 Hand Made اليدوية ألجزائها
الدقة  الفخام����ة في  إلضافة 

املتناهية في التصاميم.
وتق����دم »روائع جنيڤ« 
مجموعة حصرية من ساعات 
Murex تظهر بعض النماذج 
مع املاس، أو اللؤلؤ، أو الزفير 
واملزيد من األحجار الكرمية 
املرموقة التي تضفي الفخامة 

على الساعة إلنتاج تصميم 
في النهاية يعبر عن التزاوج 

بني الفخامة والتقاليد.
تختص����ر   GEOVANI
األناق����ة: بانتظاركم  مفهوم 
في أرض املعارض مجموعة 
 Geovani مميزة من ساعات
األملاس����ية احلصري����ة ذات 
اجلودة السويسرية، طرحت 
خصيص����ا لترض����ي الذوق 
الكويتي املواكب دائما ألحدث 
خطوط املوضة العاملية، وهذا 
هو جوهر ماركة Geovani فهي 
مرصعة بأفخم أحجار األملاس، 
م����ا جعلها ج����زءا من أفخم 

املنتجات السويسرية.
مارك����ة Geovani تق����دم 
تصاميم غير مسبوقة وروحا 
فريدة تعكس أصالة عالمتها 

التجارية.
ام����ا تش����كيلة س����اعات 
VOUGE فتعب����ر عن اإلبداع 
واخلف����ة وامل����رح والتفرد، 
ويكمن في كل ساعة سر مميز، 
منها ما يأتي بشكل رائع من 
ناحية إطار الساعة وتناغم 
األش����كال الهندسية بطريقة 

ذكية ومتوازنة.
وتعرض »Vogue« األرقام 
بطريق����ة كبي����رة واضحة 
التاريخ بش����باك  ويعرض 
صغي����ر، وتتواف����ر بألوان 
الفوالذ  مختلفة لإلطار منه 
الصلب ومنه الفوالذ املطلي 

بالذهب وأخيرا الفوالذ املطلي 
 .)Rose Gold( بالذهب الوردي
وهناك خيارات لتغيير مينا 
الساعة حسب اإلطار بطريقة 
متناسقة، وهي مناسبة جلميع 
أذواق األشخاص الذين يحبون 
التمييز، واألسلوب الرائع من 
ناحية األلوان وجودة الفوالذ، 
وتعكس اجل����ودة اجتاهات 
الرفيع  ال����ذوق  مبنية على 

الكالسيكي غير التقليدي.
وللمرأة خيارات متعددة 
لتزيني معصمها بس����اعات 
الذهبي  ذهبية المعة، م����ن 
الذهبي  إلى  األصفر املش����ع 
الزهري إلى الذهبي الباهت، 
وهذه الس����اعات هي األكثر 
أنها تأتي  رواجا، خصوصا 
بأشكال كثيرة ومتعددة، من 
احلزام الرفيع إلى العريض 
والسوار ذي شكل السالسل. 
والالفت في هذه الساعات هو 
أن معظمها دائري متوسط 
إلى كبي����ر احلجم، فال مكان 
للقطع الصغيرة هذا املوسم 

حتى في الساعات. 
 »Vogue« مجموعات ساعات
ذات التفاصي����ل الغنية كأي 
قطعة مجوهرات فاخرة من 
سلس����لة »روائع جنيڤ«، 
فالدقة والصفاء جتتمعان في 
هذه املجموعة غير التقليدية، 
وموديالتها مميزة من بني آالف 

قطع املجوهرات.

»روائع جنيڤ« تنفرد بأرقى تشكيلة من املاركات العاملية  
MUREX ، GEOVANI & VOUGE مبعرض الساعات

املنتج اجلديد

)محمد خلوصي( فريق عمل بووتس    د.مايك بيل يشرح عن السيروم اجلديد 

ريبكا 

كارمن شابلن

 من مستحضرات »بووتس«

أثبتت طبياً قدرتها على تقليل خطوط وجتاعيد البشرة

»بووتس« تطلق املجموعة اجلديدة واملطورة كليًا 
Protect & Perfect ADVANCED No7 سيروم

ندى ابونصر

بعد 7 سنوات من األبحاث 
العلمية  والتطوير والتجارب 
املكثفة، تقدم بووتس مجموعة 
 Protect & Perfect No7 سيروم
ADVANCED اجلديدة واملطورة 
كليا، بتركيب����ات جديدة أكثر 
فعالية لتقليل جتاعيد البشرة 
ومساعدة املرأة في الظهور بحلة 
أبهى ومنحها ثقة أكبر. وكانت 
بووتس ق����د أطلقت مجموعة 
 Protect & Perfect No7 سيروم
Serum للمرة األولى عام 2007، 
حيث حظيت تل����ك املجموعة 
بانتشار واسع نظرا لفعاليتها 
في تقليل عالمات ش����يخوخة 

البشرة. 
وتشمل مجموعة السيروم 
 No7 اجلديدة املطورة: سيروم
 :Protect & Perfect ADVANCED
لتقليل العالمات األولى لظهور 
جتاعيد البشرة التي تبدأ عادة 

من سن 25 - 35 سنة.
 Protect & No7 وس����يروم
 :Perfect Intense ADVANCED
العميقة  لتقلي����ل اخلط����وط 
الت����ي تظهر عادة  والتجاعيد 

بعد سن 35 سنة.
وأعاد خب����راء No7 تطوير 
تركيب����ة مجموعة الس����يروم 
اخلاصة بتقليل جتاعيد البشرة 
للحصول عل����ى فعالية أكثر، 
وذل����ك بدمج تركيب����ة جديدة 
من املكونات املختارة بعناية 
واملعروفة بفعاليتها الكبيرة في 

معاجلة وحماية البشرة.
ولتوضي����ح م����دى فعالية 
 Protect No7 مجموعة سيروم
Perfect ADVANCED & اجلديدة 
 No7 املطورة، أج����رى خبراء

جتارب دقيقة وشاملة شاركت 
فيها أكثر من 2.600 متطوعة، 
وأجريت عل����ى املجموعة 22 
الزبون����ات  دراس����ة ش����ملت 
إكلينيكي����ة. وقال  وجت����ارب 
د.مايك بيل، املستشار العلمي 
للعناية بالبشرة لدى بووتس 
خ����الل املؤمتر الصحافي الذي 
اقيم في املقهى االجنليزي في 
االڤينوز إللق����اء الضوء على 
املنتج اجلديد: »كانت هذه من 
أكثر مراحل تطوير مجموعة 
الس����يروم تعقيدا ودقة على 

اإلط����الق. وكان ال بد أن يكون 
تطوير أي مستحضر يعمل على 
تقليل عالمات شيخوخة البشرة 
ناجتا عن إدراك عميق لطبيعة 

البشرة البيولوجية«.
وخالل التجارب اإلكلينيكية، 
متت جتربة السيروم اجلديد 
فعليا وأثبتت نتيجة التجارب 
 No7 فعالية مجموعة سيروم
 Protect & Perfect ADVANCED
اجلدي����دة املطورة ف����ي تقليل 

خطوط وجتاعيد البشرة.
وأما التجارب التي مت اجراؤها 
على الزبونات، فقد أعدت بهدف 
أثر مجموعة السيروم  معرفة 
عند االستخدام، وجربت مئات 
الس����يدات مجموعة السيروم 
اجلديدة املطورة. وكانت النتيجة 
مذهلة، إذ حصلت 80%منهن على 
أفضل النتائج في تقليل عالمات 
شيخوخة البش����رة. وفضلت 
أكثر من ثماني من أصل عشر 
سيدات من املشاركات في املرحلة 
التجريبية استعمال مجموعة 
 Protect & Perfect No7 سيروم
ADVANCED اجلديدة املطورة 
على اس����تعمال النظام احلالي 

الذي يتبعنه.
وختم د.ماي����ك بيل قائال: 
»واآلن بات بإمكاننا القول ان 
 Protect No7 مجموعة سيروم
Perfect ADVANCED & اجلديدة 
املط����ورة ذات فعالية أكبر. إذ 
إن ه����ذه أفض����ل النتائج التي 
حصلنا عليها في تقليل عالمات 
شيخوخة البشرة«. وسيتوافر 
 Protect & Perfect No7 سيروم
 Protect وسيروم ،ADVANCED
 & Perfect Intense ADVANCED
في جميع فروع بووتس ابتداء 

من 25 نوفمبر اجلاري.

لولوة األيوب  من جنوم احلفل

»جيجر ـ لوكولتر« حتتفل بشراكتها ملهرجان أبوظبي السينمائي

الناجح مع  التع����اون  بعد 
مهرجاني شنغهاي والبندقية 
الس����ينمائيني، ها هي جيجر � 
لوكولتر تذهب إلى ما هو أبعد 
فتقوم بدعم العبقرية اخلالقة 
للمخرجني الس����ينمائيني من 
خالل ش����راكتها ألربع سنوات 
مع مهرجان أبوظبي السينمائي 
الثامن. وتشارك جيجر � لوكولتر 
بشكل فعال في أبرز نشاطات 
املهرج����ان الذي يعد واحدا من 
أكبر املهرجانات الدولية وأكثرها 
تأثي����را وفاعلية في الش����رق 
األوسط. وارتكز على االلتزام 
باإلشراف على برامج استثنائية 
إلشراك وتثقيف املجتمع، حيث 
يقدم أعمال املخرجني السينمائيني 

العرب للتنافس مع مجموعة من 
املواهب العاملية وأكثرها شهرة 

في صناعة السينما الدولية.
لالحتف����ال بهذه الش����راكة 
املمتدة ل� 4 س����نوات، تشرفت 
جيجر � لوكولتر بدعوة كارمن 
تشابلن، صديقة املاركة، كضيفة 
شرف خالل مهرجان أبوظبي 
الس����ينمائي. كارمن تشابلن 
التي تنتمي إلى ساللة طويلة 
من الفنانني، وحفيدة ش����ارلي 
تشابلن، قد سارت على خطى 
جده����ا وأصبحت ممثلة أيضا 
إل����ى كونه����ا مخرجة  إضافة 
وكاتب����ة. ويعتب����ر مهرجان 
أبوظبي السينمائي أيضا مناسبة 
� لوكولت����ر لعرض  جليج����ر 

مجموعة هيبريس آرتيستيكا 
وساعة راندي � فو آيفي مكرر 
الدقائق وه����ي آخر ابتكاراتها، 
حيث تعرض 12 ساعة ثمينة 
حصري����ة. مجموعة هيبريس 
آرتيس����تيكا التي جتسد روح 
االبتكار وقد اس����تحضرت إلى 
احلياة من خالل 181 س����نة من 
إتقان احلرفية العالية في صناعة 
الساعات، جتمع هذه املجموعة 
بشكل مدهش ما بني فن صناعة 
الساعات واإلبداع. وللبقاء في هذا 
اجلو من الرقي، ستقدم جيجر- 
لوكولتر أيضا القطعة ال� 11 من 
مجموعة هيبريس ميكانيكا، 
س����اعة ماس����تر ألترا مينيت 
ريبيتر )مكرر الدقائق( فاليينغ 
توربيون )التوربيون احمللق(، 
وساعة راندي � فو آيفي مينيت 
ريبيتر وهي ساعة مكرر الدقائق 
األولى التي تدخل إلى مجموعة 
الساعات النسائية، مزينة بحلية 
على شكل نبات اللبالب مضفرة 
وبشعاعات تنطلق من املركز، 
وتستعرض هذه الساعة قوة 
اخليال وتشكل هالة أسطورية 
لتعطي للوقت مكانته املستحقة. 
� الساعة  ستكون ريفيرس����و 
الرمزية أيضا جزءا  األيقونية 
م����ن االحتف����ال، وباعتبار أن 
جيجر � لوكولتر وفية وداعمة 
للمجتمع العربي فستقوم بتقدمي 
ساعة ريفيرسو مضفى عليها 
الطابع الشخصي إلى الفائزين 
بجوائز: أفضل ممثلة، وأفضل 
ممثل للسنة، في منافسة األفالم 
الروائية. وستحمل الساعات 
نقش����ا يدويا من م����ادة الالكر 
التقاليد احلرفية  حسب أرقى 
منقوش عليها »أفضل ممثل« 
و»أفضل ممثلة« وحتمل أيضا 
نقش »املنافسة الروائية ملهرجان 

أبوظبي السينمائي 2014«.
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الميثامفيتامينات

الطويل هو  هذا االس���م 
اسم »الشبو« وهو تركيبة 
كيميائي���ة صنعتها اليابان 
ع���ام 1919 لتعطي جنودها 
القوة على اجلرأة واملواجهة 
والشجاعة واليقظة، ولكن مت 

حظره آلثاره السلبية. 
كان الش���بو- لعنة اهلل 
عليه وعلى صانعه ومروجه- 
في السابق يصنع في املصانع 
اخلاص���ة باألدوية املراقبة، 
وهو يدخل ضمن املنشطات، 
وغالبا ما يكون لونه أبيض 
ناصعا وبلوريا نظرا للشبه 
مع بلورات الزجاج، لهذا سمي 

ب� »الكريستال« و»اآليس«!
وهو يتنوع على ش���كل 
بودرة وكبسوالت أو حبوب 
يتم بلعها عن طريق الفم او 
الش���م او احلقن أو التدخني 
بأنابي���ب خاص���ة، ويكثر 
وجوده في اوساط الشباب 
واملراهقني، ويعتبر من اخطر 
انواع املخدرات كونه من املواد 
املنشطة، فمتعاطيه يشعر 
بالبهجة والطاقة والنشاط، 
لهذا روجوه على اساس »تبي 
تذاكر وال تشوف النوم عليك 
بالش���بو«، فانتشر انتشار 
الهش���يم، ولكن  ف���ي  النار 
س���لبياته كبيرة وخطيرة، 
خذ مثال: تس���ارع ضربات 
القلب، فقدان الشهية، الشعور 
بالضيق وس���رعة االنزعاج 
والغضب والعصبية والكآبة 
وحب العنف وضيق النفس 
وارتف���اع ضغط ال���دم كما 
يؤدي تعاطيه الى تشنجات 
عضلية تنتهي بالوفاة وهو 
محطم للش���خصية ويدفع 
االنسان الى ممارسة العنف  
واالنفصام والقيام بتصرفات 

السلوكية.

أعراضه

مع تناوله يتزايد حجم 
النش���اط وال ينام املتعاطي 
لعدة أيام وهو في عمر من 
16 الى 30 سنة، وتبدر منه 
تصرفات يصعب تفسيرها، 
فهو ي���رى ان بعض الناس 
اعداؤه، وأحيانا يقود سيارته 
بس���رعة جنونية، وعندما 
يشير لك فافسح له الطريق 
النه لن يتوانى في االصطدام 

بك او ايقافك لضربك!
وم���ا اكثر م���ا جنده في 
القاتلة،  الزحمة  طرقنا غير 
ومتعاطي شبو »كّمل املشهد«، 
اهلل يعفينا في الكويت من 

هذه اآلفات!
لهذا نشاهد اليوم اعراض 
الشبو واضحة على شبابنا، 
خاصة على مرتادي املوالت، 

ان مجتمعن���ا الكويت���ي 
بطبيعته محافظ ولديه دين 
واخالق، ولكننا مع هذا اجليل 
اجلديد احملب للتجريب نضع 
ايدينا على قلوبنا.. اعطوا هذه 

اجلمعية دورا توعويًا.

قصة واقعية

شهدت محافظة اجلهراء 
بالكويت جرمية قتل مروعة 
يندى له����ا اجلبني، حني أقدم 
خال على قتل ابن ش����قيقته 
بواسطة سالح ناري »شوزن« 
ألس����باب غير معروفة، وقد 
كش����فت الفحوصات األولية 
على اخلال القاتل أنه كان في 
حالة غير طبيعية جراء تناوله 
مواد مخدرة يرجح ان تكون 

مادة الشبو »الفتاكة«.
وحسب صحيفة »الوطن«، 
وقعت اجلرمية في أول يوم 
الس����عيد، عندما  الفطر  عيد 
اس����تقل اخلال وابن شقيقته 
مركبة رباعية الدفع، وتوجها 
الى جاخور أحد أقربائهما على 
طريق الساملي )كيلو 4(، ولم 
يكن الضحية البالغ من العمر 
)21 عاما( يعلم بأنه على موعد 

مع القتل على يد خاله البالغ 
من العمر )22 عاما(، وعندما 
كانا في املركبة وهي متوقفة 
بعد بلوغهما املكان، قام القاتل 
مبناداة أحد أقربائه من داخل 
اجلاخور، وعندما حضر اليه 
هذا األخير أش����ار اليه قائال: 
»هل تع����رف هذا؟«، ويقصد 
ابن اخته، فاستغرب كالهما 
من هذا الق����ول، اال ان قريبه 
أجاب: »نعم«، فباغت اخلال 
ابن شقيقته وأخرج السالح 
الناري وأطل����ق عليه طلقة 
أردته قتيال،  واحدة بالرأس 
وذلك أمام قريبه الذي أصابه 
التصرف،  الذهول جراء هذا 
ثم قام القاتل بالهرب والقتيل 
ابتعد  يجلس بجانبه، حتى 
ملسافة كبيرة داخل البر، ثم 
ألقى بجثته خ����ارج املركبة، 
وح����اول إكمال طريقه اال انه 
تراجع وترك مركبته، خشية 
ضبط����ه، وذهب يبحث عمن 

ينقله.
وفي أثناء ذلك كان البالغ 
العمليات،  الى غرفة  قد ورد 
وعليه استنفرت اجهزة األمن 
وتوجهت الى موقع احلادث، 

ولو كان هناك فحص بالونات 
لوجدنا ان معظم ش���بابنا 

أسرى الشبو!
لهذا نكررها: ما احوجنا 
في الكويت الى حملة شاملة 
الش���بو اخلطر  ان  باعتبار 
ال���ذي يه���دد مجتمعنا آنيا 

وواقعيا.
الكرمي: ان  الق���ارئ  أيها 
الذي  الش���خص  ان  وجدت 
تعزه فاقدا الشهية للطعام، 
يغضب، يضح���ك، ميارس 
العنف، كئيبا، ضربات قلبه 
تتس���ارع، خامال، يعتبرك 
عدوا م���ن غي���ر مقدمات.. 
فانتب���ه، انت ام���ام متعاط 
الزمن ستجد  للشبو.. ومع 
اس���نانه تتس���اقط، ولرمبا 
ميوت بالسكتة القلبية دون 
مقدمات.. قاتل اهلل الشبو هذا 

الطاعون األبيض القاتل.

جهود مشكورة

نحيي جهود إخواننا في 
جمعية بشائر اخلير الذين لهم 
دور فاعل وكبير ومؤثر وداعم 
الجهزة الدولة لتصديهم آلفة 
املخدرات، وانني اقترح على 

وزير التربية اجلديد ان يفتح 
لهذه اجلمعية دورا للتوعية 
في امل���دارس العليا وكليات 
اجلامع���ة الن ه���ذا اخلطر 
اجلديد قادم لنا من اخلارج 
وبدأ ينتشر انتشار النار في 

الهشيم.
ان رجاالت هذه اجلمعية 
املبارك���ة لديه���م اخلب���رة 
واحلنكة والقدرة على تقدمي 
توعية مقنع���ة لطالبنا من 
االخطار احمليطة بهم، فالشبو 
اجتاحنا، فمنذ عام 2003 بدأنا 
القبيحة  الكلمة  نسمع بهذه 

»الشبو«.
ان جه���ود هذه اجلمعية 
اح���د عوامل الص���د واملنع 
ام���ام انتش���ار ه���ذه اآلفة، 
خاصة ان املسلسالت بدأت 
تنش���ر س���لوكيات خاطئة 
في مجتمعنا، وإنني أطالب 
وزي���ر االع���الم واجله���ة 
املس���ؤولة ع���ن النصوص 
املعروضة ب���أن متنع- بأي 
سيناريو- هذه »البالوي« ما 
لم تكن هناك مناذج مسؤولة 
توضح للشباب الصواب من 

اخلطأ.

حيث مت رف����ع البصمات من 
على السيارة، وأيضا رفع جثة 

املقتول من املوقع.
وق����د كّثف رج����ال األمن 
جهوده����م بحثا ع����ن القاتل 
الذي توارى عن األنظار، حتى 
مت القبض عليه في س����اعات 
الصباح األولى من ثاني أيام 
العيد، وقد كان في حالة غير 
طبيعية، وعليه مت حجزه حلني 
التحقيق معه نظرا لصعوبة 
أخ����ذ أي إفادة من����ه في ذلك 

الوقت.

آخر الكالم

انتبهوا أيها السادة: أنتم 
اليوم أمام عدو صعب وخطر 
اس����مه »الش����بو«، صنع من 
اليقظة  التركيز وزيادة  أجل 
والطاقة، وحتول الى »إدمان« 
بعد غياب االستخدام الطبي 
لسوء اس����تعماالته، واليوم 
يت����م تعاطيه حقنا وتدخينا 
واستنشاقا وعن طريق حتاميل 
في املس����تقيم واملهبل، وتلك 
انتشارا.  التعاطي  أقل طرق 
وباختصار فإن ما تعرفت عليه 
مثل ش����ظايا الزجاج، وآثاره 
مدمرة تضرب الدماغ واجلهاز 
العصبي بشكل مباشر، كما 
ان تناوله يزيد من س����رعات 
ضرب����ات القل����ب وارتف����اع 
ضغط الدم، ويسبب تعاطيه 
تشويه الوجه وظهور عالمات 
الشيخوخة املبكرة وتساقط 

األسنان.
ومن أبرز آثاره اجلسدية 
ايضا فقدان الشهية وحدوث 
تعرق غزير وجفاف وانفعاالت 
وإسهال وإمساك وزغللة في 

العني والرعاش.
اما آثاره النفسية فتشمل: 
القلق وزيادة الرغبة اجلنسية 
واليقظة والطاقة وزيادة تقدير 

الذات.
أب����رز أعراض����ه  وم����ن 
االنسحابية: االكتئاب وزيادة 
الوزن والصداع والتفكير في 

االنتحار..
القارئ، ماذا بقي  عزيزي 

أن تعرف؟!
إن����ه م����رض العص����ر، 
واملتعاطي مس����كني يريد من 
يأخذ بيده.. فس����ارع وبادر 
امتثاال لقول اهلل تعالى )إمنا 

املؤمنون إخوة(.

ال للشبو

القضية  اهتمامكم بنشر 
الب���الد  يهمن���ا ولصال���ح 

والعباد.
وتبقى احلقيقة ولنتذكرها: 
ليكن كل واحد فينا شعاره ال 
أمان أبدا، فالشبو قد يصل الى 
أي منا في أي حلظة ال ترقد 

وتأمن.. اخلطر حواليك.

بقلم: يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

إلى رئيس احلكومة..
إلى وزير الداخلية..

إلى وزير اإلعالم..
إلى وزير التربية..

إلى وزير العدل..
إلى نواب األمة..

إلى أوالدنا وبناتنا في التواصل االجتماعي
إلى اجلمعيات الشعبية

إلى جمعيات النفع العام
إلى اآلباء واألمهات

إلى اجلامعة وكلياتها
إلى وزارة التربية بكل مراحلها

ما أحوجن���ا اليوم جميعا الى تكاتف اجلهود حتى 
نواجه دخيال علينا بدأ ينتش���ر انتش���ار اجلراد في 
املساحات اخلضراء، انه مخدر مدمر يقود أوالدنا وبناتنا 
وفلذات أكبادنا الى املوت الزؤام ألنه بدأ ينتشر بكثرة 

لرخص ثمنه وسهولة احلصول عليه.
أرجو أن تتوحد اجلهود لنواجه هذا امللعون »مخدر 

املوت« الذي اخترقنا.
االستراحة اليوم تنقلكم وجها لوجه مع هذا الدخيل 
الذي يدمر أجهزة اجلسم احليوية ومن ثم يؤدي الى 

الوفاة في غضون أقل من 6 أشهر!
أيها القراء: س���اهموا معنا في حملة التوعية هذه، 
وحاربوا »الش���بو« ومن صنعه ومن فكر فيه وجلبه 
ألوالدنا وبناتنا، خذوا حذركم وانتبهوا ألوالدكم وبناتكم 
من هذا اللعني الذي يحمل مسميات كثيرة غير »الشبو«، 
فهم يدلعونه مثل »الكريستال« و»اآليس أوتيك يابا« 

و»كراك مات« أو »امليثامفيتامينات«.
أيها األحباب في كل مكان ف���ي الكويت وخارجها، 
اعلموا ان »الش���بو« صناعة محلية وأس���عاره دون 

العشرة دنانير أو تزيد حسب العرض والطلب.
لقد أوجد اخلبثاء البدائ���ل الرخيصة، فإن كنت ال 
تستطيع ان حتصل على األفيون واحلشيشة وفروا 
لك األرخص املدمر حيث يعطيك قوة احلصان وجرأة 
األسد، لهذا ال تعجب إن شاهدت العنف الشبابي فرمبا 

شاب صغير تناوله تخيل نفسه في الثالثينيات!
إن حدوث »الهوشات« وهذا العراك الشبابي العنيف 
واملؤدي الى القتل امن���ا هو نتيجة طبيعية لتعاطي 

الشبو اللعني.
أرجو وأنت تقرأ أن تتمعن في كل كلمة ألن الشبو- 
قاتله اهلل ومن صنعه وروج له- خطير بكل ما لهذه 

الكلمة من معان، ونحتاج الى تضافر اجلهود.
إنني أطرح هذا املوضوع احلساس في هذه االستراحة 
خلطورة هذه الظاهرة، فالكويتيون يتصدرون تعاطي 
الش���بو في العالم وهو يغزو الكويت ويباع بأثمان 
زهيدة تتراوح بني 10 و15 دينارا وله تأثيرات بالغة، 
فمن احملتمل جدا ان ينقلك الى مقبرة الصليبخات أو 

صبحان في مدة تقل عن 6 أشهر.
هناك عمالة آسيوية تصنعه وتروج له دون رقيب 
أو حس���يب، اللهم اال جهود بعض اخواننا في وزارة 
الداخلية الذين يحتاجون الى حملة وطنية ش���املة 

وتشريعات جديدة لوقف هذا الوباء اخلطير.
إن على جمارك البر والبحر واملطار ان ينتبهوا الى 
الدول التي تتاجر فيه مثل كوريا الش���مالية، وبعض 

هذه الدول قريب منا. 
إن املسؤولية كبيرة وتقع على كاهل اجلميع، وانني 
أضع لك���م احلقيقة في هذه االس���تراحة، فماذا أنتم 

فاعلون؟
االستراحة هذا السبت »نوعية« حتّذر من شيء فظيع 

»غول« ينهش في شبابنا.. فعلى بركة اهلل نبدأ:

ن
ما

ألث
ص ا

خ
أر

ل ب
ات

.ق
.
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»النجاة« كرّمت »األنباء«  لدورها في دعم العمل اخليري

تقدي���را ل���دور جريدة 
العمل  »األنباء« ف���ي دعم 
اخليري واإلنس���اني وما 
تقدمه عبر صفحاتها، قامت 
جمعية النجاة اخليرية ممثلة 
في املستشار اإلعالمي أنس 
اخلليفة بتكرمي الزميلة ليلى 
الش���افعي، ومندوب إدارة 

اإلعالن يوسف جبارة.
ان  اخلليف���ة  وق���ال   
النج���اة اخليرية  جمعية 
تعنى مبجاالت عديدة في 
العمل اخليري، منها مجال 
تقدمي املس���اعدات العينية 
واملادي���ة للمحتاجني، فقد 
نشطت جلان الزكاة التابعة 
للجمعية واملنتشرة مبناطق 
مختلفة في الكويت لتقدمي 
املس���اعدات للمحتاج���ني 

والفقراء واأليتام والعجزة 
الدواء  والضعفاء، وتقدمي 
والعالج املجان���ي، وإقامة 
الطبية بواسطة  املخيمات 
املتنقلة، وذلك  العي���ادات 
تأكي���دا للمبادئ واألهداف 
األساسية التي قامت عليها 

اجلمعية.
وأوض���ح أن اجلمعية 
تقوم بتنفيذ مشاريع اإلغاثة 
املتعددة للمنكوبني وأولي 
الكوارث، وتنفذ املشاريع 
اخليري���ة املتمثلة في بناء 
املساجد وحفر اآلبار وبناء 
دور األيتام واملراكز الطبية 
واملراكز اإلسالمية وكفالة 
الدع���اة وكفال���ة ورعاية 
العلم، كم���ا اهتمت  طلبة 
النج���اة اخليرية  جمعية 

بتحفيظ كتاب اهلل للنشء 
ولألطفال والرجال والنساء 
لكافة فئات املجتمع العمرية 
ولكال اجلنسني فقد أنشأت 
اجلمعية العديد من مراكز 
حتفي���ظ الق���رآن الك���رمي 
واقامت احللقات ومشاريع 

األترجة.
واع���رب املكرم���ان عن 
ش���كرهما له���ذه الب���ادرة 
الطيب���ة من قب���ل جمعية 
النجاة اخليرية ومسؤوليها، 
مؤكدي���ن ان هذا التواصل 
له أثره البالغ في نفوسنا، 
ونحن على اس���تعداد دائم 
لدعم هذا العمل الذي اصبح 
سمة من سمات أهل الكويت 
الذي جبل على  وش���عبها 

العطاء.

درع تكرميية للزميل يوسف جبارةانس اخلليفة مكرما الزميلة ليلى الشافعي

مبناسبة افتتاح فرعها اجلديد في ميرال مول

مستشفى السيف ومنتجع جميرا املسيلة 
يشاركان في التوعية مبرض سرطان الثدي

»كوستا كوفي« تقدم مشروباتها بحليب اإلبل
برعاية وحضور السفير 
األميركي في الكويت دوغالس 
آالن س���يليمان وحرم���ه، 
وبالتعاون مع فندق ومنتجع 
شاطئ جميرا املسيلة اختتم 
مستشفى السيف مشاركته 
في املبادرة العاملية للتوعية 
الث���دي  مب���رض س���رطان 
باحتفالي���ة رائع���ة حت���ت 
ش���عار »جميلة بالوردي« 
حضرها عدد كبير من زوجات 
الديبلوماس���يني املعتمدين 
لبلدانهم لدى الكويت إضافة 
إلى حش���د من السيدات من 
جمعية »أميركيات في الكويت« 
وناشطات في مجال شؤون 
املرأة وأطباء من مستشفى 
الس���يف وممثلني من مركز 

الكويت ملكافحة السرطان.
الس���فير  افتت���ح  وق���د 
األميرك���ي االحتفالية بقص 
الش���ريط الوردي احلريري 
ودعي إلى إلقاء كلمة في هذه 
املناسبة استهلها بتقدمي شكره 
للمنظمني وحتدث عن أهمية 
نشر الوعي مبرض سرطان 
الثدي وق���رأ على احلضور 
رسالة ملهمة من زوجة السفير 
األميركي األسبق لدى الكويت 
وهي واحدة من الناجيات من 
الثدي، كما حتدثت  سرطان 
زوجة السفير األميركي وهي 
رئيسة جمعية »أميركيات في 
الكويت« فأشادت باجلهود 
املبذول���ة من كل  الكبي���رة 
اجلهات الرس���مية واألهلية 
الوعي  إلى نش���ر  والهادفة 
بخطر مرض سرطان الثدي 
والتعري���ف به وبوس���ائل 

الوقاية من اإلصابة به.
الش���رف في  كان ضيف 
هذا احل���دث ايرين لو، وهي 
إحدى الناجيات من سرطان 
الثدي، وقدمت خالل كلمتها 
رؤى قيمة حول هذا املرض، 
املبكر عنه،  الكشف  وأهمية 
التي  وحتدثت عن جتربتها 
عايش���تها مع املرض وكيف 
متكنت من هزميته، وأكدت 
على ضرورة الصبر والدعم 
النفسي الذي يجب ان تتلقاه 

املصابة ممن حولها.
من جهته حتدث مدير عام 
فندق ومنتجع جميرا املسيلة 
هاكان بيتيك، من خالل كلمة 
ألقاها ف���ي االحتفالية فقال: 
»نأمل أن تكون مش���اركتنا 
الفعالة ف���ي حملة التوعية 
الثدي قد  مبرض س���رطان 
ساهمت في نشر الوعي بهذا 
املرض وس���اعدت في إنقاذ 

األرواح. نحن حقا نش���عر 
بالفخر والسرور ملساهمتنا 
بشكل إيجابي في هذه احلملة 
النبيلة، وفي هذه املناسبة، 
أود أيضا أن أش���كر جمعية 
امل���رأة األميركي���ة  رابط���ة 
ومستش���فى الس���يف على 
دعمهم ومساهماتهم في إجناح 

هذا احلدث«. 
ألقت د.نهى الصالح  كما 
استش���اري جراح���ة عامة 
وجراحة األورام في مستشفى 
السيف عرضا بسيطا وموجزا 
للتعريف مبرض س���رطان 
الثدي قدمت خالله إحصاءات 
عن أعداد اإلصابات في الكويت 
ودول العالم واش���ارت إلى 
أهمية أن تتعلم كل س���يدة 
عملية إجراء الفحص الذاتي 
والفحص السريري وبشكل 
دوري. واختتمت االحتفالية 
بتوزيع الهدايا والدروع على 
املشاركني في االحتفالية، وكان 
فندق ومنتجع شاطئ جميرا 
قد بدأ فعاليات املشاركة في 
العاملي���ة للتوعية  املبادرة 
مبرض س���رطان الثدي منذ 
بداية أكتوبر حيث طغى اللون 
الوردي على األماكن الرئيسية 
في املنتجع وسطعت األضواء 
الوردي���ة في البه���و وعلى 
النخيل والشاطئ  أش���جار 

واللوبي وغرف الفندق. 
كذل���ك ازدان مستش���فى 
التوعية  السيف خالل شهر 
باللون الوردي الذي س���لط 
املبنى وأظهره كلوحة  على 
فني���ة جميلة على ش���ارع 

البالجات.

تحتفل كوس���تا كوفي 
بمناس���بة افتت���اح فرعها 
الجدي���د في ميرال مول - 
المنق���ف وال���ذي يعد من 
اكبر فروعه���ا تحت إدارة 
صناعات الغانم، بحضور 
الشيخ طالل العلي الصباح 
مالك ورئيس مجلس إدارة 
ميرال مول والمسؤولين 
التنفيذيين لصناعات الغانم 
وعدد من كبار الشخصيات 
والعمالء وحشد كبير من 

الجمهور.
 وتم تصمي���م المقهى 
الجديد على مس���احة 200 
متر مربع بش���كل عصري 
وأل���وان مختلف���ة ظهرت 
واضحة في ديكور المكان 
ومحتوياته وأثاثه، ويتميز 
المقه���ى بإطاللته الخالبة 
على البح���ر لخلق أجواء 

مريحة للزبائن، وذلك ما 
تس���عى إليه اإلدارة لرفع 

مستوى خدمة العمالء.
المناسبة قدمت  وبهذه 

»كوستا كوفي« للضيوف 
والحضور فرصة لتجربة 
منتجها الجديد من حليب 
اإلبل البارد، والذي أطلقته 
العام  »كوس���تا كوف���ي« 
الماضي في س���وق دولة 
اإلمارات بمذاقات مختلفة 
باعتب���اره بدي���ال صحيا 
التقليدي،  البق���ر  لحليب 
وهذه هي المرة األولى في 
الت���ي تقدم فيها  الكويت 
القهوة والمشروبات الباردة 

بحليب اإلبل.
ه���ذا وتعمل كوس���تا 
كوفي اآلن في 36 موقعا في 
مختلف أنحاء الكويت، بما 
في ذلك الفروع التي افتتحت 
مؤخرا في نادي صحارى 
الدولي،  الكوي���ت  ومطار 
وداخل أفرع مركز سلطان 

في الكويت وغيرها.

لقطة للذكرى مبناسبة االفتتاح

 مذاقات مختلفة من حليب االبل في »كوستا كوفي«

 »كوستا كوفي« في مجمع ميرال مول  )أحمد علي(

 شرح عن مرض السرطان

جانب من حفل االفتتاح

 »كوستا كوفي« بتصميمه اجلديد

 مشاركان في احلملة التوعوية مبرض سرطان الثدي متابعة من احلضور
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الكويتي عبدالسالم يعود إلى »األكادميية«
 ويارا حتث الطالب على املثابرة وفوديل »يشعل« املسرح

وبخروج الطالبة اللبنانية 
ريت����ا، يتناف����س 10 طالب في 
املقبلة،  الثماني����ة  الس����هرات 
الت����ي وصفها أعض����اء جلنة 
البرنامج رئيس����ة األكادميية 
كلوديا مرش����يليان، األساتذة 
والعرابون املؤلف املوس����يقي 
الياس الرحباني، الشاعر أمير 
طعيمة، أستاذة الفوكاليز ماري 
محفوض وأستاذة املسرح بيتي 
توتل، بالصعبة، ألن التنافس 
أكثر حدة،  بني الطالب أصبح 
ارتفاع مس����توى قدراتهم  مع 

الصوتية.

أس����بوعية ضم����ن س����هرات 
»س����تار أكادميي«، وهذه املرة 
مع الطالبني املصريني مينا عطا 
ومحمد ش����اهني وأغنيتي »ما 
بيسألش علي« و»ما تفوتنيش«. 
فيما كانت التحية الوطنية هذا 
األسبوع من الطالبة كنزة لبلدها 
اجلزائر وش����عبه، فغنت لهما 

»يحيا والد بالدي«.
ف����ي التوب 3، حل مينا في 
املرتبة الثالثة، غادة في املرتبة 
الثاني����ة، لتتصدر ش����يرين 
الالئحة، وتف����وز بيوم حافل 

باملفاجآت خارج األكادميية. 

جودة »ما حتكي« ضمن لوحة 
ال� »Suspended Tutus«. ومن 
صراعات املشاعر الرومانسية 
الى صراعات املالكمات البدنية 
مع الطالبة اللبنانية ليا مخول، 
ضمن لوحة ال»Butcher« وأغنية 
»Eyes of the tiger«، املستوحاة 
من فيلم »روكي« الشهير. أما 
الطالب اللبناني ايلي ايليا، فلم 
يكن كس����وال بتاتا لدى غنائه 
»The lazy song«، بل على العكس 
أشعل املس����رح حماسة ضمن 

.»Monkeys 3«�لوحة ال
احملط����ة الطربي����ة محطة 

محمد شاهني »ليلى«، كما أشعل 
املسرح حماسا بأغنيته املنفردة 

.»Tellement je t’aime«
فوديل نصح الطالب باتباع 
تعليمات األساتذة وارشاداتهم، 
للتقدم والنجاح في األكادميية 

وفي حياتهم الفنية.
الرومانسية  البرامي  أجواء 
اللوح����ات  انس����حبت عل����ى 
االستعراضية أيضا، حيث أطلت 
الطالبة اجلزائرية كنزة مرسلي 
ضمن لوحة »القيثارات« وأغنية 
»قلب����ي ومفتاحو«، فيما غنى 
الطالب الفلس����طيني ليث أبو 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

غادرت الطالبة اللبنانية ريتا 
سليمان في السهرة الثامنة من 
»ستار أكادميي«، بعد وقوفها في 
دائرة اخلطر مع الطالبني ايلي 
ايليا من لبنان وعبد الس����الم 
الزايد م����ن الكويت، تصويت 
اجلمهور أنقذ عبد السالم، فيما 
جاء تصويت الطالب لصالح 

ايلي.
السهرة الثامنة أحيتها النجمة 
اللبنانية يارا بإطالالت راقية 
ومميزة، غنت فيها من ألبومها 
الطالبة املصرية  اجلديد م����ع 
شيرين يحيا أغنية »يا عايش«، 
كما غنت مع الطالبة املغربية 
ابتسام تسكت »مغروم«، فيما 
غنت منفردة »آه منك يا هوى« 
ضمن لوحة رومانسية راقصة 
أهدتها للجمه����ور. يارا عبرت 
عن س����عادتها بنجاح ألبومها 
اجلديد بالقول: »أصداء األلبوم 
كثير حل����وة، وجيدة جدا، أنا 
كثير س����عيدة احلمدهلل«، كما 
حث����ت الطالب عل����ى املثابرة 
والعمل، حت����ى بعد خروجهم 

من األكادميية.
الشاب فوديل ضيف السهرة 
أيض����ا، وبحيويت����ه وأغانيه 
الش����بابية، غنى م����ع الطالبة 
غادة اجلريدي من تونس »عينك 
الطالب املصري  عينك«، ومع 

حلظة اعالن النتائج وفوز املتسابق الكويتي عبدالسالم الزايد بتصويت اجلمهور يارا على خشبة »ستار اكادميي«

فوديل يشعل املسرح مع طالب االكادمييةمن فقرات البرامي

كثفت الفنانة دوللي شاهني مؤخرا البروڤات مع فرقتها 
املوسيقية وفرقتها االستعراضية حتضيرا حلفلها الضخم 
يوم اجلمعة املقبل في كافاليني مصر اجلديدة القاهرة.

وكانت ش����اهني قد اضافت الى فرقتها راقصة شرقية 
الضفاء جو ش����رقي اكثر على اس����تعراضها املبهر الذي 
يطغى عليه الطاب����ع الغربي خاصة مع االغاني الغربية 
التي تقدمها مع اغانيها واالغاني العربية املشهورة حيث 
ستظهر بإطاللتني االولى من تصميمها والثانية من احد 
املصممني املصريني، ولوك جديد طبعا، وسيتخلل العرض 
مفاجآت كثيرة. يذكر ان دوللي ش����اهني تستعد الطالق 
البومها الذي يتضمن 14 اغنية منوعة باللهجات وااللوان 

املوسيقية من انتاج شركة مزيكا وعالم الفن.

دوللي شاهني

سامح حسني

سامح 
حسني.. 

»أنا الرئيس«!
يشارك الفنان سامح حسني، في بطولة العرض 

املسرحي »أنا الرئيس«، مع الفنانة التونسية الشابة 
سوار النجار، والذي سينطلق على خشبة املسرح 

الكوميدي قريبا.
ويشارك في بطولة العرض املسرحي بجانب سامح 

حسني، الفنان أحمد راتب، ويخرجه محسن رزق.
ومن املقرر أن تبدأ البروفات في غضون أيام 

متهيدا إلطالق العرض في أقرب فرصة.

تستعد حلفلها 
في »كافاليني« 
وطرح ألبومها

دوللـي شاهيـن 
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 مفرح الشمري 

»ملوثات«.. 
أكادميية!

في السنوات االخيرة كثرت املشاكل في املعهد العالي للفنون 
املسرحية، وذلك بسبب ان االدارات السابقة ال تطبق الالئحة التي 
وضعتها وزارة التعليم العالي له، وهذا االمر ادى الى ضياع هيبة 
املعهد العالي للفنون املسرحية الذي تأسس عام 1973 وتخرج فيه 

كبار الفنانني واملخرجني والكتاب الذين يتسيدون اآلن الساحة 
الفنية الكويتية واخلليجية.

ضياع »هيبة« املعهد العالي للفنون املسرحية ادى كذلك الى عدم 
احترام بعض الطلبة من اجلنسني للوائحه، فاجتهوا للمشاركة في 

االعمال املسرحية التجارية واالعمال الدرامية التلفزيونية وهم 
على مقاعد الدراسة، رغم ان لوائح املعهد متنع ذلك االمر بتاتا، 
لكن مشاكل هيئة التدريس فتحت الباب على مصراعيه الولئك 
الطلبة رغم انهم في سنوات دراستهم االولى باالضافة ملشاركة 

عدد من اعضاء هيئة التدريس في اعمال درامية ال تضيف شيئا 
في مكانتهم العلمية، رغم ان الالئحة ترفض مشاركتهم في أي 
اعمال خارج اسوار املعهد اال مبوافقة رسمية من عميد املسرح 

بعد اجتماعه مع مجلس املعهد حتى ال تهتز صورتهم امام طالبهم!
املشكلة املوجودة في االدارات السابقة الذين تولوا قيادة املعهد 

العالي للفنون املسرحية هي »الكيل مبكيالني« بالتعامل مع الطلبة 
وبعض اعضاء هيئة التدريس، فمنهم من مينعونهم بحجة القانون 

والالئحة ومنهم من يفرشون لهم االرض وردا بأن يعملوا اي 
شيء ألنهم »من ربعهم«، االمر الذي ادخلهم في مشاكل عديدة 
بسبب هذه احملسوبية رغم ان املعهد مؤسسة تعليمية تربوية، 

ولكن كان هذا التصنيف في االدارات السابقة مكتوبا فقط 
بإشعارات املعهد وال يعمل به!

وبعد العديد من املشكالت التي ال تعد وال حتصى، قررت ادارة 
املعهد اجلديدة بقيادة د.فهد الهاجري تطبيق القانون بحذافيره 

وليس روحه وذلك العادة »هيبة« املعهد واهميته في احلركة 
الفنية الكويتية واخلليجية والعربية، االمر الذي استقبلت معه 
هيئة التدريس هذا التوجه بصدر رحب، ولكن بعد ان طبقت 

االدارة اجلديدة الالئحة والقانون بدأت بعض االصوات تتعالى 
من بعض اعضاء هيئة التدريس باملعارضة، خصوصا فيما يتعلق 
بعمل الطلبة في اعمال فنية او املشاركة في املهرجانات املسرحية 

بحجة ان هذا االمر فيه تعسف بحق الطلبة، االمر الذي يثير 
االستغراب من تلك االصوات التي كانت هاجمت االدارات السابقة 
بعدم تطبيقها لالئحة املعهد، وعندما نفدتها االدارة اجلديدة فعليا 

اطلقوا صيحاتهم عليها بأن هذا قتل ملوهبة الطلبة ويجب على 
هذه االدارة مراعاتهم وعدم حرمانهم من ابراز مواهبهــم فــي 
االعمـال التلفزيونية، الشيء الذي يثبت للمتابعني لـ »سوالف« 

املعهد ان هؤالء االساتذة ال يوجد لديهم اي هدف سوى اثارة 
املشاكل دون مساعدة االدارة اجلديدة من ازالة »ملوثات« االدارات 

السابقة االكادميية التي شوهت سمعة املعهد العالي للفنون 
املسرحية من كثرة القيل والقال!

خلف الكواليس

ممثل يبحث عن نص 
تلفزيوني فكرته غريبة 
علشان يقدمه جلمهوره 
في رمضان املقبل النه 

مل من االدوار اللي قدمها 
النها تدور بنفس الشكل 

مثل ما يقول .. 
خير ان شاء اهلل!

 ممثل يبي يصير 
منتج ألنه عالقاته طيبة 

مع مسؤولني القنوات 
اخلليجية اللي طلبوا منه 

هالشي مثل ما يقول 
بس موالقي كاتب يكتب 
اللي يبيه علشان يقدمه 

لهاملسوؤلني.. ودي أصدق!

مديرة أعمال قاعدة تدقدق 
على املنتجني علشان تلقى 

أدوار ملعزبتها العربية 
املقيمة باخلليج بس 

املنتجني معطينها طاف 
ألنها ما تعرف تسولف 

وشايفه حالها.. 
احلمداهلل والشكر!

فكرةطلب طاف

الفنان عمر الجاسر، مديرا 
لجمعي����ة الثقافة والفنون 

بجدة.
وعبر الفنان الجاسر في 
تصريح صحافي عن اعتزازه 
بهذه الثقة باختياره إلدارة 
الجمعية، مؤكدا أن مدينة 
الفن والثقافة،  جدة مدينة 

عمر اجلاسر مديراً جلمعية الثقافة والفنون بـ»جدة«
وتستحق أن يقدم لها الكثير، 
الفتا إلى أنه سوف يسعى 
مع أسرة الجمعية لتقديم 
فعاليات ونش����اطات فنية 
وثقافي����ة متنوع����ة، خالل 

الفترة المقبلة.
 وأوضح الجاسر أن على 
رأس أولوياته التي سيسعى 
لتنفيذها أن تكون جمعية 
الثقافة والفنون بجدة بيتا 
لجميع الفنانين بال استثناء، 
تحتضنه����م وتس����اندهم، 
وخاصة المواهب الش����ابة 
التي تزخر بها مدينة جدة 
في مختلف المجاالت الفنية 
والثقافية، لتقديم ما يليق 
باسم جدة وفنانيها وفنها 

العريق.
 وقدم الفنان عمر الجاسر 
ش����كره وتقدي����ره لرئيس 
إدارة الجمعي����ة  مجل����س 
العربية السعودية للثقافة 
والفنون س����لطان البازعي 
الجمعيات  ولمدي����ر ع����ام 
الس����ماعيل،  عبدالعزي����ز 
متمنيا أن يكون عند حسن 

ظن الجميع.

أ صدر مدير عام الجمعية 
العربية السعودية للثقافة 
والفن��������ون عبدالعزي����ز 
الس����ماعيل، قرارا بتعيين 

عمر اجلاسر

أكدت أن تغيير توقيت عرض »زوارة مع نادية« جاء بطلب املشاهدين

صقر لـ »األنباء«: اإلبداع اإلعالمي في »احلكومي« أو »اخلاص«
املش���اهدة وردود األفعال 
أفادت بان هناك ردود أفعال 
ايجابية كثيرة على البرنامج 
خصوصا على مس���توى 
احللق���ات الت���ي بثت في 
ايام شهر رمضان املاضي، 
البرنام���ج  ان  موضح���ة 
يسعى الستضافة مختلف 
الثقافي���ة  الش���خصيات 
والفني���ة وغيرها ليكون 
برنامجا حواريا اجتماعيا 
شامال ذا منفعة للمشاهدين 

في الكويت وخارجها. 
وفيما يتعلق باختالف 
العمل اإلعالمي بني القطاعني 
احلكومي واخلاص ذكرت 
ان���ه ال يوجد ف���رق كبير 
باستثناء التقيد حيث غالبا 
ما يشعر املذيع اثناء عمله 
في القطاع احلكومي بالتقيد 
القطاع  العمل في  بخالف 
اخلاص الذي اصبح مبنزلة 
فضاء كبير يتسع للجميع. 
وعن  نصيحتها  للمذيعات 

اجلدد على مستوى العمل 
في القط���اع احلكومي او 
اخلاص، ذك���رت صقر ان 
املذي���ع او املذيعة املوهبة 
قادرة على إثبات جدارتها 
في القطاعني والدليل وجود 
إعالميني قديري���ن كانوا 
خريجي اإلعالم احلكومي 
يعملون حاليا في القطاع 
اخلاص وهناك ايضا من 
ابدع في القطاع اخلاص قبل 
ان يتحول لإلعالم احلكومي 
فاملوهبة والق���درات هي 
األس���اس كما ان االجتهاد 
امر مطلوب ايضا إلثبات 

الذات واإلبداع.
يذكر ان برنامج »زوارة 
مع نادية« يعرض اآلن كل 
يوم س���بت من الس���اعة 
التاسعة الى احلادية عشرة 
مساء من كل اسبوع تقدمي 
إع���داد احمد  نادية صقر 
خورش���يد اخراج محمد 

عزالدين.

العرض من خالل حساباتها 
التواص���ل  ف���ي مواق���ع 

االجتماعي. 
وفيما يتعلق بنس���بة 

احمد الفضلي 

بررت اإلعالمية نادية 
صقر أس���باب تغير وقت 
ع���رض برنامجها »زوارة 
م���ع نادية« بطل���ب أعداد 
كبيرة من املشاهدين تغيير 
البرنامج من  وقت عرض 
الى السبت  يوم اخلميس 
ليتمكنوا من متابعته حيث 
ال ميكن لهم متابعة البرنامج 
الذي  خالل يوم اخلميس 
غالبا ما يش���هد تواجدهم 
خارج املنزل لقضاء »الويك 

اند«. 
وذك���رت صق���ر خالل 
حديثها ل���� »األنباء« انها 
والقائم���ني على البرنامج 
ارت���أوا ان م���ن األفض���ل 
االس���تماع وتنفيذ رغبة 
املشاهدين وتغيير توقيت 
العرض الس���يما ان هناك 
العديد م���ن الطلبات التي 
تلقتها نادية لتغيير توقيت 

اإلعالمية نادية صقر

زهرة عرفات: أحتمل الكثير 
من احلماقات!

كشفت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، 
انها تتحمل احلماقات وترويج الشائعات 

عنها، تقديرا حلبها الكبير جلمهورها.
زهرة غردت على صفحتها بتويتر قائلة 

»إشاعات وحتليالت مالها أول وال تالي 
وضغوطات وتعب وتكفير وتشويه سمعة 

وشغالت ماتتخيلوها من صغار العقول 
ليش؟ ألننا نحبكم ونحب ما نقدمه.. 

وعلشانا وعلشانكم وعلشان نصنع 
االختالف والتطور نصنع الفرق بالكلمة 

الطيبة بإذن اهلل بنتحمل ما ال يحتمل«.
على اجلانب الفني انتهت الفنانة البحرينية 

من دورها في املسلسل اجلديد »حصاد 
الزمن«، وهو مسلسل خليجي، إنتاج 

سعودي، مت تصويره في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي.

أكدت أنه ال ميكن املقارنة بني »سجن النسا« و»سرايا عابدين«

نيللي كرمي: أنا ضد منع عرض فيلم هيفاء وهبي

أنا م���ع أي تجرب���ة، ومع 
أي ش���خص يقدم الجديد، 
هن���اك الكثير من النجوم، 
ولك���ن ل���كل منه���م طعم 
خاص ومختلف، وكل يرى 
التمثيل أو القصة من وجهة 
نظره، وهذا ينطبق طبعا 
على المخرج والممثل، وال 
يمكننا المقارنة فيما بينهم 
ألن لكل منهم ميزة معينة، 
ولكنك تستمتع بكل منهم 

على حدة. 
وحول كيفية تلقيها لمنع 

عرض فيلم »حالوة روح« 
لهيفاء وهبي في مصر، قالت: 
أنا ض���د منع »أي حاجة«، 
والفيلم هو قصة في النهاية، 
وسامح عبدالعزيز مخرج 
قدم أعماال ناجحة جدا قبل 
ذلك، وبالعكس كنت أنتظر 
هذا العمل ألشاهده، وهناك 
نجوم زمالئي لعبوا أدوارا 
الفيلم، ومنهم باس���م  في 
سمرة، ومحمد لطفي، ولكنه 
لألس���ف منع من العرض، 

وأنا ضد هذا األمر.

موزعة، وأعجبني كثيرا دور 
»جلنار«، و»صفيناز«، علما 
المسلسل تدور  أن أحداث 
في إطار مختل���ف، وزمن 
مختلف، وإخراج مختلف 
أيضا، وال يمك���ن مقارنة 
العملين ببعضهما، هذا أمر 

صعب جدا. 
وعن مشاركة العديد من 
أمثال  اللبنانيات  النجمات 
هيفاء وهبي وميريام فارس 
ونيكول س���ابا في الدراما 
المصرية هذا العام، قالت: 

عبرت النجمة المصرية 
نيللي كريم عن انطباعاتها 
بالنجاح الكبير الذي حققه 
مسلسلها الرمضاني »سجن 
النساء«، وعن أبرز ما لفتها 
في الش���خصية التي أدتها 
الش���خصية  في���ه، قالت: 
بأكمله���ا لفتتن���ي، وكذلك 
كل الش���خصيات عامة في 
المسلسل حقيقية، وصادقة 
جدا، والجمهور صدق األدوار 
التي قمنا بها في المسلسل، 
وطبع���ا هن���اك دور كبير 
للمخرجة العظيمة كاملة 
أبو ذكري التي أحبها جدا، 
وكان حظي جميال جدا ألني 
الرابعة،  أعمل معها للمرة 
أنها تعطينا  والمميز فيها 
الثقة، وعندما نعمل معها 
أننا نق���وم بعمل  نتأك���د 
محترم، يش���به مواصفات 
الفيلم السينمائي، وليس 
المسلس���الت  بمواصفات 

العادية. 
وعما إذا كانت تش���عر 
بأن مشاركتها في مسلسل 
»س���رايا عابدين« توازي 
أهمي���ة مش���اركتها ف���ي 
النسا«،  مسلسل »س���جن 
قالت: ال، فاألمور مختلفة 
تماما، ف�»سجن النساء« هو 
مسلسل لي، ومن بطولتي، 
وأحضر له من قبل رمضان، 
وله مواصفات خاصة جدا، 
ولكن عندما انضممت لفريق 
»سرايا عابدين« كان الورق 
مكتوبا سابقا، وكانت األدوار 

هيفاء وهبي نيللي كرمي

سر إصابة نور الشريف بـ »الزهامير«!
يعاني الفنان نور الشريف من 

»الزهامير«، وبسبب عدم اعترافه مبرضه 
يعيش في حالة شجار دائم مع ابنته طوال 

الوقت، خاصة أنه يرفض االعتراف بأنه 
مريض، هذه هي قصة الفيلم اجلديد 

الذي سيشارك فيه نور الشريف ويحمل 
عنوان »بتوقيت القاهرة«.

والقائمون على إنتاج الفيلم فرضوا سرية 
تامة عليه وعلى املشاركني في الفيلم، 

الذي يعود من خالله نور الشريف إلى 
السينما بعد غياب سنوات، وحتديدا منذ 
قدم فيلم »مسجون ترانزيت« الذي وافق 

على أن يتقاسم بطولته مع الفنان أحمد 
عز حينها وغاب بعدها واكتفى بأعماله 

الدرامية.
إال أن نور، العائد من رحلته مع املرض، 
والذي اشتاق إلى السينما والدراما، قرر 

أن يعود بشخصية مختلفة وجديدة 

عليه، فبعد وفاة زوجته التي كان يحبها 
بشدة، يعيش البطل نور الشريف حالة 

من الضياع والنسيان، ويظل يبحث 
عن صاحبة صورة يعتقد بأنه يعيش 

معها قصة حب إال أن ابنه يرفض ذلك، 
ليقرر األب ترك املنزل والبحث عن 

صاحبة الصورة وينزل من بلدته إلى 
القاهرة ليبدأ رحلة البحث عنها.وفي هذا 

الصدد أكد نور الشريف، حسب موقع 
»نواعم«،انه حتمس للفيلم الذي كتبه 

ويخرجه أمير رمسيس ألن فكرته مميزة 
ومختلفة، وأنه سعيد لعودته مجددا إلى 
شاشة السينما بعد فترة كبيرة، خاصة 

أنه كان يتمنى أن يعود من خالل عمل من 
إنتاجه إال أن الظروف لم تسمح له بذلك.
ويشارك نور الشريف في بطولة الفيلم 

ميرفت أمني وآينت عامر وعدد من الوجوه 
الشابة، وهو من إخراج أمير رمسيس.

زهرة عرفات

نور الشريف

أشرف عبد المعطي والمنتج 
هاني حبي���ب وذلك لوضع 
الخط���وط النهاية لفيلمهم 
الجدي���د »حبي���ب مراتي« 
والذي يظهر فيه بأكثر من 
شخصية، وإلى اآلن لم يستقر 
فريق العمل على الفنانة التي 
ستشارك أيمن البطولة حيث 
يمزج الفيلم بين الكوميدية 

والرومانسية.
على صعيد آخر يطرح 
أغانية باللهجة  أيمن أولى 
الخليجي���ة والت���ي تحمل 
عنوان »يا غالي���ة« والتي 
كتبتها »الشيخة ثريا« وقام 
بتلحينها ومن توزيع شريف 

بدوي.
الرفاعي  كم���ا يس���تعد 
للذه���اب إلى لن���دن للعمل 
القادم  البومه  على مكساج 
والمقرر طرح���ه مع بداية 

العام الجديد.

أمين الرفاعي يستعد لـ »حبيب مراتي« 
وألبوم غنائي بداية العام اجلديد

المطرب  يعق���د حالي���ا 
الرفاعي  أيم���ن  والممث���ل 
جلس���ات عمل مع المخرج 

أمين الرفاعي
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حكم لصالح عائلة اخلرافي بـ 10 ماليني دوالر من بنك سويسري
دبي ـ رويترز: قضت محكمة في دبي بأنه يجب على بنك ساراسني السويسري ووحدته في الشرق األوسط دفع 
10.45 ماليني دوالر ألعضاء في عائلة اخلرافي بعد أن تبني أن املؤسستني املاليتني أساءتا بيع منتجات استثمارية 
قيمتها 200 مليون دوالر. وأظهرت وثائق احملكمة التي نشرت بدبي أن محكمة درجة أولى تابعة ملركز دبي املالي 
العاملي قضت بهذا التعويض هذا األسبوع. ويأتي هذا بعد حكم في أغسطس املاضي ضد بنك ساراسني والفرع 
التابع له اللذين حكم عليهما اآلن بدفع تعويض قيمته 10.45 ماليني دوالر لثالثة من أفراد عائلة اخلرافي. وكان 
املدعون طلبوا تعويضا يزيد على 26.5 مليون دوالر. وقال حكم مصاحب لقرار التعويض إن املتهمني زوروا 
احلسابات. ولم ميكن على الفور الوصول إلى مسؤولي ساراسني لسؤالهم وسماع تعقيبهم.  آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

دول اخلليج متتلك 
موارد مالية ضخمة 
تبيقها محصنة من 

تداعيات تراجع 
أسعار النفط على 

املديني القصير 
واملتوسط 

األسواق تترقب 
اجتماع »أوپيك« 
املقبل في نوفمبر

بسبب تراجع أسعار النفط التي هبطت 27% منذ يونيو لتسجل أقل مستوى في 4 سنوات

»الوطني«: 660 مليار دوالر تراجع متوقع ملدخرات االقتصاد العاملي 
خفض االنتاج بنحو 500 ألف 
برميل يوميا، إال أن السعودية، 
التي تعتب���ر املصدر األكبر 
للنفط، قد ال توافق على هذا 
اخلفض. كما قامت دول أخرى 
من مجلس التعاون اخلليجي 

بإبداء معارضتها لالقتراح.
وتشير تقارير أخرى إلى 
أنه من احملتم���ل أن تنتظر 
السعودية انخفاض االنتاج 
نتيجة األوضاع اجليوسياسية 
أو نتيجة تراجع إنتاج النفط 
الصخري بس���بب األسعار 
املتدني���ة التي قد تؤدي إلى 
توقف االستثمارات نتيجة 

عدم جدواها.
ولكن، وفق محللي »سيتي 
بنك«، يتوجب على األسعار 
أن تتراج���ع ألق���ل م���ن 80 
دوالرا للبرميل ليتأثر النفط 
الصخري وأقل من 50 دوالرا 
للبرميل إلحداث تراجع أكبر 
في انتاج أميركا الشمالية من 

انتاجها للنفط الصخري.
ولكون الزيادة في االنتاج 
حاليا تأتي من النفط اخلفيف، 
ولكون انتاج السعودية ودول 
التع���اون اخلليجي  مجلس 
يتمتع بدرجات متوس���طة 
الكثافة  إل���ى مرتفعة م���ن 
واخلصائص املختلفة، فإنه 
م���ن غير الواضح ما إذا كان 
اخلفض في انتاج دول مجلس 
التعاون اخلليجي سيكون له 

أثر كبير على األسعار.
2011، عندما  الع���ام  ففي 
توقف انت���اج النفط احللو 
الليبي بعد اندالع االضطرابات 
األمنية، ارتفعت أسعار النفط 
اخلام اخلفي���ف، ولم تتأثر 
الس���عودية حينها  بخطوة 
برفع إنتاجها للتعويض عن 

تراجع اإلنتاج.
وم���ن احملتم���ل أن يقع 
الفترة على  العاتق في هذه 
منتج���ي النفط اخلفيف من 
منظمة أوپيك كاجلزائر وليبيا 

وأنغوال ونيجيريا.
املقابل، فق���د قام  وف���ي 
منتجو أوپيك خالل األسابيع 
األخيرة بخفض أس���عارهم 
الرسمية للبيع للحفاظ على 
احلصة السوقية بني عمالئهم 

اآلسيويني.

الفترة املقبلة في العام 2015، 
حيث ان لدى ليبيا والعراق 

القدرة على زيادة االنتاج.
فباستطاعة ليبيا أن ترفع 
انتاجها مبا يقارب 100% ليصل 
إلى مستوياته ما قبل التحول 
السياس���ي، كما باستطاعة 
الع���راق أن يرف���ع إنتاج���ه 
من الكمي���ات اإلضافية التي 
تأتي من حكومة كردس���تان 

اإلقليمية.
واستنادا ملا قد جتري عليه 
املشاورات حول برنامج ايران 
النووي مع االطراف الدولية، 
فم���ن احملتمل أن يس���تعيد 
االنتاج اإليراني أيضا نشاطه 
بكميات كبيرة، وذلك في حال 
تخفيض أو إنهاء العقوبات 

املفروضة عليه.
ومن املتوقع أن يصل انتاج 
النفط من خارج أعضاء منظمة 
أوپيك إلى 1.5 مليون برميل 
يوميا في العام املقبل، وهو 
ما ميث���ل وفقا وكالة الطاقة 
الدولية زي���ادة مبقدار 400 
ألف برميل يوميا عن حجم 
النمو املتوقع في الطلب للعام 

املقبل.

تراجع األسعار

انه  الى  التقرير  وأش���ار 
الطبيع���ي أن تفرض  م���ن 
التطورات في األسواق  هذه 
ضغوط���ات عل���ى منظمة 

أوپيك.
ففي احلاالت الطبيعية، 
إلى خفض  حتتاج أورب���ك 
انتاجها دون مستواه احلالي 
الرس���مي عند ما يقارب 31 
مليون برميل يوميا، وذلك 
مبق���دار 1.7 ملي���ون برميل 
يوميا على أقل تقدير خالل 
الع���ام املقب���ل لتس���تطيع 
مواجهة تراجع الطلب ودعم 

األسعار.
الواضح ما  لكن من غير 
إن كانت أوپيك تنوي القيام 
بعمليات اخلفض الضخمة 
تلك أو ما إن كانت متلك القدرة 
أن تفتعل زيادة في األسعار 

فوق 100 دوالر للبرميل.
ورغ���م ان األم���ني العام 
ملنظمة أوپيك عبداهلل البدري 
قد اقترح خالل الشهر املاضي 

الفائض في انتاج النفط اخلام 
اخلفي����ف احللو في حوض 

شمال احمليط األطلسي.
وق����د جاء ه����ذا الفائض 
نتيجة انتاج الدول من خارج 
منظمة أوپيك، وخاصة أميركا 
التي شهدت زيادة قوية في 
املنتج����ات غي����ر التقليدية 
كالنفط الصخري الذي أدى 
إلى  إلى رفع االنتاج  بدوره 
أعلى مستوى له منذ ثمانية 
وعشرين عاما إلى 8.5 ماليني 
برمي����ل يوميا خالل ش����هر 

يوليو.
ومن املتوق����ع أن يرتفع 
إجمالي إنتاج أميركا للسوائل 
بواقع 1.2 مليون برميل يوميا 
في الع����ام 2015 وفق وكالة 

الطاقة الدولية.
وقد س����اهم الفائض في 
النفط اخلام اخلفيف احللو 
في أميركا في تراجع عمليات 
أميركا  التوريد من موردي 
املعتادين كاجلزائر وأنغوال 
ونينجيريا بنحو أكثر من %50 
خالل السنوات ال� 10 األخيرة. 
وفي احلاالت الطبيعية، عادة 
ما كانت اإلمدادات تتجه إلى 
وجهات أخرى في ظل اقتصاد 
عاملي قوي. لكن اليوم، أدى 
الطلب، والسيما في  تباطؤ 
ال����دول من خ����ارج املنظمة 
الدولية للتعاون االقتصادي 
والتنمية الت����ي تعتبر أهم 
مص����در للطلب العاملي، إلى 
حتول النفط اخلام األفريقي 
اخلفي����ف احللو إلى حوض 

احمليط األطلسي.
كم����ا أن أس����واق النفط 
عادة ما تتكي����ف مع تطور 
األوضاع اجليوسياسية من 
خالل انقطاع االنتاج، خاصة 
وأن انتاج أميركا قد قابلته 
انقطاع����ات في أماكن أخرى 

كمنطقة الشرق األوسط.
ولكن مع استئناف ليبيا 
انتاجه����ا واس����تمرار انتاج 
التقلبات  الع����راق وس����ط 
املس����تمرة ف����ي األوض����اع 
التطورات  أثر  األمنية، فإن 
اجليوسياس����ية في بعض 

الدول بات محدودا.
وتدل جميع املؤشرات على 
زيادة النفط في األسواق خالل 

بالدوالر( للمشترين بعمالت 
أخرى.

تراجع الطلب العالمي 

الطلب، شهد  ومن جانب 
منو االقتصاد العاملي تباطؤا 
خالل النصف األول من العام 
الناجت  2014، حيث تراج���ع 
احمللي اإلجمالي لليابان وأملانيا 
ف���ي الربع الثان���ي من العام 
2014، بينم���ا يقدر أن يكون 
منو الصني قد سجل اعتداال 
في الربع الثالث من العام 2014 
على الرغم من قوة أدائه خالل 

الربع الثاني.
النقد  وقد قام صن���دوق 
الدولي تباعا بخفض توقعاته 
لنمو االقتصاد العاملي مؤخرا 
لتصل إلى 3.3%، بينما شهدت 
توقعات الع���ام 2015 بعض 

التحسن عند %3.5.
ومع انعكاس تراجع النمو 
االقتصادي على منو الطلب 
على املنتجات النفطية، قامت 
الدولية لرابع  وكالة الطاقة 
ش����هر على التوالي بخفض 
توقعاتها بشأن الطلب العاملي 
النفط بواقع 600 ألف  على 
برميل يوميا )أو ما يقارب 
النصف( خ����الل العام 2014 
وبواقع 300 ألف برميل يوميا 

للعام 2015.
وتقدر الوكالة منو الطلب 
العاملي على النفط بواقع 700 
ألف برميل يوميا ليصل إلى 
92.4 ملي����ون برميل يوميا 
خالل العام 2014 وبواقع 1.1 
مليون برميل يوميا ليصل 
إلى 93.5 مليون برميل يوميا 

خالل العام 2015.
ولكن م����ن املفترض ان 
يتس����ارع منو الطلب خالل 
الربع األخير من العام 2014 
الذي عادة ما يشهد أقوى أداء 
في السنة من ناحية استهالك 
الطاقة، خاصة مع بدء فصل 
الشتاء في النصف الشمالي 

من الكرة األرضية.
ومن املفترض ان يوفر ذلك 
النفط لتكون  دعما ألسعار 
في نط����اق 85 - 90 دوالرا 

للبرميل.
التقرير ان أسواق  وقال 
النف����ط تأث����رت أيض����ا من 

املالية قد يبدون رغبة أكبر في 
تسوية ديونهم وليس زيادة 

اإلنفاق.
وقد ش���هد مزي���ج برنت 
تراجع���ا بواق���ع 32 دوالرا 
للبرميل، أي بنسبة %27.6، 
ليصل إلى 83.5 دوالرا للبرميل 
بحلول شهر أكتوبر، وذلك منذ 
أن بلغ أعلى مس���توى له في 
يونيو عند 115 دوالرا للبرميل 
عندما كانت املخاطر األمنية 
على انتاج النفط العراقي في 

أوجها.
كما تراجع س���عر مزيج 
غرب تكس���اس املتوس���ط 
اإلسنادي للنفط اخلام اخلفيف 
احللو )ذي نس���بة الكبريت 
املنخفضة( بواقع 24.5 دوالرا 
أو 22.8% ليص���ل إل���ى 82.8 

دوالرا للبرميل.
ومع غياب أي أثر ملموس 
عل���ى االنت���اج لألوض���اع 
العراق  اجليوسياس���ية في 
وأوكرانيا، فإن تراجع أسعار 
النفط يعود بشكل كبير إلى 
التراجع ال���ذي جاء أكبر من 
املتوق���ع في أوروبا وآس���يا 
والذي صاحبت���ه زيادة في 
االنت���اج في حوض ش���مال 

احمليط األطلسي.
كم���ا كان الرتفاع س���عر 
صرف الدوالر األميركي دور 
في التأثير على أسواق النفط، 
حيث تساهم قوة الدوالر في 
زيادة ثمن النفط )الذي يسعر 

ال���دول متتلك  وألن هذه 
موارد مالية ضخمة بش���كل 
أص���ول أجنبية، فهي تتبقى 
محصنة نوعا ما من تداعيات 
تراج���ع أس���عار النفط على 

املديني القصير واملتوسط.
وبني التقرير انه بالنسبة 
للدول غي���ر املنتجة للنفط، 
فمن احملتم���ل أن يكون لهذا 
التراج���ع في أس���عار النفط 
أثرا إيجابيا للدول املستوردة 
للنفط بشكل خاص ولالقتصاد 

العاملي بشكل عام.
ففي احلالة األولى يفترض 
بتراجع أسعار النفط بواقع 10 
الواحد أن  دوالرات للبرميل 
إلى حتويل ما يقارب  يؤدي 
0.5% من الناجت احمللي اإلجمالي 
ال���دول املصدرة  العاملي من 
الدول املستوردة  إلى  للنفط 
له، وذلك من خالل زيادة قوة 
الش���راء ومن ثم في اإلنفاق 

االستهالكي.
ومن احملتمل أن يش���هد 
االقتص���اد العامل���ي تراجعا 
إضافيا ف���ي املدخرات بواقع 
660 مليار دوالر سنويا، األمر 
الذي من شأنه أن يجدد نشاط 
منو االقتص���اد العاملي العام 

املقبل.
إلى  ولكن ذلك س���يؤدي 
ع���دم االلتفات لإلي���رادات، 
الذين  خاصة أن املستهلكني 
يعانون من مخلفات الديون 
والتراجع املستمر في األوضاع 

قال تقري���ر بنك الكويت 
الوطن���ي ان التراجع الكبير 
في أسعار النفط تصدر أهم 
النفط خالل  عناوين أسواق 

األسابيع األخيرة.
وقد جاء هذا التراجع في 
النفط نتيجة كل من  أسعار 
تراجع الطل���ب العاملي على 
النفط وزيادة في انتاج حوض 

شمال احمليط األطلسي.
وبطبيع���ة احل���ال، فقد 
متحورت معظم النقاشات حول 
العوامل التي تسببت في ركود 
السوق واآلثار السلبية التي 
قد تواجهه���ا الدول املصدرة 
الرئيسية والسيما من حيث 
االستدامة املالية وسط الزيادة 
الكبي���رة في اإلنفاق اجلاري 
واإلنفاق االس���تثماري على 
اخلطط املستقبلية، باإلضافة 
إلى ردة فعل أوپيك جتاه هذه 

املسألة.
ومن املزمع أن تعقد منظمة 
أوپيك اجتماعا في الس���ابع 
والعشرين من شهر نوفمبر 
ملناقشة استراتيجيتها وأهداف 

االنتاج.

منطقة الخليج

وق���ال التقري���ر لقد أدى 
التراج���ع في أس���عار النفط 
إلى تركز األنظار على مسألة 
االستدامة املالية لدول اخلليج، 
الس���يما لل���دول املص���درة 

للنفط.
وقد س���اهم االس���تثمار 
النش���ط واإلنفاق  احلكومي 
القوي من قب���ل احلكومات 
اخلليجية في ارتفاع س���عر 
النف���ط املطل���وب لتحقيق 
امليزانية )سعر  التوازن في 
الت���وازن( خالل الس���نوات 

األخيرة.
وتعد كل من الكويت وقطر 
واإلمارات الدول الوحيدة بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي ما زالت حتتفظ باسعار 
تعادل أقل من السعر احلالي 

للنفط.
وت���درك حكوم���ات دول 
التع���اون املخاطر  مجل���س 
تلك املخاطر كما أنها تتطلع 
الى كب���ح جماح منو االنفاق 

احلكومي ملعاجلتها.

دعت لتهيئة البنية التحتية لقطاعات الدولة احليوية

»إكسبر لالستشارات«: مطالب مبضاعفة اجلهود والطاقات لتحقيق أهداف اخلطة اإلمنائية
حيوية اخرى مثل قطاع 
االتصاالت واملعلوماتية، 

وكذلك تضمنت اخلطة دعم 
مبادرات التعاون االقتصادي، 

وبناء املؤشرات االقتصادية 
للمساهمة في عمليات صنع 

القرار القيادي.
واعتمدت خطة التنمية بشكل 
كبير على تطوير اداء القطاع 

النفطي في الكويت، وذلك 
من خالل زيادة االنتاج، 

باإلضافة الى تنوع مصادر 
الدخل من خالل االهتمام 

بقطاع الصناعة التحويلية، 
واالهتمام بالصناعات ذات 

القيمة املضافة، وكذلك 
زيادة الطاقة التكريرية من 

النفط اخلام محليا، وحتديث 
االسطول البحري للقطاع 

النفطي.
وفي ختام الدراسة، دعا 

الرئيس التنفيذي لشركة 
اكسبر لالستشارات 
االستراتيجية نايف 

عبداجلليل بستكي إلى 
ضرورة مضاعفة اجلهود 
والطاقات املبذولة لتحقيق 

اهداف اخلطة اإلمنائية وفقا 
للبرنامج الزمني املقر.

باإلضافة الى رقابة سوق 
الكويت لألوراق املالية، 

وحتسني الوضع التنظيمي 
لالستثمار املالي. وتطرقت 
اخلطة كذلك لدور املستمر 

االجنبي وتشجيعه لالستثمار 
في الدولة خالل املرحلة 

القادمة. باإلضافة إلى تشريع 
وإقرار بعض القوانني ذات 

العالقة مثل قانون املرافعات 
املدنية والتجارية.

تضمنت خطة الدولة كذلك 
تهيئة البنية التحتية لبعض 
قطاعات الدولة احليوية مثل 

القطاع التجاري، واعادة 
هيكلة القطاع الصناعي. 

باإلضافة إلى ذلك فتتضمن 
اخلطة تطوير خدمات النقل 

البري في الدولة، ورفع كفاءة 
شبكة النقل مع حتسينها. 
وقد اهتمت اخلطة بعامل 

حتقيق الرفاة وتوفير الطاقة 
الكهربائية وإنتاج املياه بحيث 

تتناسب مع النمو السكاني 
في الدولة، وذلك عبر زيادة 
إنتاج قطاع الكهرباء واملاء. 
من جانب متصل، اهتمت 

خطة التنمية في تطوير مطار 
الكويت الدولي، وقطاعات 

نتائج ومحصالت قطاعات 
اخرى مثل القطاع الزراعي 
والقطاع التجاري. وكذلك 

اعتمدت خطة التنمية على 
عامل الضريبة في تنويع 

مصادر دخل الدولة، وذلك 
من خالل إنشاء هيئة مختصة 

بشؤون الضريبة وإصدار 
قوانني ضريبة اخرى مثل 

قانون ضريبة القيمة املضافة 
وقانون ضريبة الدخل 

الشامل من قبل املشرع 
)مجلس االمة الكويتي(.

وتعتمد اخلطة االمنائية 
للدولة على تعزيز القدرة 

التنافسية للمؤسسات املالية، 
باعتبارها نواة حتريك عجلة 

االقتصاد الكويتي. ولذلك، 
تضمنت اخلطة التنموية 

للدولة )الكويت 2035( 
على عنصر تعزيز دور 

البنك املركزي كجهة رقابية 
وإشرافيه على اجلهاز املالي 
واملصرفي للدولة، باإلضافة 

إلى تعزيز مبادئ العمل 
املصرفي واإلدارة السليمة. 

كما أن اخلطة التنموية للدولة 
اعتمدت العمل وفق املعايير 

املالية الدولية ملؤسساتها، 

جزئية محددة يسهل قياسها 
ومتابعتها. ولذلك مت االعتماد 

على خطة التنمية في رفع 
معدالت النمو االقتصادي 

للدولة، وذلك من خالل 
حتقيق النمو االقتصادي 

الكلي املستدام، ومنو نسبة 
االستثمار بالنسبة للناجت 
القومي احمللي االجمالي 

للدولة. باإلضافة إلى ذلك، 
يتناول الهدف زيادة الناجت 

القومي احمللي للقطاع الغير 
نفطي، وزيادة استثمارات 

القطاع العام في الناجت احمللي 
االجمالي للدولة. وكذلك 

تعتمد خطة التنمية للكويت 
على تنويع مصادر الدخل 

وتقليل االعتماد على ايرادات 
النفط.

ويعتبر الهدف االستراتيجي 
االول خلطة التنمية محورا 

لتنويع مصادر الدخل، 
وذلك عن طريق تشجيع 

االعتماد على جتارة النقل 
واللوجستيك، واالستثمار 
احمللي في قطاع الصناعة. 
باإلضافة لذلك، فقد تناولت 

اخلطة االمنائية للدولة 
االعتماد بشكل اكبر على 

الصناعي، وخاصة الصناعات 
البتروكيماوية والتكنولوجية 
ذات القيمة املضافة املرتفعة، 
من املقومات الداعمة لعملية 

التنويع. كما يرمي هذا 
الهدف الى إصالح هيكلية 
امليزانية العامة وتطويرها 
مبا يعزز تخفيض العجز 

غير النفطي وحتقيق الكفاءة 
في توزيع املوارد، واحلفاظ 
على االستقرار االقتصادي، 

والعدالة في توزيع الدخل 
القومي.

لذلك، مت تقسيم هذا الهدف 
إلى عدة توجهات عامة 

تتضمن كل منها أهداف 

للمؤسسات املالية وتنوع 
األدوات االستثمارية واملالية 
لقطاع سوق املال واالعمال 

على حتول الكويت الى 
مركز اقليمي للصناعة 

املالية التقليدية واالسالمية 
وتوفير البيئة املناسبة إلقامة 

قطاع جتاري ولوجستي 
وخدماتي قوي. ويقتضي 
ذلك تهيئة البنية التحتية 

واخلدمات الداعمة للقطاعني 
املالي والتجاري واخلدماتي. 

ويعد تطوير اداء القطاع 
النفطي وزيادة عالقاته 
التشابكية في االقتصاد 

الوطني وتفعيل دور القطاع 

قالت دراسة صادرة عن 
شركة »اكسبر لالستشارات« 

انه وبعد مرور أكثر من 4 
سنوات من تنفيذ احمللة 

االولى خلطة التنمية 
2014/2010، مت حتقيق حوالي 

18% من إجمالي الهدف 
االستراتيجي االول للخطة 

»زيادة الناجت احمللي االجمالي 
ورفع مستوى معيشة 

املواطن«.
واستعرضت الدراسة 

بالتحليل الهدف االستراتيجي 
االول خلطة التنمية ـ الكويت 

2035 ـ والتي يتضمن رفع 
معدالت النمو االقتصادي 
للقطاعات غير النفطية مبا 
يحقق زيادة دخل الفرد، 

مع استقرار املستوى العام 
لألسعار من اجل احلفاظ على 
القوة الشرائية ورفع نصيب 

الفرد من الدخل احلقيقي. 
ويعد تنوع القاعدة اإلنتاجية 

انطالقا من القطاعني املالي 
والتجاري واخلدماتي ـ دون 

اهمال القطاعات االخرى 
ـ مكونا رئيسيا لتنويع 

مصادر الدخل. ويأتي ذلك 
عبر تعزيز القدرة التنافسية 

نايف بستكي

إصالح هيكلية 
امليزانية وخفض 

العجز غير النفطي 
وحتقيق الكفاءة 

في توزيع املوارد.. 
ضرورة ملحة
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19% انخفاضًا 
بسوق الصكوك 

مسجاًل 28.5 مليار 
دوالر

الدوالر يقفز 
2% أمام الني.. 

و»نيكاي« يصعد 
ألعلى مستوى 
في 7 سنوات

هبوط الذهب 
والفضة ألدنى 
مستوى في 4 

سنوات مع صعود 
الدوالر

عبر ضخ 60 مليار دوالر شهرياً 

»املركزي الياباني« يفاجئ األسواق العاملية بتيسير جديد

وقفز مؤشر نيكي لالسهم 
الى أعلى مستوى  اليابانية 
له في 7 س���نوات امس بعد 
ان باغت بنك اليابان املركزي 
االسواق بقرار مفاجئ ملزيد 
من التيس���ير النقدي، وقفز 
املؤشر القياسي أكثر من %5 
الى 16455.84 نقطة وهو أعلى 
مستوى له منذ نوفمبر 2007، 
وارتفعت األسهم األوروبية 
التعامالت امس  في بداي���ة 
متقفية أثر املكاسب الكبيرة 

في بورصة طوكيو.
أكثر  ال���دوالر  وارتف���ع 
من 2% امس مس���جال أكبر 
مكاس���به اليومية أمام الني 
في عام ونص���ف العام بعد 
أن فاجأ بنك اليابان املركزي 
األسواق بتيسير السياسة 
النقدية وعزا ذلك إلى تزايد 
مخاطر عدم حتقيق مستوى 
التضخم املستهدف. وصعد 
الدوالر أكثر من 2% ليالمس 
أعلى مستوى له في 7 سنوات 
اليابانية عند  العمل���ة  أمام 

111.53 ينا.  وكانت آخر مرة 
حققت فيها العملة األميركية 
مثل هذه املكاسب اليومية في 
أبري���ل 2013 حني أطلق بنك 
الياب���ان برنامج���ه الضخم 
للتيسير الكمي والنوعي. فيما 
ارتف���ع اليوان الصيني امام 
الدوالر امس مدعوما مببيعات 
قوية للعملة األميركية من 
شركات ويتجه نحو تسجيل 
مكاسب قدرها 0.5% في اكتوبر 
مواصال سلس���لة ارتفاعات 
معتدلة للشهر اخلامس على 

التوالي.
وقال متعامل ببنك اسيوي 
في ش���نغهاق ان »شركات 
كثيرة تبي���ع الدوالرات هذا 
الصباح في استمرار الجتاه 
بدأ مؤخرا«، مضيفا ان مبيعات 
الشركات من الدوالرات رمبا 
تشير الى ان السوق يراهن 
على زيادة كبيرة في صادرات 

الصني في اكتوبر.
وحدد بنك الشعب الصيني 
)البنك املركزي( متوس���ط 
نط���اق تداول الي���وان عند 
6.1461 بال تغي���ر يذكر عن 
املتوسط في اجللسة السابقة. 
ونزل سعر خام برنت أكثر من 
دوالر في العقود اآلجلة صوب 
85 دوالرا للبرميل مع صعود 
الدوالر ووفرة املعروض في 
س���وق النفط متجها إلنهاء 
أكتوبر بأكبر خسارة شهرية 

منذ عام 2012.
ويؤدي صعود الدوالر إلى 
زيادة تكلفة السلع األولية 
مث���ل النفط عل���ى حائزي 
العمالت األخ���رى مبا يؤثر 

سلبا على الطلب.
وتراجع سعر مزيج برنت 
في عقود ديسمبر 90 سنتا 
إلى 85.34 دوالرا للبرميل، 
وهبط خام القياس األوروبي 
10% منذ بداية أكتوبر في أكبر 
خسائره الشهرية منذ مايو 

.2012
وانخفض اخلام األميركي 
70 س���نتا إلى 80.42 دوالرا 
للبرمي���ل بع���د هبوطه %11 
هذا الش���هر في أضعف أداء 
ل���ه منذ ماي���و 2012، ورغم 
تباطؤ الطلب زاد املعروض 
العاملي ولم تبد منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوپيك( أي 
عالمات على أنها ستخفض 
هدف اإلنت���اج في اجتماعها 

املقرر في 27 نوفمبر.
الذه���ب والفضة  وهبط 
إلى أدنى مس���توياتهما منذ 
عام 2010 مع صدور بيانات 
اقتصادية قوي���ة وصعود 
الدوالر إلى جانب أوامر بيع 
لوق���ف اخلس���ارة أدت إلى 

تسارع نزول املعدنني.

الع���ام املقبل. وأضاف »متر 
اليابان حاليا بلحظة حرجة 
انكماش  للخروج من دائرة 
اليوم  األس���عار. وخطوات 
تظه���ر إصرارنا القوي على 

إنهاء االنكماش«.
وتتناق���ض خطوة بنك 
الياب���ان بش���كل واضح مع 
تل���ك الت���ي اتخذها مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( الذي أنهى 
برنامج���ه التحفي���زي يوم 
األربعاء، إذ يرى أن االقتصاد 
األميرك���ي تعافى مبا يكفي 
لالستغناء عن ضخ السيولة 

في نظامه املالي.
وفي قرار ش���هد انقساما 
نادرا وافق مجلس إدارة بنك 
اليابان املركزي على أغلبية 
خمسة أصوات مقابل رفض 
أربعة على زيادة مشترياته 
الس���ندات احلكومية  م���ن 
اليابانية إلى 80 تريليون ين 
)723.4 مليار دوالر( سنويا 

بزيادة 30 تريليون ين.

عواص���م � وكاالت: فاجأ 
بنك اليابان املركزي أسواق 
العاملية امس بتوسيع  املال 
برنامجه التحفيزي الضخم 
ف���ي إقرار واض���ح منه بأن 
النمو االقتصادي والتضخم 
في البالد لم يتسارعا بالقدر 
املتوق���ع بعد رف���ع ضريبة 
املبيعات في أبريل. ووصف 
محاف���ظ البن���ك املرك���زي 
هاروهيك���و ك���ورودا قرار 
مجلس اإلدارة شراء املزيد من 
األصول بأنه خطوة استباقية 
لإلبقاء على السياسة النقدية 
في مس���ارها بدال من كونه 
اعترافا ب���أن خطته الرامية 
املتعثر  إلنعاش االقتص���اد 

خرجت عن مسارها.
غير أن بعض االقتصاديني 
تس���اءلوا عما إن كان ضخ 
املزيد من األموال في النظام 
املالي سيكون فعاال في ظل 
استمرار تدهور مؤشر ثقة 
املستهلكني وضعف الطلب.

وقال شون كالو اخلبير 
االس���تراتيجي املتخصص 
في ش���ؤون العم���الت لدى 
ويستباك »من الواضح أنها 
مفاج���أة كبيرة ف���ي ضوء 
تشديد كورودا مرار على أن 
السياسة ماضية في مسارها 
وتأكيده على حتذير الساسة 
من األثر السلبي لضعف عملة 

الني«.
وأض���اف »نحي���ي بنك 
الياب���ان على إقراره بأنه لم 
يكن يتج���ه لتحقيق أهدافه 
اخلاصة بالتضخم أو الناجت 
احمللي اإلجمالي وإن كنا نشير 
إلى أن السياس���ة اجلديدة 
تعادل نحو 60 مليار دوالر 
الكمي شهريا.  التيسير  من 
هذا املنظور يثير تس���اؤال 
بشأن مدى تأثير السياسة 

النقدية«.
وجاءت اخلطوة املفاجئة 
من بنك اليابان الذي كان من 
املتوقع أن يبقي على مستوى 
مش���ترياته من األصول في 
الوقت الذي حملت فيه احلكومة 
باستعدادها لزيادة اإلنفاق من 
أجل تعزيز االقتصاد ويتجه 
فيه صندوق معاشات التقاعد 
احلكومي األكبر في العالم إلى 
زيادة مشترياته من األسهم 

احمللية واألجنبية.
وقال كورودا في مؤمتر 
صحاف���ي »قررنا توس���يع 
الكمي  التيس���ير  )برنامج( 
والنوعي لضم���ان حتقيق 
هدفن���ا اخلاص باألس���عار 
في وقت مبكر«، مؤكدا على 
املتمثل  الياب���ان  هدف بنك 
في الوصول مبعدل تضخم 
أسعار املستهلكني إلى % في 

محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا لدى شرحه قرارات سياسة البنك املركزي الياباني خالل مؤمتر صحافي في 
)رويترز( مقر البنك املركزي الياباني في طوكيو 

موظف في شركة تداول العمالت األجنبية يعمل أمام شاشات عرض سعر صرف الني الياباني مقابل الدوالر األميركي وأمام 
)رويترز( اليورو في طوكيو 

»بيتك لألبحاث«: 22.6 مليار دوالر إصدارات 
الصكوك السيادية بنمو 79.5% في الربع الثالث

الثالث من 2013.
ان  التقري����ر  وأوض����ح 
إص����دارات قطاع الش����ركات 
انخفض بنس����بة 56.9% من 
الرب����ع الس����ابق، حيث بلغ 
إجمالي إصدار الشركات 4.1 
مليارات دوالر في الربع الثالث 
م����ن 2014 اذ ميثل هذا الرقم 
53.2% منوا عن الربع الثالث 
من 2013 بقيمة إجمالية 2.7 
الربع  مليار دوالر. وش����هد 
الثالث م����ن 2014 إصدارات 
من س����بعة قطاعات شركات 
مقارنة بتس����عة قطاعات في 
2013. وبلغ����ت حصة قطاع 
اخلدمات املالية 24% مقارنة 
10% ف����ي 2013 ويق����ود ذلك 
صكوك متعددة األطراف من 
»البنك االس����المي للتنمية« 
و»ادارة السيولة االسالمية 
العاملي����ة« وأصدر جولدمان 
ساكس صكوك وكالة بقيمة 
500 ملي����ون دوالر وأصدر 
قطاع الطاقة واخلدمات عدة 
صكوك في ماليزيا، وسيطرت 
شركة دانينفرا في ماليزيا على 
قطاع البناء بعد إصدارها 6 
صفقات صكوك بقيمة 787.6 

مليون دوالر.  ويشهد سوق 
الصكوك منو إصدارات العمالت 
األجنبية وتقود ماليزيا هذه 
العملية التي جذبت مصدرين 
متنوعني مثل متعددي األطراف 
والسياديني والشركات إلصدار 
صكوك بالرينجت والعمالت 

األجنبية في ماليزيا.
وف����ي الس����وق الثانوية 
العاملية  بلغ سوق الصكوك 
294.69 مليار دوالر، كما في 
الربع الثالث من 2014 بنسبة 
منو قدره����ا 9.4% من 269.4 
ملي����ار دوالر بنهاي����ة 2013. 
أرقام 2014 بش����دة  وتأثرت 
بإصدار البنك املركزي القطري 
في يناي����ر 2014 بقيمة 9.07 
مليارات دوالر وتظل ماليزيا 
هي س����وق الصكوك الوحيد 
الثانوي بقيمة صكوك تتعدى 
100 مليار دوالر. وفي الربع 
الثالث من 2014، بلغت قيمة 
محفظة الصكوك في ماليزيا 
167.6 ملي����ار دوالر بزيادة 
قدرها 5.9% مقارنة ب� 158.3 
مليار دوالر بنهاية 2013، وبلغ 
إجمالي محفظة صكوك اخلليج 
95.5 مليار دوالر بزيادة قدرها 
12% في الربع الثالث من 2014 
مقارن����ة ب� 85.3 مليار دوالر 

بنهاية 2013. 
ومن املتوقع أن تتخطى 
اص����دارات الصكوك العاملية 
اإلجمال����ي ال����ذي حتقق في 
2013 وهو 119.7 مليار دوالر 
مدعوما باإلصدارات السيادية 
واملؤسس����اتية، وس����تدفع 
الرابع من  الرب����ع  إصدارات 
الس����يادية  الكيان����ات   2014
والقط����اع املصرفي. وبوجه 
عام، سيدعم إصدار الصكوك 
عوامل اقتصادية ومتطلبات 
لتمويل البنية التحتية وقبول 
املناطق  أوسع للصكوك في 
التقليدي����ة للتمويل  غي����ر 

اإلسالمي.

صكوك جديدة بنس����بة %72 
ليص����ل حجمها إل����ى 12.94 
ملي����ار دوالر، كما انخفضت 
اإلصدارات في دول اخلليج 
بنس����بة 62.7% وفي ماليزيا 
بنس����بة 10.6% على التوالي 
مقارن����ة بالرب����ع الثاني من 
2014.  وزادت حصة إصدار 
الصكوك السيادية لتصل إلى 
79.5% من إجمالي السوق في 
الربع الثالث من 2014 وسجل 
مصدرو الصكوك السيادية 
حجما بلغ 22.6 مليار دوالر 
وهو أعلى حج����م منذ الربع 
الثالث من 2012، عندما حقق 
مصدرو الصكوك السيادية 
حجما بلغ 25.7 مليار دوالر. 
وشهد سوق الصكوك خالل 
الربع الثالث من 2014 دفعه 
قوية بس����بب اإلص����دارات 
السيادية لهونغ كونغ وجنوب 
أفريقيا ولوكسمبورغ، ووصل 
إجمالي صكوك الشركات إلى 
19.3 مليارا في الفترة من الربع 
األول حتى الربع الثالث من 
2014 بنسبة زيادة قدرها %6، 
على 18.2 مليار دوالر سجلت 
من الرب����ع األول حتى الربع 

أص����درت ش����ركة »بيتك 
التابعة ملجموعة  لألبحاث« 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
تقريرا جديدا يحلل التطورات 
التي طرأت على سوق الصكوك 
في الرب����ع الثالث من العام، 
حيث أوضح التقرير ان سوق 
الصكوك سجل أداء متواضعا 
في الربع الثالث من 2014 بعد 
عدة إصدارات مهمة للصكوك. 
وأشار التقرير الى ان السوق 
األولي العاملي إلصدار الصكوك 
انخفض خالل هذا الربع بنسبة 
18.8% ليصل من 35.05 مليار 
دوالر في الرب����ع الثاني من 
2014 إل����ى 28.5 مليار دوالر 
في الرب����ع الثالث من 2014، 
وتأث����رت إصدارات الصكوك 
في الربع الثالث 2014 مؤقتا 
بشهر رمضان وعطلة الصيف 

في دول اخلليج. 
انه على  التقري����ر  وذكر 
الرغم من هذا، فإنه من املتوقع 
إصدار عدة صكوك مهمة خالل 
الربع الرابع مما سيدعم النمو 
في س����وق الصك����وك، الفتا 
الى ان سوق الصكوك شهد 
ع����دة إصدارات ألول مرة من 
كيانات سيادية في هونغ كونغ 
والس����نغال وجنوب أفريقيا 
ولوكس����مبورغ وم����ن بنك 
استثماري كبير في الواليات 

املتحدة. 
ولفت التقرير الى ان إصدار 
الصكوك ف����ي ماليزيا ودول 
اخلليج انخف����ض باملقارنة 
مع الربع السابق ويعزى هذا 
االنخفاض ال����ى بطء إصدار 
الصكوك في ش����هر رمضان 
وفي عطلة العيد في أغسطس، 
وهو ما أدى إلى إصدار شهري 
يوليو وأغسطس بقيمة 7.95 
مليارات دوالر و7.5 مليارات 
دوالر على التوالي مقارنة ب� 
13 مليار دوالر في سبتمبر. 
وشهد شهر سبتمبر إصدارات 

فيصل: حجم االستثمارات الكويتية
في مصر يتعدى 3 مليارات دوالر

لقطة جماعية تضم بعض ممثلي الشركات املشاركة في املعرض

)انور الكندري( جمال فيصل وهشام عنبه يقصان شريط افتتاح معرض افرست العقاري 

افتتح معرض افرست العقاري لعرض مشاريع عقارية في مصر

الدعوة ملشاركة رجال االعمال 
الكويتيني والعرب واالجانب 

في هذا املؤمتر.
وأوضح انه خالل انطالق 
هذا املؤمتر سيكون املخطط 
العام حملور قناة الس���ويس 
اجلديد وضح بش���كل كبير 
وس���يتم عرض املخطط في 
املؤمت���ر، وان تل���ك النقل���ة 
الكبيرة في االقتصاد ستكون 
نقلة نوعية وجيدة لالستثمار 

في مصر.
وذكر أن السوق الكويتي 
مهم جدا للعقار املصري، وان 
كل دورة من دورات املعارض 
املصرية ف���ي الكويت تثبت 
انه س���وق قوي، وان جميع 
العارضني في املعرض يشيرون 
إلى أن الظروف حتسنت أكثر 
من االول وان مبيعات السوق 
العقاري املصري في حتسن 

ملحوظ.

حلة جديدة

م���ن جانبه ق���ال رئيس 
ادارة شركة افرست  مجلس 

لتنظيم املعارض واملؤمترات 
الش���ركة املنظمة للمعرض 
هش���ام عنبه إن املعرض في 
دورته احلالية بحلة جديدة 
ويجم���ع ش���ركات معروفة 
ومميزة تعرض ما يقارب 100 
مشروع عقاري في أكبر جتمع 
عقاري للمشروعات املصرية 
حتت س���قف واحد تتجاوز 

قيمتها 10 مليارات دوالر.
واضاف عنبه ان الشركات 
املش���اركة في املعرض تقدم 
مش���اريع متميزة في مصر 
بالتجمع اخلامس والشروق 
الشمالي  واملعادي والساحل 
ومرسى علم والعني السخنة 

وشرم الشيخ و6 أكتوبر.
ولفت الى ان مشاركة جهات 
ومؤسس���ات وشركات قوية 
لها سمعة طيبة في املعرض 
تعطي طابع االطمئنان لدى 

املقبلني على الشراء.

عاطف رمضان

قال الوزير املفوض التجاري 
في س���فارة جمهورية مصر 
الدين فيصل  العربية جمال 
إن عدد الش���ركات الكويتية 
املسجلة لدى هيئة االستثمار 
املصرية بلغ 980 شركة وان 
حجم االستثمارات الكويتية 
في مصر يتعدى 3 مليارات 

دوالر.
واضاف فيصل في تصريح 
صحافي عقب افتتاحه أمس 
االول معرض افرست العقاري 
الريجنسي والذي  في فندق 
تنظمه شركة افرست لتنظيم 
املعارض واملؤمترات وتنتهي 
فعالياته في 2 نوفمبر اجلاري، 
أن الص���ادرات املصرية إلى 
الكويت تزيد عن 300 مليون 
دوالر وهي تزداد بشكل كبير 
ومستمر وحتديدا منذ االعوام 
القليل���ة املاضية بالرغم من 
املشاكل التي مرت بها مصر 

منذ الثورة وحتى اآلن. 
العالقات  أن  الى  واش���ار 
الكويتي���ة � املصرية ممتازة 
للغاية على جميع املستويات، 
وخصوصا على املس���توى 

االقتصادي.
وأعرب فيص���ل عن امله 
ان تساهم املعارض العقارية 
املصري���ة املقامة في الكويت 
بشكل كبير في توضيح رؤية 
االقتص���اد املص���ري لرجال 
االعمال الكويتيني، مشيرا الى 
ان مص���ر مقبلة على تنظيم 
مؤمت���ر خ���اص باالقتصاد 
مجسم الحد املشاريع العقارية املشاركة في املعرضخ���الل فبراير املقبل، موجها 
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                الحاجز المرجاني العظيم     
                وجزر الفصح ـ أستراليا

              جزيرة سانت جون
             جزر فيرجن األميركية

              بيغ آيلند )الجزيرة الكبيرة( 
             جزر هاواي األميركية

              جزيرة سانتوريني 
              وسيكالديز ـ اليونان 

              جزر الكنغارو  ـ أستراليا 

يتكون احلاجز املرجاني العظيم من 
اكثر من 3 آالف من الشعاب املرجانية 
املنفصلة ومئات اجلزر، ليشكل منظومة 
هيكل واسعة من احلياة البحرية، كما 
ميكن رؤيته م��ن الفضاء اخلارجي. 
وتوف��ر جزر الفصح ال��� 74 بعضا 
من أفضل مناط��ق الغوص واإلبحار 
في العالم. وتش��تهر مياه ش��واطئ 
أح��د جزرها بتش��كيلها قضبانا من 
الدوامات املتعددة االلوان، مبزيج بني 
اللون األزرق واألخضر واألبيض التي 
تخلقها تغيرات املد واجلز واخللط بني 
الرمال واملياه. والوصول إلى هناك يتم 
من خالل رحالت داخلية من استراليا 
تستغرق نصف ساعة واحدة من مطار 

بريسبان الى جزر الفصح.

ال ميكن جت��اوز ه��ذه اجلزيرة 
الصغيرة الواقعة على البحر الكاريبي، 
حيث تش��كل احلدائق الوطنية فيها 
نحو ثلثي مس��احة اليابسة بها، فهي 
متثل امله��رب املثالي حملب��ي التنزه 
واالس��تجمام والغوص. فيمكن فيها 
استكشاف احلياة البحرية املتنوعة من 
خالل رحالت الغوص للتمتع بالشعاب 
املرجانية املزدحمة، وميكن الوصول إلى 
هناك عن طريق السفر عبر القارب فهو 
اخليار الرئيسي هناك، حيث ال يوجد 
أي مطارات باجلزي��رة، لذلك تنطلق 
القوارب إلى اجلزيرة من خالل مركزين 
رئيسيني في سانت توماس ويستغرق 
م��ن 20 إلى 45 دقيق��ة للوصول من 

خليج كروز في سانت جون.

تتمتع هذه اجلزيرة مبشهد متنوع 
ال يصدق ما بني القمم املغطاة بالثلوج 
الناجتة من بركان كيلوا احد انش��ط 
البراكني حول العالم ثم إلى اخللجان 
االستوائية وقرى الصيد الهادئة.وهناك 
منتزه هاواي الوطني للبراكني وهو 
موطن لثالثة براكني نشطة التي تفرز 
احلمم البركانية البطيئة احلركة حيث 
ميكن للسائح التمتع برؤيتها، كما تعد 
اجلزيرة احد مواق��ع التراث العاملي 
التابع ملنظمة اليونسكو، ويوجد بها 
أكثر من 140 ميال من مسارات املشي 
ملسافات طويلة الستكشاف الطبيعة 
كما متنح الفرصة للس��فر من خالل 
الغابات املطيرة وحقول احلمم البركانية 

السوداء وصوال إلى القمم الوعرة.

حقا ال يوجد على سطح االرض مجموعة 
م��ن اجلزر مثلما تش��كل مجموعة جزر 
سانتوريني وسيكالديز كأسطورة، فهذه 
السلسلة من اجلزر تقع في بحر إيجه موقع 
مسقط رأس أبوللو وتقع جزيرة سانتوريني 
على الطرف اجلنوبي من جزيرة سيكالديز 
وهي جزيرة شكلت من الصخور البركانية 
واآلثار القدمية، وتتميز املدن فيها باملناظر 
اخلالبة التي يقال انها كانت مصدر الهام 
ألفالطون. وميكن للس��ائح هناك التمتع 
مبش��اهدة غروب الشمس من قرية أويا 
الصغيرة الواقعة على الس��احل اجلنوبي 
الغربي املليئة باملنازل احملفورة في سفح 
منحدراتها البيضاء.وميكن الوصول إلى 
هناك عبر رحالت جوية مباشرة متاحة من 

كل من لندن واثينا الى سانتوريني.

على الرغم من انها ثالث أكبر جزيرة 
في اس��تراليا إال ان لديها فقط عش��رة 
أميال واقعة على الساحل مقابل سواحل 
أدياليد، حيث ظلت إلى حد كبير بها احلياة 
الرعوي��ة مبأمن عن التنمية مقارنة بالبر 
الرئيسى من استراليا وذلك بفضل عزلتها 
املائية، وظلت جزيرة الكنغارو خالية من 
احليوانات املفترس��ة مما يجعلها موطنا 
ملجموع��ة كبيرة من احليوان��ات البرية 
مثل الك��واال، وبالطبع، الكنغارو، ومتنح 
اجلزيرة متعة جتربة احلياة الطبيعية سواء 
احليوانية واجليولوجية، ويوجد بها الكثير 
من الصخور الطبيعية التي مت اقتطاعها من 
البحر. وميكن الوصول إلى هناك من خالل 
شركات الطيران االقليمية االسترالية إضافة 
إلى القوارب البحرية التي قد تستغرق 45 

دقيقة للوصول إلى هناك.

              جزيرة باالوان ـ الفلبين

              جزيرة ماوي 
             والية هاواي األميركية

                جزيرة كياوا 
               والية ساوث كاروالينا األميركية

               جزيرة كاواي
              والية هاواي األميركية

             أرخبيل بازاروتو ـ موزمبيق

هذه اجلزيرة هي إحدى جزر الفلبني 
البالغ تعدادها 7 آالف جزيرة، وقد حلت 
هذا العام عل��ى رأس القائمة بني اجلزر 
االكثر شهرة عامليا، حيث تعد موطنا إلحدى 
عجائب الدنيا الس��بع الطبيعية اجلديدة 
ف��ي العالم وهو نهر بويرتو برنسيس��ا 
حتت سطح األرض. وتتميز هذه اجلزيرة 
بطبيعتها املدهشة واجلذابة ويعد هذا النهر 
هو أطول األنه��ار اجلوفية الواقع حتت 
االرض على مس��توى العالم، مما مينح 
املس��افر فرصة السفر ملسافة 5 أميال � 
طول النهر � عبر كهف حتت األرض، حيث 
توفر اجلزيرة رحالت بالقوارب تأخذ الزوار 
إلى أسفل جزء من املمر املائي. وتستغرق 
نحو 1.15 ساعة بالطيران من مانيال إلى 
مطار جزيرة باالوان الرئيسي، كما ميكن 
السفر من خالل العبارات املالحية بني 

مانيال واجلزيرة.

ثان��ي أكبر جزي��رة بوالية هاواي 
األميركية وتش��تهر هذه بالتضاريس 
الوعرة والشواطئ البركانية، كما يوجد 
بها جبل هاليكاال الشاهق االرتفاع، كما 
انها املكان االفضل مناس��بة ملمارسة 
هواية الغوص ومحبي السير على االقدام 

ومحبي الطعام.
وللتمتع بأكبر قدر من جمال الطبيعة 
في جزيرة ماوي ميكن للسائح التجول 
عب��ر طريق »هانا« وه��و طريق يبلغ 
طوله 68 ميال به مناظر خالبة إلى جانب 
شالالت مذهلة وينتهي الطريق بال� 7 
حمامات املقدسة. والوصول إلى هناك 
يكون عبر العديد من شركات الطيران 
التي توفر رحالت مباشرة إلى اجلزيرة 

من املطارات على الساحل الغربي.

على الرغم من أنها ليست سوى 
رحل��ة قصي��رة من وس��ط مدينة 
تشارلس��تون إل��ى ه��ذه اجلزيرة 
الصغيرة الواقعة على ساحل احمليط 
األطلسي، لكن مبجرد وصولك هناك 
فحتما انك ستش��عر بانك في عالم 
آخر سواء كنت تخطط لقضاء يوم او 
أكثر على الشاطئ.  وتشتهر اجلزيرة 
مبنتجعات الغول��ف التي يوجد بها 
اكثر من 90 فتحة للعب لعبة الغولف 
املوزعة على خمسة ميادين، إلى جانب 
العديد من املناظر اخلالبة للمحيط. 
 PGA حيث استضافت اجلزيرة بطولة
للغولف عام 2012. ويستغرق الوصول 
إلى اجلزيرة 30 دقيقة طيرانا من 
مطار تشارلستون الدولي الواقعة 

قبالة البر الرئيسي للوالية.

تتميز هذه اجلزيرة بتس��اقط 
 Wai'ale'ale االمطار على سفح جبل
غالبا طوال الس��نة، لكن الطقس ال 
يبدو سيئا على بقية اجلزيرة كاواي، 
ومن الغابات املطيرة إلى األخاديد 
الضخمة إلى الشواطئ اخلفية، فهي 
موقع للتن��وع البيولوجي الذي ال 

يصدقه العقل. 
وميكن الوصول اليها عبر بعض 
شركات الطيران التي تسير رحالت 
مباشرة من مدن الساحل الغربي، 
وتبعد عن هونولولو عاصمة هاواي 

نحو ساعة ونصف الساعة جوا.

منذ عام 2002 وباتت سلس��لة اجلزر 
اخلمس الواقعة في احمليط الهندي تشكل 
احلديق��ة الوطنية ومن��ذ ذلك احلني وهي 
حتتفظ مبكانتها باعتبارها محمية طبيعية 
ل��م متس، وتزخر هذه اجلزيرة بأش��كال 
احلياة البرية املتنوعة وشواطئها العريقة. 
وميكن لهواة الغوص ان يستمتعوا برحالت 
الغوص وهي وسيلة رائعة لرؤية الشعاب 
املرجاني��ة واحلياة البحرية الزاخرة بأكثر 
من 2000 نوع من االس��ماك املختلفة، كما 
انها موطن للس��الحف البحرية والثدييات 
البحري��ة املهددة باالنق��راض مثل خراف 
البحر.  وللوصول إلى هذه اجلزيرة ميكن 
للسائح السفر من مطار جوهانسبيرغ إلى 
مطار فالينكولس مبوزمبيق وهناك العديد 
من الفنادق التي توفر االنتقال إلى ارخبيل 
بازاروتو عن طري��ق طائرات الهيليكوبتر 

جزر حول العالم لقضاء 
العطالت وشهر العسل

إعداد: مدحت فاخوري

الكثير من الناس في الغالب يلجأون إلى السـفر لزيارة املدن الساحلية والتمتع باألجواء والطبيعة اخلالبة والتنزه بني أشهر اجلزر 
الكبيرة والصغيرة املتنوعة اخلدمات الترفيهية، من اجل كسر روتني احلياة املدنية، فقد حظيت افضل واجمل اجلزر السياحية في العالم 
بتزكية الكثير حول العالم من خالل مسح، فالسفر إلى هذه اجلزر يعد العنصر االساسي لدى البعض وخاصة لدى راغبي السفر والرحالت 

وقضاء العطالت وشهر العسل، فبالفعل تلك اجلزر هل االجمل على اإلطالق، ونسرد لكم هذه اجلزر بأسمائها وصورها اخلاصة بها:
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samy_elkorafy@hotmail.com
سامي الخرافي

طارق بورسلي

هل فكرنا يوما من األيام بأن نستثمر صحتنا ونبتعد عن 
الهموم والضغوط النفسية التي نعيشها يوميا والتي أتعبت 

عقولنا قبل أجسادنا مما جعلها موطنا ومستقرا ألمراض 
العصر املتزايدة، فجميعنا قد يعتقد بإن االستثمار هو 

مصطلح مادي بحت وهذا أمر ال غبار عليه في زمن أصبحت 
املاديات فيه هي املسيطرة على وضعنا احلالي، فهل فعال 

حرصنا على أن نستثمر صحتنا لتدوم بشكل أفضل؟ إن 
أفضل املشاريع الناجحة هي التي تكون دائما مع النفس 

ألنك الوحيد الذي يعرف وحدك فقط ما حتتاجه بالضبط، 
فلو سألت أحدهم كيف جتعل صحتك ممتازة بشكل دائم؟ 

فأغلب اإلجابات ستنحصر في اآلتي:
اتباع نظام غذائي جيد أو ممارسة رياضة املشي.. الخ، 

بتكلفة بسيطة وغير مكلفة.
الدخول إلى ناد صحي محترم وبتكلفة أعلى وبإشراف 

مدربني متخصصني ملتابعتي طوال فترة تواجدي بالنادي من 
أجل احلصول على افضل النتائج.

ال شك بأن ما متت اإلجابة عليه هي جوانب مهمة في احلفاظ 
على الصحة العامة ولكنها ليست الطريقة املثلى لراحة البال 

في حقيقة األمر.
إن راحة البال التي يصفها الشاعر راكان بن حثلني:

يا ما ح��ال الفنجال مع س��يحة البال 
ف��ي مجل��س م��ا في��ه نف��س ثقيله 

ه��ذا ول��د ع��م وه��ذا ول��د خ��ال
مثيل��ه  لقين��ا  م��ا  رفي��ق  وه��ذا 

تعبير حقيقي عما ننشده في راحة البال هو أن تكون مع 
أشخاص رائعني وأحاديثهم شيقة ومتفائلني.

في وقتنا احلالي أصبحت الكثير من الدواوين سببا رئيسيا 
في جعل البال متعكرا طوال الوقت والسبب معروف إما 

القيل والقال أو التكلم في السياسية طوال الوقت وسماع 
االنتقادات واملواضيع التي تعكر مزاجك وجتعل عقلك يصاب 
بالشلل، فلو عملنا مقارنة مع شعوب أوروبا لوجدنا أن كثيرا 

منهم ال يعرف حتى اسم رئيس دولته الن ما يعنيهم هو 
العيش بسالم دون اخلوض في أمور ال تعود عليهم بالفائدة 

عكس ما يحدث عندنا.
ما نحتاجه هو أن جنعل راحة البال مثل االستثمار نشدد 
على أن يكون رصيدنا دائما في وضع »عال العال« ويأتي 

هذا األمر من خالل: إصالح أنفسنا مع اهلل أوال وقبل كل 
شي )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب( وهو شرط أساسي في 
راحة البال، فكان بعض السلف دائما في نعيم وراحة بال 
ألنهم ال يتكلمون فيما ال يعنيهم وكانت قلوبهم راضية 

مطمئنة وصافية.
كذلك نحتاج إلى نغير تفكيرنا ونظرتنا جتاه الكثير من 

األمور السلبية مبعنى آخر ماذا يعني ان شاهدت زحمة في 
الشارع هل يؤدي ذلك الى أن أصارخ وأشتم أم يكون ذلك 

فرصة لالستغفار والتهليل والتكبير..الخ؟ أضف إلى ذلك أن 
ابتعد عن كل ما يعكر مزاجي سواء كانوا أشخاصا متشائمني 

و»متحلطمني« وحتى نشرات األخبار التي تأتي باألخبار 
احملزنة أبتعد عنها وابتعد عن كل ما يجعل يومي كئيبا.

إن راحة البال هي االستثمار احلقيقي وهي التي جتعلك 
تعيش بصحة وعافية بإذن اهلل لكل من ينشد الهدوء واحلياة 

السعيدة في وقتنا احلالي فاحلياة قصيرة فلماذا نقصرها 
بالهموم والنكد؟ مع أن احلياة جميلة وممتعة طاملا أردنا 

أن تكون كذلك وستكون كذلك إذا اردنا فهل جنعل صحتنا 
وراحة بالنا هي اهم أولوياتنا في حياتنا؟

هناك أكثر من 30 ألف 
طالب في جامعة الكويت، 

وسنويا تواجه الجامعة 
مشكلة قبول خريجي 
الثانوية والذين يقدر 

عددهم باآلالف، رغم ان 
هذه المشكلة كان يمكن 
حلها فيما لو تم االنتهاء 
من مدينة صباح السالم 

الجامعية في موعدها، 
ولكن لألسف بسبب 

أخطاء كارثية في التعاطي 
مع هذا المشروع تأخر 

افتتاح الجامعة والتي كان 
يفترض افتتاحها وبحد 
أقصى نهاية هذا العام، 

ولكن المسؤولين خرجوا 
علينا قبل أيام وصرحوا 
بأن ما تم إنجازه بحدود 

ال� %30.
هل يعقل عدم افتتاحها 

منذ صدور مرسوم 
إنشاء الجامعة من عشر 
سنوات، ولو فرضنا أن 
كل 10 سنوات سننجز 

30% من مشروع المدينة 
فهذا يعني أن هذه المدينة 
الجامعية لن تفتتح ابوابها 

اال بعد 25 سنة من 
اآلن، 30% في السنوات 
العشر الماضية وهو ما 

تم إنجازه، ثم 30% لعشر 
سنوات ثانية و30% لعشر 

سنوات ثالثة، وتتبقى 
10% يمكن ان تستغرق 5 
سنوات، ليصبح مجموع 

سنوات االنتظار كما 
ذكرت 25 سنة، أي ربع 

قرن.
بالمناسبة ومن خالل 

عملي بعدة مشاريع سواء 
إنشائية او صيانة، اعلم 

انه يمكن االنتهاء من 
مشروع في خالل اقل 
من 24 شهرا من اآلن، 
ولكنه بحاجة فقط الى 
قرارات سريعة وآلية 

تنفيذ أسرع، فالميزانية 
مرصودة والمناقصات 

تمت ترسيتها، وال 
ينقص سوى قرار حازم 

باإلسراع في تنفيذ 
جميع المشاريع المتعلقة 

بالمدينة الجامعية.
ليس في االمر مبالغة وال 
ضرب من خيال، بل على 

العكس هذا ما يجب ان 
يحصل ويمكن ان يحصل 
لو »الجماعة شدوا حيلهم 

شوي«.
البلد بحاجة الى هذه 

المدينة الجامعية، ليس 
هذا العام بل منذ اكثر 

من 10 سنوات، ولكن لو 
سارت األمور كما سارت 
عليه من قبل فلن تفتتح 

المدينة الجامعية كاملة اال 
بعد ربع قرن.

رسالة بريد: وصلتني 
رسالة من قارئ يطلب 
فيها ان أعرض مشكلة 
وجوب تحديد أسعار 

المستشفيات الخاصة، 
ومن هذا المقال اسأل 

مسؤولي وزارة الصحة: 
هل هناك تسعيرة 

محددة لألشعة والفحص 
والعمليات واألدوية ام 

أن المسألة بال تحديد او 
توضيح أسعار؟

راحة بالي 
استثماري

جامعة الشدادية.. 
وحكاية 25 سنة

جرس

سلطنة حرف

فيلم »mad max 2« املنتج عام 1981 الذي اطلق جنومية 
املمثل ميل غيبسون يشكل حجر عثرة في ذاكرة أذهان 

مراهقي الثمانينيات، وباملناسبة هذا الفيلم هو أصل جميع 
األفالم التي تتحدث عن احلياة فيما بعد احلرب العاملية 

الثالثة، وكيف ان األرض ستعود للفوضى وقانون الغاب..
>>>

ال أحد من مراهقي الثمانينيات يعرف او يتذكر او حتى 
شاهد اجلزء األول من سلسلة أفالم »mad max« أو كما 
كنا نسميه »ماكس املجنون« رغم أنه أصل السلسلة، وال 

أعتقد ان أيا منهم يهتم مبشاهدته، وطبعا اجلزء الثالث 
من ذلك الفيلم والذي كانت بطلته بجانب ميل غيبسون 

جنمة الروك تينا تيرنر لم يحقق النجاح أو االنتشار الذي 
حققه اجلزء الثاني، حتى اننا كنا نقول ان من لم يشاهد 
اجلزء الثاني من »ماكس املجنون« لم يشاهد سينما في 

حياته.
>>>

أحيانا األشياء في املنتصف هي التي جتذب املشاهد 
وتتركز في ذاكرته، وليس أول احلدث وال اخره، متاما 

كفيلم ماكس املجنون، ومتاما كما حدث معنا في الكويت 
مع انتخابات الصوت الواحد، فاملجلس املبطل الثاني 

والذي كان »أول مجلس« جترى انتخاباته وفق مرسوم 
الصوت الواحد ال أعتقد ان أحدا سيتذكره أو يستذكره، 

ألنه بدأ وانتهى دون ان يفعل شيئا او يؤسس شيئا، 
ولكن املجلس »الثاني« احلالي والذي اجري وفق انتخابات 
الصوت الواحد سيبقى عالقا في أذهان الكويتيني ألسباب 

يطول شرحها هنا، ولكن سأكتفي بالقول إن املجلس 
احلالي »الثاني« أسس وبحق وحقيقة لقيمة الصوت 
الواحد في البلد، أعني انه املجلس الذي وضع حجر 

األساس ملفهوم حقيقة تأثير الصوت الواحد وكيف انه 
سمح لكل األطياف باملشاركة والتمثيل بعدالة في اخلارطة 
االنتخابية، بعد ان ظلت لسنوات سواء وفق ال� 4 أصوات 

والدوائر ال� 5 او وفق الدوائر ال� 25 بالصوتني أسيرة 
للطائفية والقبلية وإقصاء األقليات.

>>>
املجلس احلالي »الثاني« مبخرجاته أثبت ان مرسوم 

الصوت الواحد هو في صالح البلد، لذا سيتذكره اجلميع 
باخلير، نعم مرسوم الصوت الواحد وخاصة في مخرجات 

»مجلسه الثاني« أثبت أن مرسوم الصوت الواحد قد 
انتشل البلد من دائرة الفوضى الى دائرة االستقرار، وان 

قرار مرسوم الصوت الواحد كان قرارا حكيما بكل ما 

حتمله الكلمة من معنى.
>>>

الدليل األكبر على ان مرسوم الصوت الواحد كان قرارا حكيما 
هو أن كتال سياسية معارضة للمرسوم أعلنت صراحة أنها 

ستخوض االنتخابات وفق املرسوم الذي كانت تعترض عليه.
>>>

ما يهم هنا ان االنتخابات وفق الصوت الواحد هي انتخابات 
حقيقية ترضي كل أطياف البلد وتخرج البلد من فوضى 

األصوات ال� 4 التي كادت ان تعصف بها.
>>>

باختصار شديد، ان مرسوم الصوت الواحد كان مبنزلة طوق 
النجاة الذي أنقذ البلد من منزلق خطير جدا، واملشاركة في 

االنتخابات املقبلة حق مستحق على اجلميع دون استثناء، وال 
يحق ألحد املقاطعة بعد أن ثبت للجميع أن مرسوم الصوت 

الواحد كان في صالح البلد.
>>>

توضيح الواضح: لن يتذكر أحد املجلس املبطل الثاني »أول 
مجلس بالصوت الواحد«، ولكن اجلميع سيتذكرن املجلس 
 mad« احلالي »ثاني مجلس بالصوت الواحد«، متاما كفيلم

.»max

Zaar@alanba.com.kw
waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

املجلس 
احلالي.. والذاكرة 
السياسية

احلرف 29

كتب الزميل أ. د غامن النجار مقالة اجمل من جميلة عن 
شخص له جمايل علّي، يقول: مضت 24 سنة على تلك 

الليلة البائسة من أيام الدنيا التي هاجمنا فيها الغزاة ليلقى 
القبض على يوسف ثنيان املشاري ورفاقه في بيت غريب 
مبنطقة النزهة، هكذا انسلت تلك الليلة احلزينة من ليالي 

أكتوبر 1990 دون حساب، مت للمحتلني فيها ما لم يحسبوا 
حسابه فقد ألقوا القبض على قيادة املقاومة ومعهم قرة 

العني يوسف املشاري ورفاقه، كانت ليلة توقف فيها 
الهواء ويبس فيها احللق وجف فيها الدمع باملآقي، ليتك 

يا أبا يعقوب كنت معنا في زمن قلّت فيه القيم لترى اننا 
لم نتعلم من ذلك الدرس، درس بحجم الغزو ومع ذلك لم 

نتعلم، وليت الغزاة كانوا قد علموا او عرفوا حينها قيمتك 
فينا، ولكن أين هم وأين قيمة اإلنسان والعطاء؟ كنا حينها 
معا نتبادل احلديث في ذلك البيت الغريب، كنا نحاول فهم 

املستقبل في بلد محتل، نضحك حينا ونسخر حينا، متى 
سيخرج الغزاة؟ وكيف؟ 

أيام مضت وأيام جاءت وابتسامتك املشرقة التي ال 
تفارقك ال تفارق مخيلتي، قدر لنا ان ننجو بقدر ما في 

حلظة قدرها اهلل وكم ضاعت بغيابك أشياء وأشياء كانت 
تلك الليلة هي نكسة بعد نكبة، فنكبة الغزو تلتها نكسة 

اعتقالك أنت ورفاقك، وكنا نتعلم منك على ضوء الشمعة 
ال بل على ضوء الظلمة وكنت فينا باسما وقورا ليتك 

ما ذهبت وليتك خرجت معنا قبل ان يقبض الغزاة على 
املكان ولكنك أصررت وعبدالوهاب املزين على تكملة 

حديث عادي، وكان ذلك احلديث قد حسم الفرق بني البقاء 
والذهاب، ولكن من يدري؟ فلو كنت بيننا للعنك الالعنون 

ولركب على ظهرك املتسلقون، ألم أقل لك إننا أضعنا 
البوصلة وأضعنا الطريق؟ 

فمن فعل إلى الالفعل ومن اجلد إلى الهزل ومن القيمة الى 
العدم وبعد الشيء إلى الالشيء، هكذا يا سيدي كنا، وهكذا 

يا سيدي اصبحنا ال اعرف حتت اي ارض ترقد، فقد 
بحثت عنك وكل األسرى في أرض العراق من أقصاه إلى 

أقصاه ومن جادت أرواحهم دفاعا عن هذا الوطن اجلريح، 
وأيا كان مكانك يا صديقي ارقد بسالم، فأنت ال تستحق 

اال السالم، وليرحمنا اهلل برحمته وليرحم اهلل أسرانا 
وشهداءنا وقد نسيهم الناس وال حول وال قوة اال باهلل.

هذه األسطر األجمل من جميلة كتبها دكتور وكاتب متمكن 
من قلمه الذي هو كالسيف عند الظلم، مشكور وجزاك 

اهلل خيرا، وأسأل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك: هل فكرت احلكومة في وضع اسماء الشهداء على 

شوارع الكويت؟ وأال يستاهل الشهيد الفريق يوسف 
ثنيان املشاري شارعا باسمه؟

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن محمد المشاري 

الشهيد الفريق 
يوسف ثنيان 
املشاري

يا سادة يا كرام
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عربية وعالمية

عريقات يحمل 
إسرائيل مسؤولية 

تدهور األوضاع 
وانهيار عملية 

السالم

ليبيا: املرافئ واحلقول النفطية آمنة وحتت السيطرة
بنغازي ـ رويترز: قال وزير الداخلية الليبي عمر السنكي بعد زيارة مرفأ البريقة النفطي في 
شرق البالد ان املرافئ واحلقول النفطية آمنة وحتت سيطرة احلكومة.
وأضاف بعد أن زار املرفأ يرافقه عدد من أعضاء املجلس الوطني الليبي )البرملان( أن هذه 
الزيارة مبنزلة رسالة للعالم وليبيا بأن الدولة الليبية تسيطر على حقول النفط واملرافئ.
وشهد مرفأ البريقة احتجاجات مؤخرا.

بدء قبول الطعون على نتائج االنتخابات التشريعية

تونس: األحزاب تتوحد ملواجهة السبسي

الناش����ئة في بلدنا. سندعو 
الناخبني إلى تعديل املش����هد 
السياس����ي ف����ي االنتخابات 

الرئاسية«.
في املقابل، أعلن حزب نداء 
تونس الفائز في االنتخابات 
التش����ريعية ع����ن انط����اق 
حملته االنتخابية األحد من 
أمام ضري����ح الزعيم الراحل 
احلبيب بورقيبة مؤسس دولة 

االستقال.
الى ذلك، بدأت تونس تلقي 
الطعون على النتائج األولية 
لانتخابات التشريعية التي 
أعلنتها الهيئة العليا املستقلة 

لانتخابات. 
إيداع  الهيئ����ة  وق����ررت 
النتائج األولية لانتخابات 
التشريعية، التي جرت يوم 

أكتوبر املاضي، مبقريها   26
الى  الرئيس����يني بالعاصمة 
جانب سائر مقرات هيئاتها 

الفرعية. 
وق����د أف����ادت الهيئة في 
بيان لها بأنها نش����رت هذه 
النتائج مبوقعها اإللكتروني 

الرسمي، 
آج����ال  أن  وأوضح����ت 
النتائج األولية  الطعون في 
لهذه االنتخابات أمام الدوائر 
االستئنافية للمحكمة اإلدارية، 
انطلقت ام����س، ومتتد حتى 
الى أن تقدمي  األحد، مشيرة 
الطعون يكون من قبل رئيس 
أو أحد  القائم����ة املرش����حة 
القانوني  املمثل  أو  أعضائها 
للح����زب بالنس����بة للقوائم 

احلزبية عن طريق محام.

البرملان،  ف����ي  مقعدا وحيدا 
ومحمد احلام����دي أمني عام 
حزب »التحالف الدميوقراطي« 

مبقعد واحد أيضا.
وتب����دي ه����ذه األحزاب 
باخلصوص مخاوف من تغول 
حزب نداء تونس واستئثاره 
بالرئاس����ات الثاث في حال 
ك����رر فوزه ف����ي االنتخابات 

الرئاسية.
وق����ال عص����ام الش����ابي 
القيادي واملتحدث الرس����مي 
باس����م احل����زب اجلمهوري 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
إن احلزب سيعمل ضد تركيز 
جميع السلطات في يد حزب 

واحد.
وأضاف الشابي »سيكون 
ذلك مض����را بالدميوقراطية 

� وكاالت: بدأت  تون����س 
أحزاب تونس����ية مشاورات 
بش����أن دعم مرش����ح موحد 
في االنتخابات الرئاسية في 
مواجهة مرشح احلزب الفائز 
في االنتخابات التش����ريعية 
حزب ن����داء تونس، الباجي 

قايد السبسي.
ودع����ا رئي����س املجلس 
الوطني التأسيسي مصطفى 
بن جعفر ال����ى توحيد قوى 
الدميوقراطي����ة  األح����زاب 
الوسطية واالجتماعية من أجل 
التوافق حول مرشح واحد في 
الرئاسية في 23  االنتخابات 

نوفمبر اجلاري.
وجاءت نتائج االنتخابات 
صادمة خصوص����ا ألحزاب 
الق����دمي في احلكم  التحالف 
مثل ح����زب املؤمتر من أجل 
اجلمهورية برئاسة املنصف 
املرزوقي والذي حصد 4 مقاعد 
فق����ط مقاب����ل 29 مقعدا في 
انتخابات املجلس التأسيسي 

عام 2011.
بينما نال ح����زب التكتل 
العم����ل واحلريات  من أجل 
الذي يرأسه بن جعفر مقعدا 
وحيدا س����حب م����ن رصيد 
ن����داء تونس بعد تس����جيل 
خروقات في الدائرة االنتخابية 

بالقصرين.
النهضة  وخرجت حركة 
اإلس����امية بأخف األضرار 
بحلوله����ا ثانية في الترتيب 
ب�69 مقعدا خلف املتصدر نداء 

تونس ب�85 مقعدا.
ولم تقدم النهضة مرشحا 
رئاس����يا لكنه����ا أعلنت انها 
ستدعم مرشحا توافقيا من 

خارج احلزب.
وأعلن حزب التكتل الذي 
رشح رئيس����ه بن جعفر في 
االنتخاب����ات الرئاس����ية انه 
سيبدأ مشاورات مع مرشح 
ح����زب »املؤمت����ر م����ن أجل 
اجلمهورية« املنصف املرزوقي 
الرئيس املؤقت احلالي، وأحمد 
جنيب الشابي مرشح احلزب 
اجلمهوري الذي حاز بدوره 

كيري يدعو كل األطراف إلى »ضبط النفس«

إسرائيل متنع الشبان من الصالة في »األقصى«
وتشتبك مع فلسطينيني في القدس احملتلة والضفة

وأفاد ش����هود عيان بأن 
»ش����بان فلسطينيني رشقوا 
قوات الش����رطة اإلسرائيلية 
باحلجارة بعد أن انتهوا من 
أداء صاة اجلمعة في الشارع 
الرئيس في حي وادي اجلوز 
القريب من املسجد األقصى، 
فيم����ا ردت الق����وات بإطاق 
قنابل الصوت، والغاز املسيلة 
للدم����وع« دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات على الفور.
ق����ال كبير  املقابل،  ف����ي 
الفلس����طينيني  املفاوض����ني 
صائب عريقات ان احلكومة 
االسرائيلية »مسؤولة بشكل 
كامل« عن األوضاع احلالية 
املتده����ورة وانهي����ار عملية 

السام.
وأضاف عريقات في بيان 
صحافي امس ان »احلكومة 
اإلسرائيلية تتحمل املسؤولية 
الكاملة عن األوضاع املتردية 

باعتبار ان كل ما يحصل هو 
النشاطات  نتيجة الستمرار 
االستيطانية وفرض احلقائق 
على األرض خاصة في مدينة 

القدس«.
وأوض����ح ان احلكوم����ة 
اإلس����رائيلية تسعى جاهدة 
لتدمير خيار الدولتني وفرض 
الفص����ل العنصري  نظ����ام 
»القائم فعلي����ا في األراضي 
الفلسطينية«، داعيا املجتمع 
الدول����ي الى االعتراف بدولة 
فلسطني على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس.
م����ن جانبه، دع����ا وزير 
اخلارجي����ة األميركي جون 
كيري أمس كل األطراف الى 
»ضب����ط النفس« في القدس 
الش����رقية، مؤك����دا انه على 
اتصال مع الطرفني اإلسرائيلي 
والفلسطيني إضافة الى األردن 

إلعادة الهدوء.

نفسها، إن »املسجد األقصى 
خط أحمر، واملساس به مساس 
بكل مسلم«. ودعا دويكات، 
الدولية ومجلس  املؤسسات 
األمن واألمم املتحدة ل� »وقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية بكل 

أشكالها في القدس«.
وكانت فصائل فلسطينية 
بالضف����ة الغربية، دعت في 
بيانات منفصلة، إلى اخلروج 
مبس����يرات حاش����دة، امس، 
»دعما« للقدس وس����كانها، 
باإلج����راءات  و»تندي����دا« 
اإلس����رائيلية بح����ق املدينة 

املقدسة.
وفي القدس، اشتبك شبان 
فلسطينيون مع عناصر من 
الشرطة اإلسرائيلية في عدد 
م����ن املواقع بأحي����اء مدينة 
القدس الشرقية، بعد منعهم 
م����ن الوصول إلى املس����جد 
األقصى ألداء صاة اجلمعة.

وكاالت:   � عواص����م 
اندلع����ت أمس بع����د صاة 
اجلمعة، مواجهات بني شبان 
فلسطينيني وقوات إسرائيلية، 
في أحياء بالقدس الشرقية، 
ومدن متفرقة بالضفة الغربية، 
وذلك بعد منع الش����بان من 
الصاة باملسجد األقصى من 
جهة، وتفريق القوات ملسيرات 
»داعم����ة« للق����دس من جهة 
أخرى. ففي الضفة الغربية، 
أطلق اجليش اإلس����رائيلي 
أعي����رة ناري����ة ومطاطي����ة، 
وقنابل الغاز، جتاه املشاركني 
في مسيرة خرجت من مخيم 
قلنديا لاجئني باجتاه حاجز 
قلنديا العسكري الفاصل بني 
القدس ورام اهلل )وسط(، ما 
أدى إلى إصابة 5 شبان بأعيرة 
مطاطي����ة، أحدهم أصيب في 
الوجه، نقل على إثرها للعاج 
في مجم����ع رام اهلل الطبي، 

حسب شهود عيان.
ان  الش����هود  وأض����اف 
العش����رات أصيبوا بحاالت 
اختناق على احلاجز، جراء 
استنش����اقهم الغاز املس����يل 
للدموع، ومت����ت معاجلتهم 

ميدانيا.
وف����ي مدين����ة اخللي����ل 
)جنوب(، أصيب العش����رات 
بح����االت اختن����اق نتيج����ة 
استنش����اقهم الغاز املس����يل 
للدم����وع، وبج����راح ج����راء 
إصابتهم بالرصاص املطاطي، 
خال قمع اجليش اإلسرائيلي 
ملسيرة عند باب الزاوية وسط 
املدينة، خرجت من أمام مسجد 

احلسني، وفق شهود عيان.
وف����ي وقف����ة عن����د دوار 
»الشهداء« وسط مدينة نابلس 
)ش����مال(، ن����ددت الفصائل 
ب� »املمارسات«  الفلسطينية 

اإلسرائيلية في القدس.
وقال منسق جلنة التنسيق 
الفصائلي )تض����م الفصائل 
الفلسطينية( محمد دويكات، 
ف����ي كلمة له، خ����ال الوقفة 

القوات اإلسرائيلية متنع دخول الشبان للصالة في املسجد األقصى أمس                                                                                        )أ.ف.پ(

مصر: إعالن األحزاب املنضمة
لتحالف  اجلنزوري االنتخابي اليوم

القاهرة � أ.ش.أ: يعقد تيار االستقال اليوم 
مؤمترا صحافيا لإلعان عن أس���ماء األحزاب 
املنضمة للتحالف الذي قام د.كمال اجلنزورى 
ببذل مساع لتشكيله على مدار الفترة املاضية 
خلوض االنتخابات البرملانية، بحضور حشد 
جماهيري كبير وعدد من الشخصيات العامة 

والسياسية.
وذكر بيان للتيار أنه سيتم اإلعان أيضا 
عن ترشيح أول امرأة تتحدى اإلعاقة خلوض 

انتخابات برملان 2014.
يذكر أن د.كمال اجلنزورى رئيس مجلس 
الوزراء األسبق كان قد التقى في التاسع عشر من 
أكتوبر املاضي مع قيادات تيار االستقال برئاسة 
املستشار احمد الفضالي رئيس التيار ورئيس 

حزب الس���ام الدميوقراطي ضمن مباحثاته 
ملناقشة توحيد مجموعة من األحزاب املدنية 

ضمن قائمة وطنية موحدة.
إلى ذلك، غ���ادر امس وفد قضائي مصري 
رفيع املس���توى متجها الى جنيڤ، حلضور 
االجتماع الثالث الذي يعقد ملناقشة ملف استرداد 
الودائع املصري���ة املتحفظ عليها في البنوك 

السويسرية. 
وأف���ادت مصادر ماحية مبط���ار القاهرة 
الدولي بأن الوفد غادر على منت طائرة اخلطوط 
املصرية املتجهة الى جنيڤ ويضم كا من وزير 
العدل املستشار محفوظ صابر، والنائب العام 
املستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب 

غير املشروع املستشار يوسف عثمان. 

بوركينا فاسو: الرئيس كومباوري
لم يعد في السلطة

عواصم � وكاالت: اعلن ممثل جليش بوركينا 
فاسو امس للمتظاهرين ان الرئيس بليز كومباوري 
»لم يعد في السلطة«، مثيرا عاصفة من الفرح 
بني عش����رات االالف الذين احتشدوا في وسط 

العاصمة واغادوغو للمطالبة برحيله.
وقال الكولونيل بورميا فارتا الذي رفع على 
اكتاف العسكريني »ابتداء من اليوم )أمس(، 

بليز كومباوري لم يعد في السلطة«.

الى ذلك، قال وزير اخلارجية الفرنسي لوران 
فابيوس امس انه طلب من السفير الفرنسي في 
بوركينا فاسو محاولة تهدئة الوضع في البلد 
الواقع بغرب أفريقيا بعد حل البرملان وإعان 

حكومة انتقالية اثر احتجاجات حاشدة.
وقال فابيوس للصحافيني »طلبنا من سفيرنا 
أن يسهل احلل لتهدئة الوضع«، مضيفا أن قرار 

تشكيل حكومة جديدة ال يرجع لفرنسا.

محافظ سيناء: نقوم بعملية
إخالء توافقية وليس تهجيراً

عواصم � وكاالت: ش����دد الل����واء عبدالفتاح 
حرحور، محافظ ش����مال سيناء، على أن ما يتم 
حاليا في رفح هو عملية إخاء توافقي وبالرضا 
وليس تهجيرا، مضيفا: »ال يجوز أن نسمي ما 
يح����دث في رفح أنه تهجي����ر فهو إخاء ملناطق 
ذات طبيعة خاصة ألسباب أمنية، بهدف حماية 

املدنيني والقضاء على اإلرهاب«.
واعتبر حرحور، خال حديثه لبرنامج »احلدث 
املص����ري« على قناة »احل����دث« امس االول، أن 
»الوضع برفح مطمئن وليس ملتهبا، كما يريد 
البعض تصويره«، كاش����فا أن األهالي يتقبلون 
القرار اخلاص بنقلهم إلى مناطق بديلة بكل تفهم. 
وتابع: »اجلميع يدرك في رفح أن مصلحة مصر 

أهم وأغلى من أي اعتبارات أخرى«.
وأش����ار محافظ شماء س����يناء إلى أن إخاء 
املنازل لم يكن وليد اللحظة، موضحا أنه مت عمل 
استبيان لألهالي لتحديد نسبة املوافقة والرفض 
على اإلخاء، وبينت النتائج أن 65% من األهالي 
موافقون على اإلخاء وأخذ تعويض فيما %29 
منهم وافقوا على اإلخاء لكنهم طالبوا احلكومة 
بقطعة أرض بديلة، أما النسبة األخرى فطالبت 

بتوفير شقق سكنية.
وش����رح أن قيمة التعويض عن املنازل التي 
يتم إخاؤها تقدر ب����� 1200 جنيه للمتر املربع 
بالنس����بة للمبنى اخلرساني و700 جنيه للمتر 
املربع ملباني احلوائط احلاملة، مضافا لها مبلغ 
100 جني����ة كقيمة تعويضية لكل متر مربع من 

األرض املقام عليها املبنى.
ولفت إلى أنه وفقا لإلحصائيات الرس����مية، 

فعمليات النقل ستشمل 802 منزل يقطنها 1156 
أس����رة من بينها 87 منزال سبق تدميرها بسبب 
وجود أنفاق بداخلها، ولن يتم صرف تعويضات 

ألصحابها.
الى ذلك، واصلت احلمات األمنية عملها في 
تطهير ومداهمة البؤر اإلرهابية بشمال سيناء، 
والتركيز على مناطق جنوب العريش، والشيخ 
زويد وفي رفح حتى احلدود الدولية مع قطاع 
غزة، وذلك بالتزامن مع استكمال إخاء منطقة 
الشريط احلدودي. وقالت مصادر أمنية امس: إن 
قوات األمن تقوم بتمشيط تلك املناطق بالتنسيق 
والتواصل مع أهالي ومشايخ كل منطقة، حيث 
تتم مداهمة البؤر اإلرهابية وضبط اخلارجني عن 
القانون واملش����تبه فيهم، باإلضافة إلى متشيط 

مختلف مناطق احملافظة.
إلى ذل����ك، قدم مارك س����يفرز القائم بأعمال 
الس����فارة األميركية في القاهرة س����ابقا صورة 
لسياسات الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
جتاه الوضع الداخل����ي ومكافحة االرهاب، أبرز 
فيها التزامه بإعادة االستقرار الى مصر وإنعاش 
اقتصادها، مؤكدا دوره احليوي في ظل االضطرابات 

احلالية التي تشهدها منطقة الشرق االوسط. 
وأشار س����يفرز الى أن السيس����ي رد بحزم 
على الهجوم الذي ش����نه االرهابيون على موقع 
عس����كري في س����يناء مؤخرا، والذي أسفر عن 
مقتل 30 جنديا، كما توعد بشن »حرب شاملة« 
ضد اإلرهاب، وهو االمر الذي اعتبره دليا على 
جدية القيادة املصرية اجلديدة في التعامل مع 

التهديدات اإلرهابية.
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هاغل: السياسة األميركية في سورية معرضة للفشل 
بسبب ارتباك موقف واشنطن بشأن نظام األسد

األميركي���ة في س���ورية 
»معرضة للفشل«، بسبب 
االرتباك الذي يحيط مبوقف 

واشنطن من األسد.
وترك���ز إدارة الرئيس 
باراك أوباما حاليا جهودها 
عل���ى هزمي���ة »داعش«، 
وتصف الغارات التي يشنها 
التحالف على التنظيم بأنها 
الطريق���ة الوحيدة لوقف 
خطوط إمدادات التنظيم.

وتخط���ط واش���نطن 
لتسليح وتدريب مجموعة 
من خمسة آالف مقاتل من 
السوريني املعتدلني، لكنها 
الوقت  تلتزم الصمت في 
التي  الهجمات  ذاته حيال 
يش���نها نظام األسد على 
املجموعات املسلحة املعتدلة 

في سورية.
ويصب بعض األعضاء 
في الكونغرس األميركي، إلى 
جانب محللني ومتقاعدين 
عسكريني ونش���طاء في 
املعارضة السورية سيال 
من االنتقادات لسياسات 
أوبام���ا جت���اه س���ورية، 
متهمني اإلدارة األميركية 
بأنها تدعم نظام األسد من 
خالل الضربات اجلوية التي 
تستهدف تنظيم »داعش« 
وحده دون النظام، مع عدم 
وجود أي مؤشرات على أي 
استهداف للنظام وقواته.

ووصف الباحث األميركي 
في الشؤون الدولية أنتوني 
كوردس���مان، والذي يقدم 
النصح واملشورة للپنتاغون 
بني احلني واآلخر، وصف 
السياس���ة األميركية في 
سورية بأنها متثل »فوضى 

استراتيجية«، في مؤشر 
عل���ى ضبابي���ة املوق���ف 
األميركي وعدم وضوحه.

الى ذل���ك، قدم مبعوث 
الى سورية  االمم املتحدة 
س���تيفان دي ميس���تورا 
ملجل���س االم���ن الدول���ي 
»خطة حت���رك« تقضي ب� 
»جتميد« القتال في بعض 
املناطق بالبالد، للسماح 
بنقل مساعدات والتمهيد 

ملفاوضات.
وصرح دي ميس���تورا 
للصحافي���ني بعد اجتماع 
ملجلس االمن الدولي، امس 
االول، بانه ليس���ت لديه 
خطة س���الم وامنا »خطة 
حت���رك« للتخفي���ف من 
معاناة الس���كان بعد اكثر 
من ثالث سنوات من احلرب 

في سورية.
وق���دم املبعوث االممي 
اقتراحه ملجلس االمن بعد 
زيارة الى روسيا وايران، 
وقبلهما الى دمشق الشهر 

املاضي.
ومن جهته، اكد السفير 
السوري لدى االمم املتحدة 
بشار اجلعفري ان حكومته 
مستعدة للنظر في اقتراح 
دي ميستورا لكنها تنتظر 

تفاصيل اضافية بشأنه.
وقال ديبلوماسيون ان 
الدول االعضاء في مجلس 
االم���ن منفتحة الى حد ما 
على »خطة دي ميستورا« 
التي قد تكون خطوة اولى 
على طريق حوار وطني، 
لكنه���ا تريد مزي���دا من 

التفاصيل.

املتحدة«.
ولفت إلى أن عودة هؤالء 
للقتال، هي ما دفع بالده إلى 
البلدان  طلب تعهدات من 
املضيفة لهم، بعدم متكينهم 

من مغادرتها.
وتابع »نفعل كل ما في 
طاقتنا، لضم���ان أن هذه 
التعهدات، لن تسمح لهؤالء 
املعتقل���ني، بأن يذهبوا ملا 
وراء املس���موح به، لكي 
يتم ضم���ان وجودهم في 
البل���دان املضيفة  ه���ذه 
التي تستقبلهم، لكننا في 
الوقت ذاته، نعلم أن بعض 
هؤالء قد انضموا بالفعل 

للقتال«.
وف���ي س���ياق متصل، 
وج���ه هاغل مذك���رة إلى 
البيت األبيض انتقد فيها 
االستراتيجية األميركية في 
سورية، وطالب واشنطن 
إزاء  بالكشف عن نواياها 

نظام األسد.
وقال مسؤول في وزارة 
الدفاع، أمس االول، تأكيدا 
لتقرير نش���رته صحيفة 
»نيويورك تاميز« إن مذكرة 
هاغل أرس���لت األسبوع 
املاض���ي إلى مستش���ارة 
الرئيس اوباما لألمن القومي 

سوزان رايس.
وذكر تقرير »نيويورك 
تاميز«، نقال عن مساعدي 
هاغل، أن املذكرة هي مثال 
عل���ى أن وزير الدفاع هو 
أكثر تصميما خلف األضواء 
مما يشير إليه حتفظه في 

العلن.
وقال���ت الصحيفة إن 
هاغل حذر من أن السياسة 

عواصم- أ.ف.پ : حذر 
وزير الدفاع االميركي تشاك 
هاغل من ان نظام الرئيس 
الس���وري بش���ار االسد 
الغارات  قد يس���تفيد من 
التي  اجلوي���ة االميركية 
تس���تهدف مواقع لتنظيم 
الدولة االسالمية »داعش«، 
محذرا من فشل السياسة 
األميركي���ة في س���ورية، 
الذي  بس���بب االرتب���اك 
يحيط مبوقف واش���نطن 

من األسد. 
وقال هاغل في مؤمتر 
صحافي ان الواليات املتحدة 
والتحالف الدولي يقصفان 
يوميا املتطرفني في العراق 
وسورية »دعما للحكومة 
العراقي���ة ولتأمني مجمل 

الشرق االوسط«. 
الواقع،  واضاف »ف���ي 
نعم، االس���د قد يستفيد« 
من ه���ذه احلملة اجلوية 
للتحال���ف الدولي بقيادة 
واش���نطن ض���د جهاديي 
»داع���ش« ف���ي س���ورية 
والع���راق، لكنه تدارك أن 
»الواليات املتحدة ستستمر، 
إلى  الدعوة  رغم ذلك، في 

تنحي األسد«.
وكشف هاغل عن علم 
واشنطن بانضمام عدد ممن 
كانوا معتقلني س���ابقا في 
سجن غوانتانامو، للقتال 
في العراق وسورية، قائال 
»نحن على علم بانضمام 
عدد مم���ن كانوا معتقلني 
في غوانتانامو إلى هناك، 
ونعتقد أن سياس���ة غلق 
سجن غوانتانامو، ستكون 
الواليات  ف���ي مصلح���ة 

)أ.پ( آليات عسكرية تابعة لقوات البشمركة خالل تواجدها مبعسكر قرب احلدود التركية -  السورية استعدادا لدخول »كوباني« أمس األول 

واشنطن: لدينا 
علم بانضمام 

عدد من معتقلي 
»غوانتانامو« إلى 
القتال في العراق 

وسورية

»الپنتاغون«: سنوسع مهمتنا لتشمل تدريب قبائل »األنبار«

السيستاني يدعو احلكومة العراقية لدعم العشائر ضد »داعش« 
وبغداد تعتزم تشكيل أفواج عسكرية لـ »حترير« املوصل

لوضع الخط���ط األمنية 
لطرد »داعش« من مدينة 
الموص���ل، مركز محافظة 

نينوى، شمالي البالد.
وق���ال أبراهم���ي ف���ي 
تصريح لوكالة »األناضول«: 
المحافظة قرر  إن مجلس 
بعد اجتماع���ات أعضائه 
في بغداد التي استمرت 5 
أيام لوض���ع خطط أمنية 
لتطهي���ر الموص���ل م���ن 
»داعش«، تشكيل 7 أفواج 
تتبع لوزارة الداخلية من 
العناصر األمنيين السابقين 
وتش���كيل فرقة عسكرية 
من الجيش العراقي تتبع 
لوزارة الدفاع، وأوضح أن 
وزارت���ا الدفاع والداخلية 
وعدت���ا بتقدي���م جمي���ع 
أن���واع الدعم العس���كري 
العس���كرية  للقطع���ات 
التي س���يجري  الجديدة 
تشكيلها وستتمركز على 
أطراف الموصل، وتزويدها 
بمختلف أنواع األس���لحة 
والعت���اد لضمان تحقيق 
الغاي���ة التي ش���كلت من 
أجلها في تحرير الموصل 

من عناصر »داعش«.
الى ذلك، قال الجنرال 
مارتن ديمبسي رئيس هيئة 
األركان المشتركة للقوات 
األميركي���ة: ان الوالي���ات 
المتحدة تحتاج الى توسيع 
المحدودة لتقديم  مهمتها 
المشورة والمساعدة في 

العراق لتصل إلى محافظة 
المحاصرة، حيث  األنبار 
العراقية معزولة  القوات 
وف���ي مواق���ع دفاعية في 

مواجهة »داعش«.
وأضاف ديمبسي، خالل 
مؤتمر صحافي هقده بمقر 
»الپنتاغون« مساء امس 
االول، ان���ه يتعي���ن على 
الحكومة العراقية ان تكون 
مستعدة لتسليح العشائر 
الس���نية كش���رط مسبق 
للحصول على مستشارين 
من الخارج، الفتا الى انه 
»لدينا مؤشرات إيجابية 
بأنهم مستعدون لكننا لم 
نبدأ في عم���ل ذلك حتى 
اآلن«. ولم يتضح ان كان 
المستشارون سيكونون 
أمريكيين أم يأتون من دول 
مشاركة اخرى في التحالف 
الواليات  ال���ذي تق���وده 

المتحدة.
وميدانيا، أفادت مصادر 
أمنية عراقية بأن عناصر 
تنظيم »داعش« فجروا امس 
جسرا لمرور القطارات في 
احدى المناطق شمال غربي 

مدينة بيجي.
وأبلغت المصادر وكالة 
األنباء األلمانية »ان عناصر 
الدولة اإلس���المية فجرت 
جسرا لمرور القطارات بين 
مدينة صالح الدين وبيجي 
عند منطقة الفتحة شمال 

غربي المدينة«.

والش���رطة والبيشمركة 
والحش���د الوطني تعطي 
النصر  األمل للجميع بأن 
على اإلرهابيين امر ممكن 
مع توافر مقومات النصر 
من وحدة الصف واالرادة 
الوطنية الخاصة لتحرير 
جميع المناطق من سيطرة 

االرهابيين«. 
وفي هذه األثناء، كشف 
رئيس اللجنة األمنية في 
مجل���س محافظة نينوى 
محمد إبراهيم، أن الحكومة 
االتحادي���ة وافق���ت على 
أفواج وفرقة  تش���كيل 7 
عسكرية تتبع لقواتها، في 
إطار االستعدادات الجارية 

بغ���داد � د.ب.أ: دع���ت 
الش���يعية  المرجعي���ة 
العراق بزعامة  العليا في 
علي السيستاني الحكومة 
العراقية إلى تقديم الدعم 
واألسناد للعشائر العراقية 
التي تقاتل ف���ي المناطق 
الت���ي تس���يطر عليه���ا 
عناصر تنظيم » داعش« 

في العراق.
وقال وكيل السيستاني، 
المه���دي  الش���يخ عب���د 
الكربالئي خ���الل خطبة 
ص���الة الجمعة امس أمام 
آالف م���ن المصلي���ن في 
مدينة كربالء انه »مطلوب 
م���ن الحكوم���ة العراقية 
ووزارتي الدفاع والداخلية 
تقديم الدعم واإلسناد إلى 
التي  العراقية  العش���ائر 
تقاتل اإلرهابيين وكذلك 
تحقيق المطالب المشروعة 
المقدمة من قبلهم والتي 
تثبت قدراتهم على الصمود 
وثباته���م عل���ى المواقف 
وصد هجمات اإلرهابيين 
وتوف���ر الفرصة واإلرادة 
لهم لالنضمام إلى صفوف 
المقاتلين ض���د داعش«. 
ونقل���ت وكال���ة األنب���اء 
الكربالئي  األلمانية ع���ن 
قوله »لقد قامت عصابات 
»داعش« اإلرهابية بإعدام 
أبناء  أع���داد كبيرة م���ن 
بعض العش���ائر الكريمة 
في المنطق���ة الغربية من 

الع���راق التخاذهم موقفا 
وطني���ا ش���جاعا لرفض 
اإلرهابيي���ن والدفاع عن 
مدنهم واهاليهم وهذا ليس 
بمستغرب عن سلوكيات 
وممارس���ات هذا التنظيم 
البعيد عن قيم اإلس���الم 
واإلنسانية ونحن نواسي 
أهالي الضحايا ونتعاطف 
معهم ونؤكد على إخوتنا 
وابنائنا واحبتنا من ابناء 
هذه العش���ائر أن خالص 
العراق من اإلرهاب الداعشي 
ال يتم إال بتضافر الجهود 
بين الجميع«. وتابع »من 
المؤك���د ان االنتص���ارات 
لق���وات الجيش  األخيرة 

إحباط هجوم لـ »داعش« 
على جامعة تكريت

بغداد ـ وكاالت: متكنت القوات األمنية العراقية من قتل 
عناصر من تنظيم داعش في معارك عنيفة وقعت مبحيط 

جامعة تكريت في محافظة صالح الدين. 
وأكد مصدر أمني حسبما ذكرت وكالة األخبار العراقية 

)واع(  أن »القوات األمنية متكنت من صد هجوم 
لعصابات داعش اإلرهابية على جامعة تكريت فجر امس، 

حيث بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة عند محيط 
اجلامعة أعقبها معارك عنيفة بني اجلانبني«.

وأشار إلى أن »القوات األمنية متكنت من صد الهجوم 
وقتل تسعة من الدواعش املهاجمني«.

أردوغان: اتهام تركيا بدعم »داعش« ظلم وإجحاف

عواصم � وكاالت: قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ان اتهام أنقرة بدعم تنظيم »داعش« 
ظلم وإجحاف بحقها »بعد كل ما قدمناه لالجئني 

السوريني والعراقيني«.
وأشار أردوغان، خالل مؤمتر صحافي عقده 
مع نظيره الفرنسي فرانس����وا هوالند بباريس 
امس، الى إن الس����نة في العراق يواجهون أيضا 

خطر »داعش«.
من جهته، قال الرئيس هوالند: »في سورية 
خصم����ان هما: داعش واألس����د وهناك تآلف بني 
الطرفني«. من جه����ة أخرى،  قال رئيس الوزراء 
التركي احمد داود اوغلو ان حكومته س����تحافظ 
دائما على األمل وااللتزام من اجل حتقيق »السالم 
الداخلي« وحل القضية الكردية.وأضاف اوغلو 
في خطاب متلفز امس األول »ما نحتاج إليه هو 

وحدة جميع طوائ����ف املجتمع التركي مع نفس 
احلس والضمير اجلماعي«، داعيا جميع األفراد 
والتنظيمات للمشاركة في عملية السالم الداخلي 
بحرص ومسؤولية بعيدا عن عقلية »اإلرهاب« 
والتخريب.واكد رئيس الوزراء التركي مجددا »لن 
نسمح ألحد بضرب وحدتنا وتضامننا أو يعطل 
مسيرتنا السلمية« مشيرا إلى ان تركيا ستكون 
محررة من األعباء وستنطلق إلى األمام حاملا تتم 

تسوية القضية الكردية.
على صعيد اخر، أعلن مسؤولون في شركة 
»لوكهيد مارتن«، التي تعمل على إنتاج الطائرة 
املقاتلة  )اف- 35( عالية التطور، أن تركيا ستتسلم 
أول مقاتلتني سيتم إنتاجهما عام 2018، وأن هذه 
الدفعة عبارة عن جزء من صفقة تشمل 100 مقاتلة 

من الطراز عينه.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خالل املؤمتر الصحافي باإلليزيه أمس    )أ.ف.پ(

داود أوغلو: أنقرة متفائلة بحل القضية الكردية

تعاطف واسع مع »داعش« بني شباب بريطانيا

كييڤ طالبتها بعدم االعتراف بانتخابات لوغانسك ودونيتسك

األمم املتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدًا 
يقاتلون في سورية والعراق

»سي آي أيه«: أكثر من ألف مقاتل أجنبي 
يصلون سورية شهرياً 

روسيا حتث السلطات األوكرانية واالنفصاليني 
على بدء »حوار جدي« حلل النزاع

لن����دن - أ.ف.پ: أفاد تقري����ر لالمم املتحدة 
بأن نحو 15 الف اجنبي من 80 بلدا توجهوا الى 
سورية والعراق خالل السنوات املاضية للقتال 

في صفوف تنظيمات مثل »داعش«.
ويع����زو التقري����ر ال����ذي نش����رت صحيفة 
»الغارديان« البريطاني����ة مقتطفات منه امس، 
هذا العدد املرتفع الى تراج����ع تنظيم القاعدة، 
لكن����ه يقول ان »نواة التي����ار املتطرف« التزال 

ضعيفة.
واضاف التقرير الذي اعدته جلنة مراقبة نشاط 
القاعدة في مجل����س االمن الدولي انه منذ 2010 
بات عدد اجلهاديني االجانب في سورية والعراق 
»يزيد بعدة مرات عن عدد املقاتلني االجانب الذين 
مت احصاؤهم بني 1990 و2010، وهم في ازدياد«.

واشار الى ان »هناك امثلة على مقاتلني ارهابيني 
اجانب جاءوا من فرنسا وروسيا وبريطانيا« وفي 
اإلجمال م����ن 80 بلدا بعض منها »لم يعرف في 

السابق مشكالت على صلة بالقاعدة«.
واكد التقرير االممي ان انشطة تنظيمات مثل 
»الدولة االسالمية« تتركز بشكل خاص في الدول 
التي تنش����ط فيها، حيث ان »الهجمات الكبيرة 
)ضد اهداف( عبر احلدود او اهداف دولية تبقى 
قليلة«، لكنه ركز على اخلطر الذي ميثله هؤالء 
املقاتلون لدى عودتهم الى بلدهم االصلي وهو 
تهدي����د دفع العديد من البلدان مثل بريطانيا او 
فرنسا الى اتخاذ تدابير للكشف عنهم ومنعهم 

من التوجه الى سورية والعراق.

عواصم - عاصم علي ووكاالت

 قالت وكالة االستخبارات األميركية )سي آي 
أيه( أن اكثر من 1000 مقاتل أجنبي يتدفقون شهريا 
إلى سورية لالنضمام إلى التنظيمات املتطرفة، 

بحسب تقرير نشرته الوكالة مؤخرا.
وبحسب التقرير، الذي أوردت مضمونه »قناة 
العربية« اإلخبارية، فإن هذا الرقم لم يتغير بعد 
الضربات اجلوية التي تنفذها الواليات املتحدة 
على مواقع تنظيم »داعش« أو بعد اتخاذ كثير من 
الدول الغربية إجراءات ملنع مواطنيها من السفر، 
بل ان األعداد تستمر في االزدياد بسبب الغضب 

من التدخل األميركي.
ويعني هذا أن عدد املقاتلني األجانب في سورية 
رمبا فاق ال� 16 ألفا، قتلت الضربات اجلوية منهم 

حتى اآلن نحو 500 فقط.

في س����ياق غير بعيد، أظهر استطالع جديد 
للرأي ف����ي بريطانيا نتائج غير متوقعة تتعلق 
»داعش«، حيث تبني أن واحدا من بني كل سبعة 
بريطانيني من فئة الشباب البالغني يتعاطفون 
مع هذا التنظيم.وتبني من االستطالع الذي نشرت 
نتائجه جريدة »تاميز« البريطانية أن »داعش« 
يحظى بتعاطف في أوساط الشباب البالغني ممن هم 
دون ال� 35 عاما، وسط ارتفاع في أعداد الساخطني 
على السياسة بشكل عام ممن ليس لديهم اهتمام 

بالشؤون السياسية في بريطانيا.
وبحسب االستطالع، الذي نقلت نتائجه »العرية 
نت« امس، فإن واحدا من بني كل عشرة شباب في 
لندن يتعاطف مع »داعش«، أما في اسكتلندا فإن 
النس����بة تنخفض إلى واحد من بني كل 12 شابا، 
وتسجل النسبة ارتفاعا ملموسا في أوساط الشباب 

ممن هم دون ال� 25 عاما.

موس����كو- أ.ف.پ: دعت روس����يا السلطات 
األوكرانية في كييڤ واالنفصاليني في الش����رق 
اوكرانيا الى بدء »حوار جدي«، بهدف انهاء النزاع 
املسلح الدائر منذ ابريل املاضي.وقال الكرملني 
في بيان امس »تؤيد روسيا بدء حوار جدي بني 
املركزية وممثلي منطقتي  احلكومة االوكرانية 
دونيتس����ك ولوغانسك األمر س����يتيح حتقيق 
االستقرار العام للوضع في البالد«. وجاءت دعوة 
موسكو غداة اتصاالت جرت بني الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني مع كل من رئيس اوكرانيا بترو 
بوروشنكو والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 

واملستشارة االملانية اجنيال ميركل.
واوضح الكرملني ان الق����ادة االربعة »اكدوا 
التزامهم مبواصلة تطبيق اتفاقات مينسك من اجل 

ضمان استقرار الوضع« في شرق اوكرانيا.
وتزامنت هذه االتصاالت مع التوصل التفاق 
حول امدادات الغاز الروسي الوكرانيا ونقل الغاز 
نحو اوروبا بعد اشهر من املفاوضات، وهو االتفاق 
الذي وصفته الرئاسة الروسية بانه »خطوة مهمة 

لتزويد اوروبا بالغاز بصورة مستمرة«.
وفي هذه االثناء، دعت كل من املانيا وفرنسا 
واوكرانيا، روسيا الى عدم االعتراف باالنتخابات 
التش����ريعية والرئاسية التي س����تنظم غدا في 

لوغانسك ودونيتس����ك االنفصاليتني في شرق 
اوكرانيا، وفق ما اكدت الرئاس����ة االوكرانية في 

بيان امس.
وتوصلت اوكرانيا وروسيا واالحتاد االوروبي 
مساء امس االول في بروكسل الى مخرج موقت 
للخالف حول تسليم الغاز الروسي يضمن امدادات 

كييڤ وكذلك اوروبا قبل فصل الشتاء.
وق����ال رئيس املفوضي����ة االوروبية جوزيه 
مانوي����ل باروزو في مؤمتر صحافي: ان االتفاق 
جاء ثمرة ل�»روح املسؤولية السياسة ومنطق 
التعاون واحلس االقتصادي السليم«. واضاف 

»انها حلظة مهمة المننا في مجال الطاقة«.
واكد باروزو انه »ليس هناك اي سبب ليشعر 
الناس بالبرد هذا الش����تاء في اوروبا« التي مير 
اجلزء االكبر من وارداتها من الغاز الروسي عبر 
اوكرانيا. وبعد يومني من املفاوضات الشاقة وقع 
االتفاق وزيرا الطاقة الروس����ي الكسندر نوفاك 
واالوكراني ي����وري برودان واملفوض االوروبي 
لشؤون الطاقة غونتر اوتينغر. واستتبع االتفاق 
مبلحق وقع عليه باالحرف االولى رئيس مجموعة 
الغاز الروسية غازبروم اليكسي ميلر ورئيس 
مجموع����ة الغ����از االوكرانية نفتوغ����از اندري 

كوبوليف.
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بري يطرح شرطًا 
ميثاقيًا جديداً على 

جلسة التمديد 
ملجلس النواب 
والعماد قهوجي 

يعلن من طرابلس 
استكمال املعركة 

ضد اإلرهاب

بيروت: لم يكن ما صدر عن الرئيس سعد 
احلريري قبل أيام مجرد بيان سياسي وإمنا 
حمل في مضمونه مشروع مبادرة سياسية 

للخروج من األزمة املتفاقمة، وبدءا من انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية.

وهذه املبادرة القت االرتياح والترحيب من 
جانب الرئيس نبيه بري الذي رأى فيها حسنات 
وإيجابيات كثيرة وسيئات وسلبيات قليلة، ومن 
جانب النائب وليد جنبالط الذي، وبعدما أيقن أن 

حركته السياسية األخيرة التي شملت الساحة 
املسيحية لم تصل الى نتيجة، كان السبّاق الى 

تلقف املبادرة ومالقاتها والتعويل عليها إلحداث 
اختراق سياسي في جدار األزمة التي بدأت أزمة 
فراغ رئاسي وتدحرجت الى مشروع أزمة شاملة 

مع نسبة عالية من املخاطر األمنية.
ويعتبر جنبالط أن مبادرة احلريري جدية 

ومهمة وميكن البناء عليها، وأنها أطلقت املوقف 
األهم للحريري في سنة االستحقاقات وقدمت 

طرحا متقدما يالقي ما كان هو )أي جنبالط( 
اقترحه ونصح به تكرارا وحتديدا جلهة:

- اخلروج من السجال العقيم حول مسألة 
التورط والتدخل في احلدث السوري واألسباب 

والتداعيات واالنتقال الى التعاطي مع الواقع 
اجلديد ونتائجه.

- الفصل بني األزمة السورية والوضع اللبناني 
سياسيا وعسكريا )مع إعالن احلريري رفضه 

حتويل املعارضة السورية لبنان ساحة تتساوى 
في اخلراب مع الساحة السورية، ورفضه 

االنتقام من حزب اهلل على األرض اللبنانية(.
- عدم حصر املوقف االنتقادي واالعتراضي 
في حزب اهلل ووجوب انسحابه من سورية. 

)احلريري انتقد املعارضة السورية ودعا 
الى وجوب مراعاتها لواقع لبنان وتركيبته 

وأوضاعه ومصاحله(.
- سياسة مد اليد والدعوة الى احلوار الذي يبدأ 
من نقطة االتفاق على رئيس جديد للجمهورية. 

إذا كان احلريري فعل ما عليه ورمى حجره 
السياسي في املياه اللبنانية الراكدة محدثا 

»دوائر واهتزازات«، فإن هذه الدوائر تتالشى 
وقوة الدفع للمبادرة تستنفد وتستهلك سريعا 
في ظل األوضاع الضاغطة، إذا لم جتد »مبادرة 

احلريري« من يسوقها ويفعلها ويستثمرها. 
وهذا ما بدأ به جنبالط الذي »جتند« لهذه 

املهمة بتشجيع ضمني من الرئيس بري الذي 
يكتفي بتحريك اللعبة من وراء الستارة مقيدا 
باعتبارات العالقة مع حزب اهلل وموقفه. ومن 

الواضح أن التحدي األكبر أمام جنبالط هو 
في إقناع حزب اهلل بالتفاعل إيجابا مع مبادرة 

احلريري ومالقاتها. ومن الواضح أيضا أن 
حزب اهلل هو املعني األول بهذه املبادرة وهذه 

الدعوة الى احلوار من جانب املستقبل الذي 
يرى أن الوقت مناسب واملجال متاح للبدء في 
حوار موضعي )محدد في موضوعه( ومحلي 

)مبعزل عن الوضع اإلقليمي( ولتحقيق 

»التقاطع التفاهم« الثالث هذا العام بني املستقبل 
وحزب اهلل الذي كان حتقق حول احلكومة أوال 

واآلن حول التمديد ملجلس النواب، والحقا 
حول رئاسة اجلمهورية.

حتى اآلن حزب اهلل لم يظهر اكتراثا مببادرة 
احلريري ولم يثمنها ولم يفعل شيئا ملالقاتها، 

ويتجاهلها كما جتاهل عودة احلريري الى 
بيروت، إذ لم يالقه حزب اهلل بترحيب أو بلقاء.

ومن املرجح أن يكون موقف حزب اهلل ازاء 
هذه املبادرة، وجوهرها الفعلي هو التفاهم على 
»رئيس توافقي«، حذرا ومتريثا لألسباب التالية: 

-مراعاة موجبات التحالف مع العماد ميشال 
عون وأخذ مصاحله السياسية في االعتبار، 

وخصوصا في االستحقاق الرئاسي الذي 
يضعه احلزب عند عون ويحيل إليه كل 

املتصلني واملراجعني في هذا اخلصوص...
وبالتالي ال انتقال الى مرحلة »الرئيس 

التوافقي« من دون موافقة عون ومن دون 

إرضائه...
- عدم رغبة حزب اهلل في تكرار سيناريو العام 

2008 إذا كان احلريري راغبا في ذلك. حزب 
اهلل ليس متحمسا لـ »الرئيس التوافقي« وال 

يريد تكرار جتربة ميشال سليمان.
- وجود فجوة في العالقة مع تيار املستقبل 

وشيء من أزمة ثقة متجددة. حزب اهلل يعتبر 
مواقف املستقبل غير كافية وتعكس ارجتاجا 

وازدواجية.
- املعطى اإلقليمي الذي يجعل أن هناك ترابطا 

بني الوضع في لبنان والوضع في املنطقة، 
السيما امللف السوري. فأقصى ما ميكن 

حتقيقه هو إبقاء الستاتيكو القائم، وأما احللول 
والتسويات مبا في ذلك رئاسة اجلمهورية 

فإنها تنتظر جالء الوضع في سورية في ضوء 
ما ستؤول إليه حرب التحالف الدولي ضد 

اإلرهاب، وقبل ذلك ما ستؤول إليه املفاوضات 
النووية في مرحلتها النهائية.

٭ احلكومة باقية: يبدي وزير بارز اطمئنانه الى 
أن احلكومة باقية الى حني انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، متوقعا أن تكون حكومة سالم هي 

األطول عمرا بني حكومات لبنان ألن انتخاب 
الرئيس سيطول كثيرا.

٭ اجلميل األب يرفض اقتراح االبن: اعترض الرئيس 
أمني اجلميل على االقتراح الذي تقدم به جنله 

النائب سامي اجلميل الستقالة وزراء احلزب من 
احلكومة استكماال المتناعهم عن توقيع مراسيم 
نشر القوانني التي أقرها مجلس النواب مؤخرا 
على أساس أن حزب الكتائب يعتبر أن مجلس 

النواب ليس في وضع تشريعي بل عليه انتخاب 
رئيس اجلمهورية أوال. إال أن الرئيس اجلميل 

رفض اقتراح جنله وقال إن املرحلة تقضي بأن 
يواصل وزراء احلزب حتمل مسؤولياتهم في 

احلكومة نظرا للظروف الراهنة، إضافة الى أن 
مثل هذه اخلطوة لن تغير في الواقع القائم، ال 

بل تضعف املشاركة املسيحية في إدارة شؤون 
البالد التي يتوالها مجلس الوزراء من خالل 
ممارسته وكالة صالحيات رئيس اجلمهورية.
٭ قهوجي إلى السعودية قريبا: زيارة قريبة لقائد 

اجليش العماد جان قهوجي الى اململكة السعودية 

لشكر قيادتها على املساعدات والهبات املقدمة 
الى اجليش، وللبحث في تطورات احلرب على 

اإلرهاب وسبل التنسيق والتعاون.
٭ ظروف وتوقيت انسحاب جعجع: مصدر سياسي 

بارز في القوات اللبنانية يؤكد أن د.سمير 
جعجع هو من يحدد ظروف وتوقيت انسحابه 
من معركة الرئاسة والثمن السياسي في عملية 

اختيار الرئيس التوافقي، حيث يكون له حق 
الڤيتو واالعتراض. هذا املصدر يذكر بأن املشكلة 

ليست في ترشيح جعجع وإمنا في موقف 
العماد عون وحزب اهلل، ويؤكد أن الرئيس سعد 

احلريري ملتزم بأن اختيار الرئيس التوافقي 
سيتم باالتفاق مع حلفائه املسيحيني.

٭ بكركي واألقطاب املوارنة: لم يتجاوب البطريرك 
بشارة الراعي مع اقتراح قدم إليه لدعوة األقطاب 

املوارنة األربعة الى اجتماع داخل الصرح 
البطريركي في بكركي حلثهم على توحيد 

موقفهم من االستحقاق الرئاسي املجمد منذ 
خمسة أشهر. وقال البطريرك ملعاونيه إنه ال 

فائدة من مثل هذا اللقاء ألنه سيكرس االنقسام 
داخل الطائفة املارونية وسيظهر عجز بكركي عن 

»املونة« على األقطاب لتسهيل انتخاب الرئيس 

العتيد للجمهورية.
٭ ال خالف بني عون وبري: بتكليف من الرئيس نبيه 

بري، أبلغ وزير املال علي حسن خليل من يعنيهم 
األمر أنه ال خالف سياسيا بني بري والعماد 

ميشال عون، وأن اخلالفات التي ظهرت حول 
مشاريع وزارية ال تعكس أي خالف سياسي.
٭ سماحة يكتب مذكراته: ينكب الوزير السابق 

ميشال سماحة في سجنه على كتابة مذكراته، 
ومطالعة الكتب الدينية والصالة والتأمل 

وممارسة الرياضة الروحية، وينقل عنه إصابته 
بخيبة األمل من تخلي رفاق الدرب عنه.

»مبادرة احلريري« تنتظر »مالقاة« حزب اهلل.. هل من أمل؟
حتليل إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

مصادر: املوفد القطري توجّه إلى جرود عرسال بعد اصطحابه ست شاحنات متوين لالجئني

الدوحة تعود للوساطة في ملف اللبنانيني املخطوفني
واللواء إبراهيم يلوّح بالتخلي عن امللف إذا لم يتوقف »التشويش«

يق����ول: هناك ف����ارق كبير 
التف����اوض واالبتزاز،  بني 
ومن ي����رد اللعب على هذا 
امللف وأخذه، فليفعل، املهم 
النتيجة، ولذلك كان تأكيده 
بأنه غير متمسك بهذا امللف 
ويعتبره كرة ن����ار، مهددا 
بتركه نهائيا، حال استمرار 
ما وصفه بالتشويش على 

مهمته.
أهال����ي  بع����ض  وكان 
العسكريني املخطوفني تناول 
أداء اللواء ابراهيم في هذا 
امللف مبا فسر على انه وحي 

يوحى.
الوزراء  وكان مجل����س 
أج����از بناء لطل����ب اللواء 
عباس ابراهيم ارسال قافلة 
من ست ش����احنات محملة 
الغذائية وبطانيات  باملواد 
نقلها املوفد القطري معه الى 
عرسال مبواكبة من ضباط 
االمن العام اللبناني، قبل ان 
يتوجه االخير الى اجلرود 
ملتابعة التفاوض مع النصرة 

وداعش.
رئي����س احلكومة متام 
سالم التقى اهالي العسكريني 
املخطوف����ني، بعد جلس����ة 
الوزراء مس����اء،  مجل����س 
وابلغهم مبا لديه، وانه اآلن 
بصدد ترق����ب عودة املوفد 
القطري من جرود عرسال 

بشروط اخلاطفني.
وفي معلومات »األنباء« 
ان املوفد القطري السوري 
اجلنسية، سيعود بالئحة 
م����ن النص����رة وأخرى من 
داعش، بعد تع����ذر تفاهم 
التنظيمني على الئحة شروط 

موحدة.
وبالنسبة جللسة مجلس 
ال����وزراء فقد متخضت عن 
تخصيص مبلغ 30 مليار 
ليرة لبناني����ة )20 مليون 
دوالر( تعويضات ألهالي 
التبانة وسواها من االحياء 
اكتوت  التي  الطرابلس����ية 
باملواجهة االخيرة بني اجليش 
واملسلحني، تسريعا لعملية 
ترميم املنازل واملتاجر في 

هذا الطقس العاصف.
كما قرر مجلس الوزراء 
انه����اء وصاي����ة ش����ركة 
»سوكلني« على ملف النفايات 
في بيروت وجبل لبنان، عبر 
الوزير محمد  اقرار تقرير 
املش����نوق ح����ول معاجلة 
النفاي����ات الصلبة على ان 
يصار الى اجراء مناقصات 
جديدة مبا يفتح املجال امام 

القطاع اخلاص مجددا.
اكد قائد  الوقت  في هذا 
اجليش العماد جان قهوجي 
ان لبنان يكون قويا عندما 
يكون جيشة قويا، الفتا الى 
ان قوة اجليش هي بوحدته، 

وباحلفاظ على لبنان.
قهوج����ي ال����ذي تفق����د 
املنتش����رة في  الوح����دات 
طرابلس ومحيطها توجه 
اللبناني����ني بالقول:  ال����ى 
اللبنانيني ال  ل����كل  اق����ول 
احد يخاف وال احد يفزع، 
اجليش موجود، واضاف: 
انا ال اخشى املستقبل مهما 
حصل م����ن حولنا بفضل 
وجودك����م ولقد اثبتم انكم 

حماة الوطن.
وزار قهوج����ي ورئيس 
االركان اللواء وليد سلمان 
امل����الزم االول ندمي  عائلة 
الذي استشهد في  سمعان 
الشمال، وقدما لهم  احداث 
التعازي في كنيسة »بقنايا« 

املنت.
وق����ال العم����اد قهوجي 
لذوي الضابط الش����هيد ان 
الشهداء ودماء رفاقه  دماء 
الش����هداء واجلرحى حمت 
وحدة لبنان من مش����اريع 
الفتنة والفوضى التي كان 
يخطط لها االرهابيون، مؤكدا 
االس����تمرار في مطاردة كل 
املعتدين على العسكريني 

حتى توقيفهم. 
مصدر عس����كري رفيع 
اكد ان قهوجي اراد توجيه 
رس����الة حازمة من الشمال 
تتمث����ل بأص����رار اجليش 
على استكمال املعركة ضد 

االرهاب.

التي متيل الى التمديد ولن 
يبقى في حيز الرفض سوى 
التغيير واالصالح  كتلتي 
والكتائب الى جانب حتفظات 

للقوات اللبنانية.
بدوره البطريرك املاروني 
بشارة الراعي، حامل صليب 
الرئاسة اللبنانية بال منازع، 
أس����ف من أس����تراليا على 
األزمة االقتصادية اخلانقة، 
ومن خلفها األزمة السياسية 
اخلطرة جدا التي نستطيع 
ان نقول معه����ا اننا بلغنا 
الى الهاوي����ة مع الصفقات 
ومتويل امليليشيات، مشددا 
على عدم جواز االستمرار 
في هذا املس����ار والسكوت 

عما يجري.
وإذا كان امللف الرئاسي 
أسير حزب اهلل فإن قضية 
العسكريني املخطوفني تبدو 
اكثر تش����عبا في املس����الك 
اإلقليمي����ة الواس����عة وقد 
بدأت تأخ����ذ ابعادا داخلية 
اهالي  مأساوية بعد فقدان 
املخطوفني القدرة على الصبر 
اتى املوفد  واالحتمال، لقد 
القط����ري فعلق اخلاطفون 
قرارات بإع����دام اثنني من 
العسكريني، بعدما فرضوا 
على ذويهم املعتصمني في 
ساحة رياض الصلح امضاء 
جهنمية سوداء حتت وطأة 

اخلوف على ابنائهم.
ابلغ  الوقت،  وفي ه����ذا 
املدي����ر العام لألم����ن العام 
ابراهيم قناة  اللواء عباس 
»ان بي ان« الناطقة بلسان 
حركة »أمل« بأن اخلاطفني 
رفضوا تس����ليم شروطهم 
إال عبر الوس����يط القطري 
الذي تأخ����ر باملجيء حتى 
األمس، بس����بب ارتباطات 

خاصة به.
وقال: ال مفاوضات من 
دون شروط وأطر محددة، 
رافضا االجنرار الى االبتزاز 
ألن هناك من يريد استعمال 
قضية املخطوفني في سوق 

املزايدات والزواريب.
ابراهيم  اللواء  وأضاف 

بيروت - عمر حبنجر

قفزت قضية املخطوفني 
ال����ى واجهة  العس����كريني 
االحداث اللبنانية امس، مع 
تباطؤ املفاوضات مع داعش 
والنصرة وتسارع وتيرة 
غضب اهالي العس����كريني، 
حت����ت ضغ����ط اخلاطفني، 
الى ح����د محاول����ة احدى 
االمهات احراق نفسها وسط 

املعتصمني!
ولم يغب عن املشهد ذكر 
املخطوف اللبناني اآلخر، أي 
املوقع الرئاسي احملكوم عليه 
بالشغور من جانب عشاق 
الفراغ الدستوري واالحالم 

الهمايونية.
النواب  ويأتي متدي����د 
النفسهم، في جلسة مقررة 
االربع����اء املقب����ل، ليثي����ر 
حفيظة دعاة انتخاب رئيس 
اجلمهوري����ة اوال، او ليس 
غريب����ا ان يجتمع مجلس 
الن����واب بنص����اب الثلثني 
لتمديد واليته، وال يجتمع 
النص����اب النتخاب  بنفس 

رئيس للجمهورية؟!
وملاذا ال يجري انتخاب 
الرئيس ثم التمديد للمجلس 
في اجللس����ة ذاتها؟ سؤال 
طرحته »األنباء« على احد 
نواب 14 آذار، فأجاب متسائال 
عمن يضمن عدم انسحاب 
نواب ح����زب اهلل والتيار 
الوطني احلر بعد التصويت 
او  التمديد للمجلس،  على 
عدم دخولهم القاعة اذا وضع 
االنتخاب على رأس جدول 

اعمال اجللسة.
والراهن ان الرئيس نبيه 
بري وضع شرطا ميثاقيا 
اضافي����ا عل����ى التصويت 
لتمديد والية مجلس النواب 
املقبل يتمثل  يوم االربعاء 
امليثاقية  بوجوب جتسيد 
بتصويت النواب على اقتراح 
القانون وليس حضورهم 

املكمل للنصاب فقط.
وقال بري : اذا لم يتوافر 
العص����ب املس����يحي ف����ي 
اجللسة ويكتف باحلضور 
ولم تص����وت القوى االكثر 
متثيال للمسيحيني فستكون 

اجللسة عندئذ مهددة.
ويشترط الكتمال نصاب 
اجللسة وجود ثلثي اعضاء 
املجلس املؤلف من 128 نائبا، 
)توفي احدهم ميشال احللو( 
املطلوب حضور 86 نائبا، 

وهذا العدد قابل للتوافر.
واقت����راح التمديد الذي 
تق����دم ب����ه النائ����ب نقوال 
فتوش يلحظ التمديد، من 
20 نوفمب����ر الى 20 يونيو 

.2017
ومن اليوم حتى االربعاء 
س����تظهر مواق����ف الكت����ل 
املترددة او الرافضة وبينها 
كتل رئيسية ككتلة الرئيس 
نبيه بري، وكتلة حزب اهلل 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة متام سالم مستقبال وفدا من أهالي العسكريني املخطوفني  

املنصب. وجاء في بيان االنتربول 
ان صوت جورج قرداحي يفيد 
في »رفع الوعي حول مخاطر 
مختلف أشكال اجلرمية املنظمة، 
وأثرها على حياتنا اليومية«. 
وأطلق على ه����ذه احلملة 
اسم »تورن باك كرامي« )القضاء 
على اجلرمية(، وهي ترمي الى 
رفع الوعي العام حول مختلف 
تشعبات اجلرمية املنظمة، من 
جتارة املخدرات واالجتار بالبشر 
والتزوي����ر وجرائم االنترنت، 
الى اخلطف واجلرائم في حق 
االطفال والفس����اد ف����ي مجال 
الرياضة. وه����ي جرائم غالبا 
ما تكون متصل����ة فيما بينها، 
ومنها ما يستخدم في متويل 
أنش����طة إجرامية اخرى، وفقا 

لإلنتربول.

تعيني جورج قرداحي سفيرًا حلملة اإلنتربول 
ملكافحة اجلرمية املنظمة

لي����ون � أ.ف.پ: عني مقدم 
البرامج اللبناني جورج قرداحي 
سفيرا للشرق االوسط في حملة 
شرطة انتربول الدولية ملكافحة 
اجلرمية املنظمة، بحس����ب ما 

أعلنت الشرطة الدولية.
وس����ينضم قرداحي، الذي 
ذاع صيته ف����ي لبنان والعالم 
العربي مع برنامج »من سيربح 
امللي����ون«، الى كل من فرناندو 
الونسو وكيمي رايكونني بطلي 
سباقات الفورموال وان، واملمثلني 
شاه روخ خان من الهند وجاكي 
ش����ان من هونغ كونغ، والعب 
كرة القدم األرجنتيني ليونيل 

ميسي، ونادي يوڤنتوس.
وبذل����ك س����يكون جورج 
قرداحي اول شخص من منطقة 
 جورج قرداحيالش����رق االوسط يعني في هذا 

حزب اهلل يتحدث عن أسابيع حاسمة 
في إطار محاربة »اجلماعات اإلرهابية«

مسحلو الشمال يفرون إلى عيون السمك

عودة التفجيرات قد تُسقط احلكومة

مخيمات لبنان »تغلي على جمر«

 بيروت: قبل أس����بوعني قام األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل مبعاينة 
ما جرى على األرض في بريتال وزار املنطقة، 
ليتأكد له أن الوضع متني ومتماس����ك، وأن 
املعركة التي جرت مع املسلحني التكفيريني، 
أكدت أن اخلرق الذي حصل لن يتكرر وهو 
يحصل في كل املعارك العسكرية، حيث يؤكد 
قيادي بارز في ح����زب اهلل أن ما جرى كان 
احتماال متوقعا، لكنه ش����كل مفاجأة لنا أن 
يقع في الوقت الذي حصلت أكثر من محاولة 
للمس����لحني اإلرهابيني لفك احلصار عنهم. 
ويطمئن القيادي زواره بأن الوضع العسكري 

عند حدود السلس����لة الش����رقية للبنان من 
الهرمل والبقاع الشمالي الى البقاع األوسط 
والغربي وصوال الى شبعا أكثر من جيد، وأي 
محاولة من املسلحني للقيام بخرق ستفشل، 
وأن األسابيع املقبلة ستكون حاسمة جلهة 
تش����ديد احلصار على التكفيريني مع قدوم 
فصل الش����تاء، وقطع كل املعابر واملسارب 
الت����ي ميكن أن يس����تخدموها، وهذه أوراق 
قوة لتفرض عليهم االستسالم إذا قرروا اال 
ينتحروا. وهذا يعطي لبنان ورقة قوية في 
املفاوضات إلطالق العس����كريني، ألن وضع 

املسلحني العسكري بحكم الساقط.

بيروت: املسلحون يفرون إلى عيون السمك: 
أكدت مصادر أن املسلحني في طرابلس والضنية 
بأغلبيتهم الس����احقة يهرب����ون الى بلدة عيون 
الس����مك، وهي امللجأ اآلمن احلالي لهم التي لم 
يحصل فيها أي مداهمة، وهم هناك في األودية 

واجلبال واملغاور، وهي بلدة بطبيعتها اجلغرافية 
صعبة نوعا ما، لكن إذا ما ظل األمر في هذه البلدة 
دون إجراءات ومعاجلة أمنية وعسكرية سريعة 
ستتحول الى جرود عرسال ثانية، وأيضا تكرار 

مسلسل اخلطف وأسر العسكريني.

بيروت: يعتبر أحد الديبلوماسيني الغربيني أن 
عودة التفجيرات الى الضاحية اجلنوبية في حال 
حصلت ستؤدي الى سقوط احلكومة وحتولها 

الى حكومة تصريف أعمال، ألن توازنات دقيقة 
حتكم الوضع األمني واللعبة السياسية في لبنان 

وعلى قاعدة »األمن مقابل احلكومة«.

بيروت: وصف مصدر أمني واسع االطالع 
وض���ع املخيمات الفلس���طينية حاليا بأنها 
أش���به ما تكون مبكان »يغل���ي على جمر«، 
بعد ورود تقارير أمنية تنبه من أن ش���رارة 
أحداث أمنية إلثارة فنت ستنطلق من املخيمات 
وسيقوم بها متطرفون داخلها. والتركيز جار 
حاليا على مخيمات بيروت )برج البراجنة 

وصبرا وشاتيال( كونها حتوي أعدادا كبيرة 
من النازحني السوريني، والتواصل بني هذه 
املخيمات والس���لطات اللبنانية أضعف مما 
ه���و عليه في مخيم ع���ني احللوة. )مصادر 
أمنية أشارت الى وضع مخيمات بيروت حتت 
مراقبة أمنية مش���ددة في فترة االحتفاالت 

العاشورائية(.
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ويلشير ينضم لقائمة مصابي »املدفعجية«الرياضية
كشف مدرب ارسني فينغر أن العبه جاك ويلشير قد يغيب عن 
املالعب ملدة أسبوع بسبب إصابته في الركبة. وأفادت تقارير صحافية 
بأن جاك ويلشير سيغيب عن مباراة بيرنلي.
وقال فينغر: »ويلشير يعاني من إصابة طفيفة في ركبته وسيغيب عن 
مباراة بيرنلي«. وأضاف فينغر: »ال أعلم ما إذا كان سيشارك أمام أندرخلت 
يوم الثالثاء أم ال، لكنه قد يعود مؤكدا أمام سوانزي سيتي بالدوري«.

يخوض تشلسي املتصدر ثالث مباراة 
له في غضون ستة أيام بعد تعادله مع مان 
يونايتد األحد املاض����ي في الدوري املمتاز ثم 
فوزه على شوروس����بري تاون الثالثاء املاضي 
في كأس رابطة احملترفني في املرحلة العاشرة 

من الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم.
ومن املتوقع أن يحصل تشلسي حتت قيادة 
مدربه البرتغال����ي جوزيه مورينيو على دفعة 
معنوية قوية جراء عودة الهداف االسباني دييغو 
كوستا والعبالوسط البرازيلي راميريس، بعد 

تعافيهما من اإلصابة.
وقال مورينيو »دييغو كوستا وراميريس 
سيكونان جاهزان للمشاركة أمام كوينز بارك 

رينجرز«.
ومن املتوقع أن يش����ارك املهاجم اإليفواري 
ديدييه دروجبا في خط هجوم تشلس����ي مرة 
أخرى فى حالة غياب كوستا بعد مشاركته في 

التشكيل األساسي للفريق في آخر مباراتني.
وحص����ل كوينز بارك رينج����رز على دفعة 
معنوية قوية بعد أن غادر املركز األخير بجدول 
الترتيب بفضل فوزه على استون ڤيال بهدفني 

نظيفني االثنني املاضي.
وجنح تشلس����ي الذي حقق انطالقة قوية 
بحصده 23 نقطة من اصل 27 ممكنة ولم يخسر 
حتى اآلن في مواصلة عروضه القوية وهو ما 
يحاول استكماله عندما يستضيف جاره كوينز 

بارك رينجرز.
وقال مدافع تشلس����ي غاري كاهيل »لدينا 
فرصة لتحقيق النتيجة املرجوة ومتابعة دربي 
مانشستر في اليوم التالي باعصاب هائدة لكن 

االمور لن تكون سهلة«. وكشف »املوسم املاضي 
عانينا امام فرق اعتبر كثيرون انها س����تكون 
سهلة بالنسبة الينا. حتقيق الفوز لم يعد بهذه 

البساطة«.
 ويحل ساوثمبتون مفاجأة املوسم وصاحب 

املركز الثاني حاليا ضيفا على هال سيتي.
 واعتبر كثيرون بان ساوثمبتون سيعاني 
كثيرا هذا املوسم بعد ان تخلى حلوالي خمسة 
من افضل العبيه حتى ان البعض رشحه لصراع 
الهبوط، لكن مدرب����ه اجلديد الهولندي رونالد 
كومان جنح في تكوين فريق قوي بقيادة هدافه 
االيطالي غراتس����يانو بيليه الذي سجل ستة 

اهداف في الدوري احمللي.
ويتطلع نيوكاس���ل إلى الف���وز الثالث 
على التوالي حني يس���تضيف ليڤربول في 
مباراة يسعى فيها »الريدز« لتحقيق نتائج 
ايجابية بعد نتائجه السيئة في البرميييرليغ 
وستكون مباراة نيوكاسل بروڤة ملباراة القمة 
في ملعب س���انتياغو برنابيو حينما يحل 
ليفربول ضيفا على العمالق االسباني ريال 
مدريد في معقل األخير، كما يلتقي ارسنال 
م���ع بيرنلي الذي لم يحق���ق أي فوز حتى 
اآلن وهي مباراة سهلة نسبيا للمدفعجية 
حلصد النق���اط الثالثة واالقتراب اكثر من 
فرق الصدارة وسيستمر غياب عدة جنوم 
من ارسنال يأتي على رأسهم األملاني مسعود 
اوزيل، كما يلتقي إيفرتون مع س���وانزي 
سيتي وهال سيتي مع ساوثامبتون وليستر 
سيتي مع وست بروميتش البيون وستوك 

سيتي مع ويست هام.

ڤينغر: قادرون على الفوز بالدوري

سكولز ينتقد رودجرز ويدافع عن بالوتيللي

يرى مدرب نادي ارسنال ارسني فينغر ان فريقه اليزال 
قادرا على الفوز بلقب البرمييرلييغ على الرغم من بدايته 

السيئة.
ارسنال حاليا يبتعد عن املتصدر تشلسي بفارق 9 نقاط 

كاملة بعد 9 جوالت من بداية املسابقة.
وقال فينغر في املؤمتر الصحافي اخلاص مبباراة فريقه 

مع بيرنلي: »ال ميكن ان يتم استبعادنا من املنافسة، 
فنحن اليزال بامكاننا فعلها«.

واضاف: »الفريق املنافس ال يهتم مبن يواجه او 
مستويات العبي الفرق املنافسة او الغيابات وأرى اننا 

سنعود قريبا وبامكاننا اثبات ذلك في امللعب«.

انتقد بول سكولز أسطورة مان يونايتد الصفقات التي 
أبرمها نادي ليڤربول خالل الصيف ولكنه قام بالدفاع عن 

ماريوم بالوتيللي.
وأوضحت صحيفة »اكسبريس« االجنليزية أن سكولز 

انتقد نادي ليڤربول ومدربه برندان رودجرز بعد أن 
رحل لويس سواريز الى برشلونة مقابل 75 مليون جنيه 
استرليني ولكن أبرم ليڤربول ثمانية تعاقدات بقيمة 120 

مليون جنيه استرليني.
ووقع ليڤربول مع آدم الالنا مقابل 25 مليون جنيه 

استرليني والزار ماركوفيتش مقابل 20 مليون جنيه 
استرليني وديان لوفرين مقابل 20 مليون جنيه استرلينى 

وبالوتيلى مقابل 16 مليون جنيه استرليني.
حيث دافع سكولز عن االيطالي ماريو بالوتيللي وقال: 

»أعتقد أن بالوتيللي أفضل من تعاقدات أخرى متت في 
الصيف في ظل انخفاض مستوى لوفرين وماركوفيتش 

وعدم إقناع مورينو على املستوى الدفاعي على الرغم من 
انه سريع جدا«.

كما أشار سكولز أن الالنا هو الوحيد الذي يبدو أنه قد 
تأقلم مع الوضع في االنفليد ولكن جلبه بقيمة 25 مليون 

جنيه استرليني كان مبالغ فيه.
وأنهى سكولز حديثه: »أدرك أن رودجرز يحتاج لعدد 

قليل من الالعبني مع عودة ستوريدج للمالعب ولكن ال 
ميكن أن يأخذ بالوتيللي املسؤولية مبفرده«.

تشلسي إلضافة كوينز بارك لقائمة ضحاياه
»سانت جيمس بارك« يستضيف 

قمة نيوكاسل وليڤربول

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي )املرحلة العاشرة(

3:45beIN SPORTS 1HDنيوكاسل يونايتد � ليڤربول
6beIN SPORTS 1HDتشلسي � كوينز بارك

6beIN SPORTS 11HDأرسنال � بيرنلي
6إيڤرتون � سوانزي سيتي
 6ستوك سيتي � وست هام
6هال سيتي � ساوثامبتون

6ليستر سيتي � وست بروميتش

»كالسيكو أملانيا« بني بايرن ودورمتوند.. من دون نكهة
لن تكون مواجهة بايرن ميونيخ حامل 
اللقب وبوروسيا دورمتوند كسابقاتها في 
املواس����م االخيرة من الدوري االملاني لكرة 
الق����دم اذ يحتل االول ص����دارة الدوري كما 
جرت العادة فيما يقبع دورمتوند في جحيم 

الهبوط الى الدرجة الثانية.
ويقدم بايرن مس����تواه املعهود فحقق 6 
انتصارات و3 تعادالت ممتلكا اقوى هجوم 
)21( وافضل دفاع )2(، فيما حقق دورمتوند 
فوزين فق����ط في 9 مباريات ومني بس����ت 
خسارات اربعا منها على التوالي 
وهي السلسلة االسوأ له منذ 
ع����ام 2000 ليحتل املركز 
اخلامس عشر بفارق ثالث 
نقاط عن فيردر برمين 

متذيل الترتيب.
م����ن جهته، يس����عى 
الى تعزيز موقعه  بايرن 
الص����دارة حيث يبتعد  في 
بفارق اربع نقاط عن بوروسيا 
مونش����نغالدباخ وفولسبورغ 

وهوفنهامي.
لكن الالف����ت ان مدرب دورمتوند 
احملبوب يورغن كلوب يلقى دعما كبيرا 
من جماهير الفريق برغم النتائج السيئة، 
فهتف له بعد اخلس����ارة االخيرة: »ست 
سنوات رائعة ال تختفي بسبب 6 مباريات 

سيئة«.
وتغلب بوروسيا دورمتوند على سانت 
باولي من الدرجة الثانية 3-0 في مسابقة 
الكأس الثالثاء باهداف االيطالي تش����يرو 
اميوبيلي وماركو رويس والياباني شينغي 
كاغاوا، فيما واصل بايرن بنجاح حملة الدفاع 
ع����ن لقبه ببلوغه ال����دور الثاني اثر تغلبه 
على مضيفه هامبورغ 3-1 االربعاء باهداف 
الپولندي روبرت ليفاندوفسكي والنمسوي 

دافيد االبا والفرنسي فرانك ريبيري.

وتطفو الى الواجه����ة في كل مباراة بني 
الطرفني قضية اقتناص بايرن جنوم دورمتوند 
آخرهم ليفاندوفسكي بعد العب الوسط ماريو 
غوتسه، واحلديث يدور عن امكانية رحيل 
العب الوسط املهاجم املتالق ماركو رويس 
بعدما ذكر مس����ؤول بايرن كارل-هاينتس 
رومينيغه ان فريقه مهتم بضم رويس، لكن 
مدير دورمتوند ميكايل تس����ورك رد قائال: 
»ال نهتم في الواقع مبا يصدر من ميونيخ.. 

ليست املرة االولى وهذه محاولة لتشتيت 
الفريق«.

وحقق دورمتوند الفوز على بايرن 
في مباراة الكأس الس����وبر في اغطس 

املاضي لكن املواجهة تبدو بعيدة بالنسبة 
لدورمتوند املتألق اوروبيا والفاشل محليا، 
اذ حق����ق في دوري ابط����ال اوروبا في 3 

مباريات اكثر مما حققه في 9 مباريات في 
البوندس����ليغا، فيما لم يتعرض بايرن الي 

خسارة في املسابقات الثالث التي يشارك 
فيها راهنا.

اما فولس����فبورغ ال����ذي يبتعد 
بفارق 4 نقاط عن البافاري فيبحث 
عن حتقيق انتصاره اخلامس على 
التوالي عندما يحل على شتوتغارت 

الرابع عشر.
وفي باق����ي املباري����ات، يلعب 

ماينتس مع فيردر برمين، وهانوفر 
مع اينتراخت فرانكفورت، 

وهامبورغ م����ع باير 
ليفركوزن.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري األملاني )املرحلة العاشرة(

5:30ماينز � ڤيردر برمين
5:30هانوڤر � فرانكفورت

5:30شتوتغارت � ڤولفسبورغ
5:30beIN SPORTS 4HDهامبورغ � باير ليڤركوزن
8:30beIN SPORTS 4HDبايرن ميونيخ � دورمتوند

جيرارد يؤكد قرب
رحيله عن »الريدز«

أملح ستيفن جيرارد قائد فريق 
ليڤربول إلى إمكانية الرحيل عن 
فريقه الذي نش����أ به وشارك فيما 
يقارب 700 مباراة في كل املنافسات 
ف����ي تصريحات نش����رتها  وذلك 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية. 
»البد وأن أقلق، تعاقدي سينتهي في 
مايو املقبل« هكذا صرح جيرارد مع 
للصحيفة، واضاف ستيفن أنه في 
الفريق حتى نهاية املوسم إذا كان 
الفريق يريد مني املزيد.. فلن ارحل. 
كما صرح قائد احلمر: »س����يتعني 
علينا أن ننتظر ونرى ما اذا كان 
بإمكاني االعتزال هنا أم في فريق 
آخر«. وانتقل جي����رارد للحديث 
عن املهاج����م اإليطالي املثير دائما 

للجدل ماريو بالوتيللي مدافعا عن 
مسيرته في فريقه اجلديد خاصة 
ان لم يس����جل سوى هدفني في 12 
مب����اراة ولم يس����جل أي منها في 
سبع مباريات بالدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم »برميييرليغ«. 
واضاف: »ان����ه يحتاج إلى بعض 
الوقت لتسجيل األهداف التي يحتاج 
إليها ليثبت للعالم أنه يس����تحق 
البقاء هنا معنا في هذا الفريق، لن 
أحكم عليه بالطبع بعد 10 مباريات 
فقط«. واختتم اإلجنليزي املعتزل 
دوليا في وقت س����ابق أنه يحب 
بالوتيل����ي ويتمنى له النجاح في 
ليڤربول ألنه سيفيد كثيرا الفريق 

على حد قوله.

يستعد باريس سان جرمان حامل اللقب 
ملواجهته املرتقبة أمام املتصدر مرسيليا 
االسبوع املقبل عندما يحل ابناء العاصمة 
على لوريان في ختام املرحلة الثانية عشرة 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وكشف مدافع سان جرمان البرازيلي 
العائد تياغو س����يلفا بعد غياب شهرين 
بسبب االصابة عن اهمية الفوز على لوريان 
قبل مواجهة مرسيليا في 9 نوفمبر: »من 
بالغ االهمية الفوز على لوريان كي نبقى 
الى جانب املتصدر. الفوز على مرسيليا 
بعد ذلك سيسمح لنا باالقتراب من املركز 

االول«.
وعن اللعب على ارضية صناعية في 
ملعب »موستوار« قال سيلفا: »االراضي 
الصناعية تختلف عن بعضها. الكرة تسير 
بشكل سريع لذا يجب ان نركز على لوريان 

كي نقدم مباراة كبيرة«.
اما مواطنه لوكاس مورا الذي يعيش 

موس����ما جيدا مع فريق للعاصمة فقال: 
»ستكون مباراة لوريان صعبة، سنعمل 
البطولة  كثيرا للفوز واالستعداد ملباراة 

بعدها مع مرسيليا«.
وفي ظ����ل الصراع بني قطب����ي الكرة 
الفرنس����ية يأمل لي����ون الثالث مواصلة 
انتصاراته ورفعها الى اربعة على التوالي 
عندما يحل على نيس السابع، على غرار 
سانت اتيان املتساوي معه بالنقاط والذي 
ينتقل ش����ماال ملقابلة ليل اجلريح بثالث 

خسارات على التوالي.

مواجهة سهلة لسان جرمان في »ليغ 1«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري الفرنسي )املرحلة الثانية عشر(

7beIN SPORTS 5HDلوريان � سان جرمان
10ليل � سانت إيتيان
10beIN SPORTS 10HDمونبلييه � إيڤيان

10ميتز � كان
10غانغون � باستيا

10beIN SPORTS 9HDنيس � ليون
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يأمل برشلونة التقاط 
أنفاسه بعد سقوطه املؤلم 
امام ري����ال مدريد 3-1 في 
الدوري االسباني  كالسيكو 
لكرة القدم عندما يستقبل سلتا 
فيغو املزعج اليوم في املرحلة العاش����رة، 
فيما يخوض ريال مدريد رحلة سهلة الى 

غرناطة املتواضع.
فبعد 8 مباريات لم يستقبل فيها اي 
هدف، مني برشلونة املتصدر بخسارة 
معنوية امام ريال االسبوع املاضي لينضم 
اليه في املركز االول اش����بيلية مع 22 
نقطة وبف����ارق نقطة واحدة عن ريال 
ونقطتني عن كل من ڤالنسيا واتلتيكو 

مدريد حامل اللقب.
ويأمل برشلونة ان يستعيد جنمه 
االول االرجنتيني ليونيل ميسي حاسته 
التهديفية خصوص����ا في املواجهات 
الكبرى، وهو ما عب����ر عنه مواطنه 
وبطل العالم السابق خورخي فالدانو: 
»فقد ميسي قدرته على ضرب الدفاعات 
في االمتار االخيرة. هذه القدرة كانت 

كفيلة بحسم املباريات«.
لكن ميسي بحسب فالدانو يغير كثيرا 
من متركزه، فقد لعب في موقع اعمق هذا 
املوسم وراء املهاجمني وميرر اكثر من 
التس����جيل: »مرات نادرة في كرة القدم 
رأيت فيها العبا بعمر السابعة والعشرين 

يبدل مراكزه بهذا الكم بني موسم واخر«.
وسجل ميسي هذا املوسم 9 اهداف و9 متريرات 
حاس����مة في 12 مباراة، وبدال من تصدره ترتيب 
الهداف����ني الذي يترب����ع عليه غرمي����ه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، يحتل صدارة 

ترتيب املمررين في الليغا.
وحقق سلتا فيغو بداية مميزة هذا املوسم فلم 
يخسر سوى مرة وحيدة امام ڤياريال 3-1 وتعادل 

مع حامل اللقب 2-2.
وفي املباراة الثانية، يخوض ريال املواجهة بعد 
فوزه السهل على كورنيا من الدرجة الثالثة 1-4 

في ذهاب دور ال�16 من كأس اسبانيا.
وعمد مدرب الن����ادي امللك����ي االيطالي كارلو 
انش����يلوتي الى اراحة الكثير من جنومه خاصة 
ان����ه تنتظره قمة نارية الثالثاء املقبل امام ضيفه 
ليڤربول االجنليزي في اجلولة الرابعة من مسابقة 
دوري ابطال اوروبا وقبلها مواجهة مضيفه غرناطة 

في الدوري احمللي.
وغاب عن صفوف النادي امللكي جنمه رونالدو 
ومواطنه بيبي وقائده ايكر كاسياس وسيرخيو 
راموس واالملان����ي طوني كروس والكرواتي لوكا 

مودريتش والويلزي غاريث بايل، فيما 
بقي البرازيلي مارسيلو على دكة البدالء 
ودخل في الشوط الثاني وسجل الهدف 

الرابع.
الفرنسي عبد  ورأى العب غرناطة 
الواحد سيسوكو الذي لعب في عدة 
مراكز حتت اشراف املدرب خواكني 
كاباروس ان مواجهة ريال مدريد على 
ملعب »نويبو لوس كارمينيس« 

مبنزلة احللم: »هذه مباراة يحلم 
اي العب باملشاركة فيها النك 

تواجه افضل الالعبني في 
العالم. الطريقة الوحيدة 
للفوز عليهم ان نكون في 
يومنا ونق����دم 100% من 

طاقتنا«.
اتلتيكو  ويس����تقبل 
مدريد قرطبة الثامن عشر 

بعد فوزه في مباراتني على 
التوالي.

ويلعب ريال سوسييداد مع ملقة.

برشلونة لنسيان آالم »الكالسيكو«
وريال مدريد ملواصلة ماكينة األهداف

نابولي يستقبل روما في »لقاء األحقاد«
ستتفوق مشاعر الثأر على املنافسة الكروية 
عندما يستقبل نابولي ضيفه روما اليوم بعد 
مقتل احد مش����جعيه لدى مواجهة الطرفني 
املوس����م املاضي. س����يلتقي »بارتينوبي« 
و»جالوروسي« على ملعب »سان باولو« 
ف����ي نابولي الول مرة بعد مقتل الش����اب 
تشيرو اسبوزيتو )31 عاما( على يد مشجع 
متطرف لفريق روما عى هامش مواجهتهما 
في كأس ايطاليا. وزعم ان اسبوزيتو قتل 
بالرصاص على يد قائد املشجعني املتطرفني 
السابق دانييلي دي سانتيس الذي اوقف 

ويواجه تهمة القتل املتعمد.
ودعا جمهور نابولي الى الثأر بعد وفاة 
اسبوزيتو في 25 يونيو املاضي، وتظهر 
في كل مبارياته على ارضه يافطات كتب 
عليها »تشيرو حي«. وتخوفا من اشتباكات 
بني جماهير الطرفني، ضيقت الشرطة اخلناق 
االمني حارمة جمهور العاصمة من السفر الى 

املدينة اجلنوبية.
وفي وقت دع����ت انتونيال ليوناردي والدة 
اس����بوزيتو الى التهدئة، اتخذت الشرطة تدابير 
اضافية، ففرضت حظرا على بيع التذاكر في منطقة 
روما الكبرى او التيوم، علما انه في ايطاليا يجب اظهار 

بطاقات الهوية لدى شراء تذاكر املباريات.
فنيا، التحق روما بصدارة يوڤنتوس بعد فوزه على تشيزينا 
بهدفي ماتيا ديس����ترو ودانييلي دي روسي مستفيدا من تعثر 
السيدة العجوز امام جنوى بهدف متأخر من لوكا انتونيني وهي 
اخلسارة االولى حلامل اللقب. وسيطر رجال املدرب ماسيميليانو 

اليغري على مباراة جنوى خارج ملعبهم، لكنهم 
دفعوا ثمن الفرص املهدرة بكرة على فم املرمى 
من انتونيني في الدقيقة الرابعة من الوقت 

احملتسب بدل الضائع.
وخالفا لروما الذي خس����ر مرة واحدة 
امام يوڤنتوس وتعادل مع سمبدوريا في 
املرحلة قب����ل املاضية، تراجع نابولي الى 
املركز الس����ابع وتعادل مرتني في املراحل 
الثالث املاضية على ارض انتر ميالن 2-2 
في مباراة ملتهب����ة في نهايتها، واتاالنتا 
1-1. وانهى االرجنتيني غونزالو هيغواين 
والس����لوڤاكي ماريك هامسيك صيامهما 
عن التسجيل، لكن االول الذي عادل امام 
اتاالنتا اهدر ركلة جزاء في الدقيقة االخيرة 
صدها احلارس الشاب ماركو سبورتييلو 
)22 عاما(. وقال هامسيك الذي كلف غياب 

فريقه عن دوري ابطال اوروبا خزنة النادي 
امواال طائلة »كنا قادرين على خطف نقطتني 

اضافيتني والصعود ال����ى املركز الثالث. االن 
ينبغي ان نركز حلصد النقاط امام روما«. وفي 

مبارات����ه الثانية على التوالي خارج ارضه، يحل 
يوڤنتوس على امبولي الس����ابع عشر بعد انتهاء 

مواجهة اجلنوب. امبولي لم يحقق سوى فوز وحيد 
في تسع مباريات على باليرمو قبل ثالثة اسابيع، وتلقت 

شباك فريق املدرب ماوريتزيو ساري 7 اهداف في آخر مباراتني. 
وميكن النتر ميالن الثامن الصعود مؤقتا الى املركز الثالث بحال 
عودته بنتيجة ايجابية من ارض بارما االخير الذي خسر 8 مرات 

من اصل 9 مباريات.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلسباني )املرحلة العاشرة(

6beIN SPORTS 2HDغرناطة � ريال مدريد
8beIN SPORTS 2HDأتلتيكو مدريد � قرطبة
10beIN SPORTS 2HDبرشلونة � سيلتا فيغو
12beIN SPORTS 2HDريال سوسييداد � ملقة

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإليطالي )املرحلة العاشرة(

53HD SPORTS beINنابولي � روما
83HD SPORTS beINإمبولي � يوڤنتوس
10:453HD SPORTS beINبارما � إنتر ميالن

عودة بيل تسبب املشاكل في »امللكي«

ماسكيرانو يشعل صراعاً في برشلونة

اليغري: ال أزمة في »السيدة العجوز«

أصبح النجم الويلزي والعب ريال مدريد غاريث بيل 
على بعد خطوات من العودة إلى املالعب حيث سيكون 
جاهزا لبدء املباراة القادمة في الدوري االسباني أمام 
غرناطة. ونشر موقع ABC Madrid الرياضي االسباني 
أن عودة الالعب الويلزي ستشعل مشكلتني في الفريق 
بعد غيابه أربع مباريات أمام كل من ليفانتي وبرشلونة 
في الدوري وليڤربول في الش���امبيونز وكورنيال في 

كأس امللك.
املشكلة األولى تتمثل في إعادة املتألق إيسكو إلى 
مقاع���د البدالء رغم التألق الكبير الذي أظهره وحوله 

إلى جنم في عيون الصحافة.
أما املشكلة األكبر فهي اضطرار املدرب كارلو أنشيلوتي 
ال���ى العودة إلى خطة 4-3-3 التي بدأ »كارليتو« في 
االس���تغناء عنها ملصلحة خطة 4-4-2 التي تقلص 

الكثير من قدرات النجم الويلزي.

بدأ صراع آخر يشتعل في فريق برشلونة مع املطالبة 
بإعادة النج���م األرجنتيني والعب الفريق الكاتالوني 

خافيير ماسكيرانو للعب في مركزه األساسي.
ونشرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الرياضية أن 
األصوات ترتفع للقيام بتبديالت ثورية في الفريق من 

بينها إشراك ماسكيرانو في خط الوسط.
خافيير يلعب في مركز محور االرتكاز إال أن املدربني 
يودون االستفادة من قدراته الدفاعية املميزة ليلعب في 
مركز قلب الدفاع في البارسا رغم العرض الكبير الذي 

قدمه في املونديال في محور االرتكاز مع األرجنتني.
إنريكي يعتمد بشكل كبير على بوسكيتس في املركز 
املهم في الفريق إال أن الهزميتني في أبرز مباراتني له هذا 
املوسم واالنتقادات كبيرة على اخلطة التي اعتمدها في 
الكالسيكو بإشراك تشافي وإنيستا أمام بوسكيتس كل 
ذلك سيزيد الضغوط عليه ملنح ماسكيرانو الفرصة أكثر 

في مركزه األصلي إلى جانب بوسكيتس أو مبفرده.

حتدث مدرب يوڤنتوس ماسيمليانو اليغري خالل 
مؤمتر صحافي قبل مواجهة إمبولى اليوم، وكش���فت 
صحيفة »كوريرى ديلو سبورت« اإليطالية أن اليغري 
اعت���رف بأن النتائج لم تكن جيدة في اآلونة األخيرة 
لليوڤنتوس بعد اخلس���ارة مباراتني خارج الديار من 
جنوى بالدوري وأوليمبياكوس بدوري أبطال أوروبا. 
وقال اليغرى: »ال أعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن 
األزمة، وعلينا ان نكون حذرين غدا وال نس���تمر في 
إضاعة الفرص وعلينا اس���تغالل معظم الفرص لعدم 
حدوث مفاجآت أخ���رى«. كما أضاف اليغري: »أعتقد 
ان موراتا لديه فرصة جيدة للعب غدا ومن املمكن أن 
نش���اهد لورينتي بجانب موراتا أمام إمبولي في حني 

يبقى تيڤيز على مقاعد البدالء«.

غاريث بيل

خافيير ماسكيرانو موراي إلى »املاسترز« 
وبرديتش يقترب منها 

وسقوط جديد لفافرينكا
ضمن البريطاني اندي موراي املصنف 
ثامنا تأهله الى بطولة املاس���ترز لالعبني 
الثمانية االوائل ببلوغه ربع نهائي دورة 
باريس بيرسي الدولية للتنس اخر دورات 
االلف نقطة والبالغة جوائزها 3.5 ماليني 

دوالر.
وفي ال���دور الثالث فاز م���وراي على 
البلغاري غريغور دميتروف التاسع 3-6 

و3-6.
وكان يكفي البريطاني بلوغ ربع النهائي 
في باريس لضمان املشاركة في املاسترز 
بلندن من 9 الى 16 نوفمبر املقبل، وذلك بعد 
ان راكم نقاطا كثيرة في الفترة االخيرة التي 
حقق فيها 20 فوزا في آخر 22 مباراة واحرز 

ثالثة القاب في شنزن وفيينا وفالنسيا.
وقطع التشيكي توماس برديتش خطوة 
كبيرة نحو التأهل الى لندن ببلوغه ربع 
النهائي بفوزه على االسباني فيليسيانو 

لوبيز 7-5 و3-6.
وس���يضمن برديتش املصنف خامسا 
مشاركته للعام اخلامس على التوالي في 
بطولة املاسترز بحال تخطيه ربع النهائي 

في بيرسي.
وكان فافرينكا يأم���ل بتخطي نتائجه 

الس���يئة خصوصا بعد ان اوقف سلسلة 
خسائره املتتالية بفوزه امس على النمسوي 
دومينيك تييم بصعوبة 6-4 و6-7 )6-8( 

في الدور الثاني.
بدأ فافرينكا العام بشكل مثالي باحرازه 
لقبه الوحيد في بطوالت الغراند سالم اثر 
تغلبه على االسباني رافايل نادال في نهائي 
بطولة ملبورن االسترالية. لكن نتائجه الحقا 
لم تكن باملستوى املطلوب، وخصوصا في 
الفترة املاضية حيث خرج من الدور االول 
في الدورات الثالث االخيرة التي شارك فيها 

في طوكيو وشنغهاي وبازل.
وتأهل الى ربع النهائي ايضا السويسري 
االخر روجيه في���درر الثاني بفوزه على 
الفرنسي لوكاس بوي 6-4 و6-4ن وسيقابل 
الكندي ميلوش راونيتش السابع الذي تغلب 
على االسباني روبرتو باوتيستا احلادي 

عشر 7-5 و6-7 )7-9(.
كما تأهل االسباني دافيد فيرر الرابع الى 
ربع النهائي بفوزه على مواطنه فرناندو 

فرداسكو بسهولة تامة 6-1 و2-6.
ويجتاج فيرر الى بلوغ املباراة النهائية 
كما فعل ف���ي العامني املاضيني لكي ضمن 

مشاركته في بطولة املاسترز.
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االحتاد السكندري يقلب الطاولة على احلكمة
أسفرت نتائج ختام الدور التمهيدي لبطولة 

القادسية الدولية الثانية لكرة السلة التي تختتم 
فعالياتها يوم االثنني املقبل عن فوز الفتح 

السعودي على النصر بنتيجة 85-50، فيما خطف 
االحتاد السكندري املصري فوزا مثيرا من احلكمة 

اللبناني بنتيجة 89-80 في املباريات التي جمعت 
الفرق امس االول على صالة املرحوم عبدالعزيز 

اخلطيب في النادي العربي. 
هذا، وانطلقت منافسات الدور قبل النهائي يوم 
امس على صالة فجحان هالل املطيري في نادي 

القادسية، حيث التقى التضامن اللبناني مع النصر 
السعودي وتواجه احلكمة اللبناني مع القادسية، 
كما التقى االحتاد السكندري املصري مع العربي 

وبتروشيمي االيراني مع الفتح السعودي. 
وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي في الثالثة مساء 

اخلاسر من مباراة التضامن اللبناني والنصر مع 
اخلاسر من مباراة بتروشيمي االيراني والفتح 

السعودي تتبعها في اخلامسة مباراة اخلاسر من 
احلكمة اللبناني والقادسية مع اخلاسر من مباراة 

االحتاد السكندري والعربي. 
وفي املباراة االولى، التي جمعت النصر مع الفتح 
السعودي طغت االثارة على مجريات الربع االول 
بعد ان تبادل الفريقان التقدم طوال الربع، حيث 

اعتمد النصر على اختراقات عبدالعزيز املولي 
لدفاع الفتح ومتابعة سلمان الرميح اسفل السلة، 
فيما كانت خطورة الفتح عبر صانع العابه محمد 
الصقر واختراقات االميركي رشيم رايت لينتهي 

الربع االول بتقدم العنابي 17-18. 
واتسم اداء النصر باالستعجال في الربع الثاني 

وسيطر الفتح على الكرات املرتدة )الريباوند( 
وحتويلها للهجوم املعاكس السريع )الفاست بريك( 

ليسجل 8 نقاط متتالية فيما لم يسجل النصر 
اال نقطة واحدة من رمية حرة في اخلمس دقائق 

االولى ليسارع بعدها املدرب الليتواني لسلة 
النصر داريوس في طلب وقت مستقطع اليجاد 
احللول لفريقه الذي عاد بعدها الى أجواء املباراة 

عبر ثالثيتني متتاليتني للمتألق منصور جلوي 
ليتقلص الفارق الى 3 نقاط 28-25 ولكن سرعان 

ما عاد الفتح الى توسيع الفارق بعد ان فرض 
رقابة لصيقة من العبه املشاكس جاسم احلاجي 

على صانعي العاب النصر صقر عبدالرضا وبدر 
العتيبي، ما ادى الى تأخير هجمات العنابي كثيرا 

حيث ساهم ذلك الى تسرع العبي النصر في انهاء 
الهجمات قبل استنفاد الوقت املسموح للهجمة 
24 ثانية وسط تألق العبي الفتح في التسجيل 

عبر رشيم رايت لينتهي الربع الثاني بتقدم الفتح 
36-29. وكان الربع الثالث نقطة التحول في املباراة 
بعد عدم استطاعة النصر على اختراق دفاع الفتح 

الزون 3-2 وعدم توفيق العبيه في التسجيل 
من اخلارج، فضال عن سيطرة العبي الفتح على 

الكرات املرتدة وحتويلها عبر الهجوم املعاكس 
السريع ليسجل النصر فقط 5 نقاط في هذا الربع، 

فيما سجل الفتح 21 نقطة لينتهي الربع الثالث 
بتقدم الفتح 34-55. 

ولم يستطع العنابي العودة الى املباراة في الربع 
الرابع واكتفى الفريق مبحاوالت فردية من 

عبدالعزيز املولي وسلمان الرميح وسط تألق 
محترفي النصر رشيم رايت وكادمي في التسجيل 

ليصل الفارق الى 35 نقطة مع نهاية املباراة 85-
 .50

أدار اللقاء احلكام خالد الشايجي ومحمد عبداملنعم 
وحافظ احللبي. 

فوز االتحاد

وفي املباراة الثانية التي جمعت االحتاد السكندري 
واحلكمة اللبناني والتي كانت اجمل مباريات 

البطولة من خالل تكافؤ أداء الفريقني، حيث بدأ 
الفريقان بدفاع مشابه رجل لرجل وتألق العبي 

الفريقني في االستعراض والتسجيل، وفرض 
التعادل نفسه مع نهاية الربع االول 24-24. 

واختلفت املباراة في الربع الثاني بعد سيطرة 
احلكمة على املباراة عبر تألق رودي عقل 

واألميركي ستريلينغ في التسجيل من اخلارج 
ومتابعة األميركي جيمس وليم اسفل السلة 

مستغلني تسرع العبي االحتاد في انهاء الهجمات 
السيما بعد عدم قدرتهم على اختراق دفاع احلكمة 
الذي كان سدا منيعا امام توغل هيثم كمال وامين 

رزيق اسفل سلتهم لينجح احلكمة في اخلروج من 
الشوط االول متقدما بفارق 10 نقاط 33-42. 

وواصل احلكمة بسط سيطرته على املباراة في 
الربع الثالث بعدما واصل العباه جونان خزوع 
وستريلنيغ تألقهما في التسجيل وسط عجز 

العبي االحتاد عن اختراق دفاع احلكمة لينتهي 
الربع الثالث بتقدم احلكمة 56-64. 

واختلف املشهد متاما في الربع الرابع بعد انتفاضة 
العبي االحتاد السكندري وتألقهم في الدفاع 

رجل لرجل، االمر الذي ادى الى قطع العديد من 
هجمات احلكمة وحتويلهم للهجوم املنظم عبر 

تألق األميركي تشانزليزي واالخوين احمد ومحمد 
الصباغ في التسجيل من اخلارج، حيث سجلوا 6 
ثالثيات في هذا الربع، فضال عن تألق هيثم كمال 
في املتابعة والتسجيل اسفل السلة ليدرك االحتاد 

التعادل 68-68 استطاع بعدها التقدم واحملافظة 
على تقدمه وسط تراجع كبير في أداء العبي 

احلكمة بسبب ضعف اللياقة البدنية لالعبيه الذي 
بدا واضحا في النهاية لتنتهي املباراة بفوز االحتاد 

السكندري 89-80. أدار املباراة طاقم حتكيم 
مكون من االماراتيني يعقوب غابش وسالم الزعابي 

محاولة من سلمان رميح إلدخال الكرة في السلة خالل مباراة النصر والفتحوالبحريني سعيد عمران.

خسارة النصر من الفتح في بطولة القادسية الدولية للسلة

»اإلسكواش« يحقق املركز األول في البطولة العربية
أحرز منتخبنا لالسكواش في ختام البطولة 
العربية لالس����كواش املركز األول لفئة العمومي 
والثاني لفئة حتت 13 و17 سنة بتحقيقه 7 ميداليات 

متنوعة )ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات(.
وقال رئيس احتاد االسكواش وليد الصميعي 
ل� »كونا« بعد ختام البطولة ان منتخب الكويت 
حقق امليدالية الذهبية في فرق العمومي بعد فوزه 
على نظيره القطري )2 � 1(. وأوضح الصميعي 
ان منتخب الكويت مثله الالعبون عبداهلل املزين 
وعمار التميمي وعلي الرامزي وفالح فايز، وذلك 

في جميع مباريات البطولة لفئة العمومي.
وأضاف ان منتخب الكويت حتت 17 سنة حصل 

على امليدالية الفضية بعد فوزه على نظيره القطري 
)3 - 0(، مبينا ان����ه مثل الفريق خالل مباريات 
البطولة الالعبون خالد اجلنيدل وعيسى غلوم 

ومحمد التركي وعلي القالف.
وذك����ر ان املنتخب الكويتي حتت 13 س����نة 
فاز بامليدالية الفضية بع����د فوزه على املنتخب 
القط����ري )3 - 0(، حيث مثله خ����الل البطولة 
الالعبون يوس����ف النجار وبدر املغربي وحسن 
بوحمد ومحمد عبداجلادر. وأشار الى انه شارك 
في مس����ابقات )الفرق( في هذه البطولة إضافة 
الى املنتخب الكويتي منتخب����ات قطر والعراق 

ومصر وفلسطني.

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الكرة في النصر خالد الش���ريدة إن 
تدريبات الفريق انطلقت منذ يومني بحضور معظم 
الالعبني بعد صص فت���رة إجازة أعطيت لالعبني 
بسبب توقف الدوري ملشاركة األزرق في خليجي 
22، مشيرا إلى أن املدرب الكراوتي رادن غاسانني 
سيغادر البالد اليوم في إجازة خاصة ملدة 4 أيام 
وس���يعود لقيادة تدريبات الفريق مرة أخرى مع 
نهاية األسبوع. وبني الشريدة أن الشغل الشاغل 
له في الوقت احلالي ه���و التعاقد مع 3 محترفني 
خالل الفترة املقبلة بع���د إنهاء التعاقد مع جميع 
احملترفني الس���ابقني خالل األيام املاضية، مشيرا 
إلى أن التعاقد س���ينصب على العبني من أفريقيا 
وحتديدا من مصر واملغرب وتونس وليبيا لكن ال 
ميكن لنا إشراكهم مع الفريق خالل الفترة املقبلة 
بسبب عدم القدرة على قيدهم في سجالت االحتاد 
وسننتظر قيدهم في األول من يناير مع بدء فترة 
التس���جيل الثانية في االنتقاالت الشتوية، الفتا 
إلى أن الفريق س���يكمل ما تبقى من النصف األول 
من املوس���م بالعبيه احملليني الذين هم على قدر 
من املس���ؤولية. وأضاف الشريدة أن املراكز التي 

سيتعاقد معها الفريق جاءت بناء على طلب املدرب 
مبنزلة العمود الفقري ألي فريق وهم مدافع والعب 
وسط ومهاجم ولن يتم التعاقد معهم إال بعد اقتناع 
املدرب رادان بهم حتى نستطيع إكمال ما تبقى من 
املوسم بقوة ونتمكن من بلوغ أحد املراكز املتقدمة، 
مشيرا إلى أن التطور الكبير الذي طرأ على الساملية 
والصليبخات واستمرار اجلهراء بنفي القوة يصعب 
علينا وعلى باقي الفرق احلصول على مركز متقدم 
لكن األسماء املتواجدة في صفوف العنابي قادرة 
على حتقيق الهدف الذي وضعناه في بداية املوسم 
وهو احتالل أحد املراكز املتقدمة في الدوري ومحاولة 
بلوغ منصات التتويج في مباريات الكؤوس. وأشار 
الش���ريدة إلى أن مجلس إدارة احتاد الكرة اكتفى 
بالعقوبة املوقعة عل���ى املهاجم عبدالرحمن باني 
وه���ي اإليقاف 8 مباريات مض���ى منها 5 مباريات 
ومتبقية 3 مباريات ستنتهي خالل الفترة املقبلة 
ألن مباريات الرديف حتتس���ب من العقوبة لذلك 
سيشارك باني مع الفريق في أول مباريات الدوري 
املقبلة. وشكر الشريدة مجلس إدارة النادي على 
الثقة التي منحوها له بالتعاقد مع احملترفني خالل 
الفت���رة املقبلة وإنهاء جميع األم���ور العالقة قبل 

استئناف الدوري نهاية الشهر اجلاري.

»زين« ترعى أبطال الكويت في احملافل العاملية

الكويت  املهارة، ورفع اسم 
عاليا من خالل إجنازه األخير، 
مؤكدة ان هذه الرعاية وغيرها 
من الرعايات تؤكد على حرص 

الشركة على تشجيع الطاقات 
والكفاءات الوطنية في شتى 
املجاالت وخصوصا في قطاع 

الرياضة والشباب.
الكويتي  البطل  ان  يذكر 
العبدالرزاق قد حقق العديد 
من اإلجن���ازات ع���ن جهد 
وجدارة في مختلف احملافل 
الرياضي���ة والتي رفع فيها 
الدورات  الكويت في  اس���م 
والبطوالت العاملية، مما حفز 
زين على مواصلة تشجيعها 
له، خصوصا انه حقق املركز 
األول في اجلولة األولى من 
بطولة العالم السابقة التي 
أقيمت في مدينة فيفيروني 
اإليطالية، إلى جانب ذهبية 
العالم في فئة 800 للمحترفني 
خالل األعوام 2006 و2007 
و2008 وذهبي���ة أوملبي���اد 
الشواطئ 2010 في سلطنة 

عمان في الفئة نفسها.

البطولة الدولية.
وأشارت زين إلى ان البطل 
الكويتي يوسف العبدالرزاق 
قد قدم مستويات عالية من 

أعلنت زين عن رعايتها 
لبطل الكوي���ت في رياضة 
الدراج���ات املائية يوس���ف 
العبدال���رزاق، والذي حقق 
املركز األول في فئة احملترفني 
خالل مش���اركته في بطولة 
العالم للدراجات املائية التي 
الواليات  أقيمت مؤخرا في 

املتحدة.
الش���ركة في  وعب���رت 
بيان صحافي عن سعادتها 
باإلجناز الكبير الذي حققه 
الكويت���ي خ���الل  البط���ل 
مشاركته العاملية التي أقيمت 
في أكتوبر بوالية أريزونا، 
حيث قد حقق البطل الكويتي 
الذي تقوم الشركة برعايته 
للسنة السادسة املركز األول 
ف���ي فئة احملترف���ني، وهو 
اإلجناز الذي وضع الكويت 
على منص���ة التتويج أمام 
أنظ���ار العالم خ���الل هذه 

يوسف العبدالرزاق مع دراجته املائية

رادن غادر في إجازة.. وباني يعود بعد 3 مباريات

الشريدة: نسعى للتعاقد مع محترفني 
جدد من أفريقيا

عملية جراحية للقالف
أجرى الع��ب نادي الكويت 
ومنتخبن������ا الوطن����ي )حتت 
17 س����نة( لك���رة السلة محمد 
القالف عملية جراحية في أنفه 
تكلل��ت بالنج��اح بعد إصابته 
خالل األسبوع املاضي.  ونصح 
األطباء القالف بضرورة االبتعاد 
املباريات والتدريبات ملدة  عن 
أس����بوعني حتى اكتمال شفائه 
بنسبة 100%، على أن يدخل مع 
زمالئه بعد ذل����ك في التمارين 
بصورة طبيعية. ويعتبر القالف 
من الالعب��ني املميزي��ن وسبقت 
له املشاركة مع منتخبنا الوطني 
التي  البطول��ة اآلس����يوية  في 
أقيمت ف����ي العاصمة القطرية 
الدوحة خالل ش����هر سبتمبر 
املاضي. »سالمات وما تشوف 

محمد القالف خالل مشاركته مع املنتخب الوطني للناشئني في البطولة اآلسيويةشر يا محمد«.

تغلب على كوريا الشمالية بهدف ضمن حتضيراته لـ »خليجي 22«

األزرق.. مطمئن

الثاني دف����ع املدرب جوفيان 
فيي����را باحل����ارس س����لمان 
عبدالغفور ب����دال من القالف 
وبس����لطان العنزي بدال من 
احمد عتيق وقدم الكوريون 
اداء مغايرا عن احلصة األولى 
ومتيزوا بالقوة والس����رعة 
وه����ددوا مرم����ى احل����ارس 
عبدالغف����ور كما جنحوا في 
التس����جيل لك����ن احلكم فهد 

الكس����ار ألغى الهدف بداعي 
التس����لل )47( وكان ضاري 
س����عيد املتق����دم قريب����ا من 
الثاني لكنه  الهدف  تسجيل 
س����دد باقدام احلارس يون 
)59( كما شارك فهد االنصاري 
وشريدة الشريدة وفيصل زايد 
بدال من وليد علي والكندري 
والعنزي ليحافظ االزرق على 
توازنه والنتيجة االيجابية.

في االستحواذ وتناقل الكرة 
لكن دون خطورة فعلية على 
املرمى الكوري، وسدد مقصيد 
كرة مباغتة ارتطمت بالدفاع 
القائم  وخرجت قريبة م����ن 
األمين للح����ارس يون )40( 
ولم تكن للكوريني محاوالت 
تذكر خالل الشوط على مرمى 
احلارس القالف وعانى البطء 
التحضير، وفي الشوط  في 

مبارك الخالدي

الوطني  حقق منتخبن����ا 
مكسبا معنويا مهما بتغلبه 
 على منتخب كوريا الشمالية

1 � 0 في املباراة الدولية الودية 
التي جمعتهما مس����اء امس 
على ستاد آل نهيان مبدينة 
ابوظب����ي في اطار معس����كر 
املقام هناك حتضيرا  األزرق 
للمش����اركة في منافس����ات 
خليج����ي 22 املقرر انطالقها 
الري����اض 13 اجلاري،  ف����ي 
وطمأن منتخبنا جماهيره على 
الرغم م����ن الغيابات املؤثرة 
لعناصره األساسية بخروجه 
فائ����زا بهدف عل����ي مقصيد 
)18( ودخ����ل االزرق املباراة 
بتشكيل مكون من احلارس 
حميد القالف وفي خط الدفاع 
كل من ضاري س����عيد وفهد 
الهاجري وحسني فاضل وأحمد 
عتيق وفي الوسط طالل نايف 
وعلي مقصي����د وعبدالعزيز 
املش����عان وولي����د علي وفي 
املقدمة فيصل العنزي وعلي 
الكندري، واستحوذ املنتخب 
على مجريات الشوط األول 
وكان الطرف األفضل من حيث 
التمركز واالنضباط التكتيكي 
العالي لالعبي الدفاع والوسط، 
وأجاد خط الظهر في التغطية 
الدفاعية والتفاهم بني فاضل 
والهاج����ري كم����ا متيز علي 
مقصيد في حركته في وسط 
بامل����رور والتمرير  امللع����ب 
واستغالل مهارته في التسديد 
من خارج املنطقة وكانت أولى 
مح����اوالت األزرق عبر ركلة 
حرة أرسلها مقصيد على رأس 
الكندري الذي حولها مبهارة 
الى مرم����ى املنتخب الكوري 
لكن احلارس ليم يون ابعدها 
الى ركنية )16( ليدخل بعدها 
األزرق أجواء املباراة ومبهارة 
عالية تالعب مقصيد بالدفاع 
الكوري ليس����دد كرة خادعة 
س����كنت ميني احلارس يون 
)18( ليواصل االزرق أفضليته 

علي مقصيد قدم أداء الفتا أمام املنتخب الكوري الشمالي                         )األزرق. كوم(
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»أبطال آسيا« بني الهالل وسيدني اليوم
ان انتهى لقاء الذهاب بينهما 
في سيدني بفوز فريقها 0-1 
حيث سيكون اليوم هو كلمة 
الس���ر للفريق���ن، فقد جعل 
امكانية  للفريق االس���ترالي 
الفوز باللقب بفرصتي الفوز 
والتعادل وسيبحث كثيرا من 

اجل الدفاع عنه.
في املقابل، سيكون »األزرق 
الهاللي« حتت الضغط حتى 
التعادل اوال  ادراك  يستطيع 
ويبق���ى العام���ل االه���م هو 

الرياض - خالد المصيبيح 

سيكون ستاد امللك فهد 
اليوم على موعد  مس���اء 
مع احلدث االبرز آسيويا 
عل���ى مس���توى االندية 
عندما تختتم فيه مسابقة 
دوري ابطال آس���يا لكرة 
الهالل  ب���ن فريقي  القدم 
الس���عودي وويس���ترن 
سيدني االسترالي في لقاء 
االياب من الدور النهائي بعد 

سيدني الهالل

beIN sports HD8 - الساعة 8:30

يلتقيان في إياب الدور النهائي من البطولة بالرياض

مختلفة حقق خاللها 6 القاب، 
فإن سيدني الذي تأسس عام 
2012 فقد دخل تاريخها من اول 
مشاركة له وبات على أعتاب 
اجناز يحسب له كفريق حديث 

عهد بالتأسيس.
الفريق االسترالي  ويجيد 
احكام االسلوب الدفاعي وهو 
ما وج���د الهالل معه صعوبة 
في لقاء الذهاب، فيما يتفوق 
اله���الل عناصريا عبر وجود 
عدد من الالعبن املميزين سواء 

ويسترن سيدني، االوكراني 
توني بوبوفيتش، ان 

يش���كل اجلمه���ور اليوم 
قلق���ا لالعبيه، وق���ال: »في 
ه���ذه املس���ابقة اعتدنا على 
اللعب خارج ارضنا ووسط 
جماهير غفيرة ومعظم العبينا 
يجيدون اللعب في مثل هذه 

االجواء«.
واذا كان الهالل يحمل تاريخا 
في املسابقات اآلسيوية عبر 
24 مشاركة له فيها مبسابقات 

احملافظ���ة على املرمى، حيث 
س���يكون الهدف االس���ترالي 
مكلفا جدا للهالل ومن اجل ذلك 
وضع مدرب الهالل، الروماني 
ريجيكامف، استراتيجيته على 
هذا االساس وهو احملافظة على 
املرمى اوال قب���ل التفكير في 

الهدف.
الهالل بعامل  وس���يلعب 
مساند وهو اجلمهور املندفع 
الفا  الى 60  والذي س���يصل 
في امللع���ب، فيما نفى مدرب 

الشمراني فضال عن الدعم 
الذي سيحظى به الثنائي 
من العبي الوس���ط سالم 
الفرج  الدوسري وسلمان 
والبرازيلي تياغو نيفيز 
عل���ى أن يتفرغ احملترف 
الروماني ميهاي بينتيلي 
ملس���اندة الدف���اع ال���ذي 
سيتواجد فيه الكوري كواك 
تاي هي والبرازيلي ديغاو 
وياسر الشهراني وعبداهلل 

الزوري.

محليون او غير سعودين.
املدرب  وس���يكون تركيز 
الرومان���ي ريجيكامف على 
اجلوانب الهجومية منذ بداية 
املب���اراة كونه يلعب بفرصة 
واحدة وهي الفوز وبأكثر من 
هدف لضمان التتويج باللقب 
وبالتالي سيغير طريقته من 
1/5/4 إلى 2/4/4، حيث ينتظر 
أن يزج باملهاج���م املخضرم 
البداية  القحطاني منذ  ياسر 
إلى جانب هداف الفريق ناصر 

حسن يصف الزمالك بـ »العشوائي« بعد خسارة االحتاد

اإلصابات تهاجم جنوم »الفراعنة«

»العاملي« استعاد القمة بتجاوزه التعاون

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

عبر املدير الفني للمنتخب املصري لكرة القدم 
شوقي غريب عن قلقه من اإلصابات التي ضربت 
بعض العناصر األساسية ل� »الفراعنة« قبل خوض 
لقاء الس���نغال منتصف نوفمبر اجلاري، ضمن 
مباريات التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس أمم 

أفريقيا 2015 باملغرب.
وقد تعرض ظهير أيسر فريق احتاد جدة محمد 
عبدالشافي إلصابة خالل مباراة فريقه في الدوري 
الس���عودي أمام العروبة ولم يستطع استكمال 
اللقاء، كما تعرض ح���ارس مرمى الزمالك أحمد 
الشناوي إلصابة خالل لقاء فريقه أمام االحتاد في 
الدوري املصري بشد في العضلة األمامية، وسبق 
أن تعرض حارس األهلي شريف إكرامي إلصابة 

أبعدته عن مباريات فريقه احمللية.
كما سبق أن فقد »الفراعنة« جهود مهاجم األهلي 
عمرو جمال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
خالل لقاء فريقه مع األسيوطي في اجلولة السادسة 

للدوري املصري.
كما كشف غريب أنه سيكلف أحد أفراد اجلهاز 
الفني املعاون بالتواصل مع عبدالشافي للوقوف 
على حجم إصابته، معتبرا أن اإلصابات حظ عاثر 
أمام الفريق وإن كان يأمل في حلاق جميع العبيه 
مبوعد معسكر الفراعنة قبل مواجهة السنغال في 
اجلولة اخلامسة للتصفيات بستاد القاهرة الدولي 

منتصف نوفمبر اجلاري.
ويدخل املنتخب املصري وهو في املركز الثالث 
برصيد 6 نقاط، بينما ميلك السنغال 7 نقاط في 
املركز الثاني، ويحتاج الفراعنة للفوز للقفز إلى 
وصافة املجموعة السابعة التي يتصدرها منتخب 
تونس ب� 10 نقاط، قبل خوض آخر لقاءات التصفيات 

أمام »نسور قرطاج« في تونس.

 فوز الزمالك

على صعيد آخر، وصف مدير الكرة بنادي 
االحتاد السكندري إبراهيم حسن خسارة فريقه 
امام الزمالك، بأنها سوء حظ لفريقه، وأن األبيض 

لم يش���كل أي خطورة تذكر على مرمى زعيم 
الثغر وان أداء الزمالك كان عشوائيا وغير منظم، 

والهدف كان سوء حظ وليس هدفا تكتيكيا.
وأضاف إبراهيم حسن، أن الفريق السكندري 
قدم مباراة جيدة واس���تطاع الس���يطرة على 
الك���رة في كثير من األحي���ان، مؤكدا أن جميع 
الالعبن قدموا كل ما بوسعهم من أجل حتقيق 
الفوز إال أن القدر وقف حائال دون ذلك. وحقق 
الزمالك فوزه الثان���ي على التوالي بعد تغلبه 
على االحتاد السكندري 1-0 في ملعب األخير 
بستاد االسكندرية في اجلولة السابعة للدوري 

املصري لكرة القدم.
ورفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة متقدما 
للمركز الثالث وله لقاء مؤجل مع إنبي، بينما 
جتمد رصيد االحتاد الس���كندري عند 5 نقاط 

باملركز السابع عشر في جدول الترتيب.
وتف���وق املدير الفني للزمال���ك، البرتغالي 
باتشيكو، على نظيره حسام حسن املدير الفني 
السابق للفريق األبيض الذي خاض أول اختبار 
مع االحتاد السكندري، وحقق املدرب البرتغالي 
ثاني انتصار له مع الزمالك، كما حافظ الفريق 

األبيض على نظافة شباكه ملدة 450 دقيقة.
وف���ي اجلول���ة نفس���ها تع���ادل املصري 
البورسعيدي من دون أهداف مع مضيفه الداخلية 
بستاد اإلسماعيلية في اجلولة السابعة، وواصل 
املصري بهذا التعادل نزيف النقاط بعد خسارته 
في اجلولة املاضية أمام طالئع اجليش، وارتفع 
رصيد الفريق البورسعيدي إلى 11 نقطة باملركز 
اخلامس، كما رفع الداخلية رصيده إلى 12 نقطة 

باملركز الثالث.
وتقام اليوم 3 مباريات في اجلولة السابعة 
نفسها، التي تبدأ في الرابعة اال الربع بتوقيت 
الكويت بلقاء انبي )10 نقاط( مع االس���يوطي 
)نقطتان(، وفي السادس���ة مساء يلعب حرس 
احلدود، املتصدر للمسابقة )14 نقطة( مع سموحة 
)7 نقاط(، وختام اليوم س���يكون في الثامنة 
والنصف مس���اء بتوقيت الكويت، الذي يجمع 

األهلي )5 نقاط( مع دمنهور )3 نقاط(.

الرياض ـ خالد المصيبيح

اس���تعاد النصر حامل اللقب ص���دارة الدوري 
السعودي لكرة القدم من الشباب بعد فوزه على 
مضيفه التعاون 1-0 وتعادل املتصدر السابق مع 
ضيفه الرائد 0-0 في افتتاح املرحلة التاسعة. 
وكان النصر قد جنا بأعجوبة من مس���تضيفه 
التعاون في بريدة ال���ذي اهدر عدة فرص امام 
مرمى النصر مبا فيها ضربة اجلزاء التي نفذها 
الكاميرون���ي باولو ايفولو وتصدى لها حارس 

مرمى النصر عبداهلل العنزي.
 ويدين النصر بفوزه للبديل حسن الراهب الذي 
سجل هدف الفوز الوحيد 74 بعد استقباله كرة 
عرضي���ة. ورفع النصر رصي���ده الى 24 نقطه 
مقابل 6 نقاط للتعاون ليتراجع معها الى املركز 
العاش���ر. وفي جدة، واصل االهلي ومعه هدافه 
السوري عمر السومة تقدمي مستوياته العالية 

فكس���ب ضيفه العروبة بهدفن للس���ومه الذي 
ابتعد كثيرا في سلم الهدافن. 

ووصل االهلي الى النقطة 21 وفي املركز الثالث 
مؤقتا حتى ينهي االحتاد لقاءه امام هجر.

 وكان الش���باب قد فقد الصدارة بعد ان تعادل 
مع ضيفه الرائد س���لبا ليرف���ع رصيده الى 23 
نقطة، فيما كسب الرائد نقطته الثانية ومازال 

آخر الترتيب.
 وشهدت املباراة بعد نهايتها ابراز حكم املباراة 
البطاقة احلمراء ملهاجم الش���باب نايف هزازي 

بعد احتجاجه على احلكم.
 وفي الدمام تعادل اخلليج والفتح 2-2.

 وس���جل للخليج العاجي حبيب ماتيبه )40( 
وحسن التركي )82(، وللفتح شافي الدوسري 
)86( والبرازيلي الت���ون جوزيه )92 من ركلة 
جزاء(، واهدر األردني حمزة الدردور ركلة جزاء 

للخليج )37(. مشاركة واسعة في بطولة communicate الثانية لكرة السلة

على املشاركة وتدعيم فرقها 
بالعبن محترفن من خارج 
نطاق الش����ركة بغية اضفاء 
أجواء م����ن احلماس والندية 

على مباريات البطولة.
وبن احلاج أن هذه البطولة 
تشهد مشاركة عدد من العبي 
منتخب الكويت الوطني لكرة 
الس����لة ومجموعة من العبي 
األندي����ة احمللي����ة، باالضافة 
الى بعض عشاق اللعبة من 
املقيمن في البالد، مشيرا الى 

أن مباريات ال����دورة يقودها 
أطقم حتكيمي����ة من الفلبن 
وه����م يتمتع����ون باخلب����رة 
الكافية لقيادة اللقاءات بالشكل 

املطلوب.
وش����كر احل����اج جمي����ع 
الشركات الراعية لهذا احلدث 
والتي ساهمت بصورة فاعلة في 
تسهيل اقامة البطولة وتقدمي 
كل ما يلزم من أجل اجناحها، 
متمني����ا النج����اح والتوفيق 

جلميع الفرق املشاركة.

ABM، زينيث ميديا، فينيشن 
رايدرز، وميديا سيتي. وتقام 
املنافسات بنظام الدوري من 
دور واحد عل����ى مدى 3 أيام 
وس����تختتم الي����وم باقامة 
املباراة النهائية عند الساعة 
9 مس����اء. م����ن جهت����ه، قال 
الرئيس التنفيذي لش����ركة 
ميدي����ا بوكس ح����امت احلاج 
ان هذه البطولة تقام سنويا 
وحتظى باقبال واس����ع من 
قبل الشركات والتي حترص 

يحيى حميدان

انطلقت مساء أول من أمس 
 communicate بطولة مجلة
الثانية لكرة السلة على ملعب 
املدرس����ة األميركية الدولية 
ووسط مشاركة واسعة من 
فرق شركات قطاعي االعالم 

واالعالن.
وشهدت البطولة مشاركة 8 
 ،M2R ،فرق، هي: ميديا بوكس
البنك األهلي، رعد وافيوني، 

العب M2R يحاول الدفاع عن سلته

حامت احلاج

)هاني عبداهلل( حامت احلاج مع مجموعة من املنظمني واحلاضرين في افتتاح البطولة  

العبو فريقي M2R والبنك األهلي قبل بدء املباراة االفتتاحية

»األفريقي« ينفي تأجيل كأس »القارة السمراء«
نفى االحتاد االفريقي لكرة 
القدم نفيا قاطعا توصله الى 
اتفاق مبدئي بش����أن تأجيل 
بطولة كأس االمم االفريقية 
املقررة في املغرب في مطلع 
عام 2015 بسبب تفشي وباء 

ايبوال.
وق����ال قس����م االعالم في 
االحت����اد االفريق����ي لوكالة 
الصحافة الفرنسية »املعلومات 

خاطئة وخاطئة جدا«.
ف����ي املقاب����ل، اكد مصدر 

مقرب من االحتاد املغربي ان 
ال شيء رسميا سيصدر قبل 
اجتماع اللجنة التنفيذية غدا 
االحد في اجلزائر، وقال في هذا 
الصدد »ستحسم االمور خالل 
هذا االجتماع، قبل ذلك، كل ما 

يقال هو مجرد شائعات«.
وكانت الصحف املغربية 
اكدت أمس ان »اتفاقا مبدئيا« 
توصلت اليه اللجنة املنظمة 
ل����كأس االمم االفريقية 2015 
واالحت����اد االفريقي يقضي 

بتأجيل البطولة بضعة اشهر 
بسبب داء ايبوال بعد اجتماع 

عقد بن الطرفن.
صحيف����ة  وكش����فت 
»الصباح« املغربية نقال عن 
مصدر موث����وق ان الطرفن 
متكن����ا من االتف����اق مبدئيا 
على تأجيل البطولة على اثر 
االجتماع الذي عقد في ياوندي 
بن اللجنة املنظمة ورئيس 
االحتاد االفريقي لكرة القدم 

الكاميروني عيسى حياتو.

ونقلت املعلوم����ة ذاتها 
اذاع����ة »اتالنتي����ك« احدى 
اش����هر االذاعات في املغرب 
وكش����فت ان الطرفن حتدثا 
عن سيناريوهن هما تنظيم 
املغ����رب ل����كأس االمم ف����ي 
يوني����و 2015 او يناير 2016 
وأن حياتو قرر قبول الطلب 
املغربي باقامتها في احد هذين 
التاريخن. وكان املغرب طالب 
بتأجيل كأس االمم االفريقية 
التي يستضيفها من 17 يناير 

الى 8 فبراير املقبلن بسبب 
ال����ذي يجتاح  ايبوال  مرض 
القارة االفريقية وحصد حتى 
االن حوال����ي 5000 ضحية، 
لكن االحتاد االفريقي متسك 
باقامتها ف����ي موعدها ودعا 
الدول الراغبة في احللول بدال 
من املغرب الى التقدم بطلبات 
االس����تضافة لك����ن جنوب 
افريقيا، اجلزائر، الس����ودان 
ومص����ر رفض����ت احتضان 

البطولة القارية.
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لم متّر على احلياة فترات أو عصور مثالية، ولكن األكيد 
أن هناك تفاوتا بني عصر وعصر وزمن وزمن وسنة 

وسنة وهكذا، ومتر املجتمعات اإلنسانية بحاالت خاصة 
رمبا ال متر بها مجتمعات أخرى.

والكويتيون في سابق عهدهم كانوا متكاتفني متآخني، 
هذه الروح الكويتية القدمية كانت محور مقال نشره 
زميلنا صالح الساير األسبوع املاضي وكان من بني 

حروف ذلك املقال تنويه بكتاب رجل األعمال واالقتصاد 
عبدالعزيز الشايع الذي يروي فيه صورا عاش تفاصيلها 

وذكريات شخصية له وهو الرجل ذو الباع الطويلة 
املمتدة في الزمن الكويتي.

لم متّر تلك املقالة مرور الكرام على عبدالعزيز الشايع فلم 
يقرأها ويطو اجلريدة ويكتف بابتسامة على ثغره ورمبا 

في قلبه، بل بادر باالتصال بالزميل صالح شاكرا له ما 
كتب عنه وعن كتابه.

هذا بيت قصيدي وهنا مربط فرسي، وهو الشاهد من 
هذه املقالة وزبدتها وثمرتها الشهية، فاألستاذ »الشايع« 

رجل من رجال االقتصاد والتجارة واملال واألعمال 
على مستوى العالم وكان مبقدوره أن يكلف أحد أفراد 

سكرتاريته باالتصال بأخينا صالح شاكرا له ما كتب 
وناقال إليه حتياته، ولكنه تعامل مع األمر بنفسه، ولم 
متنعه انشغاالته املتعددة عن القيام باالتصال املباشر.
أقول ذلك مقارنا بني هذا السلوك احلضاري املتمدن 

والراقي وبني ما ينتهجه موظفو احلكومة سواء وزراء 
أو من هم دونهم، ممن جعلتهم مراكزهم الوظيفية 

يتعالون على الناس وال يؤدون واجباتهم الوظيفية مبا 
حتتمه عليهم وظائفهم، ويتعاملون باستخفاف مع قضايا 

جادة وخطيرة ويتجاهلونها ظانني أن مراكزهم العالية 
ستخدش وتهتز لو أنهــم أدوا واجبهــم الوظيفـي 

امللزمني به.
وأنا هنا أشير بذلك الى جتاهل إدارات العالقات العامة 

في الوزارات احلكومية »الرشيدة« ملا يطرح من قضايا 
وتساؤالت في الصحف تخص تلك الوزارة أو هذه ولكن 

ال جواب وال توضيح لشأن يهم العامة والكافة، وكأمنا 
باتت الوزارة من أمالك وزيرها أو وكيلها. 

لذلك أقترح حتويل احلكومة الى قطاع خاص لتتعلم 
األخالق وفن التواصل مع الناس!

ما الفارق احلقيقي بني قيام املتشددين االسرائيليني 
بإغالق املسجد االقصى ودعوة متشددينا، وعلى 
رأسهم د.القرضاوي، الى طلب عدم زيارته بحجة 
انه حتت االحتالل؟ ما ادى الى االضعاف الشديد 

للوجود االسالمي في القدس، ومعه شكوى مريرة 
استمعنا اليها من املقدسيني بعدم قدرتهم على 

الصمود في ظل املقاطعة العربية واالسالمية لهم 
واملجحفة في حقهم، خاصة في ظل غياب خطة 

لتحريرهم!

>>>

وقد زار رسول االمة ژ مكة وهي حتت يد الكفار، 
كما زار القدس في »االسراء واملعراج«، وكانت حتت 
حكم الرومان، كما اوصى الرسول ژ بشد الرحال 

الى مسجدها قبل فتحها، اي كانت كذلك حتت 
االحتالل، كما احتل املسجد االقصى ملدة 200 عام 
من قبل الصليبيني ولم يهجره العرب واملسلمون 

ولم تصدر »فتوى واحدة« من كبار علماء املسلمني 
طوال قرنني بتحرمي زيارته مادام حتت االحتالل.
واحلال كذلك مع الدول العربية واالسالمية التي 

احتلت واحتلت معها بالتبعية مساجدهــا التاريخية 
الشهيرة، فقــد احتل االجنليز مصر عام 1882 
بعــد ثورة عرابي، كمــا احتلت العراق وبالد 

الشام ودول املغرب العربي واصبح الدخول للدول 
واملساجد بالتبعية مير باإلذن من احملتل، ولم 
تصدر فتوى بتحرمي زيارة بسبب ذلك االمر، 

فلماذا استفرد بعض متشددينا املسجد االقصى 

بفتــاواهم الغريبة والشاذة التي تثير الريبــة في 
دوافعها خاصة مع احلقائق التي تتكشف تباعا؟!

>>>

ان علينا ان نفرق في موضوع زيارة االقصى وغيره 
بني »الفتوى الدينية« التي يجتهد العلماء للوصول 
للرأي »الشرعي« فيها، و»الفتاوي السياسية« التي 

تقوم على معطيات خافية قد يقصد منها متاما عكس 
ما يقال، فواضح ان مقاطعة القدس ومسجديها 

االقصى والصخرة ملدة قاربت نصف القرن لم تكن 
على اسس شرعية كما تسببت في إضعاف شديد 
ملسلميها وحرق احد مسجديها )1968( ومصادرة 

اراضيها، وقد حان وقت صدور فتاوى شرعية 
حقيقية حتث املسلمني على زيارة القدس ودعم 

صمود اهلها وتفند فتاوى اجلالسني على االرائك ممن 
يضرون باالقصى ويدمرون القضية الفلسطينية 

ويسفكون دماء ابنائها مبواقفهم السياسية املخادعة 
وفتاواهم غير الشرعية.

آخر محطة:
)1( في الطريق الى القدس يستحق االمر زيارة الضفة 

الغربية لدعم صمود اهلها، فزيارة السجني ال تعني 
االعتراف بالسجان.

)2( في اخلالصــة كيف تصبــح اوامرهــم بإغـالق 
املسجدين حراما وفتــاوى متشددينا باملقاطعة التي 

تؤدي متاما إلى النتيجـة نفسها حــالال؟! فلــم نَُصل 
في املسجدين إبان زيارتنا لهما اال وبالكاد وجدنا صفا 

او صفني من املصلـني!

وكيل »التعاون« علي الرومي
 ضيف »ألو األنباء« اإلثنني

يحل الوكيل املس����اعد لقطاع التعاون في وزارة 
الش����ؤون علي الرومي ضيفا على »ألو األنباء« يوم 
االثنني 3 اجلاري، للرد على استفسارات القراء في كل ما 
يتعلق بالعمل التعاوني وتنظيمه والقرارات الصادرة 
عن الوزارة في شأن االفرع املستثمرة واالسعار وشراء 
اخلضار احمللي املباشر وغيرها من االمور التي تهم 

التعاونيني واملستهلكني.
وس����يتلقى الرومي اتصاالت الق����راء على مدى 
س����اعة كاملة اعتبارا من 6 الى 7 مساء على الرقم: 

.22272888

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.40
الشروق 6.01 
الظهر 11.32

العصر 2.39
املغرب 5.02
العشاء 6.20

معتدل والرياح شمالية غربية 
مثيرة للغبار سرعتها من 20 الى 

40 كلم/ ساعة.

العظمى: 30
الصغرى: 21

أعلى مد: 4.25 ص � 7.18 م
أدنى جزر: 12.14 ص

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب

alanbaa.newspaper alanba_news_kw alanbanews

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

نورة عويض شويط الديحاني، زوجة سالم 
ناصر شويط الديحاني ـ 71 عاما ـ العارضية ـ ق1 

ـ ش4 ـ م27 ـ ت: 55588965.
نضال علي عباس أكبر ـ 46 عاما ـ الرجال: 
مسجد مقامس ـ الرميثية ـ ت: 66459753 ـ 

67040753 ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق2 ـ ش40 
ـ م8 ـ ت: 99553453.

رقية سعد محمد الطراروة، أرملة ابراهيم 
عبداهلل عيسى الطراروة ـ 79 عاما ـ الرجال: 
الرحاب ـ ق2 ـ ش20 ـ م37 ـ ت: 97343414 
ـ النساء: الزهراء ـ ق6 ـ ش44 ـ م15 ـ ت: 

.99069505
نايف خالد مهدي البراك ـ 20 عاما ـ الرجال: 

ضاحية صباح السالم ـ ق4 ـ ش1 ـ قسيمة 597 ـ 
ت: 99060734 ـ النساء: ضاحية صباح السالم ـ 

ق12 ـ ش1 ـ ج2 ـ م37 ـ ت: 60626648.
عبداحلميد عبداهلل سعد عبدالعزيز الصالح 
ـ 62 عاما ـ الرجال: حطني ـ ق2 ـ ش218 ـ م20 
ـ ت: 51383333 ـ النساء: النزهة ـ ق2 ـ شارع 

شمالن بن سيف ـ م36 ـ ت: 22575639 ـ الدفن 
بعد صالة العصر.

عذال عوض الكشتي العنزي ـ 81 عاما ـ 
الرجال: النسيم ـ خيمة بجانب مشاة النسيم ـ 

مقابل بنزين النسيم ـ ت: 55118181 ـ 60708050 
ـ النساء: النسيم ـ ق1 ـ ش5 ـ م34 ـ ت: 

65500001 ـ الدفن بعد صالة العصر.

ملفيل: متنيت لو 
كانت اليد اآللية 
التي صنعت لي 
بالطباعة ثالثية 

األبعاد متاحة حني 

كنت صغيراً

اليد الصناعيةصاحب اليد الصناعية يصافح طبيبه

تصنيع أول يد آلية باستخدام طابعة ثالثية األبعاد

لن����دن � إيالف: متكن 
عالم بريطاني من تركيب 
يد آلية على ذراع ش����اب 
ولد م����ن دون يد مينى، 
باستخدام ماسح ضوئي 
اليس����رى ثم  صور يده 
صن����ع اليمن����ى بطابعة 

ثالثية األبعاد. 
وكان العالم البريطاني 
جويل غيبارد وجه نداء 
يطلب فيه متويل مشروع 
آلية  أياد  أطلقه لتطوير 
زهيدة الكلفة. واتصل به 
الشاب دانيل ملفيل )23 
عاما( الذي ولد بيد واحدة 
مبديا استعداده الختبار 
يد غيب����ارد اآللية على 
نفسه. وفي غضون يومني 
صنعت له يد آلية بكلفة 
300 جنيه استرليني فقط، 
وهي أول يد آلية تصنع 
باستخدام ماسح ضوئي 
ثالثي األبع����اد وطابعة 

ثالثي����ة األبع����اد.  وقال 
الش����اب ملفيل عن يده 
اآللية اجلديدة إن عملية 
تركيبها على ذراعه كانت 
سهلة الى حد ال يصدق، 
وكان سينتظر أسابيع أو 
أشهرا ألخذ قالب ذراعه من 
أجل تركيب يد اصطناعية 

بالطريقة التقليدية. 
ومتنى ملفيل لو كانت 
اليد اآللية التي صنعت له 
بالطباعة ثالثية األبعاد 
متاحة حني كان صغيرا. 
ونقل����ت صحيفة الديلي 
تلغراف عن ملفيل قوله 
»إن هن����اك أي����ادي آلية 
متوافرة ولكن س����عرها 
أغلى من سعر سيارتي. 
فمن يس����تطيع أن يدفع 

ثمنها؟«
وأمضى العالم غيبارد 
20 دقيقة فقط في استخدام 
املاسح الضوئي لتصوير 

يد ملفيل اليسرى بحساس 
ثالث����ي األبع����اد مربوط 
بكمبيوتر آيباد قبل انتاج 
نسخة منها بطابعة ثالثية 
األبعاد خالل 40 دقيقة. 

 وأع���رب غيبارد عن 
األمل بأن تكون اليد اآللية 
متوافرة في األسواق في 
نهاية العام املقبل، وقال 
إنه سعيد بأن يرى اليد 
اآللية متنح الشاب ملفيل 
ق���درات إضافية بعد ان 
العمل  ف���ي  أمضى عاما 
على تطويرها، واضاف 
أن جميع احلاضرين خالل 
تركيب اليد اغتبطوا حني 
رأوا ملفيل يكتب ويلتقط 
أش���ياء بي���ده اجلديدة، 
واعترف العالم البريطاني 
بأنه عندم���ا صافح اليد 
الت���ي صنعها للش���اب 
ش���عر بأنه في »موقف 

سوريالي«.

لال�ستف�سار والت�سجيل: 96971200

ُروا بَّ َلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ )ِكَتاٌب اأَْنَزْلَناُه اإِ

ْلَباِب(
ُْوُلوْا اْلأَ

َر اأ اآَياِتِه َوِلَيتَذكَّ

             )�سورة �ص: 29(

ندعوكن اأخواتنا حل�سور درو�ص تف�سري

 

�ســـــورة يون�س
املقامة كل يوم اأحد باإذن اهلل تعاىل

• العنوان:
مبنى الهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية 

قاعة الفوز رقم )7( - جنوب ال�سرة

الدائري ال�ساد�ص - بجانب وزارة الكهرباء واملاء.

• اأوقات الدر�ص:
   ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء.

• الدر�ص جمانًا.

لنحــيــا بالقــر�آن

تكرمي جودي وإميا واتسون في البافتا

لندن - وكاالت: حضرت النجمة إميا واتسون حفل توزيع 
جوائ���ز البافتا 2014 في لوس أجنيلي���س اول من أمس، ومت 

تكرمي إميا بجائزة فنانة العام البريطانية.
كما كرمت املمثلة البريطانية املخضرمة جودي دنش بجائزة 
املنتج ألبرت بروكلي عن املساهمة في عالم الترفيه في جميع 

أنحاء العالم.

جودي دنش

إميا واتسون
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