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ال�شروط :
 EVAL يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة وقلـم �

   مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلــك اعتباراً من 2014/11/02 حتـى 2014/12/13 .
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
لالشتراك عبر املوبايل� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة... 

اشـــــترك واحصل فوراً على طقم ساعة وقلم مرصعين باأللماس !
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وزير العدل لـ »األنباء«: سنستخدم الوسائط اإللكترونية مبا ال يتعارض مع بعض القوانني والقضايا التي تستدعي حضور طرفي النزاع

تعديل قانون املرافعات لتقليص مدة اإلعالن

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

39اقتصاد

عادل املاجد

 املاجد مبناسبة مرور
10 سنوات على تأسيس 

البنك: املرتبة الـ 3 محليًا 
والـ 5 عامليًا.. طموح »بوبيان« 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

19

الس����مو األمير تؤكد  لصاحب 
على ض����رورة احترام القانون 
والدستور وتطبيق أحكامهما، 
على أساس الفصل بني السلطات 
مع تعاونها، وفقا ملا نص عليه 
الدس����تور في املادة )50(. وقد 
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املب����ارك على ذلك، داعيا 
إلى ض����رورة تطبيق القانون 
الس����لطات،  الفصل بني  ومبدأ 
وذلك لتحقيق العدالة، من خالل 
قيام وزارة العدل باختصاصاتها 
القانونية فيما يتعلق بتنفيذ 
األحكام، ومبا يحقق اس����تقرار 
املراك����ز القانونية للمتقاضني، 
وحتقيقا للردع الذي استهدفه 
املشرع من تنفيذ األحكام، التي 
تس����تهدف إرس����اء العدالة في 
مفهومه����ا العام. واختتم وزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
أنه  اإلسالمية يعقوب الصانع 
يج����ب أال أن تك����ون اخلالفات 
السياس����ية مبررا للمس����اس 

بالقضاء ورجاالته.

اإللكترونية مب����ا ال يتعارض 
مع بع����ض القوانني والقضايا 
التي تس����تدعي حضور طرفي 
النزاع. وأوضح ان تقليص مدة 
اإلعالن تشمل درجات التقاضي 
الثالث )اول درجة، االستئناف، 
والتمييز، وبعض القضايا التي 
حتتاج الى التحويل الى ادارة 
اخلبراء(.  وردا على سؤال حول 
ضرورة تنفيذ األحكام القضائية 
حتقيق����ا لهدف ال����ردع، اجاب 
الصانع بأن التوجيهات السامية 

مريم بندق 

أعلن وزي����ر العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
يعقوب الصانع انه سيس����عى 
جاهدا من اآلن إلى تعديل قانون 
املرافعات لتقليص املدة القانونية 
إلعالن صحف الدعاوى واإلبالغ 
عن األحكام والطعون. وأوضح 
وزي����ر العدل ف����ي تصريحات 
خاصة ل����� » األنباء« ان نصف 
الذي يستغرقه صدور  الوقت 
احلكم مخصص إلجراءات اإلعالن 
حاليا، لذا سنعمل على استخدام 
وسائل التكنولوجيا احلديثة في 
اإلعالن لتوفير الوقت ومن ثم 
الدورة املستندية  اإلسراع في 
إلصدار األحكام القضائية � ومن 
ثم تنفيذها حتقيقا للردع � وهذه 
اخلطوة تأتي استكماال ملنظومة 
التشريعات اإللكترونية والبد 
من استخدام قانون املعامالت 
اإللكتروني����ة ف����ي حتدي����ث 
التش����ريعات وفق الوس����ائط 

يعقوب الصانع

األمير لرئيس وأعضاء »األمة«: تكرمي األمم املتحدة 
 لوطننا العزيز يأتي تقديرًا وعرفانًا من العالم 

بالدور اإلنساني النبيل لدولة الكويت ومحل فخر 
جلميع املواطنني
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حّل مجلس إدارة جمعية
العالج الطبيعي الكويتية 

وتعيني مجلس مؤقت

الفيلكاوي سفيرًا فوق العادة 
مفوضاً لدى غانا

إشهار اجلمعية الكويتية للحماية 
من أخطار احلريق

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل قرارا يقضي 
بحل مجلس ادارة جمعية العالج الطبيعي الكويتية وتعيني 
مجلس بديل بشكل مؤقت وجاء في نص القرار: مادة اولى: 

حل مجلس ادارة جمعية العالج الطبيعي الكويتية.
مادة ثانية: يعني مجلس ادارة مؤقت للجمعية املذكورة 

من كل من:
د.فيص����ل رمضان الكندري، د.مرمي س����رحان مبارك 
العتيبي، د.منال عبداهلل الشامري، د.سعد فرحان السعدون، 

أ.جمال خالد الفجي.
مادة ثالث��ة: على مجلس االدارة املعني انتخاب رئيس 
وامني سر وامني صندوق من بني اعضائه في اول اجتماع 

له وذلك خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور القرار.
م��ادة رابعة: على مجلس االدارة املنحل تس����ليم كافة 
امللفات واملستندات اخلاصة باجلمعية الى املجلس املعني 

وذلك خالل اسبوع من تاريخ صدور القرار.
مادة خامسة: على مجلس االدارة املعني فتح باب الترشيح 
الجراء انتخابات مجلس ادارة جديد وفقا لالحكام واالجراءات 
الواردة في القانون والنظام االساسي للجمعية وذلك خالل 

شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ص���در مرس���وم يقضي بتعيني محمد حس���ني 
الفيلكاوي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت 

لدى جمهورية غانا.

اص����درت وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل 
قرارا ينص على إشهار اجلمعية الكويتية للحماية 
من اخطار احلريق، وجاء في نص القرار: تش����هر 
اجلمعية الكويتية للحماية من اخطار احلريق ملدة 

غير محددة.

ملخص النظام األساسي للجمعية

مت بوزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل تس���جيل 
جمعية نفع عام حتت اسم »اجلمعية الكويتية للحماية 
من اخطار احلريق« طبقا الحكام القانون رقم 24 لسنة 
1962 بشأن االندية وجمعيات النفع العام وتعديالته 
ومقرها الكويت ملدة غير محدودة حتت رقم.... وذلك 
بهدف العمل على حماية االرواح واملمتلكات من اخطار 
احلريق والقيام بنش���ر االبحاث والدراسات املتعلقة 
بأخطار احلريق والسعي الى حتقيق املساهمة الفعالة 
في توعية املواطن ورفع مستواه العلمي والثقافي في 
االمور املتعلقة بحمايته وحماي���ة ممتلكاته، بجانب 
التربوية واالعالمية واالجتماعية  االهتمام بالنواحي 
املتعلقة بأخطار احلريق وط���رق مكافحتها والوقاية 

منها، واملؤسسون هم:
٭ عادل عبدالعزيز احمد النصار.

٭ رائد عبدالرحمن ابراهيم العتيقي.
٭ حسام عبداهلل سلطان الكليب.

٭ عبداهلل مشعان حمد حمود املشعان.
٭ مساعد سعود دغيمان املطيري.

٭ عبداهلل عبدالعظيم محمد احلمد.
٭ عبداللطيف يعقوب محمد احلامت.

٭ عيسى حمد محمد العتيقي.
٭ بدر ناصر عبيد ناصر اليتيم.

٭ جمال احمد راشد الفزيع.
٭ حمد عبدالرحمن يوسف الشالل.
٭ خالد فهد عبداحملسن الطريجي.

٭ فهد عيسى فهد الناجم.
٭ يوسف حامد محمد الرشيدي.

٭ انور عبداحملسن عبدالوهاب احلجي.
٭ عادل يوسف علي محمد.

٭ محمد يوسف احمد بوحيمد.
٭ يوسف احمد محمد طالب.

٭ جنيب محمد باقر العوضي.
٭ احمد ابراهيم سليمان الهبدان.

٭ محمد عبداهلل محمد حسن.
٭ علي حسن خليل فيلكاوي.

٭ انور خلف صقر اخللف.
٭ رياض خالد سلمان محمد.
٭ حمد عبداهلل محمد الطيار.

٭ حسن جاسم محمد الشمري.
٭ جمال علي محمد العبيد.

٭ عبدالوهاب عبدالكرمي عبدالوهاب الغامن.
٭ فايز عبدالعزيز احمد النصار.

٭ جاسم محمد عبداهلل العبيدان.
٭ عبدالرحمن فهد عبدالرحمن اليوسف.

٭ فيصل محمد يعقوب حسني.
٭ احمد فوزان سليمان الفوزان.

٭ حامد عبدالرحمن عبداحملسن الطبطبائي.
٭ فيصل عبدالرحيم محمد عبدالغفور.

٭ سعد طه ياسني االنصاري.
٭ حمد محمد عبداهلل بودستور.

٭ احمد هايف حمود الشيدي.
٭ طارق عبداللطيف سليمان الوهيب.

٭ فيصل فؤاد يوسف الشطي.
٭ مشعل سليمان يوسف الكندري.

٭ معاذ عبداهلل حسن علي.
٭ بدر فالح سيف كدم سيف العجمي.

٭ محمد حمود دعيج الركيبي.
٭ خالد ابراهيم محمد املهيني.
٭ بشار ابراهيم سالم النافع.

٭ وليد احمد حمد حمود املشعان.
٭ وليد خالد عيسى العصفور.

٭ علي عبداهلل علي عبداهلل.
٭ علي عاشور غلوم عوض.
٭ محمد احمد شهاب صالح.

٭ احمد حسن يوسف شهاب الكندري.
٭ هشام حسني عبداهلل البغلي.

٭ خالد عيد مناور اخليوطي احلربي.
٭ ناصر محمود حسني شمس الدين.

 ويدير ش���ؤون اجلمعية مجل���س ادارة مكون من
7 اعضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية مرة كل سنتني، 
وتبدأ السنة املالية للجمعية في االول من شهر يناير 
وتنتهي في آخر ديس���مبر من كل عام فيما عدا السنة 
املالية االولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر 
ديسمبر من العام التالي، وتتكون اجلمعية العمومية 
من االعضاء العاملني الذين امضوا في عضوية اجلمعية 
6 اشهر سابقة على تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية 

بشرط ان يكونوا مسددين اللتزاماتهم السنوية.

قرار بإشهار اجلمعية الكويتية للخدمة االجتماعية
أصدرت وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعم����ل قرارا 
يقض����ي بإش����هار اجلمعية 
الكويتية للخدمة االجتماعية 
جاء في نصه: تشهر اجلمعية 
الكويتية للخدمة االجتماعية 
ملدة غير محدودة وينش����ر 
ملخص نظامها األساسي في 

اجلريدة الرسمية.

ملخص النظام األساسي 
للجمعية

الش����ؤون  ب����وزارة  مت 
االجتماعية والعمل تسجيل 
جمعية نفع عام حتت اس����م 
الكويتية للخدمة  »اجلمعية 
االجتماعي����ة« طبقا ألحكام 
القانون رقم 24 لسنة 1962 
في ش����أن األندية وجمعيات 
النفع العام وتعديالته ومقرها 
الكويت مل����دة غير محدودة 
حتت رق����م ............. وذلك 
ف����ي رفع  بهدف املس����اهمة 

املس����توى املهني واملعرفي 
لالعضاء، والسعي للحفاظ 
على حقوق االعضاء والعمل 
على تطبيق امليثاق االخالقي 
واملهن����ي اخل����اص مبهن����ة 
اخلدمة االجتماعية والعمل 
على زي����ادة فاعلية اخلدمة 
االجتماعي����ة بجانب تنظيم 
ومتابعة قواعد مزاولة مهنة 
اخلدم����ة االجتماعية ورصد 
االجتماعي����ة  التغيي����رات 
مبشاركة اجلهات ذات الصلة، 
باالضافة الى ابداء الرأي حول 
التشريعات اخلاصة مبيادين 
اخلدمة االجتماعية والسعي 
لتنمية وتطوير مهنة اخلدمة 
االجتماعية وتشجيع ورعاية 
البحث العلمي، واملؤسسون 

هم:
٭ محمد عبدالعزيز الضريجي.

٭ د.أنوار فارس اخلرينج.
٭ د.هند باثل خالد املعصيب.

٭ د.حامد نهار مطلق املطيري.

٭ د.ملك جاسم محدم الرشيد.
٭ سعاد صالح الذويخ.

٭ بدرية سعود اسماعيل.
٭ عايدة علي حسني الوثيقي.
٭ فاطمة محمد جاسم الغامن.

٭ تهاني مرمح ابا اخليل.
٭ فاضل حبيب االبراهيم.

٭ رابعة محمد احمد اللنقاوي.
٭ حمود فهد عبداهلل القشعان.
٭ مرمي فرحان عوض العنزي.

٭ سعاد باقر اسد اهلل.
٭ منى خلف محمد الدعاس.
٭ منى كمال مصطفى علي.

٭ غامن علي فالح امليع.
٭ كفاية عبدالرحيم الكندري.
٭ وفاء جابر سعدون الهندال.

٭ نعيمة روضان الشمري.
٭ مرمي احمد يوسف كندري.

٭ نورة صنون الشمري.
٭ بتول سيد موسى املوسوي.

٭ هدى احمد سالم الشهاب.
٭ طاهر محمد شعبان خلفان.

٭ عيسى احمد علي املويل.

٭ هدى عبدالرحمن العيسى.
٭ علي حسني علي العجمي.

٭ سلطان فارس احلطاب.
٭ نوال بدر ابراهيم الوهيب.

٭ حليمة غريب حامت.
٭ ش���ريفة عبدالعزي���ز محمد 

الشطي.
ابراهي���م عبدالعزيز  ٭ ضي���اء 

الفارس.
٭ نوال خالد عبداهلل السيف.
٭ موزة خليفة سعد اجلناع.

٭ نورية سالم أحمد العميري.
٭ صب���اح حس���ني عب���داهلل 

يوسف.
عب���داهلل  محم���د  دالل  ٭ 

بودستور.
٭ رحاب عبدالعزيز االبراهيم.

٭ آمال أحمد ساير الساير.
٭ مي ابراهيم الراشد.

٭ هدى احمد سعيد علي.
٭ علي حبيب محمد الظفيري.

٭ جاسم محمد اشكناني.
٭ عبير محمد خضر الرفاعي.

٭ مناحي فالح فهد العازمي.
٭ أمل علي عبداهلل العبداهلل.

٭ محمد علي عبدالرزاق يوسف 
املطوع.

ابتس���ام عب���داهلل عيس���ى  ٭ 
الديني.

ويدير ش����ؤون اجلمعية 
مجلس إدارة مكون من 9 اعضاء 
تنتخبهم اجلمعية العمومية 
مرة كل سنتني، وتبدأ السنة 
املالية للجمعية في االول من 
شهر يناير وتنتهي في آخر 
يناير م����ن كل عام، فيما عدا 
الس����نة املالية االولى فتبدأ 
من تاريخ الشهر وتنتهي في 
آخر ديسمبر من العام التالي، 
وتتكون اجلمعية العمومية 
الذين  العاملني  من االعضاء 
امضوا في عضوية اجلمعية 
6 اشهر س����ابقة على تاريخ 
انعقاد اجلمعي����ة العمومية 
وبشرط أن يكونوا مسددين 

اللتزاماتهم السنوية.

اص���درت وزي���رة 
الش���ؤون االجتماعية 
والعمل هند الصبيح 
قرارا ينص على متديد 
م���دة عم���ل جلنة حل 
وتصفية جمعية مربي 
التعاونية  الدواج���ن 
ملدة ش���هرين اعتبارا 
انتهاء مدة  من تاريخ 
القرار رق���م )35/ت( 

لسنة 2014.
املادة  ف����ي  كما جاء 
الثانية من القرار: يعفى 
السادة املذكورون بالقرار 
 2014 لس����نة  )26/ت( 
من خانت����ي احلضور 

واالنصراف.

متديد عمل جلنة 
تصفية جمعية 
مربي الدواجن 

التعاونية
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رئيس مجلس األمة تلقى رداً من رئيس ديوان احملاسبة حول قرار املجلس تكليف مؤسسة خارجية بعمل تقييم شامل ألموال االحتياطي العام

»احملاسبة«: التقييم الدولي لالحتياطي ينازع الديوان في دوره
الرئيس املصري أكد أن ارتباط مصر مبحيطها اخلليجي قوي والتعاون بينهما ميثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربي املشترك

السيسي: تدخالت خارجية استغلت الثورات العربية 
الثورات العربية ومولت قوى 
االرهاب والتطرف في ليبيا 
وسورية، مؤكدا أن استفحال 
خطر املجموعات التكفيرية 
في سورية والعراق وسعيها 
الى التوسع سيقرب وجهات 
النظر العربية جتاه تسوية 
األزمة السورية. وأكد الرئيس 
السيسي على أهمية تصويب 
اخلطاب الديني وتخليصه من 
أي شوائب جتافي صحيح 
الدين االسالمي، مشددا على 
ض���رورة مش���اركة اإلعالم 
ف���ي املس���ؤولية وحتم���ل 
التحديات  الوطن ألن  أعباء 

جسيمة.
التفاصيل 30 و31 ٭

العام لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( الشيخ مبارك الدعيج: 
»أؤكد بوضوح أن أمن اخلليج 
خط أحمر ال ينفصل عن األمن 
القومي املصري«، موضحا 
أن ارتب���اط مصر مبحيطها 
اخلليجي ارتباط قوي ووثيق 
وأن التع���اون بينهما ميثل 
أرضية مناسبة لدعم العمل 
العربي املشترك. وشدد على 
أهمية تكاتف الدول العربية 
وترابطها في املرحلة الفارقة، 
والعمل على إعادة بناء الدول 
العربية املتضررة واحليلولة 
دون إضع���اف دول عربية 
إلى أن هناك  اخرى. وأشار 
تدخالت خارجية استغلت 

أكد  القاه���رة - كون���ا: 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
العالقات بني  أن  السيس���ي 
مص���ر والكوي���ت عالقات 
تاريخية ووطي���دة وكانت 
دائما منوذجا لعالقات االخوة 
ووحدة املصير بني االشقاء 
العرب وستظل عالمة مضيئة 
للتعاون العربي، مشيرا إلى أن 
لقاءه مع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد سادته 
أجواء من االخوة احلقيقية 
والتفاهم واحلرص املشترك 
على دعم العالقات الثنائية 
وتطويره���ا. وقال الرئيس 
املصري في حديث ش���امل 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسيلرئيس مجلس اإلدارة واملدير 

أمن اخلليج خط 
أحمر ال ينفصل 

عن األمن القومي 
املصري

العالقات بني مصر 
والكويت عالمة 
مضيئة للتعاون 

العربي

المحرر البرلماني

أكد ديوان احملاسبة ان القرار الصادر 
من مجلس األمة بشأن تكليف الديوان 
مؤسس����ة دولية متخصصة في املجال 
االستثماري بالقيام بتقييم شامل ألموال 
االحتياط����ي العام للدول����ة من جميع 
جوانبها ينازع الديوان في دوره الرئيسي 
الذي حدده قانون إنشائه. وكان رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن قد تلقى ردا 
من رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدساني حول قرار املجلس عرض فيه 
النتائج التي مت االنتهاء اليها، ومفادها 
أن التكليف رمبا تشوبه حالة من عدم 
احليادية لقيام املؤسسة التي سيكلفها 
الديوان بالعمل على تقييم األداء املهني 
للديوان من خالل الفصل في املالحظات 
على الهيئة العامة لالستثمار والتي لها 
وجهة نظر مخالفة لرأي الديوان، مبديا 
االستعداد لتضمني الدراسات التي ينجزها 
ديوان احملاسبة بتكليف من مجلس األمة 
ألي جوانب أخرى يراها املجلس ولم تتم 

تغطيتها في تلك الدراسات.
التفاصيل ص 19 ٭

اجلهاز املركزي: 994 »بدون« خارج البالد
تقدم أقاربهم بطلب جتديد بطاقاتهم األمنية خالل الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر

أعلن اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيم���ني بصورة غير 
قانونية ان تطبيق اآللية احلالية 
التدقيق  املتخذة بإدخال نظام 
التابع  الرقاب���ة األمنية  بنظام 
لنظ���ام املعلوم���ات واخلاص 

الداخلية أس���هم في  ب���وزارة 
الكش���ف عن وجود 994 فردا 
خارج البالد تقدم أقاربهم بطلب 
جتديد بطاقاتهم األمنية خالل 
الفترة من مطلع يناير الى نهاية 
سبتمبر من العام احلالي. وأكد 

مدي���ر إدارة البطاقات باجلهاز 
طارق البعيجان انه بناء على 
ذلك مت وقف اصدار بطاقات هؤالء 
األشخاص والتحقق من أسباب 
خروجهم م���ن البالد، موضحا 
ان إدارة البطاقات أجرت 2597 

بصمة جنائية من جهاز التبصيم 
اآللي ملن لم يقم بإجراء البصمة 
مسبقا. وكشف اجلهاز عن اصدار 
77219 بطاق���ة مراجعة جديدة 

وذلك خالل الفترة نفسها.
التفاصيل ص 5 ٭

وزيرات بال حقيبة
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األمير هنأ الرئيس اجلزائري

وحاكم انتيغوا وبربودا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليق���ة رئي���س اجلمهوري���ة اجلزائرية 
الش���قيقة عبر فيها  الدميوقراطية الشعبية 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده مشيدا سموه بالعالقات التاريخية التي 
تربط البلدين والشعبني الشقيقني متمنيا سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق 

وشعبه الكرمي كل التقدم واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
رئي���س اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 

له موفور الصحة ودوام االعافية. 

كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الى ذلك بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة الى اجلنرال رودني 
وليمز حاكم عام انتيغوا وبربودا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ببرقية تهنئة الى اجلنرال رودني وليمز حاكم 
عام انتيغوا وبربودا الصديقة عبر فيها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

الدوام من اكثر البلدان دعما 
ومساندة ملنظمة االنتربول منذ 
تأسيسها كما انها من البلدان 
السباقة في تأييد مبادراتها 
اميانا منها بأهمية دور منظمة 

االنتربول واهدافها. 
واشار الى انضمام الكويت 
مؤخرا الى االتفاقية الدولية 
لوثيق���ة س���فر االنترب���ول 
في س���بتمبر املاضي ملا لها 
من اهمي���ة بالغة في تعزيز 
التواصل املستمر مع املنظمة 
الدولية واالستفادة من ادواتها 

وخبراتها. 
وينظ���م املؤمتر في اطار 
الدورة ال�83 للجمعية العامة 
ملنظمة االنتربول في موناكو 
خالل الفترة من الثالث وحتى 
السابع من نوفمبر مبشاركة 
وزراء الداخلية والعدل واالمن 
ميثلون نحو 100 بلد اضافة 
الى رؤساء الشرطة وغيرهم 
من كبار مسؤولي انفاذ القانون 

من جميع انحاء العالم. 
وتعقد الدورة حتت شعار 
)100 عام من التعاون الشرطي 
الدولي( احتفاال مبرور مائة 
عام على انعقاد املؤمتر الدولي 
االول للشرطة اجلنائية في 

السعيد: الكويت تولي أهمية بالغة 
الجتماعات »اإلنتربول«

عام 1914 ف���ي موناكو حيث 
ابصرت فكرة منظمة االنتربول 

النور. 
املناقش���ات  وس���تتناول 
التهديدات االجرامية الدولية 
املعاصرة مبا في ذلك املقاتلني 
االجانب واجلرمية السيبرية 
وامن احلدود واالمن البيئي، 
العام  كما س���ينتخب االمني 
املقبل لالنترب���ول في اليوم 

اخلتامي للجمعية العامة.

باريس -كونا: أكد سفيرنا 
لدى فرنسا علي السعيد امس 
ان الكويت تولي اهمية بالغة 
العامة  الجتماعات اجلمعية 
الدولية للش���رطة  للمنظمة 
اجلنائي���ة )انترب���ول( التي 
ستفتتح اعمالها في موناكو 

غدا.
وقال الس���فير السعيد ل� 
»كونا« ان مش���اركة الكويت 
في مؤمت���ر االنتربول ممثلة 
بنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد عل���ى رأس وفد امني 
رفيع املستوى يعكس حرص 
البالد  السياسية في  القيادة 
على تعزيز التعاون الشرطي 

الدولي على الدوام. 
واض���اف ان املؤمتر يأتي 
في مرحلة حساسة جدا متر 
به���ا املنطق���ة والعالم أجمع 
حي���ث اصبح���ت اجلرمية 
عاملية تتخذ اشكاال وانواعا 
متعددة مما يستلزم تكثيف 
اجلهود وتوثيق ادوات تبادل 
املعلومات واالتصال بني الدول 
لتحقيق واالمن واالستقرار 

العاملي. 
السفير علي السعيد واكد ان الكويت كانت على 

محافظ األحمدي بحث مع السفير اإليراني 
سبل دعم العالقات الثنائية

»احملاسبة« يختتم ثالثة برامج
في إطار اخلطة التدريبية

بحث محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
مع سفير ايران لدى الكويت علي رضا عنايتي 
العالقات الثنائية الوثيقة وعالقات اجلوار التي 
تربط البلدين الصديقني وسبل تطويرها في 

جميع املجاالت. 
وقالت احملافظة في بيان صحافي امس ان 
الشيخ فواز اخلالد استقبل في مكتبه باحملافظة 
السفير عنايتي حيث جرى التعارف وتبادل 
األحاديث الودية واستعراض وبحث الفرص 
واإلمكانات القائمة لتطوير التعاون املشترك 
وتبادل اخلبرات بني البلدين على مس���توى 
األنظمة اإلدارية إجماال وعلى صعيد احملليات 

واملناطق على وجه خاص. 

اختت����م ديوان احملاس����بة ثالث����ة برامج 
تدريبي����ة، األول بعنوان »إجراءات التدقيق 
للحصول على أدلة االثبات«، والثاني بعنوان 
»أس����اليب الرقابة على الغش واالحتيال«، 
والثالث بعنوان »كيف تتحكم مبس����تقبلك 
الوظيفي«، وذلك في إطار اخلطة التدريبية 

للسنة املالية 2015/2014.
حيث بني البرنام����ج األول وهو من فئة 
برام����ج التواصل التي تعق����د بالتعاون مع 
اجلهات املشمولة برقابة الديوان أهمية حتقيق 
املصداقية في عملية التدقيق من خالل التحقق 
من أدلة االثبات الت����ي يتم احلصول عليها 
وتقييمها بشكل موضوعي، وعرض اهم ما 
تناوله دليل التدقيق العام حول توثيق عملية 

التدقيق وجمع ادلة االثبات.
وتطرق البرنامج وهو موجه للعاملني في 
وزارة العدل ال����ى أهمية توثيق املدقق لكل 
األمور املتعلق����ة بعملية التدقيق في أوراق 

العم����ل، والهدف م����ن أوراق العمل والبنود 
التي تش����تمل عليها وقيود االطالع عليها، 
ال����ى جانب مراحل املراجعة وخطة التدقيق 
واعداد ادلة االثبات وخصائصها واملراجعة 

التحليلية والعوامل املؤثرة فيها.
واستهدف البرنامج الثاني واملوجه جلميع 
فئات املدقق����ني في قطاعات الديوان تعريف 
املشاركني بالتزوير واالحتيال املالي والفساد 
واسبابه ومظاهره، ودور أجهزة الرقابة العليا 
املالية واحملاسبية في مواجهته واألساليب 
والتقنيات املستخدمة في احلد منه والقضاء 

عليه.
أما البرنامج الثالث واملوجه للعاملني في 
جميع قطاعات الديوان فاس����تهدف تعريف 
املشاركني بأسرار النجاح والتفوق الوظيفي 
وتنمية مهاراتهم في وضع األهداف واخلطط 
في العمل للوصول الى مستويات عالية من 

اإلنتاج والنجاح والتفوق الوظيفي.

وأعرب الشيخ فواز اخلالد في ختام اللقاء 
عن ترحيبه بالسفير اإليراني شاكرا زيارته 
ومتمنيا له التوفيق في مسيرة عمله في البالد 
من أجل الدفع بعالق���ات الصداقة الكويتية � 
اإليراني���ة إلى آفاق أوس���ع وأرحب مبا يلبي 

طموحات قيادتي وشعبي البلدين. 
من جهة أخرى يحل وزير األشغال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء م.عبدالعزيز اإلبراهيم 
وعدد من مس���ؤولي وزارة األش���غال العامة 
ضيوف���ا على الديوانية األس���بوعية حملافظ 
األحم���دي وذلك صباح ي���وم الثالثاء املقبل 
في لقاء مفت���وح مع األهالي ورواد الديوانية 

ومسؤولي احملافظة.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال السفير االيراني 

تنظيم معرض إعالمي مصاحب لالحتفال

العواش: »اإلعالم« جتري استعداداتها
الحتفال اجلامعة العربية بصاحب السمو

لدى جامع����ة الدول العربية 
السفير عزيز الديحاني فضال 
عن تعاون وزارة اإلعالم مع 
وكالة االنباء الكويتية )كونا( 
وعدد من مراس����لي الصحف 
ووكاالت األنباء إلعداد خطة 
إعالمية تلي����ق بهذا احلدث 

املهم.
العواش أن هذه  وأضاف 
اخلطة ارتكزت على محاور 
عدة منه����ا إرس����ال تقارير 
يومية تعكس طبيعة وسير 
عمل االستعدادات اضافة الى 
التواصل  االهتمام مبواق����ع 
االجتماعي مثل )فيس����بوك( 
و)تويتر( و)يوتيوب(، معربا 
في الوقت ذاته عن ثقته في 
العربية  الفعالية  جناح هذه 
املهمة وظهوره����ا مبا يليق 

مبكانة الكويت وسمعتها.
بدوره، قال السفير عزيز 
الديحاني ان مبادرة جامعة 
الدول العربية بتكرمي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
العالقات  األحم����د تعك����س 

العربية املميزة.
وأض����اف الديحان����ي في 
تصريح صحافي قبيل تكرمي 
سمو األمير مبناسبة تسميته 
)قائ����دا للعمل اإلنس����اني( 
والكوي����ت )مرك����زا للعمل 
العامة  ان األمانة  اإلنساني( 
للجامعة حرص����ت على أن 
تكون لها مشاركة بإقامة هذه 
االحتفالية بالتعاون والتنسيق 
مع املندوبية الدائمة لتنطلق 
الع����رب« وتكون  من »بيت 
باسم املجموعة العربية تقديرا 

لسمو األمير.
العمل اإلنساني  وأكد أن 
أحد ثوابت السياسة اخلارجية 

للكويت وانها مهتمة بالعمل 
اإلنس����اني منذ وقت طويل، 
الى جهود الصندوق  مشيرا 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية.
الدول  وكان����ت جامع����ة 
العربية قد أوضحت في بيان 
بهذا الشأن أن االحتفال الذي 
ينظم بالتعاون مع سفارتنا 
ومندوبيته����ا الدائم����ة يأتي 
الذي  الكبير  لل����دور  تقديرا 
تقوم به الكويت على مختلف 
األصعدة خاصة على الصعيد 

اإلنساني.
وأوضح البيان أن الكويت 
لم تتأخر أبدا في دعم ومناصرة 
القضايا االنسانية املختلفة 
وتكرميه����ا واج����ب لدورها 
املس����اند للقضاي����ا العربية 
ومبادراته����ا الدائمة في دعم 
واحتضان قضايا األمة العربية 

مبختلف الطرق والوسائل.
ولفتت األمني العام املساعد 
رئيس قطاع اإلعالم واالتصال 
العربية السفيرة  باجلامعة 
د.هيفاء أبوغزالة في هذا اإلطار 
الى »أن سمو األمير استطاع 
أن يضع الكويت كمركز اشعاع 
دولي للعمل اإلنساني« مثمنة 
قيام األمم املتح����دة بتكرمي 
سموه بتسميته )قائدا للعمل 

اإلنساني(.
الكوي����ت  وأضاف����ت ان 
اصبحت بقيادته وتوجيهاته 
الفق����راء  س����باقة لنص����رة 
واملظلوم����ني  واحملتاج����ني 
واملنكوب����ني في ش����تى بقاع 

العالم.
ويش����ارك ف����ي االحتفال 
نخبة من الشخصيات العامة 

واملسؤولني واإلعالميني.

اإلع����الم س����تقيم معرض����ا 
اعالمي����ا مصاحبا الحتفالية 
اجلامعة العربية يحتوي على 
مجموع����ة كبيرة من الصور 
تعكس مسيرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ومجهودات سموه في خدمة 

العمل اإلنساني.
ومضى العواش الى القول 
ان »الكلمات تعجز عن وصف 
ال����دور الكبير الذي يقوم به 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في خدمة العمل 
اإلنس����اني« مؤكدا أن جميع 
الكويتي����ني فخ����ورون بهذا 

التكرمي. 
 وأضاف أن الوزارة ستقوم 
بتوزيع مجموعة من الكتيبات 
من بينها الكتاب القيم الذي 
أعدت����ه »كونا« اخلاص بهذه 
املناسبة اضافة الى تقدمي دروع 
وهدايا تذكارية للشخصيات 
التي ستتم استضافتها على 

هامش هذه االحتفالية.
وشدد على أنه مت الوقوف 
عل����ى جميع االس����تعدادات 
اخلاصة بتكرمي سمو األمير 
بعد االجتماع مع مندوبنا الدائم 

القاهرة � كونا: أكد وكيل 
وزارة اإلعالم املساعد لقطاع 
التخطيط اإلعالمي والتنمية 
العواش  املعرفي����ة محم����د 
اس����تعدادات وزارة اإلعالم 
لالحتفال الكبير الذي ستقيمه 
العربية غدا  ال����دول  جامعة 
تكرميا لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ملنحه 
لقب )قائد للعمل اإلنساني( 
وتسمية الكويت )مركزا للعمل 

اإلنساني(.
وقال العواش في تصريح 
ل����� كونا« ان هذه املناس����بة 
تكتسب أهمية خاصة نظرا 
ملا حتمله م����ن معان وطنية 
كبيرة، مبين����ا أن تعليمات 
وزارة اإلعالم وعلى رأس����ها 
وزي����ر اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود كانت واضحة لرفع 
التكثي����ف اإلعالمي  درجات 
»نظ����را ألهمي����ة االحتفالية 
ومكانة صاحب السمو األمير 

االقليمية والدولية«.
وأشار في هذا السياق الى 
حرص وزارة اإلعالم على أن 
تك����ون التغطي����ة اإلعالمية 
على مستوى احلدث، مؤكدا 
ان ال����وزارة حرصت على أن 
التغطية في مسارين  تسير 
متالزمني هما اإلعالم الكويتي 

واإلعالم العربي.
ولفت ال����ى اجراء العديد 
من اللقاءات واالتصاالت مع 
عدد م����ن الصحف والقنوات 
التلفزيوني����ة واالذاعية في 
اكبر عدد من  مصر حلش����د 
وسائل اإلعالم لتغطية هذه 

الفعالية.
وذك����ر العواش أن وزارة 

محمد العواشالسفير عزيز الديحاني

الديحاني:
العمل اإلنساني 

أحد ثوابت 
السياسة اخلارجية 

للكويت

جلنة املناقصات: فض عطاءات الشركات املتقدمة 
للتنافس على مشروع محطة تعبئة املياه العذبة بالصليبية

دارين العلي

املناقصات  حتيل جلن����ة 
املركزية عطاءات الش����ركات 
املتقدمة للتنافس على مشروع 
إنشاء وإجناز وصيانة محطة 
العذبة مبنطقة  املياه  تعبئة 
الصليبية واالعمال امللحقة 
بها لدراسة العطاءات من خالل 
جلنة فنية سوف تقوم باعداد 
توصية فني����ة تعتمد عليها 
اللجنة في اتخاذ قرار الترسية 
على الشركة صاحبة العطاء 
األقل سعرا واألفضل جودة.

وكانت جلنة املناقصات 
املركزي����ة قد قام����ت بفض 
الش����ركات يوم 29  عطاءات 
اكتوبر املاضي حيث جاءت 
قيمة السعر األقل املقدم 2.293 
مليون دينار في حني بلغت 
قيمة الس����عر األعلى 2.772 
مليون دينار وتعتبر أسعارا 
مبدئية غير رس����مية حتى 

تعتمد من اعضاء اللجنة.
ويهدف املشروع الى توفير 
املياه العذبة جلميع الشرائح 
املستهلكني )مزارعني، منازل 
حت����ت االنش����اء( ولتغطية 

املتزاي����دة  االحتياج����ات 
للمستهلكني مع مراعاة إعادة 
إنش����اء والصيانة اجلذرية 
للمحط����ة القائم����ة حيث ال 
توجد محطات قريبة لتلبية 
احتياجات املس����تهلكني في 
تلك املنطقة وإليجاد التعاون 
االيجابي بني الوزارة واملستهلك 
في سبيل توزيع ونقل املياه 
النش����اطات  لتقييم وإكمال 
املختلف����ة واحلياتية لبلوغ 
الذاتي مع  االكتفاء والتكامل 
استخدام نقل املياه وتوزيعها 
في زراع����ة وزيادة نس����بة 

املس����طحات اخلض����راء في 
منطق����ة الصليبية الزراعية 
ومزارع كب����د واملباني حتت 
اإلنشاء وزيادة كميات املياه 
املوزعة باملنطقة ودورها في 

حتصيل االيرادات املالية.
كما يهدف املش����روع الى 
االنع����كاس االيجابي لزيادة 
كميات املياه املنقولة واملوزعة 
على ش����رائح اكبر والزيادة 
الطردية لألنشطة واملنتجات 
مع توزيع املياه في احلاالت 

الطارئة.
ويتضمن املشروع إنشاء 

وإجناز وصيانة محطة تعبئة 
جديدة بالتوسعة املخصصة، 
تعبئة مياه الصليبية، والتي 
تقدر ب����� 6.138.08م2 وإعادة 
إنشاء وإجناز وصيانة محطة 
تعبئة املياه القائمة املخصصة 
التشغيل حاليا  والتي حتت 
والتي تق����در ب� 4.800.50م2 
وزيادة عدد املصبات ليصبح 
28 مصبا او نقطة تعبئة والذي 
يؤدي الستقبال عدد 28 وسيلة 
نقل مياه في آن واحد، وأعمال 
مدني����ة وخرس����انية أخرى 
وأعمال كهرباء وميكانيكية.

أشاد سفراؤنا لدى الدول 
األوروبي���ة باجله���ود التي 
الوزارة في س���بيل  تبذلها 
توفير أح���دث التقنيات في 
مجال االتصاالت بني الوزارة 
التمثيلي���ة في  وبعثاته���ا 

اخلارج.
وأوضح السفراء في أعقاب 
تدشني الوزارة لغرفة االتصال 
املرئي متعدد األطراف عبر 
ترؤس وكيل وزارة اخلارجية 
خال���د اجل���اراهلل اجتماعا 
الس���لكني  للجنة ش���ؤون 
الديبلوماس���ي والقنصلي 
مع سفرائنا املعتمدين لدى 
الدول األوروبية مجتمعني 

وفي آن واحد.
ان استخدام هذه التقنية 
سيمكن السفراء من االلتقاء 
مبسؤولي الوزارة مجتمعني 

التطورات املتالحقة  لبحث 
في العالم مبا يسهل عملهم، 
معربني عن تقديرهم للجهود 

النائب األول  التي يبذله���ا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ صباح  اخلارجية 

اخلالد في سبيل تيسير عمل 
البعثة التمثيلية.

يذكر ان وزارة اخلارجية 
قد دشنت اخلميس املاضي 
غرفة االتصال املرئي املتعدد 
األطراف لالستفادة منها في 
لق���اءات متواصلة مع  عقد 
التمثيلية بش���كل  بعثاتها 
ف���ردي أو إقليمي للتباحث 
معها حول تطورات األوضاع 
وتوجيهها مبا يس���هل من 
ادائه���ا وذل���ك ضمن خطة 
متكاملة بناء على توجيهات 
النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد لتطوير 
شبكة تواصلها مع بعثاتها 
التمثيلي���ة بالتع���اون مع 
الشركات العاملية املتخصصة 

في هذا املجال.

جانب من متابعة البث

سفراؤنا لدى الدول األوروبية: غرفة االتصال املرئي
ستسهل بحث التطورات املتالحقة في العالم مع »اخلارجية«

خالل حفل تكرمي مراقب الشؤون اإلدارية باحملافظة

احلمود: جائزة ألفضل موظف اعتباراً من العام املقبل
التوفيق  بالعمل، متمنيا له 
العملية  والنجاح في حياته 
املس����تقبلية. وحث احلمود 
جميع موظفي احملافظة على 
بذل املزيد م����ن أجل تطوير 
العمل، مشيرا إلى أنه اعتبارا 
من بداية العام املقبل سيتم 
تكرمي املوظف املثالي وتقدمي 
جائزة من احملافظ شخصيا 
وذلك كحافز تشجيعي للجميع 

لتقدمي األفضل. 
من جانبه، ش����كر حمود 
املرشاد الشيخ فيصل احلمود 

على هذا التكرمي.

الفروانية  كرم محاف����ظ 
الشيخ فيصل احلمود، مراقب 
الشؤون اإلدارية باحملافظة 
حمود املرش����اد مبناس����بة 
انتهاء مهام عمله في احملافظة 
بحض����ور مدي����ري اإلدارات 

وموظفي احملافظة.
الش����يخ فيصل  وأش����اد 
احلمود في كلم����ة له خالل 
حفل غداء أقامه بهذه املناسبة، 
بجهود املرش����اد خالل فترة 
عمله، معربا عن الشكر له ملا 
قام به خالل فترة عمله من دور 
الشيخ فيصل احلمود خالل حفل تكرمي حمود املرشادإيجابي ومتميز السيما تفانيه 



محليات
االحد 2 نوفمبر 2014

05

77219 بطاقة 
مراجعة أصدرت 

ملقيمني بصورة غير 
قانونية في 9 أشهر

أعلن اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية إصدار 77219 بطاقة 
مراجعة جديدة، وذلك في الفترة 
منذ مطلع يناير وحتى نهاية 
سبتمبر من العام احلالي.  وقال 
مدير إدارة البطاقات باجلهاز 
املركزي طـــارق البعيجان لـ 
»كونا« إن تطبيق اآللية احلالية 
املتخذة بإدخال نظام التدقيق 
بنظام الرقابـــة األمنية التابع 
لنظم املعلومات واخلاص بوزارة 
الداخلية أسهم في الكشف عن 
وجود 994 فردا خارج البالد 
تقدم أقاربهـــم بطلب جتديد 
بطاقاتهم االمنية خالل الفترة 
نفسها.  وأضاف البعيجان أنه 
بناء على ذلك مت وقف إصدار 
بطاقـــات هؤالء األشـــخاص 
والتحقق من أسباب خروجهم 
من البالد، موضحـــا أن إدارة 
البطاقات أجرت 2597 بصمة 
جنائية خالل الفترة نفسها عبر 
جهاز التبصيم اآللي ملن لم يقم 
بإجراء البصمة مسبقا.  وبني 
أن تطبيق هذا النظام اجلديد 
ساهم في توفير الوقت واجلهد 
على اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية واملراجعني على السواء 
وقلص الفترة املطلوبة إلجناز 
معاملة التبصيـــم.  وذكر أن 
عدد شهادات »ملن يهمه األمر« 
التي أصدرتها ادارة البطاقات 
خالل األشهر التسعة االولى من 
العام احلالي بلغ 16323 شهادة 
ملختلف مؤسسات الدولة، الفتا 
الى حرص اجلهاز املركزي على 
ســـرعة إصدار هذه الشهادات 
وتسليمها الى صاحب العالقة 
باليد في اليوم نفســـه لتقدمي 

الطلب. 

33 مدرسة انضمت 
إلى »املدارس 

اخلضراء« 2014
أعلنت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئـــة انضمام 33 
مدرسة من املراحل التعليمية 
ابتدائي ومتوسط وثانوي الى 
املدارس اخلضراء  برنامجها 
الذي طرحته ملدارس وزارة 
التربية للعام الدراسي احلالي 
ويعنى بزيادة التوعية البيئية 

لدى الطلبة. 
وقال عضو إدارة البرامج 
واألنشـــطة فـــي اجلمعيـــة 
أحمد املقهـــوي لـ »كونا« إن 
برنامج املدارس اخلضراء مبا 
يحويه من محاور احملاضرات 
وورش تطبيقيـــة وعمليـــة 
للمعلمني واملعلمـــات يقدم 
الفنـــي والتخصصي  الدعم 
لألنشطة املدرسية باألندية 
البيئية للمدارس املشـــمولة 

في البرنامج. 
وأوضح املقهوي ان اجلمعية 
ضمنت البرنامج في نسخته 
الرابعة لهذا العام محاور عدة 
منها محور التجارب واملشاريع 
العلمية بعد مطالبات مدرسية 
بتعزيز املواد العلمية ومصادر 
املعلومات وخبرات متخصصي 
وخبراء اجلمعية عبر إجراء 
الفرق  مقابالت مع رؤســـاء 

واللجان باجلمعية. 
البرنامـــج  ان  وأضـــاف 
تضمـــن أيضا محـــور دعم 
املشـــاريع العلمية للمدارس 
املشمولة في البرنامج، حيث 
يضم ورشا عملية ومحاضرات 
متخصصة إضافة إلى زيارات 
حقليـــة وميدانيـــة ملواقـــع 
بيئية ما يدعم تلك التجارب 
واملشاريع العلمية للمعلمني 

واملعلمات. 
وذكر أن احملـــاور تطال 
املياه  أيضا ترشيد استهالك 
ومشـــروع إدارة املخلفـــات 
الصلبة في املدارس، حيث تتم 
توعية الطلبة بأهمية التعرف 
الذكي على املستهلكات واحلد 
من انتاج النفايات اليومية في 
قطاع املدارس في وقت يجري 
العمل على محوري استهالك 

الورق والبالستيك. 

رصد أسراب كبيرة لعقبان مهاجرة عبرت أجواء الكويت

»حماية البيئة«: أسراب كبيرة لعقبان مهاجرة عبرت الكويت
رصدت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة أعدادا كبيرة من 
أسراب العقبان أثناء مرورها 
أجـــواء الكويـــت أخيرا خالل 
رحلتها الســـنوية الشـــتوية 
وتولى فريـــق رصد وحماية 
الطيور باجلمعية توثيق ذلك 
بغية دراستها باعتبارها ظاهرة 
نادرة.  وقال عضو فريق رصد 
وحماية الطيور في اجلمعية 
راشـــد احلجي لــــ )كونا( إنه 
مت رصـــد أكثر من 2000 طائر 

من العقبان املتنوعة وبعض 
النسور تعبر سماء البالد على 
ارتفاع منخفض وعلى خط سير 
واحد خالل االيام العشرة االولى 
من شهر أكتوبر املاضي وهي 
ظاهرة غريبة احلدوث.  وأوضح 
احلجي أن أعـــدادا كبيرة من 
العقبان شوهدت في منتصف 
أكتوبر املاضي حتط في شمال 
الكويـــت للمبيـــت والراحة 
استعدادا للمغادرة في اليوم 
التالي ومتت مراقبتها من قبل 

في أطول مسافة تقطعها الرحلة البحرية التي 
انطلقت من الكويت في األول من مايو 2014، 

غادر قارب رحلة األمل مدينة جازان السعودية 
اخلميس املاضي متوجها إلى صاللة في سلطنة 

عمان ملسافة 1011 ميال بحريا وملدة 75 ساعة، 
وعبر مضيق باب املندب في الواحدة ظهر 
اجلمعة مبرافقة الزورق العسكري العماني 

قاهر األمواج، وقام زورق عسكري آخر بتزويد 
القارب بالوقود في وسط البحر ليواصل 

مسيرته إلى مدينة صاللة والتي سيصل اليها 

اليوم. من جانبه قال رئيس مجلس األمناء 
فيصل احلجي: انه ال يسعني أصالة عن 

نفسي ونيابة عن مجلس أمناء الرحلة وفريقها 
التنفيذي إال إزجاء الشكر والتقدير للسلطات 
السعودية على رعايتها للرحلة طوال تواجدها 
في مياه اململكة، وما لقيته من تسهيالت غير 

محدودة في مختلف موانئها، كما نشكر 
السلطات العمانية وبصورة خاصة القوة 

البحرية العمانية على عنايتها ورعايتها الكبيرة 
بالرحلة منذ عبورها مضيق باب املندب.

فيصل احلجي

قارب رحلة األمل يصل صاللة اليوم
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يحيى الدوسري 

بشرى شعبان

أعلن رئيس مجلس إدارة 
نقاب����ة العاملني ف����ي وزارة 
الشؤون يحيى الدوسري ان 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
هند الصبيح اعتمدت محضر 
جلنة شؤون املوظفني التي 
عقدت اخيرا لتسكني الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة من مديرين 

ومراقبني ورؤساء أقسام.
واضاف الدوسري: تتقدم 
النقابة بالشكر للوزيرة لسرعة 
جتاوبها مع املطالب والى وكيل 
الوزارة والوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية باإلنابة.

وتاب����ع واعتمدت اللجنة 
تسكني الوظائف التالية: ندب 
جابر أحمد اإلبراهيم للقيام 
بأعب����اء وظيفة مدي����ر إدارة 
البح����وث واالحص����اء، ندب 
يوسف عياد املطيري للقيام 
بأعباء وظيفة رئيس قس����م 
البعثات واإلجازات الدراسية 
ملركز تنمية املوارد البشرية، 
ندب وفاء أحمد غيث للقيام 
بأعباء وظيفة رئيس قس����م 
السكرتارية بإدارة الشؤون 
املالية، ندب على جاسم اخلنفر 
للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قسم الشؤون الهندسية بإدارة 
اخلدمات العامة، ندب مشعل 

عبداحلميد القط����ان للقيام 
بأعباء وظيفة مراقب املخازن 
بإدارة التوريدات واملخازن، 
ندب ناصر عبداهلل رضا للقيام 
بأعباء وظيفة رئيس قس����م 
خدمات بإدارة اخلدمات العامة 
� ندب خالد سعد القحطاني 
للقيام بأعب����اء وظيفة مدير 
إدارة رعاية املسنني، ندب حياة 
سلمان الكندري للقيام بأعباء 
وظيفة رئيس قسم التوجيه 
الفني بإدارة رعاية املعاقني، 
ن����دب مرمي محمد العس����كر 
للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قس����م الدعم اإلداري إلدارة 
رعاية املعاق����ني، ندب وائل 
نوري املطوع للقيام بأعباء 
وظيفة رئيس قسم التغذية 
بإدارة خدم����ات دور الرعاية 
االجتماعي����ة � ن����دب تهاني 
عبداحملسن الفرج للقيام بأعباء 
وظيفة رئيس قسم التوجيه 
الفني بإدارة رعاية املسنني، 
ندب عادل هريسان العازمي 
للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قسم األمن بإدارة خدمات دور 
الرعاية االجتماعية، ندب عارف 
عمر العتيبي للقيام بأعباء 
وظيفة رئيس قسم النظافة 
والزراعة بإدارة خدمات دور 
الرعاية االجتماعية، ندب خالد 
ذع����ار احلربي للقيام بأعباء 

وظيفة رئيس القس����م املالي 
بإدارة خدم����ات دور الرعاية 
االجتماعية، ندب محمود شاكر 
الشطي للقيام بأعباء وظيفة 
رئيس قس����م الدعم اإلداري 
بإدارة التوعية واإلرش����اد، 
ندب خيرية حمد استنديار 
للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قسم اخلدمة املتنقلة حملافظة 
العاصمة بإدارة رعاية املسنني، 
ندب أمل فاضل الدريس للقيام 
بأعباء وظيفة رئيس قس����م 
اإلرشاد والعالج النفسي بإدارة 
اإلرشاد النفسي واالجتماعي، 
ندب نورا محمد الس����بيعي 
للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
قس����م الضيافة االجتماعية 
)فتيات( بإدارة رعاية األحداث، 
ندب طاهر محمد خلفان للقيام 
بأعباء وظيفة رئيس قس����م 
اإلرش����اد االجتماعي بإدارة 
اإلرشاد النفسي واالجتماعي، 
ندب ف����الح عودة س����يالن 
للقيام بأعباء وظيفة رئيس 
وحدة اجلهراء بإدارة الرعاية 
األسرية، ندب خلود مناحي 
رشدان للقيام بأعباء وظيفة 
رئيس وحدة الفردوس بإدارة 
الرعاية األسرية، ندب عواطف 
صالح اللقمان للقيام وظيفة 
رئيس قس����م نوادي األطفال 

بإدارة املرأة والطفولة.

الدوسري: تسكني الوظائف اإلشرافية في »الشؤون«

رفع علم الكويت في البرتغال عبر التحليق ألعلى احتفاالً بـ »قائد اإلنسانية«

السنان: ضرورة وضع برامج وخطط الستيعاب الشباب 
وشغل أوقات فراغهم في أعمال مفيدة

بشرى شعبان

شاب في عمر الزهور، واسع 
الطموح، لديه الكثير من األفكار 
البناءة خلدمة جيله من الشباب، 
أراد ان يحتفل مبناسبة اختيار 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد »قائ����دا للعمل 
اإلنس����اني« برفع علم الكويت 
عاليا عن طريق ممارسة هواية 
التحلي����ق ألعلى في البرتغال، 
كما يأمل حتقيق مشروع املكتبة 
االلكترونية مللء فراغ الشباب 
واالس����تفادة من تطور وسائل 
التكنولوجيا ف����ي هذا املجال، 
ويدعو جمعي����ات النفع العام 
مبختلف أنشطتها ملنح مساحة 
للش����باب لإلبداع والعمالء كل 
في مجال تخصصه عبر برامج 
موجهة لهذا الشريحة االجتماعية 
التي تش����كل العم����ود الفقري 
للمجتمع وأس����اس املستقبل، 
متمنيا من وزارة الشباب التوسع 
في املشاريع الهادفة والتركيز 
في ش����غل وقت الف����راغ لدى 
الشباب وإبعادهم عن املجمعات 
واألسواق التي تعرضهم للكثير 
من األمور السلبية التي تترك آثار 
سلبية في حياتهم، انه الشاب 
عبدالعزيز السنان الذي فتح قلبه 
ل� »األنباء« وأخرج ما لديه من 
أفكار ومبادرات، آمال حتويلها 
الى واقع خلدمة الوطن واملواطن، 

وفيما يلي التفاصيل:

ملاذا اخترت التحليق 
ورفع علم الكويت عاليا 
لالحتفال مبنح صاحب 

السمو األمير لقب »قائد 
للعمل اإلنساني« وأين 

رفعت العلم؟
٭ أنا ومجموعة من الش����باب 
الكويتي أردنا ان نرد ولو جزءا 
بسيطا للكويت على ما تقدمه 
لن����ا وكنا في رحلة ملمارس����ة 
هواية التحليق في البرتغال، 
عندما مت إعالن صاحب السمو 
»قائدا للعمل اإلنساني« مباشرة 
فكرنا في االحتفال على طريقتنا 
اخلاصة برفع العلم مع صورة 
سموه اثنا التحليق، وقطعنا على 
أنفسنا عهدا ان تكون البداية في 
البرتغال لتشمل فيما بعد كل 
دول العالم ووضعنا برنامجا في 
أوقات اإلجازات لزيارة اكبر عدد 
من دول العالم والتحليق ألعلى 
ورفع علم الكويت، وإن شاء اهلل 
خالل سنة نكون قد زرنا كل دول 
العالم ولدينا الكثير من األفكار 
س����نعمل على حتقيقها لتكون 
حافزا للشباب على خدمة وطنهم 

الذي قدم لنا الكثير.

ما أبرز أفكارك لتحفيز 
الشباب خلدمة وطنهم؟

٭ نحن مجموعة شباب نلتقي 
في الديوانيات اخلاصة نعمل معا 
على نشر ثقافة شبابية تبعد 
الشباب عن التسكع في األماكن 
العامة وحتميهم من التعرض 
الي نوع من أنواع االنحرافات، 
ومن ثقافتنا الش����بابية العمل 
التطوعي عبر جمعيات النفع 
ال����ى هذه  الع����ام، ونتوج����ه 
اجلمعيات لطرح مشاريع شبابية 
عليها كل في مجال تخصصها 
يعمل بها الشباب املتطوعون 
في اإلج����ازات وأوقات الفراغ، 
كما أننا نعلق آماال كبيرة على 
وزارة الشباب لتقوم باستيعاب 
الشباب ومشاريعهم، ونأمل منها 
ان حتتوي طلبة اجلامعة وتضع 
لهم برام����ج خاصة مللء أوقات 

فراغهم في كل ما هو مفيد.

هل لديك أفكار أو 
مشاريع خاصة تسعى 

لتحقيقها؟
٭ نتطلع لتنفي����ذ توجيهات 
صاحب السمو بشأن الشباب 
واعمل على إنشاء مشروع خاص 
بعد التخرج بعيدا عن االنتظار 
الطوي����ل للعمل ف����ي القطاع 
احلكومي، ومشروع شبابي مفيد 
أحاول عبره االستفادة اإليجابية 
من التطور التكنولوجي عبر 
إنشاء مكتبة الكترونية يستفيد 
منها الشباب سواء كانوا طلبة 
جامعات أو في املراحل الثانوية 
في األبح����اث واملواضيع التي 
يعملون عليها الى جانب إدخال 
االلعاب التكنولوجية املوجهة ذات 
البعد االجتماعي لتنمي قدرات 
الشباب بعيدا عن ألعاب العنف 
التي تساهم في ضياعهم، وأيضا 
لدي أفكار بشأن املكتبات العامة 
املنتشرة في املناطق الكويتية، 

والتي لألسف ال يوجد زوار لها، 
بالعمل على تطويرها عبر إدخال 
التكنولوجي����ا احلديثة لتكون 
مكانا جاذبا للشباب وتزويدها 
ب����كل ما هو محبب للش����باب، 
متمنيا من الشباب االستفادة 
من تقديرات احلكومة ألصحاب 
املشاريع الصغيرة والعمل على 
تنفيذ مشاريعهم وعدم انتظار 
الدور الطويل في ديوان اخلدمة 
التوظيف والتوجه الى القطاع 
اخلاص للعم����ل ليكونوا اكثر 
إنتاجية، كما نتمنى ان تتحول 
توصيات املؤمترات الشبابية الى 
مشاريع عمل في ارض الواقع وال 

تبقى حبيسة األدراج.

أين تقضي وقت فراغك 
كشاب في مقتبل العمر؟

٭ حاليا في الديوانيات اخلاصة 
مع األصدقاء ملناقش����ة بعض 
األفكار ومحاول����ة تنفيذ جزء 

منها عبر العمل التطوعي.

من املسؤول عن توفير برامج 
لشغل أوقات فراغ الشباب؟

٭ املس����ؤولية جماعي����ة الكل 
مس����ؤول في مكان عمله سواء 
وزارات أو جمعي����ات نفع عام 
أو قطاع خاص، الن الش����باب 
هم األس����اس في املجتمع، هم 
املس����تقبل، لذ امتنى املزيد من 
االهتمام بهذه الشريحة وإعطاءها 
فرصتها لتثب����ت قدراتها على 
العطاء ولدينا جيل واعد، وكل 
ما يحتاجه ه����و فرصة فعلية 

لإلبداع في شتى املجاالت.

هل تعتقد ان البداية يجب 
ان تكون في اجلامعات 

واملعاهد؟
٭ املطلوب إعادة النظر الفعلية 
في األساليب والبرامج املعتمدة 
في اجلامعات واملعاهد وتطويرها 
مبا يتناسب مع التطور احلاصل 
والتركيز على ما يخدم الشباب 
في تكوين مس����تقبلهم وهذه 
مسؤولية احتاد الطلبة واإلدارة 

اجلامعية معا.

كلمة أخيرة توجهها الى 
الشباب؟

٭ االبتعاد عن كل ما يس����يء 
للوطن والتمسك مبا غرسه فينا 
األجداد واآلباء والعمل يدا واحدة 
لبناء الوطن بعيدا عن كل يحيط 
بنا من مشاكل في الدول املجاورة، 
وان نفتخر مبا حققت الكويت 
من متيز في العمل اإلنس����اني 
واخليري وفق توجيهات صاحب 

السمو األمير.

تفعيل األلعاب 
التكنولوجية ذات 
البعد االجتماعي 

لتنمية قدرات 
الشباب بعيداً عن 

العنف

حتويل توصيات 
املؤمترات الشبابية 
إلى مشاريع عمل 

في أرض الواقع
 

املطلوب إعادة 
النظر في األساليب 
والبرامج املعتمدة 

في اجلامعات 
واملعاهد ملواكبة 

متطلبات العصر

عبدالعزيز السنان متحدثا الى الزميلة بشرى شعبان 

 فاضل املتروك

املتروك: إطالق مهرجان »تعاونية الشعب« 
بتخفيضات تصل إلى %50

محمد راتب

رئي���س جلن���ة  أعل���ن 
املشتريات في جمعية الشعب 
التعاونية فاضل املتروك إطالق 
مهرجان تس���ويقي مت خالله 
توفير تخفيضات تتراوح بني 
20 و50% على أكثر من 200 
سلعة أساسية واستهالكية، 
وذل���ك في الس���وق املركزي 
باإلضافة إلى عروض »واحد 

زائد واحد«.
وبني املتروك في تصريح 
صحافي أنه مت اختيار األصناف 
الس���لع األكثر  املشاركة من 
دورانا واألعلى جودة، مشيرا 
إلى أن العروض مستمرة حتى 
نفاد الكميات التي تقدمت بها 
الشركات وطرحت عليها نسب 
التخفيض املميزة والتي وصلت 
إلى 50% من دون أي تدخل من 
قبل اجلمعية، مشيرا الى ان 
املهرجان حظي بإقبال كبير من 
املستهلكني منذ اللحظة األولى 
النطالقته، وذلك بسبب التنوع 
احلاصل في األصناف واألسماء 
الالمعة للشركات املشاركة فيه 
والتي لها وجود واسم كبير 
في مختلف املنافذ التسويقية 
والتي تعد اجلمعيات جانبا 

منها.
وفي إطار متصل كش���ف 
عن أنه س���يتم قريبا إطالق 

مهرجان لوازم البر والرحالت 
بتخفيضات مميزة، وذلك بعد 
االتفاق مع كبرى الش���ركات 
ذات االختصاص في هذا املجال 
والتي ستقدم تشكيلة متنوعة 
م���ن أصنافه���ا ومنتجاتها 

واخليام وجميع اللوازم.

وفيما يتعل���ق بنقل فرع 
اخلضار قال إن عملية نقله 
جاءت ضمن حركة تسويقية 
متت دراس���تها بهدف إيجاد 
أجواء أكثر أريحية بالنسبة 
للمستهلكني مع إطالق عروض 

مميزة وتخفيضات واسعة.

تعاونية الزهراء تهدي املركز الصحي 
باملنطقة سيارة للخدمة

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية عبداهلل 
اجلميل أن اجلمعية وفي إطار تقدميها ملختلف اخلدمات 

في املنطقة وغيرها من اخلدمات األخرى أهدت إلى مركز 
الزهراء الصحي التخصصي سيارة جديدة خلدمة املرضى 
وكبار السن من أهالي املنطقة بحضور أمني السر ورئيس 

جلنة اخلدمات صالح العصفور ورئيسة املركز د.بدرية 
عبدالرسول وأمني املركز. 

وأوضح اجلميل في تصريح صحافي أن اجلمعية وفرت 
كذلك سائقا لقيادة السيارة املهداة الى املركز الصحي خلدمة 
املرضى من كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة، مشيرا 

الى أن ذلك يعتبر من اخلدمات التي يستوجب على اجلمعية 
تقدميها للمساهمني وأهالي املنطقة، مبينا أن اجلمعية 

ستستمر في تقدمي أفضل اخلدمات ملساهميها.

السيارة املقدمة من تعاونية الزهراء للمركز الصحي

القحطاني لـ »املسنني« واإلبراهيم لـ »البحوث واإلحصاء«

)فريال حماد( عبدالعزيز السنان يرفع علم الكويت في سماء البرتغال عبدالعزيز السنان  

املهرجان يشمل 
أكثر من 200 

سلعة أساسية 
واستهالكية 

باإلضافة إلى عروض 
»واحد 

زائد واحد«
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او الذهب الوردي، منها موديالت 
مرصعة باالمل���اس او من دون 
 Fendi ترصي���ع، كما ابتك���رت
Timepieces اصدارا خاصا من 
50 قطعة مرصعة بشكل كامل 

بأملاسات براقة.
أنيقة راقية من دون الفراء، 
متألقة صاخبة مع الفراء، ساعة 
Fendi My Way ستغري كل امرأة 
بأن تؤكد متيزه���ا باملزج بني 

الرقي واالبتكار. 

Fendi Timepieces حول

دخلت دار املوضة االيطالية 
الفاخ���رة Fendi، والتي ترجع 
اصولها ال���ى العام 1925، عالم 
صناعة الس���اعات الفاخرة في 

ساعة My Way اجلديدة من Fendi جتمع 
بني التألق واالبتكار.. لدى »روائع جنيڤ« للساعات

الع���ام 1988، ومنذ ذلك احلني 
كشفت Fendi Timepieces  عن 
بع���ض اروع واب���رز تصاميم 
اليد للرجال والنساء،  ساعات 
حي���ث جتم���ع ب���ني ال���ذوق 
االيطالي الرفيع ودقة الصناعة 
السويسرية، مع التركيز بوجه 
خاص على فخامة املواد اخلام 
 Fendi وااللوان. جميع ساعات
Timepieces مصنوع���ة ف���ي 

سويسرا.

أنيقة وجريئة، تعكس انوثة 
فائقة. ساعة My Way اجلديدة 
م���ن Fendi تزينه���ا قطعة من 
فراء الثعل���ب التي مت انتاجها 
في مشاغل الفراء التابعة لعالمة 
Fendi، ومن املمكن ارتداء الساعة 
من دون هذا الفراء في املناسبات 
الرسمية، او مع الفراء للتألق في 
احلفالت الساهرة. ساعة صممت 
للمرأة االنيقة الواثقة التي تبحث 
عن ساعة تعكس شخصيتها. 
تعكس هذه املجموعة بصدق 
 ،Fendi الروح االبداعية لعالمة
حيث تتميز بعلبة ساعة ذات 
تصميم جديد وفريد تبرز فيه 
انحن���اءات جذابة مس���توحاة 
من تصمي���م املدرجات االثرية 
القدمية � في اشارة الى االصول 
الرومانية لدار املوضة � ويظهر 
توقيع Fendi  بلطف على اطار 
علبة الساعة وعلى ابزمي سوارها 
ليضفي ملسة من الرقي تعزز من 

تألق الساعة وتفردها.

فراء الثعلب المتألق

ولتزيني هذه الساعة االنيقة، 
ابتكرت Fendi Timepieces قطعة 
منفصلة من فراء الثعلب املوزع 
مبا يشبه الريش، ميكن تثبيته 
بالساعة عن طريق مترير السوار 
عبره، وق���د مت اختيار الثعلب 
القطب���ي او الثعل���ب الرمادي 
لكون���ه يتميز بف���راء طويل 
سميك ش���ديد النعومة، يتألق 
بدرجات لوني���ة متعددة، وقد 
جنحت مش���اغل Fendi للفراء 
بفضل مهارة حرفييها الفريدة 
في تطوير ه���ذا الفراء بألوان 
 My Way مختلفة. وتتميز ساعة
ايضا بس���وار من جلد العجل 
امللون الفاخر املصنوع من اجود 
اجللود، والذي يتميز مبلمس 
البارزة،  فريد من احلبيب���ات 
كما يتميز السوار بتأثير رائع 
للونني نتيجة دمغ اجللد، وهو 
اس���لوب تقليدي يستخدم في 
انتاج اجللود، ويعتبر � باالضافة 
الى الفراء � احد املجاالت التي 
 ،Fendi تتألق فيها خبرات عالمة
ويتوفر السوار اجللدي للساعة 
باالل���وان االس���ود واالبيض 
واالحمر واالصفر لتطابق لون 

الفراء.
 Fendi My تتوفر س���اعات
Way من الستيل، او من الستيل 
مع اطار من الذهب االصفر او 
الوردي، كما تتوفر باصدارات 
مصنوعة كليا من الذهب االصفر 

التمتع بأوقات مرح غير متناهية. 
تخفض ميزة »سونغ فويس« 
)أو صوت غنائ���ي( الغناء من 
األغاني العادية وبالتالي تصبح 
اخليارات املوسيقية غير محدودة. 
باإلضافة إلى ذلك، بإمكان املغنني 
أن يعززوا أداءهم بواسطة زر 
إضاءة امليكروفون ذات التأثير 
التعديلي. يحول هذا البرنامج 
الص���وت ف���ورا إلى انس���جام 
ألربعة أصوات مذهلة، وكأننا 
عند الضغط على الزر نحصل 
على مطربني مساندين بعرض 
مباش���ر. وبإمكان مستخدمي 
سنغتريكس استخدام اخليارات 
السهلة والكثيرة في نظام هذه 
اآللة بغية إنتاج مؤثرات صوتية 
مبهرة. وتتيح امليزات املختلفة 

والكثيرة لالعبني الغناء كسناجب 
الشيبمانكس، أو تقليد القيثارة 
االلكترونية، أو بيانو احلفالت، 
أو حت���ى بإمكانهم اس���تخدام 
سنغتريكس لتقوية أصواتهم 
فتصب���ح كنجوم ال���روك على 

خشبات املسرح.
سيعشق األطفال والبالغون 
على حد س���واء اخليارات غير 
املتناهية واملرح األزلي. بالفعل، 
اليوم، أصبح بإمكان اجلميع نقل 
احلفلة معه���م حيثما يذهبون 
ووصل مكبرات الوسائط املتعددة 

ملشاهدة األفالم، أو للعب.

يتوق متجر األلعاب الرائد في 
الكويت، فانتسي وورلد، لإلعالن 
عن توافر آلة كاريوكي جديدة 
تفاعلية وممتعة، سنغتريكس 

Singtrix، في متجره. 
أن  بالذك���ر  واجلدي���ر 
سنغتريكس مختلفة عن آالت 
الكاريوكي األخرى املوزعة حاليا 
في السوق التجارية. وحتتوي 
هذه اآللة على نظام ترفيه منزلي 
ممتع مجهز بأحدث تقنية منزلية 
متوافرة حاليا للمؤثرات الصوتية 
التي تص���در أصواتا طبيعية. 
تتميز س���نغتريكس بأكثر من 
300 مؤثر صوتي توازي جودتها 
جودة مؤثرات االستديوهات وهي 
مستوحاة من فنانني مشاهير 
وأغان���ي ملحمي���ة تغطي كل 
األجيال واألنواع املوسيقية، كما 
تتميز بدرجة صوت تصحيحية 
طبيعية، وبانعكاسات صوتية 
فنية، ومبيزة تبطيء باإلضافة 
إل���ى مؤثرات صوتي���ة أخرى 

مذهلة.
وتش���مل حزمة اس���تديو 
س���نغتريكس مكب���ر ص���وت 
ستيريو 2.1 بدقة عالية وتنتج 
قوة ب���� 40 واط وصوتا كامال 
وعميقا، كما أنها معززة مبضخم 
صوت مدمج، ومبيكروفونني، 
ومبس���ند خاص مصمم حلمل 
جهاز الكاريوكي، وامليكروفونني، 
اآليف���ون، أو األي باد. يتصف 
النظام بس���هولة االس���تعمال، 
وبأنظم���ة إدماج، وبخفة وزن، 

وبقابليته للحمل. 
وقال مدير تسويق فانتسي 
وورل���د، يوس���ف ح���داد: »إن 
سنغتريكس هي اخليار األمثل 
لألمسيات العائلية، وللتسلية 
مع األصدقاء، ونحن على يقني 
أن اجلميع س���يوافقنا الرأي. 
نتشرف بعرض سنغتريكس 
حصري���ا لزبائننا ف���ي متاجر 
فانتسي وورلد، إذ إننا نسعى 
لتقدمي أح���دث وأروع النزعات 

في الكويت«.
وتتيح سنغتريكس للجميع 
استخدام األغاني اخلاصة بهم 
احملفوظة على هواتفهم أو على 
التابليت اخلاص بهم، واستخدام 
أغاني الكاريوكي، واليوتيوب، 
وتطبيقات سنغتريكس بغية 

»فانتسي وورلد« تطلق حصريًا آلة كاريوكي 
جديدة عالية التقنية

مأكوالت شهية حتضر على أيدي أمهر الطهاة  )هاني عبداهلل(

باقة من أشهى املقبالت

األسماك الطازجة تعد مباشرة قبل التقدمي للمائدة حسب اختيار الضيف

عدد كبير من املشاركني

ألفيو مارديني ووسيم طربية وطاقم فندق سيمفوني في استقبال الضيوف

تشكيلة متنوعة من أطباق احللويات

فريق الطهاة في فندق سيمفوني

جانب من احلملة

انطالق موسم جديد لليالي الباربيكيو في ربوع »سيمفوني ستايل«
جتربة فندقية مميزة في هذه 

األجواء اجلميلة. 
وتقام ليال���ي الباربيكيو 
حول حوض السباحة في الدور 
الثاني من الفندق كل يوم ثالثاء، 
ابتداء من الساعة السابعة مساء 
ولغاية احلادية عش���رة ليال، 
ويتمتع تراس حوض السباحة 
باطاللة رائع���ة على أضواء 
مدينة الكويت ومياه اخلليج 
العربي. ويقوم فريق كامل من 
أمهر الطهاة بتقدمي العديد من 
محطات الطهي املباشر والعديد 

من األطعمة العاملية واآلسيوية، 
والتحضير لتلك الليالي يتطلب 
جهدا خاصا من رئيس الطهاة 
اإليطالي ميركو وفريقه الذين 
يعدون خلطات متقنة تناسب 
اللحوم والدجاج وثمار البحر 

وتعطيها نكهة مميزة. 
ويتميز بوفيه السلطات 
بأنواع ش���هية وال يفوتنكم 
بوفيه احللويات والذي يعطيكم 
دافعا إضافيا للتمتع بليالي 
الباربيكيو على تراس فندق 

سيمفوني ستايل.

مع عودة األجواء الشتوية 
املنعش���ة وكعادت���ه كل عام 
في هذا الوق���ت، أعلن فندق 
سيمفوني ستايل عن إطالق 
ليالي الباربيكيو الغنية، وذلك 
بحض���ور باقة من اإلعالميني 

في الكويت. 
اإلداري  الفري���ق  وق���ام 
بالفندق بالترحيب بالضيوف 
الذين استمتعوا بأمسية رائعة 
حول حوض السباحة، حيث 
قام فري���ق الطه���اة بعرض 
مهاراته���م وإعطاء الضيوف 

املدير العام ألفيو ماردينيوسيم طربية

املعرض السنوي السابع للمدارس الداخلية والصيفية يعود للكويت
يعود املعرض الس���نوي 
الس���ابع للمدارس الداخلية 
والصيفية إلى فندق ريجينسي 
12 نوفمبر اجلاري من الساعة 4 
إلى الساعة 8. حيث يحضر إلى 
مدينة الكويت مجموعة رفيعة 
املستوى من موظفو القبول من 
سويسرا، والواليات املتحدة، 
واململك���ة املتح���دة واألردن 
وكن���دا. ويقام املعرض حتت 
قيادة أحد أكبر املسؤولني في 
ميدان امل���دارس الداخلية في 
العالم، جون أ.ويليامس���ون. 
يعقد ويليامسون ندوات مع 
اآلباء حول كل ما يتعلق بعالم 
التعليم في املدارس الداخلية، 
 Arlen« حيث توفر ش���ركته
Advisors« أماكن لألطفال من 
العائالت امللكية، وأبناء الرؤساء 
واملشاهير ورجال األعمال في 
أرقى املدارس على مس���توى 
العالم. إمكانية التواصل مع 
ويليامسون وموظفيه وجميع 
مسؤولي املدارس الداخلية خالل 
زيارتهم للكويت متاحة باملجان. 
ويقول ويليامسون ان تقدمي 
التعليم في املدارس الداخلية 
)أو حتى التجربة الصيفية( 
يعتبر مبنزل���ة إحدى أعظم 
الهدايا التي مينحها اآلباء للطفل. 
فإن هذه املدارس ليست فقط 

تساعد الطالب على حتصيل 
أعلى الدرجات واملؤهالت، بل 
أيضا توفر األساسيات للحياة 
والعالقات الشخصية التي تدوم 

إلى األبد. يقوم بتعليم الطالب 
نخبة من املعلمني ذوي املستوى 
الرفيع من املؤهالت والدافعية. 
يقت���رن ذل���ك م���ع الفصول 
الدراس���ية صغيرة العدد مما 
يشجع على التفاعل الهادف، 
وكذلك عل���ى إمكانية التعلم 
الذي ميتد ليش���مل األنشطة 
والرياضات واملشروعات الفنية 
خارج حدود الفصل الدراسي، 
وسوف تدرك سريعا السبب 
الذي جعل خريجو هذه املدارس 
يتمتعون باملهارات الدراسية 
العريضة، وكذلك املوهبة مع 
التط���ور والتنوير إلى ما هو 
أبعد م���ن أقرانهم. لقد حظي 
العديد من املل���وك وامللكات، 
ورؤساء الوزراء وكذلك كبار 
رجال األعمال مبيزة التعليم 
في املدارس الداخلية. متتلك 
املدارس الداخلية تقاليد رصينة 
للتفوق األكادميي، وتعتمد على 
من���اذج تعليمية من مختلف 
املناهج الدراسية. ميتد التعلم 
في املدارس الداخلية إلى ما هو 
أبعد من حدود الفصل الدراسي. 
نظرا ملعيشة الطالب جنبا إلى 
جنب مع فري���ق العمل، فإن 
الطالب يستفيدون من »فرص 
إمكانية التعليم« التي ال حتصى 
داخل وخارج الفصل الدراسي. 

ونظرا ألن الطالب ال يعيشون 
في منازلهم، فيطلب منهم تعلم 
كيفية املعيشة مع توفر الثقة 
واالحت���رام ألقرانهم في بيئة 
تتمتع ب� »احلرية املسؤولة« 
وقد صرح العديد من اخلريجني 
بأن هن���اك القليل من البدائل 
إلدارة مسؤولياتك الشخصية 
واألكادميية في سن صغيرة. 
تقدم املدارس الداخلية أيضا 
الفرصة الت���ي ال تقدر بثمن 
املتمثلة في إعداد األشخاص 
الصغار للنجاح املستقبلي. دقة 
الصرامة التعليمية والتدريب 
عل���ى التف���اوض بخصوص 
مسؤوليات االستقاللية، تضع 
خريجوا املدارس الداخلية على 
طريق النجاح � مهنيا، واجتماعيا 
وثقافيا. يقام املعرض السنوي 
للمدارس الداخلية والصيفية 
في يوم 12 نوفمبر في فندق 
ريجينسي، واحلضور مجاني 
جلميع املشاركني. في كل عام، 
يضم احلضور سفراء ووجهاء 
من املجتمع الكويتي والذين 
يرس���لون أبنائه���م للخارج 
للدراس���ة الصيفية ملدة عام 
أو أكث���ر. ال يلزم إجراء حجز 
للحضور، وس���وف يشترك 
السيد وليامس���ون مع اآلباء 

خالل مدة احلدث.

ديڤيد بوركيس يحاضر ألول مرة في الكويت
 والشرق األوسط ضمن أنشطة نادي املعرفة 2014

الوح����ي واإلله����ام احلقيقية 
والفعال����ة حيث س����يناقش 
بوركيس اخلرافات الشائعة في 
هذا املجال مثل أن بعض األفراد 
يخلقون أكثر او أقل إبداعا من 
غيرهم وأن أصحاب اخلبرة هم 
أفضل مصادر األفكار اإلبداعية 
وان جلسات تبادل اآلراء والتي 
تس����مى بالعصف الذهني هي 
الوس����يلة األفض����ل للتوصل 
لألف����كار اإلبداعية. ونش����رت 
أعماله حول مواضيع القيادة 
واالبتكار وبناء االستراتيجيات 
في العديد من املجالت العلمية 
واملنشورات التخصصية. وهو 
 99U، Forbes كاتب دائم في مجلة
Psychology Today،، وفي مدونة 

Harvard Business Review، وقد 
نشرت مؤلفاته أيضا في مجلة 
 Business Weekو Fast Company
 .Financial Timesو Bloomberg
كمتحدث محاضر، ألقى ديڤيد 
محاضرات عدة حول مختلف 
املواضيع ام����ام جماهير ذات 
ش����رائح مختلفة من شركات 
صاعدة إلى مجموعة شركات 
Fortune 500 ووص����وال ال����ى 
األكادميية البحرية األميركية. 
بوركيس ايضا هو املؤس����س 
 LDRLB واملضي����ف لن����دوات
املتخصصة بالرؤى املستمدة 
من دراسات بحوث فنون القيادة 
واالبتكار واالستراتيجية في 

عالم األعمال.

واملبيعات واإلعالن وغيرها في 
مختلف الشركات واملؤسسات 
في الكويت واملنطقة ليتعرفوا 
على أحدث الدراسات والبحوث 
ح����ول كيفي����ة متي����ز األفراد 
املبتكرين والشركات املبدعة 
في عال����م األعمال. ويس����لط 
ديڤيد بوركيس في هذه الدورة 
الضوء على أهم األفكار الشائعة 
واخلاطئة في مج����ال اإلبداع 
والتي تعرقل وتسهم في تراجع 
عملية اإلبداع احلقيقية مبينا 
كيف ميكن ألي فرد ان يتبنى 
نهجا عمليا يرتكز الى الواقع 
من اجل ايجاد افضل األفكار.

وصممت الدورة التدريبية إلفادة 
املشاركني وتعريفهم مبصادر 

تقوم شركة فيجور ايفينتس 
باستضافة الكاتب واحملاضر 
العاملي ديڤيد بوركيس � مؤلف 
الكتاب األكثر مبيعا »أساطير 
اإلبداع« � ليلق����ي محاضرته 
األولى في الكويت والش����رق 
األوسط في دورة تدريبية حتت 
عنوان »مهارات اإلبداع الوظيفي« 
حيث سيتحدث عن املعلومات 
اخلاطئة في مجال اإلبداع على 
النطاق االحترافي. تقام الدورة 
األحد 23 اجلاري ليوم كامل من 
التاسعة صباحا وحتى اخلامسة 
مساء بفندق هيلتون املنقف، 
حيث يجتمع رؤساء األقسام 
واملديرون وجمي����ع العاملني 
باملجاالت اإلبداعية كالتسويق 

ديڤيد بوركيس 
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نظمتها بنجاح مجموعة الندمارك حتت رعاية وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكري

طغى الل���ون األزرق على 
جزء كبير من شارع اخلليج 
امس السبت، حيث انضم أكثر 
من 8000 شخص للمشاركة في 
الدورة اخلامسة من مسيرة 
حملة »حارب السكري« التي 
تنظمها مجموعة »الندمارك« 
الرائ���دة في قط���اع جتارة 
التجزئة والضيافة في املنطقة. 
وحظيت الفعالية املقامة حتت 
رعاية وزارة الصحة ومعهد 
دس���مان للس���كري، بنجاح 
منقط���ع النظير ف���ي عامها 

اخلامس على التوالي.
وتأتي مس����يرة »حارب 
الس����كري« تتويجا للعديد 
من األنشطة والفعاليات التي 
أقامتها مجموعة »الندمارك« 

للتوعية مبرض السكري على 
مدار العام. وانضم س����ايبل 
باسو، مدير العمليات التنفيذي 
ف����ي مجموع����ة »الندمارك« 
الكويت إلى املشاركني للسير 
مس����افة 3.1 كم، مؤكدا بذلك 
الهدف  دعم املؤسس����ة لهذا 

النبيل.
وبهذه املناسبة قال باسو: 
»أثرت حملة »حارب السكري« 
التوالي  للعام اخلامس على 
في حياة ماليني األفراد على 
امتداد سبع دول. وعاما تلو 
اآلخر نرى املس����يرة تزداد 
شعبية وإقباال، حتى أصبحت 
محط����ة س����نوية ينتظرها 
آالف املهتم����ني مبحاربة داء 
الس����كري واملس����اهمة ف����ي 

التوعية مبخاطره. وال بد من 
تقدمي جزيل الشكر لكل من 
انضم إلينا في هذه املسيرة 
للمساهمة في نشر رسالتنا 

ودعم حملتنا«.
بدوره أفاد د.كاظم بهبهاني، 
املدي����ر العام ملعهد دس����مان 
للس����كري: »نحن في معهد 
دسمان للسكري ال ندخر جهدا 
في التوعية مبرض السكري 
والصحة العامة بني األفراد. 
وتأتي مشاركتنا في مسيرة 
»حارب السكري« انطالقا من 
مهمتنا في حتسني منط حياة 
األفراد في الكويت. إن تبني 
منط حياة صحي يشمل القيام 
بالتمارين الرياضية واألنشطة 
اجلسدية بشكل منتظم مثل 

هذه املسيرة، حيث ان الرياضة 
ضرورية للتمتع بحياة صحية 

ملن يعاني من السكري«.
مدرب����ون  وأش����رف 
متخصصون م����ن »فيتنس 
فيرست« على جلسات اإلحماء 
التي سبقت املسير. وساهم 
وضع أنغام موسيقية محفزة 
في إضفاء املزي����د من املرح 
على هذا النشاط الصباحي. 
كما حصل املش����اركون على 
قمصان، وقبعات، وس����وار 
معصم مجاني����ة وجميعها 
بالل����ون األزرق، ال����ذي يعد 
القضية،  العاملي لهذه  الرمز 
إل����ى حصولهم على  إضافة 

وجبة فطور صحية.
مجم�وع����ة  وتتوج����ه 
»الندمارك« بالشكر إلى الراعي 
املشارك »البنك األهلي املتحد«، 
الداعمني مطعم ميس  الرعاة 
الغامن، الغامن/ زيروكس، أبراج، 
صفوان للتج���ارة، »فيتنس 
فيرست«، »إيزوستار« والرعاة 
ال���راي، اجلريدة،  اإلعالميني 
الهدف،  »األنب���اء«، س���راب، 
Watch Styles، كويت تاميز، ذا 
تاميز، عرب تاميز، السياسية، 
 The ،بيزنس إسالميكا، أهال
 ،Talk، Executive Women
اليقظة، بازار، ليالينا، سمرا، 
 Student Talk، لنا،   ،Avenues
City Pages  وجمعية الدراجني: 
 Kuwait«و »Kuwait Riders«
Dragon Riders« على دعمهم 

في نشر التوعية.
وقد وصلت جهود مجموعة 
»الندمارك« املتواصلة لنشر 
التوعية حول مرض السكري 
إلى آالف السكان في الكويت. 
وخالل عام 2013، استقطبت 
مسيرة »حارب السكري« في 
نادي اليخ���وت ما يزيد على 
6 آالف ش���خص. وجنح���ت 
املجموعة في إجراء فحوصات 
مجانية ملستويات السكر في 
الدم ألكثر من 3 آالف شخص 
من مختلف أرجاء الكويت، وكل 

ذلك خالل شهر نوفمبر.
ومنذ إطالقها في العام 2009 
في اإلمارات، ش���هدت احلملة 
منوا كبيرا من حيث املشاركة 
والتوس���ع. وتتواجد حاليا 
في سبع دول تشمل الكويت، 
البحرين، سلطنة عمان، قطر، 

السعودية والهند.

حشود كبيرة شاركت في املسيرة السنوية اخلامسة حلملة »حارب السكري«   )محمد هاشم(

شعار حملة »حارب السكري«   تعاون في التوعية مبرض السكري

مجموعة من املشاركني

العبيدي: عازمون على التصدي لألمراض املزمنة غير املعدية
قال وزير الصحة د.علي 

العبيدي إن مهرجان املشي 
الذي أطلقته مجموعة 

الندمارك حتت رعاية وزارة 
الصحة بالتعاون مع معهد 

دسمان ألبحاث السكر يعد 
تأكيدا على االلتزام والعزم 

على الوقاية والتصدي 
لألمراض املزمنة غير املعدية.
وأضاف الوزير العبيدي في 
كلمة ألقاها نيابة عنه مدير 

العالقات العامة واإلعالم 
بالوزارة فيصل الدوسري 

خالل انطالق املهرجان قرب 
نادي اليخوت إن من أهم 
تلك األمراض هي أمراض 
السكر والقلب واألوعية 

الدموية والسرطان واألمراض 
التنفسية املزمنة.

وأكد حرص وزارة الصحة 
ومعهد دسمان ألبحاث السكر 

على الوقاية والتصدي لتلك 
األمراض وعوامل اخلطورة 

ذات العالقة بها كالتدخني 
والتغذية غير الصحية 

واخلمول البدني وغيرها.
وأضاف أن هذا املهرجان 

الصحي يجسد أيضا اإلصرار 
على الوقاية والتصدي 

لألمراض املزمنة والتي تؤثر 
على الصحة والتنمية الشاملة 

واملستدامة وتستنزف 
االمكانيات واملوارد »ويعبر 

هذا التجمع عن اإلدراك 
والوعي بأهمية املشكلة 

واإلصرار على مواجهتها 
كأولوية تنموية ومسؤولية 

مشتركة نصر على حتملها«.
وأعرب عن اعتزاز وزارة 
الصحة بحرص املجتمع 

الكويتي ككل على املشاركة 
الفاعلة في هذه الفعاليات 
املهمة »والتي تأتي ضمن 

إصرارنا جميعا على حتمل 
مسؤولياتنا«.

وذكر أن هذه الفعاليات تعد 

أيضا امتدادا ملا تقوم به 
الوزارة من برامج وقائية 

وعالجية وتلطيفية للتصدي 
لتلك األمراض كأولوية 
تنموية رئيسية تنفيذا 

لإلعالن السياسي الصادر 
عن األمم املتحدة سبتمبر 

2011 وقرارات منظمة الصحة 
العاملية ومجلس وزراء 

الصحة العرب ومجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون 

بهذا الشأن.
وقال الوزير العبيدي إن هذا 
التجمع »يبعث على التفاؤل 

واألمل واالطمئنان على 
استمرار املسيرة املجتمعية 
واتخاذ املبادرات اإليجابية 

على مستوى الوزارات 
واجلهات احلكومية وغير 

احلكومية واملجتمع املدني من 
خالل اتباع أمناط وأساليب 
احلياة الصحية في جميع 

املراحل العمرية«.

د.علي العبيدي

أكثر من 8000 شخص شاركوا في مسيرة »حارب السكري«
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خالل توزيع جوائز املبرة ألفضل الكتب الصادرة عن الشرق األوسط في لندن

الدويسان: جائزة مبرة عبداهلل املبارك تسهم في ردم الفجوة
بني دول الشرق األوسط والدول الغربية وتعزز انتشار السالم

اهمية كبيرة وتعتبر مفخرة 
للكويت حيث تضم كبار الكتاب 

واملثقفني والسياسيني. 
واض���اف البحر ان وجود 
مثل هذه النخبة من املفكرين 
ومشاركتهم الليلة في مثل هذه 
امللتقيات الفكرية يعكس مدى 
االحترام واالهتمام الذي حتظى 

به الكويت. 
وحضر احلفل الذي اقيم في 
سفارة الكويت في لندن عدد 
كبير من االكادمييني البريطانيني 
والعرب وديبلوماسيون من 
العرب���ي وأعضاء من  العالم 
البريطاني  اللوردات  مجلس 
وشخصيات ثقافية مرموقة 
باالضافة الى عدد من اعضاء 
البريطانية  جمعية الصداقة 
الس���فارة  الكويتية واعضاء 
الكويتية  املكات���ب  ومديري 

املعتمدة في لندن. 
 يذكر ان جمعية الصداقة 
الكويتية البريطانية تأسست 
في أبريل من عام 1996 ويرأسها 
اململكة  الكويت لدى  س���فير 
الس���فير  املتح���دة وإيرلندا 
خالد الدويسان فيما الرؤساء 
الفخريون للجمعية الدكتورة 
س���عاد الصباح من اجلانب 
الكويتي وولي عهد بريطانيا 
األمير تش���الز م���ن اجلانب 

البريطاني.

واشار الى ان تزايد اعداد 
املشاركني في املسابقة عاما بعد 
عام يؤك���د جناحها في جذب 
املؤلفني واملبدعني الفتا  كبار 
ال���ى اهميتها ايضا في العمل 
على ترسيخ مبادىء احلوار 

بني احلضارات. 
وأش���اد الش���يخ مب���ارك 
عبداهلل املبارك بالدور اإلنساني 
الذي  واحلض���اري والثقافي 
تضطل���ع به الكوي���ت مؤكدا 
في الصدد نفسه ان حصول 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد على لقب قائد 
العمل اإلنس���اني م���ن األمم 
املتح���دة يعتبر خي���ر دليل 
الناعمة  القوة  يوضح اهمية 
للكويت في احملافل الدولية. 

بدوره اشاد رئيس جلنة 
التحكيم واألستاذ في جامعة 
البروفيس���ور  »كمبري���دج« 
ياس���ر س���ليمان ل���� »كونا« 
الفكري���ة واملعنوية  بالقيمة 
جلائزة الشيخ عبداهلل املبارك 
بالنسبة للباحثني في اجلامعات 
البريطانية واملتخصصني في 
قضايا الشرق االوسط والعالم 

االسالمي. 
من جهته قال عضو جمعية 
الصداقة البريطانية الكويتية 
فهد عبدالرحمن البحر ل�»كونا« 
ان هذه اجلائ���زة الدولية لها 

الش���يخ عبداهلل املبارك على 
رعايتها لهذه املبادرة الثقافية 
السنوية الرائدة وخص بالذكر 
الدور الذي يقوم به ممثل املبرة 
الشيخ مبارك عبداهلل املبارك 
الصباح في هذا املجال واللجنة 
املنظم���ة على م���ا بذلته من 
جهد في اختيار افضل الكتب 
واملس���اهمة في نشرها على 

الرأي العام. 
ومن جهته أكد ممثل املبرة 
الشيخ مبارك عبداهلل املبارك في 
تصريح ل )كونا( ان الهدف من 
اجلائزة هو دعم البحوث القيمة 
املكتوبة باللغ���ة االجنليزية 
والتي تعالج مختلف قضايا 
العاملني العربي واإلسالمي مما 
يساهم في تعزيز التفاهم بني 

الدول العربية والغربية. 
ولفت الشيخ مبارك الى انه 
سيكون لهذه املبادرات الفكرية 
والثقافي���ة األثر اإليجابي في 
تقليص الهوة وسوء الفهم بني 
الثقافات العربية االس���المية 

وبني الغرب بشكل عام. 
واعرب عن امله بأن تعمل 
الكتب الفائزة باملسابقة على 
تسليط مزيد من الضوء على 
القضايا الكثيرة التي يعيشها 
العالم العربي في شتى املجاالت 
واالقتصادي���ة  السياس���ية 

والدينية والفكرية. 

الفجوة بني دول الشرق األوسط 
والدول الغربية مبا يسهم في 
انتشار السالم واالستقرار في 

العالم. 
وأكد السفير الدويسان ان 
العالقات العربية البريطانية 
تزداد متانة بش���كل مستمر 
مشيرا كذلك الى عمق ومتيز 
العالقات التي تربط بني الكويت 
واململك���ة املتحدة التي يعود 

تاريخها لقرابة 200 عام. 
الدويس���ان في  وأع���رب 
السياق ذاته عن الشكر ملبرة 

وأضاف ان املبادرة تؤمن 
بأن العالق���ات الثقافية ميكن 
ان تساهم في مواجهة عدد من 
القضايا الكبرى فضال عن مد 
جسور التفاهم والتقارب بني 
ال���دول واألمم وتعزيز حوار 

احلضارات. 
املبادرات  ان  الى  وأش���ار 
له���ا دور كبي���ر ف���ي زيادة 
اهتمام املؤسسات واملنظمات 
البريطانية وسعيها لفهم دول 
منطقة الشرق االوسط عالوة 
على املساهمة في جهود ردم 

وعميد السلك الديبلوماسي في 
اململكة املتحدة خالد الدويسان 
في كلمة له خالل االحتفال بدور 
جائزة عبداهلل املبارك الصباح 
العربية  العالقات  في تعزيز 
البريطانية السيما في املجاالت 

الثقافية والعلمية. 
وقال الدويسان ان احتفال 
اجلائزة بالذكرى ال�16 لتأسيسها 
ومشاركة عدد كبير من الكتاب 
واألكادميي���ني فيها يعد دليال 
واضح���ا على م���دى جناحها 

»الباهر واملستمر«. 

لندن - كونا: أقامت جمعية 
الصداقة البريطانية - الكويتية 
حفال لتوزيع جوائز مسابقة 
افضل الكتب الصادرة باللغة 
االجنليزية عن دراسات الشرق 
األوسط برعاية مبرة الشيخ 

عبداهلل املبارك. 
وأعلن خ���الل احلفل الذي 
أقيم هن���ا الليلة قبل املاضية 
بالتزام���ن مع الذك���رى ال� 16 
لتأسيس جائزة عبداهلل املبارك 
الفائزين  الصباح عن أسماء 
الت���ي حظيت بثناء  والكتب 
جلنة التحكيم »نظرا لقيمتها 
التاريخي���ة املتعلقة مبنطقة 

الشرق األوسط«. 
وف���از باجلائ���زة األولى 
الكاتبتان الرا ديب ومنى حرب 
عن كتابهما )التأثير األخالقي 
لإلسالم.. مقاربة بني اجلغرافيا 
واملبادئ االخالقية للش���يعة 
جنوب بي���روت.. الضاحية( 
بينما تقاسمت اجلائزة الثانية 
البروفيسور أس���ماء افصار 
الدين والبروفيس���ور رميكي 
كروك عن كتابيهما )اجلهاد في 
سبيبل اهلل.. اجلهاد والشهادة 
في الفكر اإلسالمي( و)النساء 
املجاهدات في اإلسالم.. متكني 
املرأة في األدب العربي الشعبي( 

على التوالي. 
وبهذه املناسبة أشاد سفيرنا 

السفير خالد الدويسان والشيخ مبارك عبداهلل املبارك مع املشاركني في توزيع اجلوائز 

احتاد بريطانيا نظم مؤمتره السنوي بعنوان »السيف« حتت رعاية رئيس الوزراء

السفير الدويسان: اإلسالم يدعو للوسطية و»داعش« يكرس »اإلسالموفوبيا«

ان  تكاد تكون معدومة، وهذا 
دل فإمنا يدل على ادراك الطلبة 
ألهمية وضرورة احلفاظ على 

أوضح الدويس����ان من خاللها 
ان »القضايا التي وردت إلينا 
في السفارة خالل العام احلالي 

الكثير من الفعاليات واالنشطة 
الثقافية والترويحية التي من 
شأنها ان متنحهم الدافع املباشر 
باجلد واالجتهاد في دراستهم 
وتخفف عنه����م عناء غربتهم 
ليس����خروا طاقاتهم في بناء 

الكويت ومستقبلها املشرق.
وأكد اجلنوب���ي ان رؤية 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
تكمن في »ش���باب متمس���ك 
الوطنية...  ومرتق بالقي���م 
التنمية  مبدع وش���ريك في 
املستدامة« وان الوزارة بدورها 
استشارية تنسيقيه تسعى 
الى اس���تقطاب فئة الشباب، 
حيث تعتبر هذه الفئة ثروة 
حقيقية ال تعادلها ثروة أخرى 
ألن الشباب في مقدمة مرتكزات 
الدولة األساسية التي تعتمد 
ف���ي حتقيق أصناف  عليهم 
التنمية املنش���ودة حاضرا 

ومستقبال.

ختام كلمته الطلبة والطالبات 
الى مواصلة حتصيلهم العلمي 
ليع����ودوا مس����لحني بالعلم 
واملعرفة للمس����اهمة في بناء 

وطنهم.
ادارة  من جانبه قال مدير 
البرنامج الوطني إلعداد القادة 
في وزارة الدولة لشؤون الشباب 
د.مشعل اجلنوبي ان الوزارة 
حريصة على دعم امللتقيات التي 
تهدف الى متكني الشباب لتعود 

بالنفع على الفرد واملجتمع.
وأضاف اجلنوبي ان الوزارة 
حترص على املش����اركة ودعم 
احتادات الطلبة، مما سيحقق 
ش����راكة اجتماعي����ة تتوافق 
مع اس����تراتيجية الوزارة بأن 
تكون استش����ارية تنسيقية 
تسعى الستقطاب واحتضان 

الشباب.
وأش����ار اجلنوب����ي الى ان 
مؤمتر السيف يحمل في جعبته 

لتمثي����ل راعي املؤمتر س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك في اعمال املؤمتر 
مشيدا بتنظيم امللتقى الطالبي 
املتمي����ز كل عام وما تش����هده 
فعالياته املتع����ددة من اجواء 
طالبية مفعمة بروح الوطنية 

والعطاء.
الس����فير  وتضم����ن كلمة 
الدويسان احلديث عن االخطار 
االقليمية التي حتيط بالكويت 
مشيرا الى التهديدات اإلرهابية 
الدولة  التي يش����كلها تنظيم 

االسالمية.
وق����ال ان تنظي����م الدولة 
االسالمية املتطرف بات يقدم 
صورة بشعة لالسالم احلقيقي 
ويكرس مفهوم )اإلسالموفوبيا( 
مش����دد على ان تعاليم الدين 
االس����المي احلنيف تدعو الى 

الوسطية.
ودعا السفير الدويسان في 

سمعة بلدهم فهم خير سفراء 
للكويت في اخلارج«.

الطلب����ة  دور  ان  وق����ال 
الكويتي����ني في  والطالب����ات 
بريطانيا ال ينحصر فقط في 
مواصلة التحصيل العلمي بل 
انهم يسعون ومن خالل عالقاتهم 
البريطاني  الواسعة باملجتمع 
وزمالئه����م من طلب����ة الدول 
االخرى في التعريف بالكويت 
احملبة للصداقة والس����الم مع 

جميع شعوب العالم.
ولفت الدويسان الى ان عدد 
الطلب����ة والطالبات املبتعثني 
للدراسة في اخلارج خالل العام 
احلالي شهد منوا ملحوظا مشيرا 
الى ان اململكة املتحدة تعد احد 
أبرز الوجهات التي تستقطب 
أعدادا كبيرة من الطلبة وذلك 
لسمعتها ومكانتها األكادميية 

املرموقة.
وأعرب عن سعادته واعتزازه 

ثامر السليم 

حتت رعاية س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املب����ارك، أقام االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت - فرع اململكة 
املتح����دة وايرلن����دا مؤمتره 
الس����نوي بعنوان »السيف«، 
وذلك مس����اء يوم أمس األول 

بالعاصمة البريطانية لندن.
البداية أش����اد عميد  ف����ي 
الس����لك الديبلوماس����ي ف����ي 
اململكة املتحدة سفيرنا خالد 
الدويسان مبس����توى ووعي 
الطلبة الكويتيني في بريطانيا 
وحتملهم املسؤولية في متثيل 
بلدهم مؤكدا حرصه على تلبية 

كافة فعاليات الطلبة.
جاء ذلك ف����ي كلمة ألقتها 
بالنيابة عن السفير الدويسان 
رئيس����ة املكت����ب الثقافي في 
لندن وفاء اخلرج����ي، والتي 

الفنانة سعاد العبداهلل مع بعض حضور املؤمتروفاء اخلرجي ملقية كلمة السفير خالد الدويسان جانب من التكرمي خالل املؤمتر

جانب من احلضور 

اجلامعة األميركية تنظم يوماً مفتوحاً للمدارس احلكومية

نظمت اجلامعة األميركية في الكويت لقاء 
تعريفيا ملا يقرب من 200 طالب من 5 مدارس 

حكومية مختلفة لتعريفهم باجلامعة. وقد قامت 
مختلف أقسام اجلامعة خالل اللقاء بتقدمي 

عروض توضيحية تلقي الضوء على مستوى 
البرامج األكادميية العاملية التي تقدمها اجلامعة 

األميركية في الكويت، وعلى الكيان الطالبي 
املتنوع وكذلك احلياة الطالبية واألنشطة املقامة 

بحرم اجلامعة. وقد جاءت الزيارة فرصة 

جيدة الطالع الطالب الثانويني على الفرص 
األكادميية واملهنية املتاحة لهم أثناء دراستهم 

وبعد تخرجهم في اجلامعة األميركية بالكويت. 
كما قدم أعضاء هيئة التدريس من مختلف 
كليات اجلامعة معلومات كاملة عن خيارات 

الدراسة والفرص املهنية التي ميكن للخريجني 
االستفادة منها بعد احلصول على املؤهل 
من اجلامعة األميركية في الكويت. وسلط 

مركز التعليم املستمر الضوء على الدورات 

التحضيرية باجلامعة والتي يقدمها لطالب 
املراحل الثانوية قبل اجتيازهم المتحانات 
اجلامعة، بينما عرض مكتب القبول نبذة 

عن متطلبات القبول في اجلامعة األميركية 
في الكويت ورافق الطالب في جوالت بحرم 

اجلامعة.
وكانت احلياة الطالبية بحرم اجلامعة من بني 

موضوعات االهتمام الرئيسية التي مت عرضها 
على الطالب حيث سلط مكتب احلياة الطالبية 

في اجلامعة األميركية في الكويت الضوء على 
األندية واملنظمات املختلفة والبرامج الرياضية 

واألنشطة املقامة بحرم اجلامعة التي ميكن 
للطالب املشاركة فيها أثناء فترة الدراسة في 

اجلامعة األميركية في الكويت.
وعقب انتهاء اللقاء، أتيح للزوار فرصة احلوار 

مع العديد من أعضاء مجتمع اجلامعة األميركية 
في الكويت ومناقشة استفساراتهم بشأن املنح 
احلكومية ومتطلبات القبول باجلامعة. ويخطط 

مكتب القبول باجلامعة األميركية في الكويت 
ملجموعة من األنشطة األخرى هذا العام لزيادة 

الوعي باملقررات األكادميية واحلياة اجلامعية 
في اجلامعة. وقال ماهر دبوسيه، مدير قسم 

القبول »يعد هذا احلدث هو األول ضمن 
سلسلة الفعاليات واألنشطة التعريفية التي 

نتطلع لتنظيمها في الفترة املقبلة. ففي أواخر 
نوفمبر املقبل نخطط الستضافة املدارس 

الثانوية اخلاصة في الكويت«.  

د.هشام العوضي أ.ساندرا ستاين  د.كارول روس  د.نيكوالس سكل  ماهر دبوسيه بثينة اخلبيزي  احمد لطفي  د.جون راسل
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مراعاة املرحلة العمرية للطالب في إقامة األنشطة

الرشيد: أساليب حديثة
في غرس القيم التربوية اإليجابية

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

دعا وكيل وزارة التربية للتعليم العام 
د.خالد الرش���يد إلى أهمية اتباع األساليب 
احلديثة في غرس القيم التربوية املستمدة 
من الش���ريعة اإلسالمية في نفوس أبنائنا 
الطلبة والطالبات، مشددا على ضرورة نشر 
الوعي بني املجتمع املدرسي حول املشروع 
احلكومي وحتقيق األهداف املنشودة بتأصيل 

وتعزيز القيم اإليجابية.
وقال الرش���يد في تصريح للصحافيني 
ان وزارة التربية معني���ة بالدرجة األولى 
بغرس القيم واملفاهيم اإليجابية لدى الطلبة 
وحتقيق نهج الدولة في خلق جيل واع وواعد 
للمس���اهمة في بناء الكويت والوصول الى 

التقدم املطلوب والرقي واالزدهار.
وأكد الرشيد أهمية مشروع تعزيز القيم 
اإليجابية املستمدة من الشريعة اإلسالمية 
النشء الس���يما  وتأصيله���ا في نف���وس 
املرتبطة  املواطنة  تلك اخلاصة مبفاهي���م 
بالدميوقراطية واحلرية وثقافة التس���امح 

وقبول الرأي اآلخر.
ورأى الرش���يد ضرورة مراعاة املرحلة 
العمرية للطالب والفروق الفردية في إقامة 
األنشطة وتطبيق البرامج، آخذا بعني االعتبار 
في الوقت نفس���ه أهمية تعزيز ممارسات 
التالميذ بعد إكسابهم القيم املستهدفة داخل 

وخارج املدرسة.

من جانبها، تناولت رئيس���ة اجلمعية 
الكويتية للعمل الوطني بشرى املناع موضوع 
الوحدة الوطنية من منظوره التربوي واحلث 
على العمل الوطني، مشيرة إلى أهمية دور 
األسرة في غرس الوالء للكويت وزرع أسس 

الوحدة الوطنية في نفوس الطلبة.
وشددت املناع خالل ندوة »الوالء للوطن« 
التي أقامتها مدرس���ة ابن ماجد االبتدائية 
بتنظي���م املعلمت���ني حن���ان الفضلي ومها 
العتيبي بإشراف املديرة عواطف الهاجري، 
على أهمية دور املدرسة واملعلم في تعزيز 
الوالء للكويت وتنمية األسس السليمة في 

نفوس التالميذ.
ولفت���ت املناع إلى التركيز على التعامل 
بني األسرة واملؤسس���ة التعليمية املتمثلة 
باملدرسة كهيئة إدارية ومعلمني مبا يصب 
لصالح الطلبة وإعدادهم اإلعداد الصحيح 
خلدم���ة الوطن، مؤكدة ض���رورة االحترام 
املتبادل بني املعلم والطالب ملا له من أهمية 
بالغة في غرس القيم السامية في سلوكيات 

الطلبة.
وقالت انه يجب حث املتعلمني على أهمية 
العمل الوطني ودورهم في خدمة وطنهم، 
إلى جانب نشر ثقافة احملافظة على مرافق 
املدرس���ة لزرعها في الن���شء ليتربى على 
ان احملافظة عل���ى املمتلكات العامة للدولة 
من القيم اإليجابية تندرج حتت بند الوالء 

للكويت.

جانب من الندوة د.خالد الرشيد

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

إعــــــــــــالن
تعلن الهيئـة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

عن نشر اإلعــــالن الـــخـــــاص
 بطرح املزايدة  رقــم هـ ع / ش أ م /5- 2015/2014 

الترخيص الستغالل واستثمار مواقع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لتقدمي خدمة مشروبات 

ومأكوالت خفيفة لشركات الكافيه )ماركات عاملية(
حسب الشروط واملواصفات الواردة في وثائق املزايدة.

على الشركات وامل��ؤس��س��ات الراغبة ف��ي االش��ت��راك ف��ي هذه 
امل��زاي��دة مراجعة مقر الهيئة الكائن في منطقة العديلية 
ال��ت��وري��دات، وذلك  إدارة  ال���دور األرض���ي -  مبنى رق��م )4( - 
الستالم وتسليم عطاءات املزايدة خالل )شهر(، على أن يعقد 
االجتماع التمهيدي قبل موعد اإلغالق بأسبوعني في إدارة 
التوريدات مبنى رقم )4( - الدور األرضي في متام احلادية 

عشرة صباحًا مقابل رس���وم ق�دره�ا ) -/300 د.ك ( ال ترد.

ج��م��ع��ي��ة ال���دع���ي���ة ال��ت��ع��اون��ي��ة

�إعـــالن منـــاق�صــة عـمـــل �صيانــة

)جمعية �لدعية �لتعاونية(

رقم ت�صريح )ت/م/6/2014/10(

تعل�������ن اجلمعية ع�������ن حاجتها اإىل ال�ص�������ركات وامل�ؤ�ص�ص�������ات املتخ�ص�صة يف جمال 

اأعم�������ال ال�صيانة لعمل عازل ل�صطح ال�ص�ق املرك�������زي الرئي�صي مبنطقة الدعية 

وذلك ح�صب الكميات وامل�ا�صف�������ات امل�ج�دة يف كرا�صة ال�صروط، فعلى ال�صركات 

وامل�ؤ�ص�صات الراغبة التقدم اإىل اإدارة اجلمعية عند )ال�صكرتري التنفيذي ملجل�س 

االإدارة( ال�صتالم كرا�صة ال�صروط، وذلك ح�صب التايل:

1- ت�صليم كرا�صة ال�صروط للمقاول نظري مبلغ )10 د.ك( غري قابل للرد.

2- ترخي�س جتاري لل�صركة اأو امل�ؤ�ص�صة �صاري املفع�ل.

3- اعتم�������اد ت�قي�������ع لل�صركة اأو امل�ؤ�ص�ص�������ة من وزارة ال�صئ��������ن االجتماعية والعمل 

�صاري املفع�ل.

4- تق�������دمي ال�ص�������رية الذاتية لل�صرك�������ة على اأن تك��������ن لها �صابق�������ة اأعمال يف هذا 

املجال.

5- تقدمي كفالة بنكية 2٪ من قيمة العطاء �صاحلة ملدة 90 ي�مًا من تاريخ طرح 

االإعالن.

6- املناق�صة عامة لل�صركات املتخ�ص�صة.

7- ب�������اب التقدمي مفت��������ح ابتداء من تاريخ ط�������رح االإعالن حت�������ى اأ�صب�عني من 

تاريخه.

8- �صهادة ا�صتيفاء ن�صبة العمالة ال�طنية �صاحلة ملدة �صنة.

9- �ص��������ف يك�ن اآخر ي�م لتقدمي العطاء ه� ي��������م االأحد امل�افق 2014/11/16م، 

على اأن يق�م املقاول بتقدمي مظروف العطاء بظرف مغلق بال�صمع االأحمر.

مع حتيات جمل�س االإدارة

الدعية التعاونية / جمعيات

جمعية املعلمني تبدأ اليوم التسجيل
برحلة العمرة 28

الى ان هذه الرحلة من أهم 
الت���ي تنظمها  الفعالي���ات 
اجلمعية على مدار العام، وقد 
دأبت اجلمعية على تقدمي كل 
ما يصب في خدمة ومصلحة 
املعل���م من خ���الل تنظيم 
جميع الفعاليات واألنشطة 
ألعضائها وللمعلمني بشكل 

عام.
لالستفسار: ت: 1820000 

داخلي 128
ت: 98000465

ملدة أربعة أيام )ثالث ليال( 
واإلقامة في فندق سويس 
الس���اعة -  اوتي���ل »برج 
املكرمة  5 جن���وم« مبك���ة 
والطي���ران عل���ى خطوط 
الطائف -  ناس )كويت - 
كويت( موضحا ان الرحلة 
س���تتخللها برامج إميانية 

وثقافية واجتماعية.
وأكد على حرص اجلمعية 
على تنظي���م رحلة االميان 
السنوية ألعضائها، مشيرا 

تنظم جمعي���ة املعلمني 
الكويتي���ة رحل���ة اإلميان 
الثامن���ة والعش���رين ألداء 
مناسك العمرة خالل الفترة 
من 26 وحت���ى 29 نوفمبر 

اجلاري. 
ودع���ا أم���ني صن���دوق 
اجلمعية ورئيس وفد رحلة 
اإلميان وليد احلساوي أعضاء 
اجلمعية للمش���اركة بهذه 
الرحلة من خالل التسجيل 
الذي سيبدأ اعتبارا من اليوم 
االحد من الساعة 5.30 الى 8 
مساء مبقر اجلمعية مبنطقة 

الدسمة.
ان  وأضاف احلس���اوي 
اليوم  التسجيل س���يكون 
وغدا متاحا ملن لم يس���بق 
لهم التسجيل في آخر رحلتي 
عمرة مشيرا الى ان من سبق 
تس���جيلهم في أح���د آخر 
رحلتي عمرة سيتم تسجيله 
احتياطيا وسيتم إشراكهم 

في حال توفر املقاعد.
وقال ان الرحلة ستكون 

منى النجدي وعدد من موجهي العلوم في منطقة اجلهراء خالل تكرمي سعيد أبوالدهب

نايف الظفيري وعدد من التربويني خالل امللتقى

عدد من الزهرات يلقني الوعد

جانب من طابور العرض                                                                                                   )هاني عبداهلل(

كلمة إلحدى الزهرات خالل احلفل

جميلة املطيري تكرم املوجهة األولى للعلوم منى النجدي

حسام اجلندي متفقدا جناح إبداع محضرات العلوم

تكرمي أمينة السر لولوة الشطي 

خالل ملتقى »إبداع العلوم ومستجداتنا التربوية« الذي نظمه توجيه العلوم في اجلهراء

النجدي: التدريب املستمر السبيل األمثل خللق
كوادر قادرة على االنطالق بالعملية التربوية

إبداعات محض���رات العلوم، 
نظرا لتقدميه أفكارا مبتكرة 
العلوم جلميع  تخدم مناهج 
املراحل، وقد كان بحق موازيا 
للشعار الذي أقيم حتته وهو 

»متيزوا فأبدعوا«.
حضر امللتقى مدير الشؤون 
اإلدارية ف���ي منطقة اجلهراء 
التعليمية منصور الظفيري، 
ومراقبة التعليم االبتدائي ندى 

املطيري.

أش���رف عليه���ا موجهون 
وموجهات العلوم في املنطقة 
باالشتراك مع أقسام العلوم 
مبدارس املنطقة من مختلف 

املراحل.
وأشارت النجدي إلى ان هذا 
امللتقى جاء امتدادا واستمرارا 
التي مت  التدري���ب  لعملي���ة 
تقدميها خالل ملتقى العلوم 
األول في العام املاضي، معبرة 
عن ش���كرها لكل املشاركني 

واملساهمني في هذا امللتقى.
وفي إحدى ورش امللتقى 
التدريبي الثاني، أكدت املوجهة 
الفنية بدرية احلس���يني ان 
املعلم الناجح هو من يحول 
الت���ي يقدمها خالل  احلصة 
جدوله اليوم���ي للطلبة إلى 
حصة ممتعة ومشوقة، فهذا 
دليل النجاح الذي ننشده من 

كل معلم.
وأشاد احلضور مبعرض 

الفني األول  أكد املوج���ه 
ان  النج���دي  للعل���وم منى 
التدريب املستمر هو الطريق 
الواض���ح والس���بيل األمثل 
لتحقيق األه���داف من خالل 
خلق كوادر وكفاءات قادرة على 
التربوية  االنطالق بالعملية 
والتعليمي���ة إلى آفاق قادرة 
على مسايرة ومواكبة التطور 
الهائل في شتى مجاالت احلياة 

في عصرنا احلالي.
وأضافت خ���الل امللتقى 
التدريبي الثاني »إبداع العلوم 
ومستجداتنا التربوية« حتت 
رعاية مدير منطقة اجلهراء 
الكندري  التعليمية فاطمة 
صب���اح ام���س ف���ي مركز 
التدريب والتطوير مبحافظة 
اجلهراء، قام التوجيه الفني 
للعلوم باملنطقة في الفترة 
املاضي���ة بتق���دمي برام���ج 
التدريب املتنوعة من خالل 
ملتقى العلوم الثاني والتي 
الفئات من  ش���ملت جميع 
معلمني ومعلمات ورؤساء 
ورئيسات األقسام ومحضرين 
العلوم، والتي  ومحضرات 

الكويت مركزا عامليا  واختيار 
لإلنسانية.

ولفت����ت ال����ى أن االحتفال 
سيستمر من الساعة التاسعة 
والنصف صباحا حتى الثالثة 
ظهرا، وسيبدأ االحتفال بتحية 
إلقاء وعد للزهرات،  العلم ثم 
كما شاركت الزهرات والقائدات 
والشابات بكلمات معبرة احتفاال 

بهذه املناسبة.
ألقت رئيسة اجلمعية  كما 
كلمة هنأت فيها املرشدات بهذا 
اليوم وأثنت على اجلهود القائمة 
وش����كرت جمعية املرش����دات 
الكويتي����ة على اس����تضافتها 
لالحتفال وجمي����ع املوجهات 
األولي����ات واملوجهات الفنيات 
املناطق  للزهرات في جمي����ع 
التعليمي����ة والتربية اخلاصة 
التي ساعدت  وجميع اجلهود 
على إضفاء روح املرح والسرور 
على زهراتنا ومتنت لهن املزيد 

من النجاح والتوفيق.

ندى أبو نصر

العامة  أش����ادت املوجه����ة 
باإلنابة للمرشدات ضياء بدر 
بو غيثانة، بالتعاون بني جمعية 
العام  املرش����دات والتوجي����ه 
للزهرات واملرشدات. جاء ذلك 
خالل االحتفال بيوم املرش����دة 
العربية عامة والكويتية خاصة، 
والذي أقيم في جمعية املرشدات 
الكويتية. وقالت بو غيثانة: إننا 
نشارك جميع الدول العربية بهذا 
االحتفال، وأضافت أن املشاركات 
من جمي����ع املناطق التعليمية 
ومدارس التربية اخلاصة وإدارة 
م����دارس التعليم اخلاص وان 
كل منطق����ة اخذت ركنا خاصا 
واشتمل اليوم على مسابقات في 

حركة املرشدات كورش عمل.
واضاف����ت أن هذا االحتفال 
يتزام����ن مع اختي����ار صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، قائدا للعمل اإلنساني، 

بوغيثانة: مسابقات وورش عمل احتفاالً بيوم املرشدات
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التي تواجه النظ����م الصحية 
بإقليم شرق املتوسط مبنظمة 
الصحة العاملية واستشراف آفاق 
املستقبل لتقوية النظم الصحية 
من خالل قيام وزارات الصحة 
باتخاذ حزمة إجراءات وسياسات 
لدعم ولتطوير النظم الصحية 
وضمان احلصول على خدمات 
رعاية صحي����ة عالية اجلودة 
وحتقيق التغطي����ة الصحية 

الشاملة.
وق����ال الف����الح ان إضاف����ة 
التطوير إل����ى االختصاصات 
القيادية بالوزارة يؤكد أهمية 
الدور املهم واحليوي الذي تقوم 
به إدارة التدري����ب والتطوير 
بالوزارة والرؤية املس����تقبلية 
لتحويل مفهوم وشعار التطوير 
إلى اس����تراتيجيات ومنهجية 
وسياسات عمل متطورة ومتجددة 
تشمل جميع قطاعات الوزارة 
وتواكب املس����تجدات العاملية 
احلديثة مع أهمية االس����تفادة 
من التقني����ات احلديثة بنظم 
املعلومات واالتصاالت ومتطلبات 
س����هولة ويسر إجراءات تقدمي 

اخلدمات الصحية.
وأوضح انه بينما يتضمن 
التخطيط وضع أهداف وغايات 
للعمل على حتقيقها خالل فترة 
زمنية محددة فإن التطوير هو 
عملية مستمرة ال تتوقف عند 
مدى أو سقف زمني محدد ومن 
ثم فإن مفهوم التطوير يعتبر 
أكثر شموال وامتدادا من مفهوم 
التخطيط، مؤكدا أهمية العمل 
على ترجم����ة االلتزام القيادي 

الفالح: التطوير ضرورة للتحسني املستمر 
ألداء النظام الصحي

بالتطوير إلى سياسات وإجراءات 
وبروتوك����والت عمل من خالل 
العم����ل اجلماعي ومبش����اركة 
جميع القطاعات املعنية لوضع 
إستراتيجيات وبرامج التطوير، 
حيث تتجه الني����ة قريبا إلى 
اقتراح استحداث جلنة متعددة 
التخصصات والقطاعات بوزارة 
الصحة لوضع إستراتيجيات 
وبرام����ج التطوي����ر ومتابعة 

تنفيذها باملجاالت املختلفة.
وأكد الفالح أهمية التطوير 
للتحسني املستمر ألداء النظم 
الصحية بالكشف عن أهمية وجود 
آلية وإطار عمل للتنسيق على 
مستوى وزارات الصحة بدول 
مجلس التعاون لتبادل اخلبرات 
بني القياديني واملتخصصني بدول 
مجلس التعاون لوضع ومتابعة 
تنفيذ إستراتيجيات التطوير 

بدول املجلس.

حنان عبدالمعبود 
 عبدالكريم العبداهلل

أفاد وكي����ل وزارة الصحة 
املس����اعد لش����ؤون اجل����ودة 
والتطوي����ر د.وليد الفالح بأنه 
ألول مرة في تاريخ وزارة الصحة 
يضاف التطوير إلى املسميات 
القيادية بالوزارة، حيث أصبح 
بالهي����كل التنظيمي بعد إعادة 
تنظيم قطاعات الوزارة مبوجب 
القرار الوزاري رقم 156 لسنة 
2014 مسمى وكيل وزارة مساعد 
لشؤون اجلودة والتطوير وهو 
اعتراف صريح والتزام قيادي 
من الوزارة بأهمية االنتقال من 
مرحلة التخطيط إلى املرحلة 

األعلى وهي مرحلة التطوير.
وأضاف في تصريح صحافي 
ان هذا التوجه اجلديد من الوزارة 
يتفق مع طبيعة العصر ومع 
متطلب����ات اإلدارة احلديث����ة 
ويتواف����ق إلى ح����د كبير مع 
قرارات منظمة الصحة العاملية 
وتوصيات تقاريرها بشأن أهمية 
التطوير للتحسني املستمر ألداء 
النظم الصحية ومبا تتمكن معه 
من مجابهة التحديات اجلديدة 

التي تواجهها.
مشيرا في هذا السياق إلى 
التقري����ر املهم الذي ناقش����ته 
اجتماعات اللجن����ة اإلقليمية 
لشرق املتوسط ملنظمة الصحة 
العاملية التي انعقدت في تونس 
خالل الفترة من 19 � 22 أكتوبر 
املاضي وه����و التقري����ر الذي 
د.وليد الفالحتضمن استعراضا للتحديات 

»الصحة« تستضيف 31 استشاريًا 
في تخصصات دقيقة  في نوفمبر اجلاري

تستضيف وزارة الصحة خالل شهر نوفمبر 
اجلاري 31 طبيبا استش����اريا من املراكز الطبية 
العاملية يتوزعون على مستش����فياتها وهم من 
الكفاءات العاملية املتميزة من سويسرا وفرنسا 

والسويد وأستراليا وإسبانيا. 
وقال مدير إدارة العالقات العامة واالعالم في 
الوزارة فيصل الدوسري في تصريح صحافي إن 
قائمة االستشاريني تضم حاالت العظام مبستشفى 
الرازي إضافة الى استشاريني باألورام والعالج 
الكيماوي وزراعة اخلاليا اجلذعية من الواليات 
املتح����دة األميركية ومصر وإيطاليا وإس����بانيا 
وفرنسا ملركز الكويت ملكافحة السرطان وملستشفى 

البنك الوطني. 
وأضاف أن املستشفى االميري ومركز البحر 
للعيون ومركز صباح األحمد ومستشفى الفروانية 
ومستشفى اجلهراء ومركز أسعد احلمد لالمراض 
اجللدية ستستضيف استش����اريني من هولندا 

وكندا والبرازيل وإسبانيا والنمسا. 
وذكر الدوسري أن األطباء الزوار سيقومون 
خالل فترة وجودهم في مستش����فيات الوزارة 
مبناظرة احلاالت الدقيقة والكشف عليها وإبداء 
املشورة الفنية وتبادل اخلبرات مع أطباء وزارة 
الصحة بشأن أحدث البروتوكوالت والسياسات 
العالجية والتقنيات اجلراحية احلديثة للحاالت 

اجلراحية. 
 وبني أن برنامج استقدام االستشاريني الزوار 
يه����دف الى التواصل العلمي واملهني املس����تمر 
مع اجلامعات واملراكز الطبية العاملية املتميزة 
وإتاحة الفرصة ألطباء وزارة الصحة للتدريب 
وتب����ادل الرأي مع اخلب����رات العاملية واالطالع 
عل����ى التقنيات احلديثة لعالج احلاالت الدقيقة 

مبختلف التخصصات. 
وقال الدوسري إن ترتيب الزيارات االستشارية 
يتم عبر مجالس االقس����ام الطبية التخصصية 
الختيار أفضل اخلبرات العاملية املتميزة ومن شأن 
استقدام اخلبرات الطبية العاملية ملناظرة احلاالت 
الدقيقة أن يعود بالفائدة على املرضى وذويهم 
باحلصول على الرعاية املتميزة دون تكبد مشقة 
السفر للخارج.  وأشار الى أن هذا البرنامج يؤدي 
الى التحسني املستمر جلودة األداء الفني والطبي 
بالتخصصات الطبية املختلفة من خالل تبادل 
اخلبرات والتشاور حول أحدث البروتوكوالت 

والسياسات واألساليب العالجية. 
وأكد الدوس����ري ان االس����تفادة من خبرات 
االستشاريني الزوار ملستشفيات وزارة الصحة 
متاحة للجميع وفقا لدقة احلاالت املرضية وجدول 
الزيارات والعمليات وما يقرره االطباء واملعاجلون 

باملستشفيات التي تستضيف االطباء الزوار.

فوزي املجدلي يتبرع بالدم

»إعادة الهيكلة« نظّم حملة للتبرع بالدم

هذه األرض الطيبة.
وأشار املجدلي إلى أن حملة 
التب���رع التي ق���ام البرنامج 
بإعدادها تهدف إلى إثراء بنك 
الدم مبا يحتاج إليه وتوفير 
فائض وزيادة متكنه من إنقاذ 

أرواح العديد من املرضى.
من جانبه شكر عبدالعزيز 
القصار مدير العالقات العامة 
اعادة  ف���ي برنامج  واالعالم 
الهيكلة املسؤولني من بنك الدم 
الذين بذلوا جهودا طيبة لهذا 
العمل الوطني واإلنساني، كما 
أشاد مبوظفي البرنامج الذين 

ساهموا في إجناح هذه احلملة 
للتبرع بالدم.

وأش���ادت د.نه���ى أحمد 
املش���رفة عل���ى احلملة في 
برنامج إعادة الهيكلة بتعاون 
املسؤولني في العالقات العامة 
بالبرنامج إلجن���اح احلملة 
وتقدم العشرات من املوظفني 
للتبرع بالدم لصالح بنك الدم 

املركزي.

نظم برنامج إعادة هيكلة 
الق���وى العامل���ة واجله���از 
التنفيذي للدولة يوما مفتوحا 
لبنك ال���دم في مقر البرنامج 
املركزي للتبرع بالدم داخل 

مقر البرنامج.
وقد قامت إدارة العالقات 
بالبرنامج  العامة واإلع���الم 
بدور فاعل في استقبال اللجنة 
املشرفة من بنك الدم وتنظيم 

حضور موظفي البرنامج.
من جانبه أشاد أمني عام 
البرنام���ج ف���وزي املجدلي 
بتعاون بنك ال���دم مع طلب 
البرنامج لتقدمي هذه اخلدمة 
الوطني���ة لدعم ومس���اندة 
املرض���ى احملتاجني لقطرات 
الدم التي تساهم في إنقاذهم 
من األمراض التي يتعرضون 

إليها.
وأضاف أن إقبال موظفي 
البرنامج للتبرع بالدم يعكس 
مدى البذل والعطاء الذي يقدمه 
الكويت والوافدين من  أبناء 
أجل الكويت وشعبها وإحساسا 
منهم باملسؤولية امللقاة على 
بعض العاملني ببرنامج إعادة الهيكلة يتبرعون بالدمعاتق كل مواطن ووافد على 

بدء فعاليات املؤمتر العربي الـ 11 للمسالك البولية مبشاركة عاملية

اخلشتي: »الصحة« تسعى لتعزيز التعاون اإلقليمي 
والعربي في مختلف املجاالت والتخصصات الطبية

سيشهد مش����اركة نحو 150 
متخصصا، ويعتبر من أكبر 
التجمع����ات الطبية املتعلقة 
بأمراض املسالك البولية على 
مستوى دول مجلس التعاون 
والدول العربية، كما سيشتمل 
على العديد من اجللس����ات 
واألوراق العلمي����ة املختلفة 
حول أحدث الطرق لتشخيص 
وعالج حصوات املجرى البولي 
على مدى ثالثة أيام. وسيشهد 
املؤمتر مشاركة 23 محاضرا 
م����ن دول عربي����ة وعاملية، 
سيتحدثون في املؤمتر، كما 
سيمنح املشاركون 16 ساعة 
تعليما مستمرا معتمدة من 
معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية. وش����دد رئيس قسم 
املسالك البولية في املستشفى 
األميري ومدير برنامج التدريب 
جلراح����ة املس����الك البولية 
عبداللطي����ف الترك����ي، على 
أهمية تلك املؤمترات العلمية، 
مبينا أن املؤمتر يضم نخبة 
من االطباء العامليني وممثلني 
عن املؤمتر االوروبي للمسالك، 
والذي يعتبر أكبر مؤسسة في 
العالم بهذا املجال، ليعرضوا 

احدث ما توصل اليه العالم 
في مجال االورام واحلصوات 

وجراحة املسالك.
وقال استشاري جراحة 
مسالك بولية في مستشفى 
مب���ارك الكبير االس���تاذ في 
جامعة الكويت سعد الدوسري، 
إن هن���اك برنامجا مكثفا في 
الكوي���ت للتوعية بضرورة 
الفح���ص املبكر لس���رطان 
البروس���تاتا ل���دى الرجال، 
وأن أورام البروستاتا تأتي 
في املرتبة االولى عامليا وعلى 
مستوى الكويت من ناحية 
االورام التي تصيب الرجال، 
لكنها ليست في املرتبة االولى 
من ناحي���ة االورام املؤدية 
للوفاة، مش���دد على أهمية 
الفحص املبكر للبروستاتا 
لتجنب التأخ���ر في العالج 
وتفاقم املشكلة، خاصة أن هذا 
املرض تزداد نسبته مع تقدم 
العمر، حيث ان نسبة االصابة 
به تقدر بحالة لكل ستة رجال 
تقريبا فوق اخلمسني عاما، 
وان 60% م���ن الرجال فوق 
سن السبعني مصابون بأورام 

البروستاتا.

وأوضح أن املؤمتر يهدف 
إلى إتاح����ة الفرصة ألطباء 
وجراحي املس����الك البولية 
في الكويت والوطن العربي 
لالطالع على أحدث التطورات 
واملستجدات في هذا التخصص 
الهام، معربا عن أمله أن تساهم 
األوراق واحملاضرات العلمية 
املزم����ع تقدميها بهذا املؤمتر 
إل����ى توصيات  في التوصل 
مهمة تنعك����س إيجابا على 
مس����توى اخلدمات الصحية 
في هذا املج����ال. وأكد رئيس 
رابط����ة املس����الك البولي����ة 
الكويتية ورئي����س املؤمتر 
د.عادل احلنيان، أن الكويت 
تفتخر باستضافة املؤمترات 
الطبية املتخصصة والتجمعات 
العلمي����ة الكبيرة التي تهتم 
بتشخيص وعالج األمراض 
املنتش����رة ومنه����ا حصوات 
مجرى اجلهاز البولي، مشيرا 
إلى أن عقد هذا املؤمتر ما هو 
إال استمرار لعملية التطوير 
التي تضمنتها االستراتيجية 
العامة وخطط وزارة الصحة 
لتحسني اخلدمات الصحية في 
الكويت. وأضاف ان املؤمتر 

حنان عبد المعبود

نظمت وزارة الصحة مساء 
أول من أمس، املؤمتر العربي ال� 
11 للمسالك البولية، بالتعاون 
مع رابطة املس����الك البولية 
الكويتية مبش����اركة عاملية، 
حتت رعاي����ة وزير الصحة 
د.علي العبي����دي، على مدار 
ثالثة أيام، في فندق املارينا 

بقاعة سلوي.
وقال وكيل وزارة الصحة 
املساعد لش����ؤون اخلدمات 
الطبي����ة االهلي����ة د.محم����د 
اخلش����تي، في كلمت����ه التي 
ألقاها نيابة عن الوزير د.علي 
العبي����دي إن وزارة الصحة 
تس����عى إلى تعزيز التعاون 
اإلقليمي والعربي في مختلف 
املجاالت والتخصصات الطبية، 
واالرتقاء باخلدمات الطبية 
والبح����وث العلمي����ة، ليس 
فقط ف����ي الكويت وإمنا على 
املستويات اخلارجية والدولية، 
ومن هنا كان حرصها على دعم 
إقامة هذا املؤمتر وتش����جيع 
القائمني عليه وتوفير كل ما 

يلزم لنجاحه.

جانب من احلضور د.محمد اخلشتي 

املطيري: »وقاية« تهدف لتوعية عمال الشركات 
الصناعية ومقدمي الرعاية لهم

وشارك باحملاضرة التي ألقاها 
د.عبدالرحم����ن لطفي عضو 
اللجن����ة ود.نادية الش����اهني 
وغازي الظفيري، وقد مت إلقاء 
احملاضرة على أطباء وفنيي 
وممرضي املركز الذي ترأسه 
د.شيخة الفجام بدعوة من إدارة 

الصحة املهنية.
وبين����ت ان ه����ذا املركز 
الطبي الصناعي يبلغ أعداد 
طواقمه حوالي 70 طبيبا وفنيا 

وممرضا وحوالي 50 ألف عامل 
باملراك����ز الصناعية مبنطقة 
الشعيبة الصناعية، مشيرة 
ال����ى ان اللجنة رأت ضرورة 
التطرق الى توعية العاملني 
باملركز حول أهمية الوقاية من 
املرض، وقد مت توزيع نشرات 
توعوية وبروش����ورات على 
العاملني باملركز وعمل التوعية 
الصحية الالزمة لهم، الفتة الى 
طباعة ما يقارب من 100 ألف 
مطوية بعدة لغات منها األوردو 
والفلبيني والهندي بكل لهجاته 
به����دف توصي����ل املعلومات 
واإلرش����ادات الصحية لفئة 
العاملني في مختلف القطاعات. 
وأكدت املطيري استمرار اللجنة 
باحلمالت التوعوية جلميع 
فئات املجتمع، معلنة عن إقامة 
عدة فعاليات خالل األيام املقبلة 
موجهة لفئة العمال، وتضم 
اللجن����ة أطباء استش����اريني 
ومتخصصني من املتخصصني 
باألمراض الباطنية واألمراض 
الس����ارية والصحة الوقائية 

وطب العائلة.

مع إدارة الصحة املهنية، حيث 
تتم توعية العمال باألمراض 
املعدية والوبائية التي تنتشر 

بني فئة العمال.
وأضافت املطيري ان اللجنة 
نظمت محاضرة توعية عن 
ڤيروس »االيبوال«، وكيفية 
الوقاية من����ه باملركز الطبي 
إلدارة  التاب����ع  الصناع����ي 
الصحة املهنية بوزارة الصحة 
مبنطقة الشعيبة الصناعية، 

حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل

أطلق����ت جلن����ة التوعية 
باألم����راض املعدي����ة بوزارة 
الصحة حمل����ة حتت عنوان 
»وقاية« تستهدف العمال في 
الشركات الصناعية والقائمني 
على تقدمي الرعاية الصحية 
لهم، وتشمل برامج هذه احلملة 
التوعوية »األطباء � العاملني 
الصحيني � العمالة«. وشددت 
رئيس جلنة التوعية باألمراض 
املعدية بوزارة الصحة د.غالية 
املطي����ري على االهتمام بفئة 
»العم����ال«، والتي تعتبر من 
سلم أولويات وزارة الصحة، 
التي حت����رص على االهتمام 
بالعمالة م����ن منطلق ديني 
وإنساني واقتصادي، مبينة 
ان العمالة هي أحد األسس التي 
يقوم عليها االقتصاد الكويتي، 
لذا كان البد من توفير العناية 
لهم، السيما العناية الصحية، 
لذا قامت اللجنة بإطالق حملة 
»وقاية« التي كانت وليدة تعاون 

أعضاء اللجنة والعاملون باملركز الطبي الصناعي

التركي: املؤمتر يضم 
نخبة من األطباء 

العامليني 

 د.عدنان أبل متوسطا مصطفى عبدالهادي ود.سناء املطيري 

أعلنت شركة أسترا زينيكا 
اخلليج عن إطالق مبادرتها 
اجلديدة واملبتكرة ألمراض 
 LeadAir ،اجلهاز التنفس���ي
ف���ي مؤمتر صحاف���ي عقد 
في راديسون بلو الكويت.  
وبرنامج LeadAir حل شامل 
يسمح ملن يعانون من مرض 
الربو بوضع القواعد اخلاصة 
بهم لتمكينهم من التحكم في 
حياتهم بشكل افضل. ويشمل 
مبادرات مختلفة مخصصة 
من قبل شركة أسترا زينيكا 
اخلليج لتلبية االحتياجات 
املتعددة للمرضى واألطباء 
املعاجلني، وتض���م مبادرة 
LeadAir برامج تخدم كال من 
الطبيب واملريض مبا في ذلك 
ورش العمل الطبية مع الكلية 
امللكية البريطانية، واملؤمتر 
الوطني لألمراض التنفسية 
وبرنامج A-Connect الذي 
 )AsthmaMD( يوفر تطبيق
للهواتف الذكية، وكتيبات 
تثقي���ف املرض���ى وأجهزة 
قي���اس القدرة التنفس���ية 

ملرضى الربو. 
ترأس االجتماع د.عدنان 
أبل، رئيس اجلمعية الكويتية 
ألمراض الصدر ود.س���ناء 
املطيري، استشاري أمراض 
الصدر ورئيس قسم أمراض 

الصدر باملستشفى األميري، 
وأوضح االجتم���اع أهمية 
تطوير طرق جديدة ومبتكرة 
خلدمة املرضى بشكل أفضل. 
واس���ترا زيني���كا ميثله���ا 
مصطفى عبدالهادي، مدير 
شركة أسترا زينيكا بالكويت، 
وتط���رق االجتماع للجهود 
املبذولة لتحسني السيطرة 
على مرض الربو واالنسداد 
الرئوي املزمن. وقال د.عدنان: 
 ،LeadAir كجزء من برنامج«
عقد املؤمتر الوطني لألمراض 
التنفسية، بهدف جلب اخلبرة 
العاملية لتطوير املمارس���ة 
الطبي���ة احمللي���ة بحضور 
اثن���ني من أب���رز املتحدثني 
البروفيس���ور  الدولي���ني 

بيتر كالفرلي، أس���تاذ طب 
اجلهاز التنفسي في جامعة 
ليڤربول، والبروفيس���ور 
قتيبة حامد، أستاذ الطب في 
جامعة ماكجيل ومدير معهد 
مونتريال للصدر. ومبشاركة 
احملاضرين الوطنيني البارزين 
م���ن أطبائنا واس���اتذتنا«.  
وأضاف: »نحن نتطلع أيضا 
 A-Connect إل���ى برنام���ج
الذي سيوفر ملرضى الربو 
في الكوي���ت تطبيقا لتتبع 
وإدارة م���رض الرب���و. مما 
سيس���هم في خلق الشراكة 
بني املريض والطبيب املعالج 
للسيطرة على أعراض الربو 
بالشكل األمثل. ومن املتوقع 
أن يساهم البرنامج في رفع 

»أسترا زينيكا« تطلق مبادرة LeadAir في »األمراض التنفسية«
مستوى السيطرة على الربو 
في املنطقة«. وقالت د.سناء 
املطيري: »في إطار برنامج 
LeadAir، هناك برنامج التعليم 
الطبي املس���تمر من الكلية 
امللكية البريطانية، والذي 
سيسهم مبس���اعدة األطباء 
في تشخيص وعالج مرض 
الربو بشكل أفضل وسيبدأ 
البرنامج في نوفمبر اجلاري. 
كما سيطلق برنامج التعبئة 
األنيقة التي ستجعل استعمال 
أجهزة الربو أسهل للمرضى، 
وجلعلهم يشعرون مبزيد 
من الثقة الستعمال أجهزة 
وعالج���ات الربو ومواجهة 
املجتم���ع«.  وقال مصطفى 
عبداله���ادي: »LeadAir هي 
مبادرة يجري وضعها من قبل 
وحدة اجلهاز التنفسي بشركة 
استرا زينيكا اخلليج لتحسني 
السيطرة على مرضى الربو 
واالنس���داد الرئوي املزمن 
في املنطقة. س���نفعل ذلك 
من خ���الل تق���دمي احللول 
العلمية والطبية للمرضى 
واألطباء املعاجلني. هدفنا هو 
حتقيق الريادة اإلقليمية في 
عالج م���رض الربو ومرض 
االنسداد الرئوي املزمن، من 
خالل الشراكة مع السلطات 

احمللية واملجتمع«.
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)قاسم باشا( اللواء الشيخ مازن اجلراح يتسلم درعاً تكرميية من حمد السيف 

السرهيد وفهد املطيري، فعال 
هؤالء يستحقون الشكر من 
خالل تسهيل املعامالت اخلاصة 
باملراجعني بشكل يومي، اهلل 

يعطيكم العافية.

درع إلى اجلراح نظير جهوده
 في التعامل مع قضية »البدون«

الصباغة: الصيادون بحاجة إلى سكن صحي 
وإجناز مشروع قرية بوبيان

محمد راتب

دعا أمني سر احتاد الصيادين حسن الصباغة 
إلى ضرورة املسارعة في إجناز مشروع قرية 
الصيادين في بوبيان الذي طال انتظاره منذ 
15 عاما مبينا أن هناك معاناة كبيرة يتعرض 
لها الصيادون إلقامتهم جميعا في مكان واحد 
يفتقر للمعايير الصحية، مع بعد املسافة التي 
يقطعونه���ا للوصول إل���ى البحر والتكاليف 

املترتبة عليها.

وأشار إلى أن إحصاءات العام احلالي كشفت 
عن تضاعف أسطول الصيد ليبلغ 565 رخصة 
ط���راد و133 رخصة لنج فيب���ر و75 رخصة 
مدمجة، في حني جند ان أعداد الصيادين في 
تراجع مستمر بسبب صعوبة احلياة املعيشية 
واملخالفات واإلبعاد اإلداري الذي يتعرضون 
له، موضحا أن إزالة السكن احلالي في شرق 
خلف املستشفى األميري سيهدد القطاع بكامله 
وسيتسبب مبشاكل ال حتمد عقباها تنعكس 

على األسعار وتراث اآلباء واالجداد.

فرج ناصر 

ك���ّرم املع���د بتلفزي���ون 
قناة »الشاهد« حمد السيف 
اللواء الش���يخ مازن اجلراح 
الوكيل املس���اعد للجنسية 
ووثائق السفر وذلك جلهوده 
الكبيرة جتاه فئة »البدون« 
وكذلك املعام���الت اخلاصة 

باملواطنني. 
وقد اهدى الس���يف هدية 
تقديرية للواء اجلراح تقديرا 
التي  منه لألعمال اإلنسانية 
يقوم بها جتاه كل من املواطنني 
والبدون واملقيمني حس���ب 
اإلجراءات واألطر القانونية. 
اللواء  من جانبه، ش���كر 
الش���يخ مازن اجلراح، املعد 
حمد السيف على هذه املبادرة، 
مؤكدا ان ما يقوم به هو خلدمة 

وطنه الكويت. 

جهود مبذولة

جهود مبذول���ة يقوم بها 
سكرتارية مكتب الشيخ مازن 
اجلراح وهم خليفة ابوشيبة 
اللواء الشيخ مازن اجلراح متحدثاً للزميل فرج ناصر وأن���ور الكن���دري ومحم���د 

اختتام فعاليات األسبوع اإليجابي في جمعية املهندسني الكويتية

املطيري: شخصيات أصحاب املناصب القيادية 
املعينني بالواسطة مهزوزة

القيادية يكونون في الغالب 
مهزوزي����ن وغير قادرين 
على التعامل مع اآلخرين 
الى أن  بشفافية، مشيرة 
الثقة بالنف����س والتمتع 
باملهارات احلياتية املطلوبة 
أمران مهمان ورئيسيان بكل 
مجاالت احلياة وخاصة في 

االعمال القيادية.
وفي ورشة العمل الثانية 
التي قدمها احملاضر علي 
دشتي بعنوان» إلى القمة 
الذات وصناعة  الكتشاف 
احلياة«، أوضح دش����تي، 

أن التع����اون مع اآلخرين 
وحب العطاء والعمل بروح 
الفريق الواحد عوامل مهمة 
لوصول الشخص واملجتمع 

الى القمة التي ينشدها.
وأشار دش����تي الى ان 
تغيي����ر النتائج ال يتم إال 
ألسباب، داعيا الشباب الى 
تغيير كلماتهم والتركيز 
على ما يريد كل منهم حتى 
تتغير نتائجهم في احلياة 
ويتطور اداؤهم الشخصي 

ومشاركتهم املجتمعية.
ونف����ذ دش����تي م����ع 
املشاركني بالورشة عددا 
من التمارين التي عكست 
تفاع����ال كبيرا م����ن قبل 
احلضور، وأوضحت لهم 
س����بل التع����اون وأهمية 
التسامح في تطور وتقدم 

املجتمع عموما.
وفي ختام الورشتني قام 
أم����ني الصندوق م. محمد 
فهيد الس����بيعي ورئيس 
الداخلي  النش����اط  جلنة 
الفودري  املهندس عل����ي 
ورئيسة جلنة املهندسات 
أسماء اخلالدي وحشد من 
أعض����اء اجلمعية بتكرمي 
متمن����ني  احملاضري����ن، 
املزي����د من ه����ذه الورش 

التفاعلية.

ضرورة وضع األولويات 
وترتي����ب احلياة بطريقة 
صحيحة، مشيرة الى ان من 
ينجح في ترتيب أولوياته 
يصل الى الس����عادة التي 
ينش����دها ويحقق الراحة 
النفس����ية والبدنية على 

حد سواء. 
املطيري  وأوضح����ت 
القيادية  أن الشخصيات 
التي تص����ل الى املناصب 
عن طريق الواس����طة وال 
الفنية  املهارات  ميتلكون 
املناصب  التي حتتاجه����ا 

شهدت أنشطة األسبوع 
اإليجاب����ي ف����ي جمعي����ة 
امل�هندسني تفاعال من قبل 
اجلمه�ور عموم�ا واألعضاء 
بشكل خاص، حي�ث نظم�ت 
جل��نة النش����اط الداخلي 
واللجنة الثقافية ورشتي 
عم����ل مجانيت����ني األولى 
على مدار يومني متتاليني 
بعنوان » وقفة مع الذات.. 
أي����ن أن����ا م����ن حياتي؟« 
قدمت�ها املستشار النفسي 
والترب����وي واالجتماعي 
واألسري تهاني املطيري، 
وف�ي االربعاء املاضي أقيمت 
ورشة عمل لالستشاري في 
الهندسة النفسية ومدرب 
التنمي����ة البش����رية علي 
دشتي بعنوان» إلى القمة 
الذات وصناعة  الكتشاف 

احلياة«.
فف�����ي ورش�����ة عم�ل 
»وقفة مع الذات.. أين أنا 
من حياتي؟« دعت املتحدثة 
ال�ى  امل�طي����ري  ته�ان����ي 
االنتباه الى اهمية رع�اية 
الذات من الشخص نفسه، 
ال�ى أنه علينا عدم  الفت�ا 
االس����تغراب م�ن رد فعل 
الشخصي�ات احمليطة بنا 
بأنن�ا ل�م نق�دم لها شيئا.

وشددت املطيري على 

السبيعي وزمالؤه يكرمون تهاني املطيري

بالتعاون مع »وزارة الكهرباء واملاء« وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

»األبحاث«: دراسة سلوك األسر في استهالك
 الكهرباء واملاء ضرورة للمحافظة عليهما

أك���د معه���د الكوي���ت 
العلمية أهمية  لألبح���اث 
دراسة »سلوك األسرة في 
استهالك الكهرباء واملاء في 
الكويت« التي يعدها املعهد 
حاليا نظرا إلى ضرورتها 
في عملي���ة احملافظة على 
م���وارد الب���الد واالرتقاء 
باخلدمات املقدمة من قبل 

وزارة الكهرباء واملاء.
إدارة  مدي���ر  وق���ال 
االقتصاد التقني في املعهد 
د.محمد العنزي في تصريح 
صحاف���ي ام���س إن هذه 

الدراسة امليدانية تستهدف 
التعرف على أهم العوامل 
املؤثرة في سلوكيات األسرة 
باستهالك الكهرباء واملاء في 
املنزل. وأضاف أن الدراسة 
تعتم���د على جمع بيانات 
حول س���لوك االستهالك 
من خالل قيام فريق عمل 
الدراسة بتصميم استبيان 
الستيفاء بيانات ومعلومات 
وآراء عينة عشوائية من 
أسر كويتية وغير كويتية 
عن تركيبة األسرة وحالتها 
االجتماعية واالقتصادية 

وأمن���اط اإلنفاق وطبيعة 
االستهالك باملنزل.

وأوض����ح أن منهجية 
الدراسة تعتمد على زيارات 
ميدانية للمباني السكنية 
من قبل فريق العمل القائم 
البيانات، وذلك  بتجميع 
االس����تبيانات  الستيفاء 
ق����راءات ع����دادات  وأخذ 
ابتداء من  الكهرباء واملاء 
اليوم حتى نهاية ش����هر 
مارس عام 2016، وسيزور 
الفريق األس����ر املشمولة 
العش����وائية  بالعين����ة 

للدراس����ة مع إبراز هوية 
تعريفية وتصريح رسمي 
من قبل إدارة املعهد ووزارة 

الكهرباء واملاء.
الدراس����ة  أن  وذك����ر 
تأتي بالتعاون مع وزارة 
الكهرباء واملاء وبدعم من 
مؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلم����ي، مؤكدا س����رية 
البيانات اخلاصة باألسر 
املش����مولة بالدراسة كافة 
وعدم اس����تخدامها لغير 
أغ����راض الدراس����ة وذلك 
بغية ضمان الوصول الى 

أكبر عدد ممكن من األسر 
ولتحقيق األهداف املرجوة 

منها.
وأعرب عن األمل في أن 
تتعاون األس����ر مع فريق 
العمل إلمتام هذه الدراسة 
مل����ا له����ا م����ن مخرجات 
مهم����ة وقيم����ة ضرورية 
ف����ي احملافظة على موارد 
الكويت واالرتقاء باخلدمات 
املقدم����ة من قب����ل وزارة 
الكهرباء وامل����اء ما يعود 
بالنفع على الدولة عموما 

واملجتمع خصوصا.

بعد إحصائيات أكدت جتاوز عدد املسافرين 9 ماليني

»اإلطفاء« و»الطيران املدني« يتفقان على تسريع
 إجراءات ترخيص مبنى الركاب املساند

كل املعوقات والصعوبات التي 
حتول دون ذلك تعتبر على 

رأس قائمه األولويات.
كما أكد اللواء األنصاري 
على ضرورة استفادة اإلدارة 
العام���ة للطي���ران املدني 
واملكتب االستشاري املصمم 
للمش���روع من كود اإلطفاء 
الذي مت إهداء نسخة منه إلى 
رئيس الطيران املدني، حيث 
ان اتباع االشتراطات الوقائية 
املذكورة في أجزائه املختلفة 
والتي تش���مل االشتراطات 
املعماري���ة وأنظمة مكافحة 
احلريق واإلنذار واخلدمات 
الهندس���ية واملواد اخلطرة 

سيس���اهم في تقليل فرص 
تعديل املخططات واعتمادها 

بالسرعة املطلوبة.
وف���ي نهاي���ة االجتماع 
عبر الوفدان عن ارتياحهما 
وس���عادتهما لنتيج���ة هذا 
االجتماع وحلرص الطرفني 
العام���ة لإلطف���اء  اإلدارة 
واملجل���س األعلى للطيران 
املدني على التعاون في كل 

األمور املشتركة بينهما. 
وقد حضر االجتماع من 
اإلطف���اء نائب املدير العام 
لش���ؤون الوقاي���ة العميد 
م.خالد الزيد، ومدير إدارة 
وقاي���ة محافظة الفروانية 
النعمة،  العقيد م.حس���ن 
املقدم  التراخيص  ومراقب 
العطية، ورئيس  م.جاسم 
الثابتة  التركيبات  قس���م 
املق���دم م.أحم���د بهم���ن. 
وحضر من الطيران املدني 
جاسم علي الكندري عضو 
املجلس األعل���ى للطيران 
وعبدالرحم���ن  املدن���ي، 
الفارس عضو  عبدالعزيز 
املجلس االعل���ى للطيران 
املدني، وخالد عبدالعزيز 
الشايجي نائب املدير العام 
للمشاريع الطيران املدني، 
وفرحان محمد الكندري أمني 
سر املجلس األعلى للطيران 

املدني.

املش���روع، وتعتبر اإلدارة 
العامة لإلطفاء إحدى أهم 
هذه اجلهات ملا لها من دور 
في دراسة املخططات والتأكد 
من توفير كل االشتراطات 
الوقائية في املبنى ليكون 

آمنا لالستخدام.
 اجلهد املضاع���ف لهذا 
املشروع وتش���كيل فريق 
عمل متخصص ومش���ترك 
من االطفاء والطيران املدني 
متط���رف واجله���ات ذات 
العالقة للتنسيق ومتابعة 
كل إجراءات ترخيص مبنى 
الركاب املساند والعمل على 
تسريع هذه اإلجراءات وتذليل 

ق���ام وفد م���ن املجلس 
املدني  األعل���ى للطي���ران 
برئاسة فواز الفرح رئيس 
الطيران املدني بزيارة اإلدارة 
العامة لإلطفاء واالجتماع 
مع وفد اإلطفاء برئاس���ة 
اللواء يوسف  العام  املدير 
األنص���اري. ومتثلت أهم 
التي مت مناقشتها  احملاور 
مشروع مبنى ركاب مساند 
للمبنى احلال���ي في مطار 
الكويت الدولي والذي يشهد 
طفرة وزيادة مستمرة في 
ال���ركاب املغادرين  حركة 
والقادمني، وحيث إن مشروع 
مبنى الركاب اجلديد املزمع 
إنشاؤه سيس���تغرق عدة 
سنوات بسبب حجمه الكبير، 
وحيث إن عدد املس���افرين 
في العام املاضي بلغ تسعة 
ماليني راكب وهو يفوق عن 
القدرة االستيعابية للمطار 
مبليون���ي راكب، حيث ان 
القدرة االستيعابية للمطار 
احلالي هي س���بعة ماليني 
راكب. لذل���ك كان ال بد من 
اللجوء إلى فكرة إنشاء مبنى 
ركاب مساند بطريقة املباني 

اجلاهزة سريعة اإلنشاء.
إن الس���رعة إلجن���از 
وإنشاء هذا املبنى تتطلب 
تع���اون كل اجله���ات ذات 
العالقة واملعنية بترخيص 

جانب من االجتماع الذي ضم قيادات في اإلطفاء والطيران املدني 

دشتي: التعاون 
والعطاء يوصالن 
املجتمع وأفراده 

إلى القمة
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العيسى: اإلسالم 
دين احلكمة 

والسالم والعدل 
والتعايش السلمي 
ويحارب التطرف 
والغلو وينهى عن 

قتل اإلنسان

الشكر ملن يعمل على رعايتها 
ودعمها.

وختاما فإنني أتقدم بالشكر 
والتقدير بالدور املميز للقائمني 
على مسابقة الرهيماني حلفظ 
القرآن الكرمي ونش����ر علومه، 
السيما بني اجلاليات املسلمة 
واملهتدين اجلدد، وأخص بالشكر 
جمعية النجاة اخليرية وأعضاء 

جلنة التعريف باإلسالم.
من ناحيته، أش����ار رئيس 
البعثة الديبلوماس����ية وممثل 
السفير البنغالديشي بالكويت 
محبوب الرحمن إلى أن الكويت 
تنف����رد دون غيرها باالهتمام 
البالغ بخدمة اجلاليات املسلمة 
وغير املسلمة، السيما رعاية 
املسلمني اجلدد حتى يكونوا على 
قدر من التميز مستقبال من خالل 
ال�»ipc« التي تقيم مس����ابقات 
كثيرة منها هذه املسابقة، وقد 
العالم  عملت بدول عديدة في 
لم أجد مثل هذه األنشطة التي 
تق����ام في الكوي����ت في جميع 
املجاالت اخليرية واإلنسانية 

والدعوية.
من جهت����ه، قال مش����رف 
املشاريع اخليرية باللجنة جودة 
الف����ارس ان اللجنة تقيم هذه 
املسابقة منذ 13 عاما، وإنه خالل 
فترتها املنصرمة كان لها دورها 
املشهود في مساعدة الكثير من 
املهتدين اجلدد واجلاليات على 
حفظ القرآن الكرمي، وأوضح أنه 
من أبرز أهداف املسابقة تخريج 
جيل من املهتدين اجلدد حافظ 
لكت����اب اهلل وربطهم باللجنة 
ودعاتها وتنمية الوازع الديني 
لديهم وحمايتهم من الفنت، وبني 
أن عدد املشاركني في املسابقة 
هذا العام بلغ ما يزيد على 900 
ميثلون 15 جنس����ية و19 لغة 

برعاية محافظ الفروانية حتت شعار »إن هو إال وحي يُوحى«

»التعريف باإلسالم« كّرمت الفائزين مبسابقة 
الرهيماني »14«  حلفظ القرآن الكرمي 

مختلفة.
وبدوره، قال عبداهلل املديني 
ممثل »آل الرهيماني« في كلمته: 
إنه من دواعي السرور أن نحتفي 
في هذا الي����وم مبجموعة من 
املهتدي����ن واملهتدي����ات اجلدد 
الفائزين في مسابقة املرحوم 
ب����إذن اهلل س����ليمان صال����ح 
الرهيماني والتي تقام للسنة 
الثالثة عشرة على التوالي حلفظ 
كتاب اهلل، وانه لشرف لنا أن 
نشارك معكم أعمالكم الدعوية، 
والتي تساهم في رعاية املهتدين 
اجلدد وأيضا اجلاليات الناطقة 
بغير اللغة العربية سعيا منهم 
لتحفيز املشاركني على التنافس 

في حفظ كتاب اهلل.
ثم قام بعد ذلك قام رئيس 
مجل����س إدارة جلنة التعريف 
الزامل وكبار  باإلسالم فيصل 
الشخصيات احلاضرة بتكرمي 
وتوزيع اجلوائز على املتسابقني 
الفائزين من املهتدين واملشاركني 
من اجلاليات وعددهم 70 فائزا 
)32 نساء و38 رجال(، وشارك 
ممثل راعي املسابقة في التكرمي، 
حيث بدت على وجهه السعادة، 
وكذلك مت تكرمي املعلمني، ورعاة 
الذين  املس����ابقة، والس����فراء 
حضروا مع جالياتهم، هذا وقد 
متيزت املسابقة بارتفاع مستوى 
حف����ظ املتس����ابقني من جميع 
اجلنس����يات مبختلف لغاتهم 

خاصة املهتدين اجلدد.

برعاية محاف���ظ الفروانية 
الش���يخ فيصل احلمود أقامت 
التعريف باإلسالم حفال  جلنة 
للفائزين في مسابقة الرهيماني 
الثالثة عشرة لعام 2014 حلفظ 
القرآن الكرمي للمهتدين اجلدد 
واجلاليات اإلس���المية، مببنى 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
برعاية ورث���ة املرحوم صالح 
سليمان الرهيماني حتت شعار 
»إن هو إال وحي يوحى«، بحضور 
اللجنة  كبار املسؤولني ودعاة 
واملوظف���ني وأعضاء اجلاليات 
البعثة  اإلس���المية ورئي���س 
الديبلوماس���ية ممثل السفير 
ام  البنغالديشي بالكويت اس 
محبوب الرحمن، ومدير إذاعة 
القرآن الكرمي س���مير الغريب، 
وقد ب���دأ احلفل بتالوة مباركة 
الق���رآن الكرمي ألحد  من آيات 
املهتدين اجلدد، ثم بعد ذلك قدم 
الفائزون مناذج متعددة للقراءة 
بأصوات متميزة استرعت انتباه 
احلاضرين، وتخلل احلفل العديد 
من الفق���رات منها املتميزة في 

خدمة كتاب اهلل تعالى.
وفي كلمته التي ألقاها نائب 
املدير الع����ام بلجنة التعريف 
باإلسالم عبدالعزيز الدعيج قدم 
شكره وتقدير اللجنة لداعمي 
ورعاة املسابقة أبناء الرهيماني 
وللشيخ فيصل احلمود محافظ 
الفروانية على رعايته للحفل 
وللحضور، ثم حتدث عن أهمية 
القرآن الكرمي ودوره في حياة 
املسلمني، وفضل حفظه، مشيرا 
إلى أهميته في نفوس املهتدين 
اجل����دد املقبلني على اإلس����الم 

بفضل حفظ هذا الكتاب.
الدعيج إن اجلاليات  وقال 
ذات اجلنسيات واللغات املتعددة 
حتتاج مل����ن يرعاه����ا ويقف 
بجوارها ويوفر لها ما تستطيع 
به تنمية مقومات الوعي الديني 
لديها بلغاتها التي تتحدث بها 
وأن جلنة التعريف باإلس����الم 

تنفرد بهذه اآللية.
وفي كلمته التي ألقاها ممثل 
راعي احلفل محافظ الفروانية 
الش����يخ فيصل احلمود مدير 
العالق����ات العام����ة باحملافظة 
حامد الدبي ق����ال: أود أن أنقل 
الفروانية  لكم حتيات محافظ 
الشيخ فيصل احلمود، الذي لم 
يتسن له مشاركتكم اليوم نظرا 

الرتباطاته السابقة.
مؤكدا أن هذه املسابقات تفتح 
املجال أمام احلافظني في التنافس 
الشريف في حفظ القرآن الكرمي 
وحسن تدبره لهي من األعمال 
التي يشار إليها بالبنان والتي 
تعتبر من أولويات أهل الكويت 
فهم من جب���ل على حب ودعم 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي فكل 

كبار الشخصيات مع الفائزين في املسابقة

تكرمي أصغر متسابقة

افتتح مؤمتر »احلكمة« من تنظيم املركز اإلصالحي ملسلمي كيرال بالكويت املسجل لدى »إحياء التراث«

العسعوسي: مناهج وأفكار هدامة ودعوات مشبوهة 
تسيء إلى الدين وعلى الدعاة عدم االنشغال بالسياسة

صياغ���ة الئح���ة جدي���دة 
للتعامل مع اجلاليات فيما 
يتناس���ب مع عمل الوزارة 
بحيث تراعي سياسة وخطة 
الوزارة بالوسطية واحلكمة، 
مؤك���دا ان العمل متاح مع 
اجلميع من اجلاليات شرط 
ان تك���ون الدعوة باحلكمة 

واملوعظة احلسنة.
وخالل أنش���طة املؤمتر 
أمس أكد العسعوسي على 
أنه عل���ى الداعية أن يكون 
فقيها وفهيما يرى متى يدعو 
وكيف يدعو ويعلم الناس عن 
صورة اإلسالم الصحيحة، 
مؤكدا أنه ظه���رت في هذا 
الزمان الفنت وأهلها يدعون 
اإلسالم وينسبون أعمالهم 
إلى اإلسالم، فالدعوة إلى اهلل 
تكون باحلكم���ة واملوعظة 

احلسنة وأال ينشغل الدعاة 
بالترهات. 

وأك���د العسعوس���ي أن 
مراقبة اجلاليات تس���اهم 
وتنس���ق أعمال اجلاليات 
وبشر االخوة في اجلاليات 
بكل مس���اعدة ممكنة. ومن 
جانبه ق���ال رئيس مجلس 
إدارة جمعية إحياء التراث 
العيسى  اإلسالمي م.طارق 
انه ال شك ان هذا املشروع 
إليه  مهم ومبارك ويحتاج 
الناس لنشر اإلسالم ونشر 
العقيدة اإلس���المية، الفتا 
إلى ان االسالم دين احلكمة 
والسالم والعدل والتعايش 
التطرف  السلمي ويحارب 
الغلو وينهى عن  ويحارب 

قتل االنسان.
وأضاف انه ال ش���ك ان 
إلى هذا املش���روع  الدعوة 
م���ن أوجب االعم���ال كونه 
قد حص���رت مهمة األنبياء 
بالبالغ املبني كونه سيدخل 
ف���ي ميادين كثي���رة منها 
املدارس والبيوت واملتاجر 
بعلم الناس احلكمة والتؤدة 
واالناة، مشيرا إلى انه البد 
للداعية ان يهتم بالعلم وبعد 
العلم احللم متأنيا فالدعوة 
إلى اهلل لها مقاصد كثيرة 
منها إنقاذ الناس من الشرك 
من عبادة العبيد إلى عبادة 

رب األرض والسماوات.
وأشار م.العيسى إلى انه 
يجب على اإلنسان ان يصبر 
على الدعوة وان يستشعر 
املسؤولية مع اآلخرين من 
خالل إقامة املجتمع الصالح 
وحتقيق اخلير مع مراعاة 

هذه املفاهيم.
وبدوره قال جلنة القارة 
التابعة جلمعية  الهندي���ة 
إحياء التراث اإلسالمي فالح 
املطيري ان الدين اإلسالمي 
الذي جاء رحمة للعاملني، جاء 
هذا الدين رحمة للعاملني من 
خالل العط���ف على الناس 
حتى الكفار واحليوانات، الفتا 
الدين اإلسالمي هو  إلى ان 
دين السالم. وأشار املطيري 
إلى ان املركز اإلصالحي يعد 
من انشط املراكز عبر إقامته 
األنشطة والفعاليات، مثمنا 
لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية دعمها الالمحدود 

لألنشطة والبرامج.

اجلبني.
وأض���اف ان من يحمل 
هذه الدعوات املشبوهة التي 
تسيء إلى الدين اكثرهم من 
اجلهالء حدثاء اسنان سفهاء 
أح���الم، الفتا إلى ان الهدف 
من الدع���وة إلى اهلل ليس 
الن���اس فقط بل  هو جمع 
البد ان تكون الدعوة نافعة 

وناجعة.
وأوضح م.العسعوسي 
ان عل���ى الداعية ان يجتهد 
ويح���رص عل���ى ان تكون 
دعوته إلى التوحيد أوال واال 
ينش���غل بالسياسة، مثمنا 
للمركز اإلصالحي اختياره 
عنوان هذا املؤمتر »احلكمة« 
سائال العلي القدير ان يبارك 

في جهودهم.
اننا بصدد  إل���ى  ولفت 

ليلى الشافعي ـ ثامر السليم

الوكيل املس���اعد  أك���د 
للشؤون الثقافية في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
أننا  م.داود العسعوس���ي 
بحاجة هذه األيام إلى احلكمة 
في كثير من األمور وخاصة 
الدعاة إلى اهلل، الفتا إلى أن 
كثيرا من الدعاة إلى اهلل في 
هذا الزمان إال ما رحم اهلل 

يفتقرون إلى احلكمة.
افتتاحه  جاء ذلك خالل 
مؤمتر احلكمة االس���المي 
الدولي ملسلمي كيرال بالكويت 
الذي يقيمه املركز اإلصالحي 
بالتع���اون مع جلنة القارة 
التابعة جلمعية  الهندي���ة 
التراث اإلس���المي  إحي���اء 
الهند في  بحضور س���فير 
الكوي���ت س���ونيل جاين 
وفضيلة الشيخ أرشد خان 
مسؤول هيئة الثقافة واآلداب 
حكومة دبي، والوزير السابق 
في الهن���د ويراندرا كومار، 
باللغة  الق���رآن  ومترج���م 
املليبارية الش���يخ كوجني 

محمد بارابور.
وأشار م.العسعوسي الى 
انه أصبح���ت هناك مناهج 
إلى  وأفكار هدامة تس���يء 
ل���م تراع فيها  الدين ألنها 
التي أمر بها ديننا  احلكمة 
احلنيف، داعيا إلى االتعاظ 
واالعتبار مبا حصل للدول 
اإلسالمية من أمور تندى لها 

السفير الهندي وجانب من املتحدثني خالل املؤمتر                                                                                                             )أحمد علي(

جانب من احلضور في املومتر

أو تخصيص مساعدات شهرية 
لألسر الفقيرة واألرامل، بعد أن 
يتم التأكد من حاجتهم بعمل 
دراسة حالة ميدانية لألسرة 
الفقيرة، وما أن يتم التأكد من 
حاجة األسرة للمساعدة تتم 
تقدمي املساعدة على الفور وفق 
أوضاع تلك األس����رة، ومدى 

حاجتها للمساعدة.
وأوض���ح ان تقدمي تلك 
املساعدات ما كانت ستقوم 
اللجنة بتقدميها لألس���رة 
الفقيرة واملتعففة لوال تفاعل 
البيضاء  األي���ادي  أصحاب 
وذوي القلوب الرحيمة وأهل 

اخلير من أهل الكويت الكرام 
الذين جبلوا على فعل اخلير، 
الفقراء  والوقوف بجان���ب 
الدعم  واملس���اكني، وتقدمي 
واملس���اعدة لهم، داعيا إلى 
ضرورة التفاعل مع اللجنة 
والقيام بإخراج أموال الزكاة 
والصدقات لتنفيذ مثل هذه 
املشاريع اخليرية، مبينا انه 
على الرغم من وجود اللجنة 
الفقراء  في موقع يكثر فيه 
واملساكني إال أن هناك تفاعال 
كبيرا من أهل اخلير للتبرع 
بأموالهم وإخ���راج زكاتهم 

وصدقاتهم.

الكرمي  الرس����ول  بتوجيهات 
محمد ژ، بضرورة مساعدة 
وكفال����ة الفقراء، س����واء كان 
ذلك عن طريق إخراج الزكاة 
مبختلف أنواعها أو التصدق 
على احملتاجني واملساكني من 

أبناء املسلمني.
وذكر الدبوس في تصريح 
صحاف����ي ان اللجنة تكفل ما 
يقارب 100 أسرة داخل الكويت 
و120 أسرة خارج الكويت، ليبلغ 
بذلك إجمالي األسر التي تكفلها 
اللجنة داخل وخارج الكويت 
220 أسرة فقيرة، ولفت إلى أن 
اللجنة تقوم بتقدمي مساعدات 

دع����ا رئيس جلن����ة زكاة 
الفحيحي����ل عبداهلل الدبوس 
أهل اخلير وأصحاب القلوب 
الرحيمة وذوي األيادي البيضاء 
إلى دعم مشروع كفالة األسر 
الفقيرة واملتعففة والذي تنفذه 
اللجنة على مدار العام، الفتا إلى 
ان اللجنة حريصة على تقدمي 
الدعم والعون واملساعدة لألسر 
الفقيرة واحملتاجة، سواء كانت 
داخل الكويت أو خارجها، وذلك 
حرصا من اللجنة على تفعيل 
مب����دأ التكافل االجتماعي بني 
املسلمني، وتطبيقا ملبادئ الدين 
اإلس����المي احلنيف، ومتسكا 

عبداهلل الدبوس 

الدبوس: اللجنة تقدم مساعدات احملسنني لـ 220 أسرة فقيرة

»زكاة الفحيحيل«: ندعو أهل اخلير لكفالة احملتاجني
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الشيخ علي حسن  الشيخ د. محمد جمعة  املعزون في احلسينية اجلديدة  )احمد علي(

احلسينيات أحيت الليلة السابعة من احملرم في ذكرى بطل كربالء أبو الفضل العباس

جمعة: اإلسالم هو الدين احلق لكل البشرية 
واملسلمون جزء مهم في الكرة األرضية ولكن ليسوا في الصدارة

الواضحة عليه،  والبراه���ن 
وذلك طريق الباطل فاجتنبوه، 
وقد بينت لكم عالئمه، وأقمت 
لكم احلجج والبراهن الواضحة 
على خطره، وبالتالي فإنكم إن 
سلكتم طريق احلق تهتدوا، 
ولكني ال أكرهكم على سلوكه، 
واالختيار بأيديكم وسأترككم 
لتتحملوا مسؤولية أنفسكم، 
وإن س���لكتم طري���ق الباطل 
فستضلوا، ولن أمنعكم ولكنكم 
ستتحملون تبعات ذلك، مع 
مالحظة أن هذا ال يعني السماح 
لدعاة الشر أن يضللوا الناس، 
ففرق بن أن تسمح له ليختار 
ويتحم���ل تبعة م���ا اختاره، 
وبن أن تسمح له بأن يضلل 
اآلخرين ويعرضهم إلى اخلطر 

واالنحالل.
وقال حس����ن: هذا املعنى 
يؤكده قوله تعالى )ولو شاء 
ربك آلمن من في األرض كلهم 
جميعا أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنن( يونس: 99، 
ويتوافق مع الصورة العامة 
التي صدرت بها احلديث والتي 
جعلت غاية التنوع البشري 

التعارف ال التصادم.
ولفت الى ان املقدمة الثالثة 
تش����ير الى ان احلياة قيمة 
كبي����رة، ال ميكن للتش����ريع 
أن ينتهك حرمتها، أو يؤدي 
إلى إباحة قتله����ا، إال ضمن 
استثناءات خاصة جدا، من 
قبيل أن يكون هذا اإلنس����ان 
قد تعم����د إزهاق روح نفس 
محترمة عدوان����ا، فحينذاك 
يكون االقتص����اص بإعدامه 
وسلبه احلياة أمرا مشروعا. 
قال تعال����ى )وكتبنا عليهم 
النف����س بالنفس  أن  فيه����ا 
والعن بالعن واألنف باألنف 
واألذن باألذن والسن بالسن 
واجلروح قصاص فمن تصدق 
به فه����و كفارة ل����ه ومن لم 
أنزل اهلل فأولئك  يحكم مبا 
هم الظاملون( املائدة: 45، أما 
من يعتدي على حق احلياة 
إلنسان آخر خارج نطاق هذا 
االستثناء، فقد ارتكب جرما 
كبيرا، ال بحق الفرد، بل بحق 
البشرية جمعاء )من أجل ذلك 
كتبنا على بني إسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد في األرض فكأمنا قتل 
الناس جميع����ا ومن أحياها 
فكأمنا أحيا الناس جميعا(، 
وقد قام رسل اهلل ببيان هذا 
األمر وخطورته، والتحذير 
من جت����اوزه )ولقد جاءتهم 
رسلنا بالبينات( إال أن كثيرا 
من الناس لم يلتزموا بذلك، 
بل أسرفوا في العدوان على 
حرمة احلي����اة )ثم ان كثيرا 
منه����م بعد ذل����ك في األرض 

ملسرفون( املائدة: 32.

135(، موضحا ان العدل يعتبر 
األس����لوب اإليجابي الصارم 
الذي يعالج به اإلنسان مشاكل 
حيات����ه في نط����اق اتصالها 
باآلخرين، حيث يخفف من 
جموح غري����زة العدوان في 
النفس وم����ن طغيان األثرة 
واحلقد وغيره����ا من نوازع 
الشر، بوضع احلدود املادية 
التي توقفه عند حد معن ال 
يتجاوزه. إذن فحق املعتدى 
عليه مصان في االقتصاص من 
املعتدي، بالعدل ودون جتاوز 
احلد، كما أن باب التس����امح 
والعفو مفتوح لو اختار ذلك، 
وسيكون عفوا عن قدرة، ألنه 

كان قادرا على االقتصاص.
واضاف: اما املقدمة الثانية 
فان اخلطوط العامة ألسلوب 
الدعوة إلى اإلسالم تتمثل في 
قوله تعالى: )ادع إلىٰ سبيل 
ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن إن 
ربك هو أعل���م مبن ضل عن 
سبيله وهو أعلم باملهتدين( 
النحل:125، لذا فان اإلس���الم 
س���عى ابتداء إل���ى أن يفتح 
للناس أبواب املعرفة واسعة، 
قبل أن يدعوهم إلى اإلميان به، 
ليك���ون اإلميان واعيا عميقا، 
التزاما  االلت���زام به  وليكون 
حرا ومسؤوال، ال إكراه فيه وال 
قسر، ولنتوقف قليال عند نقطة 
اإلكراه، فقد وردت هذه الكلمة 
ف���ي قوله تعالى )ال إكراه في 
الدين قد تبن الرشد من الغي 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
باهلل فقد استمس���ك بالعروة 
الوثق���ى ال انفصام لها واهلل 
س���ميع عليم(  البقرة: 256، 
وكأن اآلي���ة تقول: هذا طريق 
احلق فاتبعوه، قد بينت لكم 
عالئم���ه، وأقمت لكم احلجج 

العامة.
وقال اننا جند من نصوص 
التس����امح قوله تعالى )وال 
تستوي احلسنة وال السيئة 
ادفع بالتي هي أحس����ن فإذا 
ال����ذي بينك وبين����ه عداوة 
� فصلت:  كأنه ولي حمي����م 
34(، مبين����ا ان الرحمة التي 
تنبع من قلب املسلم من خالل 
التسامح ال يراد لها أن تكون 
سذاجة أو حماقة أو ضعفا، 
بل محاولة لتفادي التخاصم 
والتنازع واحلقد والعداوة، 
وإحالل روح احملبة والتعاطف 
محلها، كما أنها من جهة ثانية 
تتوافق مع الطبيعة اإلنسانية، 
ففي اإلنسان غريزة الصراع، 
والتي قد تدفعه إلى االصطدام 
باآلخرين، ولعله يتراجع بعد 
ذلك ويندم، إال أن عزة نفسه 
متنعه من ذلك، وهنا تنقذه 
وصاي����ا العفو والتس����امح، 
فيتراجع عن موقفه العدواني 
م����ع محافظته عل����ى عزته 

وكرامته.
ويشير حس����ن الى قوله 
تعالى )يا أيه����ا الذين آمنوا 
كون����وا قوامن هلل ش����هداء 
بالقسط وال يجرمنكم شنآن 
قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى واتقوا اهلل إن 
اهلل خبير مبا تعملون � النساء: 

الزهراء بالدس����مة موضوع 
اجلهاد. متسائال: كيف نفهم 
اجله����اد؟ وم����ا اله����دف من 
تش����ريعه؟ أليس لإلنسان 
حرمة وحق في احلياة؟ فكيف 
يسمح بقتال غير املسلم؟ هل 
انتشر اإلسالم بالقوة؟ وهل 
اإلسالم ضعيف كي يلجأ إلى 
الفارق  السالح لنشره؟ وما 
الرئيسي بن اجلهاد والقتال 
في سبيل اهلل من جهة، وبن 

العدوان على اآلخرين؟
واض����اف ان اخلوض في 
موضوع اجلهاد واإلجابة عن 
التساؤالت السابقة يحتاج إلى 
املقدمات: األولى  ذكر بعض 
املبدأ العام الذي شرعه اإلسالم 
لتنظيم عالقات اإلنسان مع 
أبناء جنس����ه هو ما جاء في 
قوله تعال����ى )يا أيها الناس 
إن����ا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم ش����عوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل 
أتقاك����م إن اهلل عليم خبير 
� احلج����رات: 13(، فالتعارف 
والتالقي والتواد والتعايش 
والتكامل هي الصورة العامة 
التي يريدها اهلل س����بحانه 
لطبيعة العالقات التي جتمع 
الن����اس بعضه����م ببعض، 
وضمنيا فإن التسامح والعدل 
من أه����م ركائز تلك الصورة 

أبو الفضل العباس كان يوما 
كئيبا ومليئ���ا باحلزن على 
فقده، فالعباس كان صاحب 
لواء احلسن في موقعة كربالء، 
مشيرا الى شجاعة ابو الفضل 
العباس قائال: من شجاعته أنه 
في كربالء، حن حوصر بأربعة 
رجال ب���ن األعداء ندب إليهم 
احلسن أخاه العباس، فحمل 
على القوم وضرب فيهم بسيفه 
حتى فرقهم عن أصحابه ووصل 
إليهم فسلموا عليه وأتى بهم 

ولكنهم كانوا جرحى.
ووص����ف جمع����ة موقف 
استش����هاد ابو الفضل قائال: 
عند استش����هاده وقف االمام 
احلسن عند رأس أخيه وقال: 
انكس����ر ظهري، وقلت  اآلن 
حيلتي، وش����مت بي عدوي. 
وحاول حمله إال أن العباس 
رفض معلال أنه يستحي من 
األطفال ومن س����كينة بنت 
احلسن، ألنه لم يحضر لهم 
املاء، وكذلك قام مبواساة أخيه 
احلسن، حيث قال العباس: 
أنت متس����ح ال����دم والتراب 
عني وتواس����يني وتنقلني 
إلى اخليم، وعند س����قوطك 
من سيمس����ح الدم والتراب 

عن وجهك؟
م����ن جهة اخ����رى، طرح 
الشيخ علي حس����ن في دار 

كما روت مصادر كثيرة بوالية 
اهل البيت وابرز مثال هو يوم 
الغدير، مشيرا الى ان كل واحد 
من االئمة يشكل ملء الفراغ 
من جوانب الدين االس����المي 

وهنا يأتي كمال الدين.
وزاد: اما االمام املهدي عجل 
اهلل تعالى فرجه فيأخذ القسط 
االكبر من متام الدين، فاذا ظهر 
فإنه يظهر كمال الدين وامتام 
النعمة بالدين اخلالص غير 
املش����وب بكالم فالن وفالن، 
يأتي بالدين كما نزل على جده 
محمد صل����ى اهلل عليه وآله 
وس����لم، مشيرا الى انه يأتي 
البشرية على  بأمر لم تعتد 

سماعه يبن علل االحكام.
وتاب����ع جمعه محاضرته 
قائال: ان االمام احلسن گ 
بأهل في كربالء جيوش وقادة 
بني امية حيث ف����ي ابنائنا 
وابنائكم اخ����رج ولده علي 
االكبر وفي نسائنا ونساؤكم 
اخرج زينب عليها الس����الم، 
وانفس����نا وانفس����كم اخرج 
ابو الفضل العباس قمر بني 
هاشم، مضيفا ان احلسن ليس 
ملكا للشيعة بل لكل االنسانية 

والبشرية جمعاء.
وتط���رق جمع���ة الى ابو 
الفض���ل العب���اس گ بطل 
كربالء قائال: ان يوم استشهاد 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

احلس����ينيات  أحي����ت 
واملساجد الليلة السابعة من 
ليالي احملرم والتي خصصت 
ألخ����ي االمام احلس����ن گ 
العب����اس. حيث  ابوالفضل 
اكد اخلطيب احلسيني الشيخ 
د.محمد جمعة في حسينية 
الكربالئية بالدعية ان الدين 
احلق هو دين االسالم، وهو 
دين لكل البشرية، الفتا الى 
الرسول صلى اهلل عليه  ان 
وآله وسلم عندما اشهر الدعوة 
االسالمية قام بإرسال الرسل 
الى جميع امللوك لدعوتهم الى 

االسالم.
واضاف ان الدعوة االسالمية 
هي دعوة عاملية، مشيرا الى 
انه ومن ايام الرسول صلى 
اهلل عليه وآله وس����لم والى 
يومنا هذا لم تتوسع الدولة 
االسالمية، فجميع املساعي 
كانت خجولة لتوسيع رقعة 

االسالم في البشرية.
وقال: ان املس����لمن جزء 
مهم في الكرة االرضية، ولكن 
ليس في الصدارة، فيسبقنا 
كمسلمن العديد من االديان 
االخ����رى مس����احة وع����ددا، 
الفتا ال����ى ان الكرة االرضية 
تفتق����د امرين مهم����ن اولها 
الثقة بن  الثقة، فهناك ازمة 
الكيانات والشعوب من جهة 
العاملية من جهة  واملنظمات 
ازمة  الثاني  اخرى، واالم����ر 
القائد والت����ي ندعوها نحن 

الشيعة بالعصمة.
واضاف جمعة »البشرية 
ال����ى قائ����د يقودها  حتتاج 
ويوحدها ويرس����خ مبادئ 
العدل واملساواة«، مشيرا الى 
قوله تعالى: )اليوم أكملت لكم 
دينكم وأمتمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم اإلسالم دينا(، 
مبينا ان فقهاء املسلمن ذهبوا 
الى تفسيرين احدهما يخصص 
هذه اآلية بانها تخص حكما 
م����ن احكام احلج كتفس����ير 
صحيح مسلم وهذا امر غير 
متفق عليه، ألن هناك احكاما 
اقرت بعد رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم.
الدين  واضاف ان كم����ال 
وامتام النعمة ورضا الرب اتت 

رجل مسن يبكي من ضمن احلضور في احلسينية الكربالئية جانب من احلضور في حسينية دار الزهراء 

االطفال يشاركون في جتهيز الطعام للمعزين  الشيخ مرتضى البالدي توزيع الطعام على املعزين في احلسينية الكربالئية 

جانب من احلضور باحلسينية اجلديدة بعض املشاركني في احياء الليلة السابعة باحلسينية اجلديدة

حسن: العدل 
األسلوب اإليجابي 
الصارم الذي يعالج 
به اإلنسان مشاكل 

حياته

ads- اإلعالنات

A private medical services company requires 
a Medical Division Manager. The Ideal 
candidate shall meet the following criteria:

• Minimum 5 years experience in the
  medical field in Kuwait market.
• Enjoys professional public relations
   with Ministry Of Health.
• Previous experience in tender business
• Excellent selling skills and enjoys team
   leadership.
• Capable of setting Division budgets,
   plans and expenditures.
• Fluent in Arabic and English.

If applicable, kindly send your CV to: 
Kuwait.medicaljob@yahoo.com

REQUIRED 
MEDICAL DIVISION MANAGER

Confidentiality of
applications is guaranteed.



محليات
االحد 2 نوفمبر 2014

16

د. سميرة السعد

تستضيف الكويت مؤمتر التوحد العاملي الثالث خالل الفترة من 11 
حتى 13 الشهر املقبل برعاية سامية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. وتواصل اللجنة املنظمة العليا للمؤمتر استعداداتها، 
حيث قامت بتوجيه الدعوات لنخبة من املهتمني وذوي االختصاص 
من مختلف دول العالم حلضور فعاليات املؤمتر.  وقالت مديرة مركز 
الكويت للتوحد د. سميرة السعد إننا نشعر بالفخر ان يرعى صاحب 
السمو األمير هذا املؤمتر املهم حيث يعقد كل أربع سنوات في دولة 
من دول العالم فكان في 2006 في جنوب افريقيا و2010 في املكسيك 
وها هو في 2014 في الكويت.  وأضافت ان املؤمتر يشارك به نخبة 
من املسؤولني والقادة ومؤلفي النظريات ومنفذيها واملدافعني عن 

احلقوق وأولياء االمور وذوي االختصاص من اجل الوصول ملساعدة 
املصابني بالتوحد وأسرهم، مشيرة الى ان املؤمتر سيتضمن العديد 
من احملاضرات وورش العمل التي س���تقام على فترتني صباحية 
ومس���ائية طوال فترة املؤمتر التي ستستمر على مدى ثالثة أيام 
إضافة الى اقامة معرض على هامش املؤمتر يش���ارك فيه عدد من 
املؤسسات والشركات املتخصصة بهدف التعريف باخلدمات املوجودة 
في املجتمع وآخر ما توصلت اليه التقنيات احلديثة إضافة الى عدد 
من االبحاث التي ستتم مناقشتها والتي تتجاوز 40 بحثا كملصق 
و20 بحثا للمحاضرات الصباحية وورش متخصصة، حيث سيتم 
تدريب االطباء على اختبارات التش���خيص وموجهي املدارس على 

وضع اخلطط الفردية واخصائيي النطق على اختبارات التواصل 
واخصائيي الس���لوك على خطط تعديل السلوك كما تستطيع أي 
مدرسة أو مركز مشارك ان يخرج من املؤمتر بحصيلة علمية وتدريب 
متكامل لبرامج التوحد. وأوضحت السعد ان املؤمتر يناقش العديد 
م���ن القضايا واألمور وآخر ما توصل ل���ه العلم في معاجلة اعاقة 
التوحد وتطوير اخلدمات للمصابني بالتوحد في األماكن التي تعاني 
من نقص في املوارد اضافة الى االطالع على جتربة التعليم اخلاص 
بالتوحد خالل خبرة 20 عاما، مشيرة الى ان املؤمتر سيكون فرصة 
لاللتقاء املباشر مع أولياء األمور واملعلمني لشرح كل ما يتعلق بإعاقة 

التوحد من قبل متخصصني من مختلف دول العالم.

السعد: الكويت 
تستضيف مؤمتر 
التوحد العاملي 

الثالث
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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

الشيخ محمد اخلالد

ناشده املوافقة على إخالء سبيله من »اإلبعاد« والسماح له بالتحويل

مصري لوزير الداخلية: أخي يعاني من ظروف قهرية
وشركته ترفض حتويل إقامته

أعرب وافد مصري عن أمله 
في أن يتدخ���ل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ محمد اخلالد إلخراج 
أخيه من اإلبع���اد، نظرا ألنه 
يعاني من ظروف قهرية وظلم 

فادح من كفيله.
وفي رس���الة للخالد عبر 
»األنباء«: قال ش���قيقه: نظرا 
ألن أخي يعاني من مرض مزمن 
وحالته الصحية تس���تدعي 
املتابعة املستمرة في املستشفى، 
كما أنه يعول أسرة تتكون من 
4 أشخاص هو العائل الوحيد 
لهم، وألنه يقيم في هذه البلدة 
الطيب���ة منذ 4 س���نوات ولم 
يحدث منه أن جتاوز القانون 
أو اقترف أي خطأ، لذا أرجو 
التكرم باملوافقة على حتويل 
إقامة أخي أحمد عزت عبداهلل 

سالم الذي يحمل بطاقة مدنية 
رقم 284101304254 على شركة 
أخرى، حيث إنه محجوز حاليا 

في سجن طلحة بسبب التغيب، 
إذ إن الشركة التي كان يعمل 
بها هي من تسببت في تأخير 
حتويل اإلقامة، كما أن كفيله 
ال يرغب ف���ي إعطائه التنازل 
والتحويل. لذا فقد سبق أن قام 
بتقدمي شكوى في هذا الشأن 
قبل بالغ التغي���ب املقدم في 

حقه.
هذا، وال يفوت شخصكم 
الكرمي أننا في بلدنا الثاني 
ننع���م باخلير ونعمة األمن 
واألمان في ظل والدنا صاحب 
السمو األمير القائد اإلنساني 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه اهلل ورعاه، 
وكل���ي أمل ف���ي موافقتكم 

الكرمية على طلبي هذا.

البيانات لدى »األنباء«

العميد الركن فالح شجاع فالح مستقبال العميد دانيال ميتشل والوفد األميركي

ميتشل: نشكر حسن التعاون
 بني احلرس الوطني واجليش األميركي

قام قائ���د الفرق���ة األولى 
باجلي���ش األميرك���ي العميد 
دانيال ميتشل يرافقه وفد من 
اجلي���ش األميركي بزيارة إلى 
قيادة اإلسناد باحلرس الوطني، 
وذلك مبناس���بة انتهاء فترة 
انتدابه للعمل بالكويت، وكان في 
استقبالهم قائد اإلسناد العميد 

الركن فالح شجاع فالح.
وأشاد العميد الركن فالح 
شجاع بالتعاون املشترك بني 
احل���رس الوطن���ي واجليش 
األميركي في مجاالت التعاون 
العس���كري واالس���تراتيجي 
والتدريب املش���ترك، متمنيا 
للعميد ميتشل كل التوفيق في 
حياته املستقبلية. من جانبه 
ش���كر العميد دانيال ميتشل 
قائد اإلس���ناد العمي���د الركن 
فالح شجاع على حسن التعاون 
بني احلرس الوطني واجليش 

األميركي الذي ملسه خالل فترة 
عمله، مؤكدا ان اجليش األميركي 
يسعى دائما لتدعيم العالقات 
وتب���ادل اخلبرات مع احلرس 
الوطني مبا يصب في مصلحة 
اجلانبني. ثم قام الوفد األميركي 

بجولة على الوحدات التابعة 
لقيادة اإلس���ناد، حيث أثنوا 
على االمكانيات املتطورة التي 
تتمتع بها قيادة اإلسناد، وفي 
نهاية الزيارة مت تبادل الدروع 

التذكارية بني اجلانبني. 
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املهندي لـ »األنباء«: بدأنا مشروع توسعة »حوادث« مستشفى اجلهراء
ومستمرون في تطبيق نظام الفصل بني املواطنني والوافدين في العيادات اخلارجية

د.شهاب املهندي وغازي الظفيري مدير مستشفى اجلهراء د.شهاب املهندي

إدخال جهاز 
تشخيص 

»السرطانية« الدقيق 
في قسم الطب 

النووي.. ويشخص 
أيضًا أمراض القلب 

واملخ واألعصاب

هناك مساع من 
قبل اجلمعية الطبية 

الكويتية بالتنسيق 
مع وزارة الصحة 
لصياغة »قانون« 

حماية الطبيب

توسعة العمليات 
في املستشفى 

لتصل إلى 13 غرفة.. 
وإنشاء قسم خاص 
للعمليات باحلوادث

تسلم مبنى العيادات 
اخلارجية العام 

املقبل.. وستضم 
قسمًا خاصًا ألمراض 

العيون.. وعيادة 
للضعف اجلنسي

تطبيق امللف 
اإللكتروني بنسبة 

90% بأقسام 
املستشفى.. والربط 

مع مراكز الرعاية 
الصحية األولية خالل 

الفترة املقبلة

في البداية، ما جديد مستشفى 
اجلهراء؟

٭ مستش���فى اجلهراء يقدم 
اخلدم���ات الصحية ملا يقارب 
نصف مليون شخص، علما أن 
اخلدمات التي يقدمها املستشفى 
تعتبر »شاملة«، بحيث تصب 
كل اهتماماتنا في املستشفى 
»التش���خيص«  مبجال���ي 
و»العالج«، وبالنسبة ملجال 
التشخيص فقد مت ادخال جهاز 
جديد ودقيق هو »البوزيترول« 
وهو معروف على مس���توى 
العالم في مجال الطب النووي 
واملجال االشعاعي، ويعمل على 
تش���خيص االمراض، خاصة 
»السرطانية« بدرجة دقيقة جدا 
كمسح شامل للجسم، باالضافة 
الى تشخيص »امراض القلب« 
ومعرفة مدى جناح عملياتها 
اجلراحية، فضال عن تشخيص 
االم���راض العصبية وامراض 
املخ، وه���ذا اجلهاز دقيق جدا 
وحس���اس ف���ي تش���خيصه 
لالمراض، حيث يشخصها في 
بدايتها قبل ان يستفحل املرض، 
وللعلم فإنه مت تش���غيل هذا 
اجلهاز مبدئيا في قسم الطب 
النووي في مستشفى اجلهراء، 
ومت فحص بعض احلاالت من 
خالله »جتريبي���ا«، علما ان 
ادخ���ال مثل ه���ذا اجلهاز في 
املستشفى يعتبر نقله نوعية 
في تقدمي اخلدمات التشخيصية 

ألهالي محافظة اجلهراء.
وم���ن اجلديد في مستش���فى 
اجلهراء ايضا توسعة املختبر، 
وتطوير واس���تحداث معظم 
االجهزة املتواجدة به، وادخال 
اجهزة وفحوصات حديثة تظهر 
نتائجها بأس���رع وقت، وذلك 
للمساهمة في عالج املريض من 
خالل تشخيصه، علما انه مت 
ادخال جهاز »البيوكمستري« 
في املختبر، وهو جهاز حديث 
ودقيق الجراء التحاليل وسريع 

االجناز.

المشاريع الجديدة

وماذا عن املشاريع اجلديدة في 
مستشفى اجلهراء؟

٭ يجري حاليا انشاء اجلناح 
الراب���ع في »قس���م النس���اء 
والوالدة«، وهو عبارة عن جناح 
متخصص الجراء عمليات اليوم 
الواحد، بحيث يضم غرف ل� 
»االفاقة«، واخرى ل� »املرضى«، 
وغرف عمليات مجهزة الجراء 
العملي���ات اخلاص���ة باليوم 
الواحد، ويحتوي على 6 غرف 
وغرفة عمليات مجهزة لعمليات 
الي���وم الواحد، علما ان فائدة 
هذا اجلناح تتمثل في تقليل 
مواعيد العمليات، وتخفف من 
استغالل االجنحة واالسرة من 
قبل املرضى في املستش���فى، 
بحيث تقلل مك���وث املريض 
في املستش���فى، وتخفف من 

تكلفتهم.

الحوادث

سمعنا عن وجود توسعة لقسم 
احلوادث باملستشفى؟

٭ نعم، بدأنا مبشروع توسعة 
قسم احلوادث واملتوقع االنتهاء 
منه خالل االشهر املقبلة، ومت 
حتديد ميزانية لها، كما مت االتفاق 
مع املقاول واعتماد املخططات 
اخلاصة باملش���روع، علما أن 
توسعة منطقة »احلوادث« في 
الى تطبيق  املستشفى يهدف 
نظام »ف���رز احلاالت«، والتي 
ستكون نقلة نوعية واضافة 
للخدمات املوجودة في احلوادث، 
وستساهم في تقدمي اخلدمات 
السريعة للحاالت الطارئة، علما 
أن نظ���ام فرز احلاالت يعتبر 
عامليا ومطبقا في أغلب أقسام 
الطوارئ، وه���ذا النظام يأتي 
لتصنيف احل���االت املرضية 
حسب خطورتها وأولويتها، 
ال���دور، ومت  وليس حس���ب 
التحضير لهذا النظام من قبل 
ادارة املستشفى، ورئيس قسم 
الطوارئ، علما أن هذا النظام 
يتطلب تعاونا كبيرا من قبل 
املرضى واملراجعني لتتم معاينة 
احلالة حسب خطورتها، وسيتم 
تصنيف احلاالت املرضية الى 
3 حاالت وتوزيع كرت بلون 
معني حس���ب احلالة، بحيث 
تكون احلال���ة األولى للحالة 
احلرجة وحتمل اللون األحمر 
والتي يج���ب معاينتها فورا 
من قب���ل الطبيب، أما الثانية 
فهي العاجل���ة وحتمل اللون 

األصفر، واحلالة الثالثة حتمل 
اللون األخضر وتكون للحاالت 
غير العاجلة، علما انه سيتم 
تصنيف احلاالت املرضية من 
قبل الهيئة التمريضية، وحتت 
إشراف مباش���ر من األطباء، 
الى  العيادات  وسيتم تقسيم 
3 عيادات للح���االت احلرجة 
ومتوسطة احلرج، وعيادتني 
للحاالت العادية والتي تستطيع 
االنتظار، وهذا املشروع كبير 
جدا وسيس���هم في حتس���ني 
اخلدمة، وسنقوم بعمل ارشادات 
توعوية بهذا النظام، وكاونتر 
خ���اص بتصني���ف احلاالت، 
وس���يقوم بتدري���ب الطواقم 

التمريضية على هذا النظام.

هل غرف العمليات تكفي 
هذا الكم الهائل من املراجعني 

للمستشفى؟
٭ اود ان اؤك���د امري���ن بهذا 
انه متت  اخلص���وص، االول 
املوافقة على انشاء قسم كامل 
في احلوادث للعمليات، حيث 
يضم القسم غرفتني للعمليات 
مجهزة بالكامل، فضال عن وجود 
غرفة للعمليات غير »النظيفة«، 
وهذا املش���روع سيساهم في 
إج���راء العمليات الطارئة في 
قسم احلوادث بدال من نقلهم 
الى جناح العمليات، علما ان هذا 
املشروع سيرى النور قريبا، 
واالمر الثاني هو املوافقة على 
مشروع توسعة العمليات في 
املستشفى، وزيادتها لتصل الى 
13 غرفة عمليات بدال من 8 غرف، 
باالضافة الى وجود جناح ل� 
»االفاقة«، وجناحني للعناية 

املركزة تتبع العمليات.

العيادات الخارجية

الى اين وصل مشروع مبنى 
العيادات اخلارجية مبستشفى 

اجلهراء؟
٭ سيتم تسلم مبنى العيادات 
التابعة ملستشفى  اخلارجية 
املقبل،  الع���ام  اجلهراء بداية 
وسيتم نقل العيادات اخلارجية 

القدمية للمبنى اجلديد، حيث 
س���يتم ضم القدمية لتوسعة 
احلوادث اجلديدة، وس���يضم 
مبن���ى العي���ادات اخلارجية 
اجلديد قسما خاصا لالمراض 
التنفسية، باالضافة الى وحدة 
خاصة لالم���راض العصبية 
تش���مل تخطي���ط للعضالت 
والدم���اغ، واخ���رى المراض 
الروماتيزم، عالوة على عيادات 
لعالج القدم السكرية، وعيادات 
الجراء عمليات اليوم الواحد، 
وفحص املثانة واملسالك البولية، 
وعيادة خاص���ة ل� »الضعف 
اجلنسي« مع فحوصاتها، وقسم 
الطبيعي،  متخصص للعالج 
كما سيكون لدينا قسم خاص 
الم���راض العيون ف���ي مبنى 
العيادات اخلارجية يضم جميع 
االجهزة احلديث���ة واطباءهم 
املتخصصني، و5 عيادات تابعة 
للقسم، مما سيخفف الضغط 
على مستشفى البحر، وسيريح 

اهالي اجلهراء.

الجهراء الجديد

هل هناك اي تنسيق بينكم 
وبني الديوان االميري لتجهيز 

مستشفى اجلهراء اجلديد؟
٭ بالنس���بة لهذا املش���روع 
اجلديد، فقد طلب منا مخططات، 
ووضع املتطلبات اخلاصة بهذا 
املشروع ليتم تنفيذه على ارض 
الواق���ع، اما باق���ي املوضوع 
فلدى وزارة الصحة والديوان 

االميري.

أيضا هل يوجد تنسيق بينكم 
وبني الرعاية االولية لزيادة 

العيادات التخصصية باملراكز 
الصحية؟

النعيم  ٭ مت حتديث مرك���ز 
الصحي لقربه من مستشفى 
اجله���راء، وادخ���ال عيادات 
تخصصي���ة به مث���ل: االنف 
واالذن واحلنج���رة � العظام � 
االطف���ال � الباطنية، علما ان 
هذا املركز يضم مختبرا وقسم 
اش���عة ليغط���ي احتياجات 

هذه التخصصات، فضال عن 
ادويتها،  صيدلي���ة لتوفي���ر 
وستضم اطباء من املستشفى، 
علما أن التنسيق مستمر بني 
املستش���فى والرعاية االولية 
التخصصية  العيادات  لزيادة 

باملراكز الصحية.

الملف اإللكتروني

الى اين وصل امللف 
االلكتروني في مستشفى 

اجلهراء؟
٭ خالل العام احلالي حدثت 
نقلة نوعية »ممتازة« للملف 
االلكتروني باملستشفى، حيث 
مت تطبيقه بنسبة 90% في اغلب 
اقسام املستشفى، منها العيادات 
اخلارجي���ة وقس���ما املختبر 
اما بالنسبة للربط  واالشعة، 
بني املستشفى ومراكز الرعاية 
الصحية االولية مبنطقة اجلهراء 
الصحية فنهدف مستقبال الى 
وجوده نظرا الهميته في تقدمي 

اخلدمة والعالج.

يقع مستشفى اجلهراء 
على الطرق السريعة والتي 
تصل الى احلدود العراقية 

والسعودية عن طريق العبدلي 
والساملي، فما استعدادات 

مستشفى اجلهراء للتعامل 
مع احلوادث في هذه الطرق 

السريعة؟
٭ مستشفى اجلهراء موجود 
الطرق السريعة وطرق  على 
السفر التي تكثر بها احلوادث، 
لكن بفضل اهلل لدينا طواقم 
طبية متميزة، ولدينا أقسام 
للعظام تدعم القس���م الطبي 
في احل���وادث، عالوة على أن 
لدينا جراحة عامة تدعم قسم 
احلوادث أيضا، كما أن هناك 
أماكن لغ���رف العمليات التي 
ميكن أن تس���توعب حوادث 
الط���رق، ونس���تقبلهم رغم 
الضغط على املستشفى، وال 
قدر اهلل، في حال حدوث طارئ 
فإن االستجابة سريعة، وجميع 
األقسام متعاونة مع احلوادث 

أعلن مدير مستشفى اجلهراء د.شهاب املهندي عن البدء في مشروع توسعة قسم احلوادث في املستشفى، مؤكدا أن الهدف االساسي من هذه التوسعة هو ادخال نظام »فرز احلاالت« الذي 
ينظم توزيع احلاالت حسب احلالة، وتكون االولوية للحاالت احلرجة، متوقعا االنتهاء من هذه التوسعة خالل االشهر القليلة املقبلة. وكشف د.املهندي، في حوار خاص مع »األنباء«، عن تسلم 
مبنى العيادات اخلارجية اجلديد التابع ملستشفى اجلهراء بداية العام املقبل 2015، الفتا الى ان العيادات اخلارجية ستشمل قسما متكامال المراض العيون خلدمة اهالي اجلهراء، مما سيخفف 

الضغط عن مركز البحر للعيون، مبينا ان القسم يضم 5 عيادات، ويحتوي على جميع االجهزة املتطورة. وذكر أن مستشفى اجلهراء »مستمر« في تطبيق قرار تخصيص العيادات الصباحية 
للكويتيني واملسائية للوافدين، مشيرا الى رفع تقرير سابق لوزارة الصحة يبني جناح تطبيقه، الفتا الى عدم وجود اي شكوى في الوقت احلالي بخصوصه، مؤكدا في الوقت ذاته ايضا 

تطبيق امللف االلكتروني بنسبة 90% بأقسام املستشفى، مبينا أن الربط مع مراكز الرعاية الصحية االولية سيكون خالل الفترة املقبلة. فإلى تفاصيل احلوار:

ف���ي حال ح���دوث أي طارئ، 
وتأهيل غ���رف العمليات في 
احلوادث س���تنقل املستشفى 
لتقدمي خدمة جيدة في قس���م 

احلوادث.

االخطاء الطبية

وماذا عن االخطاء الطبية 
مبستشفى اجلهراء؟ وما 

معدالتها؟
٭ اود ان اؤك���د أن الطبيب ال 
يتعمد اخلط���أ، وال ميكن ان 
يضر اي مري���ض، واالخطاء 
الطبية موج���ودة في جميع 
املستش���فيات، لكنها ليست 
اخطاء خطيرة، وهي معروفة 
في كل مستشفى، وفي حال وجد 
اخلط���أ فهناك حتقيق يتابعه 
جهاز قانوني متكامل في وزارة 
الصحة، وبالنسبة ملستشفى 
اجلهراء ف� »االخطاء الطبية« 
تعتبر ضمن املعدالت الطبيعية 
العاملية، وهي موازية لالخطاء 
في املستشفيات بالكويت، وال 

يوجد بها اي زيادة.

العيادات الصباحية

الى اين وصل موضوع تطبيق 
العيادات اخلارجية الصباحية 
للكويتيني واملسائية للوافدين 

في مستشفى اجلهراء؟
٭ نحن مستمرون في تطبيق 
هذا القرار بحذافيره، ورفعنا 
تقريرا للوزارة بنجاح تطبيقه 
وبإشادة العديد وال يوجد اي 
ش���كوى في الوق���ت احلالي 
بخصوص هذا املوضوع، علما 
التخصصية في  العيادات  أن 
الصباح باملستش���فى تخدم 
الكويتي والوافد، كما مت تقليل 
مواعيد العي���ادات اخلارجية 
للكويتيني والوافدين بفضل 

تطبيق هذا القرار.

موسم التخييم

هل لديكم استعدادات الستقبال 
موسم التخييم؟

٭ نعم بالطبع، فلدينا خطة 
ط���وارئ ملواجهة اي طارئ ال 
قدر اهلل خالل موسم التخييم، 
وهناك طواقم طبية مدربة لهذه 
االمور في مستشفى اجلهراء.

وما اجراءاتكم بخصوص 
االعتداء على االطباء؟

٭ سمعنا عن وجود حتركات 
الطبية  من قب���ل اجلمعي���ة 
الكويتي���ة برئاس���ة د.محمد 
املطيري بالتنسيق مع وزارة 
الصحة لصياغة »قانون« حماية 
الطبيب، علما اننا في مستشفى 
اجلهراء يوج���د لدينا بعض 
حاالت االعتداءات على االطباء، 
لكن ال نستطيع ان نقول انها 
ظاهرة، وجتب مكافحتها الن 
االمر في النهاية يرجع الى ثقافة 
الناس بهذا اخلصوص، علما ان 
هذا املوضوع يعتمد على ثقافة 
املريض، وإحساسه أن الطبيب 
ال مييز بني املرضى، وهو الذي 
يقيم الوقت للجلوس مع احلالة، 
ولك���ن بع���ض املرضى ليس 
الكافي لينتظر  لديهم الصبر 
الطبي���ب، باالضافة الى عدم 
الطبيب،  الوعي بأهمية عمل 
وهذا أيضا بالنسبة للطبيب 
بحيث يقع بضغط نفسي كبير 
عندم���ا يعاين عددا كبيرا من 
املرضى، وعند حصول األمرين 
بني املريض والطبيب يحصل 
الى  احتكاك بينهم مما يؤدي 
االعتداءات، وهنا يجب توعية 
املرضى بدور الطبيب عن طريق 
حم���الت توعوية خاصة بهذا 

الشأن.

مستشفى اجلهراء

مدير املستشفى أكد أنه جار إنشاء اجلناح الرابع في »قسم النساء والوالدة« إلجراء عمليات اليوم الواحد

الظفيري لـ »األنباء«: مستشفى اجلهراء طّبق نظام منع التدخني
أكد رئيس العالقات العامة مبستشفى 

اجلهراء غازي الظفيري االلتزام بتطبيق 
نظام منع التدخني في املستشفى، مشيرا 
الى ان ذلك يتم من خالل تواجد موظفي 
العالقات العامة بجميع مرافق املستشفى 

ملنعه، الفتا الى وجود نداء »صوتي« فعال 
في املستشفى للتنبيه ألي امر مهم او 

استدعاء االطباء من خالله. وذكر الظفيري 
أن مواضيع الزيارة منظمة حسب قرار 

وزارة الصحة، مبينا أنه مت تخصيص وقت 
ملقابلة االطباء املختصني في املستشفى عن 

طريق قسم العالقات العامة من 11 صباحا 
حتى 12 ظهرا، ومن بينها السؤال عن املرضى 

املتواجدين في العناية املركزة. وافاد بوجود 
لوحات ارشادية ملساعدة املراجع للوصول 
الى القسم الذي يحتاجه، فضال عن وجود 

بنرات وشاشات توعوية عند كل قسم بهدف 
التوعية الصحية، مؤكدا قيام قسم العالقات 
العامة مبستشفى اجلهراء بتوزيع صناديق 

الستقبال الشكاوى في كل املستشفى 
حرصا على الشفافية وحل شكاوى ومشاكل 

املراجعني ومتابعتها اوال بأول.

األخطاء الطبية في املستشفى ضمن 
املعدالت الطبيعية العاملية

لدينا خطة طوارئ ملواجهة أي طارئ 
خالل موسم التخييم

خدمة جديدة باملستشفى
كشف مدير مستشفى اجلهراء د.شهاب املهندي 

عن ادخال خدمة جديدة في قسم اجلهاز الهضمي 
والكبد باملستشفى، وهي فحص القنوات املرارية 
ERCP عن طريق املنظار الذي يدخل في البلعوم، 
ومن ثم يصل للقنوات املرارية لتشخيصها جيدا، 

مبينا أن هذه اخلدمة مت ادخالها بالتنسيق بني 
قسمي اجلهاز الهضمي واالشعة التشخيصية 

لفحص القنوات املرارية والكبد والبنكرباس، علما 
ان هذه اخلدمة مت ادخالها منذ شهرين تقريبا.

جناح املناظير
اعلن د.املهندي عن اعتماد املخططات النشاء جناح 

خاص في مستشفى اجلهراء للجهاز الهضمي 
واملناظير لتقدمي افضل خدمة متطورة الهالي 

محافظة اجلهراء، مشيرا الى ان هذا اجلناح سيضم 
جميع االجهزة احلديثة واملتطورة، وطاقما طبيا 

ذا خبرة عالية، الفتا الى ان هذا اجلناح سيخفف 
الضغط على املستشفيات االخرى، وسيقدم افضل 

خدمة للمرضى واملراجعني.

مناشدة
ناشد مدير مستشفى اجلهراء جميع املرضى 

واملراجعني الى التعاون مع ادارة وطواقم 
املستشفى الى حني االنتهاء من توسعة قسم 

احلوادث اجلديد، مبينا أنه سيتم عالج املرضى 
في اماكن اخرى باملستشفى سيتم حتديدها من 
خالل لوحات ارشادية الى حني االنتهاء من هذه 

التوسعة.

خدمات أفضل
أكد د.شهاب املهندي أن اخلدمات الصحية التي تقدم 

للمرضى من قبل مستشفى اجلهراء تعتبر من افضل 
اخلدمات على مستوى الكويت، مبينا أن اخلدمات في 
املستشفى ال تقل عن اي مستشفى آخر، الفتا الى ان 
هناك مرضى يأتون من اخلارج للعالج في مستشفى 

اجلهراء.

800 سرير
لفت مدير مستشفى اجلهراء د.شهاب املهندي 

خالل احلوار الى وجود 800 سرير في املستشفى 
موزعة على جميع االقسام واالجنحة، مؤكدا 
أن وزارة الصحة حريصة كل احلرص على 

تطوير اخلدمات في مستشفى اجلهراء وبقية 
املستشفيات االخرى.

شكر
لـ»العاملني بقسم العالقات العامة مبستشفى 

اجلهراء«، وعلى رأسهم رئيس القسم غازي الظفيري، 
وماجد خضير وسامي غازي وسامي حمد على 
تفانيهم في العمل وحسن استقبالهم للمراجعني 

وخدمتهم

باقة ورد
ل�»منيرة العنزي« من مكتب مدير مستشفى الطب 

الطبيعي والتأهيل الصحي على حسن تعاملها 
مع املراجعني ومساعدتهم وتسهيل امورهم، وباقة 

ورد مقدمة من »األنباء« لشخصها الكرمي. 

لقطات

أجرى الحوار: عبدالكريم العبداهلل
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رد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد على الرسالة املوجهة 
لسموه من رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن واألعضاء لتهنئته 

مبناسبة تسمية سموه قائدا للعمل اإلنساني وتسمية الكويت مركزا 
إنسانيا عامليا.

وجاء نص الرسالة كالتالي:
معالي األخ مرزوق علي الغامن املوقر

رئيس مجلس األمة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكرمية املتضمنة تهانيكم وتهاني 
إخوانكم أعضاء مجلس األمة لنا مبناسبة قيام منظمة األمم املتحدة 

بتسمية دولة الكويت »مركزا إنسانيا عامليا«، وبإطالق لقب »قائد 
للعمل اإلنساني« علينا.

وإذ نشكركم على ما أعربتم عنه من مشاعر طيبة، ودعاء صادق 
بهذه املناسبة، فإننا نثمن أيضا هذه املبادرة األخوية، مؤكدين في 
الوقت ذاته ان هذا التكرمي املقدر من منظمة األمم املتحدة لوطننا 

العزيز، يأتي تقديرا وعرفانا من العالم أجمع بالدور اإلنساني النبيل 

الذي تقوم به دولة الكويت في مجال العمل اإلنساني واإلغاثي 
والذي هو محل فخر واعتزاز لكافة املواطنني الكرام.

سائلني املولى جل وعال ان يدمي عليكم جميعا موفور الصحة 
والعافية، وان يحفظ وطننا الغالي ويسدد خطى اجلميع خلدمته 
وحتقيق املزيد مما ننشده له من رقي ومنو وازدهار، وإلى رفع 

رايته في مختلف احملافل الدولية.
وتقبلوا خالص التقدير. كما بعث سموه أيضا رسالة أخرى الى 

املجلس جاءت كالتالي: معالي األخ مرزوق علي الغامن املوقر رئيس 

مجلس األمة، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، تلقينا بالتقدير 
رسالتكم الكرمية املتضمنة تهانيكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس 

األمة لنا مبناسبة عيد األضحى املبارك.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرمت عنه من طيب 

املشاعر وصادق الدعوات، لنسأل اهلل العلي القدير ان يعيدها على 
وطننا العزيز وشعبنا الكرمي وعلى األمتني العربية واإلسالمية 

باخلير واليمن والبركات، وأن يوفق اجلميع خلدمة الوطن الغالي 
وحتقيق كل ما ننشده له من تقدم وازدهار.

صاحب السمو ردّ على رسالة مجلس األمة لتهنئته مبناسبة تسميته قائداً للعمل اإلنساني

األمير لرئيس وأعضاء املجلس: تكرمي األمم املتحدة لوطننا العزيز يأتي تقديرًا 
وعرفاناً من العالم بالدور اإلنساني النبيل لدولة الكويت ومحل فخر جلميع املواطنني

الغامن تلقى رسالة حول قرار مجلس األمة املقدم بصورة مقترح من بعض النواب

ديوان احملاسبة: تكليف مؤسسة دولية متخصصة لتقييم أموال 
االحتياطي ينازع الديوان في دوره الرئيسي الذي حدده قانون إنشائه

إلدارة اموال االحتياطي بالهيئة 
العامة لالس����تثمار من جميع 
جوانبه����ا التنظيمية والفنية 
واحملاس����بية واالس����تثمارية 
اعتمادا على املعايير الدولية، 
وكذل����ك وض����ع برنامج كامل 
واالج����راءات  بالتوصي����ات 
املطلوب����ة لتحقيق أداء افضل 
لهذه االم����وال، فإنه ولئن كان 
هؤالء املتخصصون يعتبرون 
فنيني في مجال االستثمار بصفة 
عام����ة وفقا لقوانني اخرى، إال 
انه����م ال يع����دون فنيني طبقا 
لقان����ون إنش����اء الديوان، وال 
تتواف����ر فيهم صف����ة املوظف 
الفني وفقا للتعريف السالف 
بيانه، االمر الذي ال يجوز معه 
قانونا للديوان االستعانة بهم 

في اعمال التدقيق.

نتائج

التكليف احلالي  ان نطاق 
الوارد للديوان من مجلس����كم 
املوق����ر يتماثل م����ع مضمون 
احلالة املالية للدولة والعديد من 
الدراسات والتكليفات التي سبق 
ان اجنازها، وان قيام الديوان 
بتكليف مؤسسة مهنية الجناز 
هذا التكليف ينازع الديوان في 
دوره الرئيسي الذي حدده قانون 
انشائه، ورمبا يشوبه حالة من 
عدم احليادية لقيام املؤسسة 
التي سيكلفها الديوان بالعمل 
بتقيي����م االداء املهني للديوان 
من خالل الفصل في املالحظات 
على الهيئة العامة لالستثمار 
والتي لها وجهة نظر مخالفة 
لرأي الديوان، ومن جانب آخر 
ميكن ان تعترض الهيئة العامة 
الذي  التقرير  لالستثمار على 
سيصدر عن املؤسسة الدولية 
املتخصصة حال وروده مؤيدا 
لوجهة نظر ديوان احملاس����بة 
كون الديوان هو القائم بتعيني 

املؤسسة.
إن التكلفة املالية للتدقيق 
على البيان����ات املالية للهيئة 
العام����ة لالس����تثمار تق����در 
مببلغ 300 الف دينار كويتي 
للس����نة املالية الواحدة وذلك 
بخالف التدقيق على اجلوانب 
القرار  االس����تثمارية وتقييم 
االس����تثماري والت����ي تع����د 
م����ن املهمات اخلاص����ة والتي 
تف����وق تكلفتها تكلفة املهمات 
االعتيادية، واذا ما قدرنا التكلفة 
الالزم����ة الجناز التكليف على 
مدى 10 سنوات فإنها قد تفوق 
املبلغ املنص����رف على اعمال 

التدقيق بكثير.
وف����ي ضوء ما تق����دم فإن 
الديوان على االستعداد الجراء 

مايلي:
تضم����ني الدراس����ات التي 
ينجزه����ا بتكليف من مجلس 
االمة ألي جوانب اخرى يراها 
املجلس ولم يتم تغطيتها بتلك 

الدراسات.

الوزراء متى ارتأى ذلك ونعرض 
منها على سبيل املثال ما يلي:

الدراس����ة املعدة ع����ن أداء 
احملفظة الوطنية في سبتمبر 2011 
والتي اشتملت على دراسة كل 
اجلوانب التنظيمية والقانونية 
النشاء احملفظة ومقارنة قيمتها 
وأدائها وتداوالتها مقابل القيمة 
السوقية والتداوالت وأداء سوق 
الكويت لألوراق املالية وأرسلت 
ال����وزراء بتاريخ  إلى مجلس 
2011/10/3 لتصحي����ح مس����ار 
احملفظة مبا يعود بااليجاب على 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
ومت ارسال كتاب تذكير بتاريخ 

.2013/12/17
خامسا: املعوقات القانونية 

لتنفيذ التكليف
1- الرقاب����ة الفعال����ة على 
األموال العامة اختصاص اصيل 

لديوان احملاسبة
نصت امل����ادة 1 من قانون 
إنش����اء الديوان رقم 30 لسنة 
1964 وتعديالت����ه عل����ى ان 
تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة 
املالية تسمى ديوان احملاسبة 
وتلحق مبجل����س االمة«، كما 
نصت امل����ادة 2 على الغرض 
من إنش����اء الدي����وان، فنصت 
على »يهدف الديوان اساس����ا 
الى حتقيق رقابة فعالة على 
االموال العامة وذلك عن طريق 
ممارسة االختصاصات املخولة 
له مبقتضى هذا القانون، وعلى 

الوجه املبني فيه«.
2- ع����دم ج����واز قي����ام 
الديوان باالستعانة مبؤسسة 
دولي����ة متخصصة في املجال 

االستثماري
حيث إن املادة رقم 27 تنص 
عل����ى ان »يعهد ال����ى موظفي 
الديوان الفنيني - وفقا ألحكام 
ه����ذا القانون - القيام بأعمال 
التفتيش والفحص واملراجعة 
التي تتطلبها ممارسة الديوان 
الختصاصاته وال يجوز اسناد 
عمل من هذه األعمال الى احد 
موظفي الديوان اآلخرين، ولو 
كانت وظيفت����ه معتبرة فنية 

طبقا لقانون آخر«.
وكذلك نصت املادة 42 من 
ذات القانون على ان »املوظف 
الفني في تطبيق هذا القانون هو 
كل من يشغل احدى الوظائف 
العليا الفنية من وظائف احللقة 
الديوان  الثاني����ة مبيزاني����ة 
ويشترط فيمن يعني في احدى 
هذه الوظائف ان يكون حاصال 
على مؤهل ع����ال في احلقوق 
او التج����ارة من كلية جامعية 
معترف بها من اجلهة املختصة 

بالكويت او ما يعادلها«.
وعليه واذ تضمن التكليف 
الصادر من مجلس االمة بجلسة 
2014/5/14 املشار اليه بتكليف 
الدي����وان تكلي����ف مؤسس����ة 
دولي����ة متخصصة في املجال 
االستثماري للقيام بتقييم شامل 

2007/11/20 بتحويل صحيفة 
االس����تجوابني املوجه����ني الى 
وزير املالية األسبق والى وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الس����ابق الى ديوان احملاسبة 
لدراسة احملاور التي تضمنتها 
ومدى صحة الوقائع التي وردت 

في االستجوابني.
ه� � تقرير بش����أن متابعة 
عملي����ات التحقيق بالتداوالت 
التي متت في الفترة قبل اإلعالن 
عن صفقة زين بناء على تكليف 
مجلس األمة بجلسته املنعقدة 
بتاري����خ 2010/6/3 وذلك وفق 
األس����ئلة البرملانية ورد وزير 

التجارة والصناعة بشأنها.
و � تقرير ديوان احملاسبة 
بشأن دراس����ة وتقييم جتربة 
بعض اجله����ات احلكومية في 
تدري����ب غي����ر موظفيها، ومت 
إجن����از التقرير عل����ى الهيئة 
العامة لالس����تثمار واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
الكويتي للتنمية  والصندوق 
االقتصادية العربية، بناء على 
كتاب رئيس مجلس األمة املؤرخ 

في 2010/6/16.
ز � تقرير ديوان احملاسبة 
بش����أن أوضاع اس����تثمارات 
العامة للتأمينات  املؤسس����ة 
االجتماعي����ة والهيئ����ة العامة 
لالستثمار في رأسمال شركة 
بيت االستثمار العاملي )جلوبال( 
والسندات واألموال املدارة لتلك 
اجلهات حتى 2012/2/29 بناء 
على طلب جلنة حماية األموال 

العام ملجلس األمة.
ح- تقارير بإجناز تكليف 
مجلس األمة عن العقود املخاطبة 
بأحكام القانون رقم )25( لسنة 
1996 في ش����أن الكش����ف عن 
العموالت بالعقود التي تبرمها 
الدولة، وصدر عن الديوان عدد 
)15( تقرير تقريبا خالل الفترة 
من 1997 وحتى 2002 وبتاريخ 
2002/5/28 ورد للديوان كتاب 
مجل����س األمة رق����م )5 ب/1-
17343( بشأن موافقة مجلس 
املنعقدة يوم  األمة بجلس����ته 
االثنني املوافق 2002/5/27 على 
تعديل مواعيد التقرير وبحيث 
تدرج في بند خاص ضمن تقرير 
الديوان الس����نوي عن أعماله 
أو بتقرير خاص  ومالحظاته 
على أن يكون التقرير السنوي 
مشفوعا بالبيانات واملعلومات 
التي يتطلبها تطبيق القانون، 
ومازال الديوان يضمن تقريره 
السنوي للبيانات واملالحظات 

اخلاصة بهذا التكليف.
رابعا: الدراسات املتخصصة 
التي يعدها الديوان وفقا للفقرة 
الثانية من املادة )22( من قانون 

إنشائه:
الديوان يع����د مببادرة  إن 
منه دراسات خاصة باالستثمار 
ويقوم بإحالة تلك الدراسات إلى 
كل من مجلس األمة أو مجلس 

بإعداد تقرير دوري عن احلالة 
املالية للدولة خالل ثالثة أشهر 
من تاريخ انتهاء كل سنة مالية 
وذلك بن����اء على تكليف كتاب 
مجلس األمة رق����م )1/4/1/ب � 
20112( امل����ؤرخ في 1996/1/24 

ويتضمن احملاور التالية
٭ االحتياط����ي الع����ام للدولة 
واحتياط����ي األجي����ال القادمة 
وصافي رصي����د كل منهما في 

نهاية كل سنة مالية.
٭ قياس مدى سيولة وربحية 
مكونات االحتياطي العام للدولة 
ومكون����ات احتياطي األجيال 

القادمة.
٭ توزي����ع أص����ول احتياطي 
األجي����ال القادمة واالحتياطي 

العام ومعدل العائد عليها.
التي متت من  ٭املس����حوبات 
الع����ام واحتياطي  االحتياطي 

األجيال القادمة.
٭ مكونات الدين العام الداخلي 
املالية  واخلارجي وااللتزامات 
التي حتملتها الدولة لسداد الدين 

العام الداخلي واخلارجي.
٭ املشكالت التي تعرضت لها 
االحتياطيات ومالحظات الديوان 

عليها.
الى ان  وجت����در اإلش����ارة 
مجلسكم املوقر طلب حضور 
الدي����وان حلض����ور  ممثل����ي 
اجللس����ات السرية املخصصة 
ملناقش����ة تقرير احلالة املالية 

في عام 2006 و2009.
ب � تقرير ديوان احملاسبة 
عن فحص جميع املس����اهمات 
العينية للهيئة العامة لالستثمار 
تنفيذا للتوصي����ة املقدمة من 
بع����ض أعضاء مجل����س األمة 
بعد موافق����ة املجلس بتاريخ 
2003/6/21 على التقرير الثاني 
والعش����رين للجنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي عن مشروع 
الهيئة  القانون بربط ميزانية 
العامة لالستثمار وذلك بناء على 
طلب جلنة امليزانيات واحلساب 

اخلتامي مبجلس األمة.
ج � تقرير ديوان احملاسبة 
بشأن القرض املمنوح جلمهورية 
روس����يا االحتادي����ة )االحتاد 
الس����وفييتي س����ابقا( بن����اء 
على تكلي����ف مجلس األمة في 
جلسته السرية املنعقدة بتاريخ 
2006/7/18 والذي تناول طبيعة 
الق����رض ومدى التزام اجلانب 
الروس����ي بالوفاء بالتزاماته 
جتاه القرض والبدائل املطروحة 
الدين باس����تثمارات  ملبادل����ة 
مجدية في القطاعات احليوية، 
واجتماعات ومفاوضات اجلانبني 
الكويتي والروسي، والتسوية 
النهائية للمديونية املستحقة 
للكويت على جمهورية روسيا 

االحتادية.
د � تقري����ر بش����أن محاور 
استجواب وزير املالية السابق 
بناء على تكليف مجلس األمة 
بجلس����ته املنعق����دة بتاريخ 

من املادة 22 من قانون انشاء 
الديوان رقم 30 لسنة 1964

٭ يضع الديوان تقريرا سنويا 
يبس����ط من خالله املالحظات 
واوجه اخل����الف التي تقع بني 
الديوان واجلهات التي تشملها 
رقابته املالي����ة ويتضمن ذلك 
التي  التقرير فح����ص االوجه 
تس����تثمر فيها ام����وال الدولة 
ومراجع����ة حس����ابات ه����ذه 

االستثمارات.
وتتضمن تقاريره الدورية 
على اجله����ات احلكومية ذات 
الطابع االس����تثماري طلباته 
بتصحيح املس����ار للصناديق 
الس����يادية للكويت وذلك منذ 
الدي����وان  انش����ائه، ويتاب����ع 
مالحظات����ه اوال بأول حس����ب 
التي خولها له  االختصاصات 

قانونه رقم 30 لسنة 1964.

ثانيا: التقارير التي يبسطها 
القانون  الديوان وفقا الحكام 
رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية 

االموال العامة
٭ حدد القانون رقم 1 لس����نة 
1993 بش����أن حماي����ة االموال 
العامة في مادته الثانية االموال 
العامة بأنها ما يكون مملوكا او 
الدولة  خاضعا بقانون الدارة 
او احدى الهيئات واملؤسسات 
العامة والشركات واملنشآت التي 
تساهم فيها تلك اجلهات بنسبة 
ال تقل عن 25% من رأس����مالها 
بصورة مباشرة او غير مباشرة 
ويعتد في حتديد نسبة رأس 
التي  املال مبجموع احلصص 
للدول����ة او غيره����ا من جميع 
الهيئات ذات الشخصية املعنوية 

العامة او الشركات.
٭ يعد الديوان تقريرا شامال كل 
ستة اشهر عن االموال املستثمرة 
لكل جهات الدولة التي يشرف 
عليها ويتم تسليم نسخة من 
الديوان  التقرير ومالحظ����ات 
عليهما الى رئيس مجلس االمة 
وذلك تنفيذا حلكم املادة 7 من 
القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن 

حماية االموال العامة.
ثالثا: التقارير التي يعدها 
الديوان بناء على تكليف مجلس 
ال����وزراء وفقا  االمة ومجلس 

للمادة 25 من قانون انشائه
٭ يقوم الديوان بإجناز تقارير 
عن كل التكليفات التي ترد له من 
مجلس االمة ومجلس الوزراء 
وفقا مل����ا تنص عليه املادة 25 
من قانون انشائه، ومن امثلة 

تلك التقارير:
التقاري����ر الصادرة إلجناز 
التكليفات الت����ي ترد للديوان 

من مجلس األمة:
الديوان ع����دد 136  أجن����ز 
تقريرا تقريبا حتى 2013/3/31 
عن تكليفات وردت من مجلس 
األمة ونورد فيما يلي أمثلة من 

تلك التكليفات:
أ � إجناز تكليف مجلس األمة 

املعايير الدولية، وكذلك وضع 
برنام����ج كام����ل بالتوصيات 
واالجراءات املطلوبة لتحقيق 
اداء افض����ل له����ذه االموال من 
اموال االحتياطي  اجل سالمة 

وعوائدها.
الديوان فور ورود  وباشر 
التكلي����ف باتخ����اذ االجراءات 
املعتادة لدراسته واجنازه، حيث 
اتض����ح ان النطاق املوضوعي 

والزمني يتمثل في:

النطاق الموضوعي للتكليف

٭ تقييم ش����امل الدارة اموال 
االحتياطي من جميع جوانبها 
التنظيمية والفنية واحملاسبية 
واالس����تثمارية اعتم����ادا على 

املعايير الدولية.
كام����ل  برنام����ج  ٭ وض����ع 
بالتوصيات واالجراءات املطلوبة 
لتحقيق اداء افضل لهذه االموال 
من اجل سالمة اموال االحتياطي 

وعوائدها.

النطاق الزمني الذي يغطيه 
التكليف

٭ يتحدد نطاق التكليف انطالقا 
من اس����تنتاجات ومالحظات 
تقارير ديوان احملاسبة للفترة 

من 2004 الى 2013.

مقدمة

ان كل م����ا ورد بتكلي����ف 
مجلس االمة يدخل ضمن صميم 
عمل الديوان وميارس����ها وفقا 
التي خولها له  الختصاصاته 
قانون انش����ائه رقم 30 لسنة 
1964، كما ان االعضاء مقدمي 
اقتراح التكليف اس����تندوا الى 
تقارير الديوان الستنتاج وجود 
خلل وضعف متكرر في نواح 
متعددة تتعلق ب����إدارة اموال 
االحتياطي واداء هذه االموال 
محليا وعامليا، كما ان الديوان 
دأب عل����ى اجن����از تكليف����ات 
ودراسات في مجال االستثمار 
منذ فت����رة زمنية طويلة منها 
ما كلفه به املجلس ومنها ما مت 
اجنازه بناء على رغبة االدارة 
العلي����ا بالديوان ف����ي متابعة 
اداء اجلهات املش����مولة برقابة 

الديوان.

أوال: التقارير التي يبسطها 
الديوان وفق����ا للفقرة االولى 

تلق����ى رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن رسالة من رئيس 
ديوان احملاس����بة عبدالعزيز 
العدساني تتعلق بقرار التكليف 
املقدم من بع����ض النواب بأن 
يتولى الديوان تكليف مؤسسة 
دولية متخصص����ة في املجال 
االستثماري للقيام بتقييم شامل 
ألم����وال االحتياطي من جميع 

جوانبها.
وأكد العدساني في رسالته 
ان مث����ل ه����ذا التكليف ينازع 
الديوان في دوره الرئيسي الذي 
حدده قانون إنشائه، وجاء نص 

الرسالة كالتالي:
ال����ى كتابك����م  باإلش����ارة 
 )KNH � 11456 � رق����م )2014 
امل����ؤرخ 2014/5/19 واملتضمن 
موافقة مجلس األمة بجلسته 
املعقودة بتاري����خ 2014/5/14 
على االقتراح بقرار املقدم من 
بع����ض األعضاء ب����أن يتولى 
ديوان احملاسبة تكليف مؤسسة 
دولية متخصص����ة في املجال 
االستثماري للقيام بتقييم شامل 
ألم����وال االحتياطي من جميع 
جوانبه����ا التنظيمية والفنية 
واحملاس����بية واالس����تثمارية 
اعتمادا على املعايير الدولية، 
وكذل����ك وض����ع برنامج كامل 
بالتوصيات واإلجراءات املطلوبة 
لتحقيق أداء أفضل لهذه األموال 
من أجل سالمة أموال االحتياطي 

وعوائدها.
يس����رنا ان نرف����ق لك����م 
مذكرة للع����رض على مجلس 
األم����ة متضمن����ة رأي ديوان 
احملاس����بة في التكليف املشار 
اليه واملعوقات القانونية التي 
حتول دون إجنازه، والديوان 
اذ يثمن دور مجلس����كم املوقر 
وحرصه عل����ى حماية األموال 
العامة فإنه على أمت االستعداد 
الدراسات على  للقيام بإجناز 
النحو الذي تغطي فيه احملاور 
ف����ي تكليفكم، ومبا  املطلوبة 
يكفل حتقيق املصلحة العامة 

املتوخاة.
مذكرة للعرض على مجلس 
االم����ة بش����أن تول����ي ديوان 
احملاس����بة تكليف مؤسس����ة 
دولية متخصص����ة في املجال 
االس����تثماري بالقيام بتقييم 
شامل الدارة اموال االحتياطي 

بالهيئة العامة لالستثمار.
ورد لديوان احملاسبة كتاب 
رئيس مجلس االمة رقم 2014 
� KNA � 11456 الصادر بتاريخ 
2014/5/18 واملتضم����ن موافقة 
مجلس االمة على االقتراح بقرار 
املقدم من بعض االعضاء بأن 
يتولى ديوان احملاسبة تكليف 
مؤسسة دولية متخصصة في 
املج����ال االس����تثماري بالقيام 
بتقيي����م ش����امل الدارة اموال 
االحتياطي من جميع جوانبها 
التنظيمية والفنية واحملاسبية 
واالس����تثمارية اعتم����ادا على 

عبدالعزيز العدسانيمرزوق الغامن

أولياء األمور وال عالقة لوزارة 
التربية بها.

وفي التفاصيل، بني العوضي 
أن ثانوية عبد الرحمن البصير 
مهجورة منذ س���بع سنوات 
بحجة أن املبنى آيل للسقوط 
وهناك خطر على سالمة وحياة 
»أبنائن���ا الطلبة«، ولم يتخذ 
بهذا املبن���ى أي إجراء بالهدم 
وإعادة البناء أو اإلصالح أو أي 
شيء آخر، مضيفا أن ثانوية 
فلسطني حتكي نفس حكاية 
أختها مدرس���ة البصير، لكن 

الفترة هي ثالث سنوات.

اس���تغرب عضو مجلس 
األمة النائ���ب كامل العوضي 
م���دى اإلهمال والكس���ل في 
التربي���ة فيما يخص  وزارة 
التخطيط املستقبلي السليم 
حتى ولو على املدى القصير، 
مبينا أن ثالث ثانويات للبنني 
في منطق���ة الرميثية خرجت 
عن إطار اخلدمة ويطلب من 
أولياء أمورهم ضرورة نقلهم 
إلى مناطق أخرى قريبة مثل 
بيان والساملية كأن انتقال آالف 
الطلبة دفعة واحدة مس���ألة 
كامل العوضيبس���يطة وهي من مسؤولية 

العوضي: كل مدارس البنني في الرميثية 
ستكون خارج اخلدمة السنة املقبلة ان اجلهاز االداري للدولة 

مهترئ ومخترق، وأن املال 
العامة بال حماية حقيقية، 
مستشهدا مبا ذكره تقرير 
الديوان عن وزارة الشباب 
والتي تعتبر جديدة نسبيا 
اال انها لم تختلف عن بقية 
الوزارات القدمية في الهدر 
املالي والتنفيع واالنتقائية 
القانون، معربا  ومخالفة 
عن أسفه أن تكون وزارة 
الشباب التي يجب أن تكون 
مثاال للشباب في تطبيق 
القانون واحترامه واحلفاظ 
على األموال العامة حتولت 
الى تأكي���دا على أن عدم 
احترام القانون هو النهج 

السائد في أجهزة الدولة.
واضاف النائب النصف 
أنه سيبحث مع عدد من 
التعامل  النواب كيفي���ة 
الواردة في  مع املخالفات 
تقارير ديوان احملاس���بة 
لك���ي تك���ون ذات قيمة 
وليست حبرا على ورق 
وال يحاس���ب املخالف���ني 
خاص���ة بع���د ان تكررت 
كثيرا من املخالفات دون 
حترك حكومي، مؤكدا أن 
جميع االحتماالت واألدوات 
الدستورية قابلة للتفعيل 
وذلك حماية لألموال العامة 
وحملاسبة املتسببني في 

التجاوزات واملخالفات.

احلكوم����ة مطالبة باألخذ 
مبالحظات الديوان واصالح 
أخطاء اداراتها وأجهزتها، 
املتس����ببني  واحال����ة 
بالتج����اوزات الى النيابة 
العامة للحفاظ على أموال 
العام����ة، واضاف  الدولة 
»كما أن مسؤولية أعضاء 
مجلس األمة تفعيل أدواتهم 
الدستورية لتحقيق الرقابة 
البرملانية على تلك املخالفات 
وليس االكتفاء باالستشهاد 
مبا في تلك املخالفات في 

تصريحاتهم«.
وب���ني النائب النصف 
أن املخالفات التي تكشفها 
تقارير »احملاسبة« تؤكد 

أوض����ح النائب راكان 
النصف أن تقارير ديوان 
احملاس����بة متثل أحد أهم 
األدوات لكشف الفساد في 
األجهزة احلكومية، اال انها 
ولالسف على مدى سنوات 
طويلة لم يتم التعامل معها 
بصورة جدية س����واء من 
البرملانات،  أو  احلكومات 
مضيف����ا: وما أدل من ذلك 
س����وى تصري����ح رئيس 
الديوان السيد عبدالعزيز 
العدس����اني الذي عبر عن 
أسفه لعدم تفاعل السلطتني 

مع تقاريره.
وق����ال النائب النصف 
في تصري����ح صحافي إن 

راكان النصف

النصف: تقارير »احملاسبة« تؤكد أن املال العام بال حماية حقيقية

الديوان على 
استعداد لتضمني 

الدراسات التي 
ينجزها بتكليف 

من مجلس االمة 
ألي جوانب اخرى 

يراها املجلس ولم 
يتم تغطيتها بتلك 

الدراسات

التكليف رمبا 
يشوبه حالة من 

عدم احليادية لقيام 
املؤسسة التي 

سيكلفها الديوان 
بالعمل بتقييم األداء 

املهني للديوان 
من خالل الفصل 
في املالحظات 

على الهيئة العامة 
لالستثمار والتي لها 
وجهة نظر مخالفة 

لرأي الديوان
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العمل التطوعي االجتماعي أرقى مفاهيم 
التطوع ويجسد أسمى معاني االنتماء 

والوالء للوطن 

املشاركة في األعمال االجتماعية جتعل 
الفرد يشعر بدوره وقيمته في احلياة

أمتنى تطوير العمل في املجاالت 
الصحية ونقل املراكز الطبية لتكون 

مطلة على ممشى 

ديننا اإلسالمي احلنيف حثنا على 
االهتمام باملريض ورعايته 

اكتسبت املثابرة واإلقدام والتميز 
وتعلمت قواعد وأساسيات التخطيط 

اإلستراتيجي وإدارة األزمات من خالل 
العمل في القطاع النفطي 

املرأة الكويتية انخرطت في كل 
املجاالت الصعبة وأثبتت كفاءتها 
وحضورها وقدرتها على املنافسة

القطاع النفطي يفضل الرجل أكثر من 
املرأة لوجود أغلب املصانع واحلقول 

في مواقع صحراوية نائية 

تأثرت بوالدي ـ رحمه اهلل ـ وتعلمت 
منه الكثير

تعلمت من إدارة الوقت جدولة نشاطاتي 
وأحرص على حتقيق التوازن بني كل 

مهماتي

رابطة »إيجابية 
كويتية« التزال حتت 

التأسيس وتعمل 
وفق ما هو متاح 

وبدأت فكرتها عندما 
شاركت منطقة 

اليرموك في برنامج 
»املدن الصحية 

النموذجية« ونهدف 
إلى أن تكون كل 

مناطق ومدن الكويت 
منوذجية

حاورتها: دانيا شومان

والتطوير وإبقاء بيئة العمل 
محفزة وآمنة.

ملاذا يظل متثيل الكويتية 
في القطاع النفطي متواضعا 

مقارنة بالرجل؟
٭ املرأة الكويتية انخرطت 
ف���ي كل املج���االت الصعبة 
وأثبتت كفاءتها وحضورها 
وقدرتها على املنافس���ة اما 
في شركة النفط فقد اثبتت 
قدرتها على التنافس الوظيفي 
وأصبحت مديرة ونائبة مدير 

ورئيسة قسم. 
وس���بب جن���اح امل���رأة 
الكويتية وظيفيا ألنها كانت 
تعط���ي من قلبه���ا، وطبعا 
أمتنى ان يتاح لها العمل في 
املناصب اإلدارية العليا، رغم 
ان القطاع النفطي على وجه 
اخلصوص يفضل الرجل اكثر 
من تفضيله للمرأة الن اغلبه 
مصانع ومواقع صحراوية 
نائية وهذا السبب الذي يجعل 
الرجل اكثر حضورا وحظا في 

هذا القطاع احليوي، 
ولكن هذا لم مينع من ان 
القطاع النفطي سجل حضورا 
بطوليا لع���دد من الكفاءات 

النسائية الكويتية. 

وراء كل رجل عظيم امراة، 
فمن يقف وراء جناحاتك؟

٭ تأثرت بوالدي رحمة اهلل 
علي���ه وال���ذي كان نوخذة 
التي  وكثيرة هي األش���ياء 

تعلمتها منه.
وال أنسى قياديي القطاع 
النفطي والذين تأثرت بهم 
ومنه���م على س���بيل املثال 
ال احلص���ر: م.خالد الفليج، 
العربيد، م.يعقوب  م.احمد 
الدوب، م.سارة اكبر الرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة كويت 

اينرجي حاليا. 

كيف توفقني بني عملك 
اخلاص و»التطوعي« 

والعائلة؟
الوقت  إدارة  ٭ تعلمت من 
جدولة نشاطاتي وحرصت 
على حتقيق التوازن بني كل 

مهماتي.

كلمة اخيرة؟
٭ كلما حتمس���نا للقضايا 
االجتماعي���ة وأدركنا أبعاد 
التطوعي  العمل االجتماعي 
ودور األهال���ي أت���ى العمل 
إيجابية  االجتماعي بنتائج 
وحقيقية، وحتفزنا على ذلك 
دعوة قائدنا صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، 
عندما قال »ط���وروا األداء 
احلكومي، وساعدوا احلكومة 
واملجلس على إيجاد احللول 

والقضاء على املعوقات«.

لو عرضت عليك احلقيبة 
الوزارية، فأي وزارة 

ستختارين؟
٭ بحكم طبيعة عملي السابقة 
العملية والعلمية  وخبراتي 
ودراس����تي س����أختار وزارة 
الصح����ة، فتخصصي علوم 
طبية مساندة وعملت كنائب 
املدير للش����ؤون اإلدارية في 
مستش����فى األحمدي، ولعل 
اهم هدف أسعى اليه لتطوير 
العمل الصحي ولو كان األمر 
بي����دي لقمت بنقل كل املراكز 
الصحية لتك����ون مطلة على 
ممشى وتكون القاعة األرضية 
بداخلها زجاجية شفافة مطلة 
على منظر، واالهم ان توضع 
شاشات عرض توعوية عمالقة 

بداخلها. 

وما اول قرار ستتخذينه في 
حال توليك املنصب الوزاري؟

٭ بصراح����ة س����يكون اول 
قرار ل����ي تعليم العاملني في 
املراكز الصحية واملستوصفات 
واملستشفيات ثقافة استقبال 
املرضى، واالهتمام كذلك بأماكن 
انتظار املرض����ى، فاالهتمام 
باملري����ض حث علي����ه ديننا 
اإلسالمي احلنيف ومن مبدأ 
مقابلة املريض بالكلمة الطيبة، 
فالعالج لي����س دواء فقط بل 
ان لالستقبال احلسن الطيب 
للمرضى أثرا طيبا مس����اعدا 

لتقبل املريض. 

ماذا استفدت من التجربة في 
القطاع النفطي؟

٭ ف���ي احلقيق���ة أعطتني 
اكثر من ش���يء ومنها مثال 
املثابرة واإلقدام واإلصرار 
عل���ى اإلجن���از والتمي���ز، 
وعلمتني قواعد وأساسيات 
التخطي���ط اإلس���تراتيجي 
وإدارة األزم���ات، وصفات 
ومه���ارات املدي���ر احملصن 
ضد الرصاص، وأسس صقل 
وتطوير العنصر البشري 
التنمية  الذي يعتبر دعامة 

من الفرق من سيدات فاضالت 
سواء ربات منزل او متقاعدات 
من صاحبات اخلبرة وموظفات 
وكلهن ساهمن في إجناح دخول 
اليرموك ال����ى خارطة العالم 
كمدينة منوذجية، وذلك بفضل 
تعاون اجلميع لتحقيق هذا 
اإلجناز، فمثال خالل البرنامج 
كان الهدف حتقيق 80 خدمة 
العتبار اليرموك مدينة عاملية 
منوذجية، وقد حققت الفرق 
التطوعية املشكلة من مجلس 
حي املنطقة واملختار وأهالي 
املنطقة 60 خدمة من أصل 80 
اي حوالي 80٪ من املطلوب 
بف����ارق كبير، وه����ذا ما أّهل 
اليرموك لتكون مدينة عاملية 
منوذجية، ومن هنا جاءت فكرة 
تكوين الرابطة بدافع الغيرة 
على كل مناطق الكويت بهدف 
ان تصبح مناطق ومدن الكويت 
منوذجية. وفي البداية كانت 
الرابطة مش����كلة من سيدات 
ولك����ن اآلن نرح����ب بدخول 
الرجل، وقمنا بتطعيم بعض 

الفرق بالرجال.

تؤمنني باألعمال التطوعية 
بشكل كبير بدليل انك 

عضوة في اكثر من نشاط، 
ما رؤيتك للعمل التطوعي 

بشكل عام؟
٭ جالئل األعمال وعظيمها ال 
إال بالعمل اجلماعي،  تتحقق 
والبد من تعاون أبناء املجتمع 
لتطوير مجتمعاتهم وحري 
بكل فرد في املجتمع املشاركة 
في أي عمل تطوعي اجتماعي 
يرى نفسه قادرا أو يستطيع 
املشاركة فيه دون أن ينتظر 
من وراء ذلك مردودا ماديا بل 
السعي إلى كسب األجر واملثوبة 
من اهلل، لذا إن املش����اركة في 
األعمال االجتماعية جتعل من 
الفرد عضوا فاعال في مجتمعه 
يشعر بقيمته ودوره في صنع 
مجتمع متحضر راق ومترابط 
محب متكاتف، يسعى للتنمية 

والتطوير.

من متخصصة في مجال 
البترول الى ناشطة في اخلدمة 

املجتمعية، كيف متكنت من 
االنتقال بني مجالني مختلفني؟

٭ العمل التطوعي االجتماعي 
يجسد أسمى معاني االنتماء 
والوف����اء والعط����اء للوطن 
ويرتق����ي بأجيال����ه، وعملي 
األسبق كناظر للخدمات الطبية 
واإلدارية مبستشفى األحمدي 
التابع لش����ركة نفط الكويت 
النفطي كله،  القطاع  ويخدم 
كما ان عملي الس����ابق ككبير 
اختصاصيني موارد بش����رية 
بعد حصولي على ماجستير 
إدارة أعم����ال يترك����ز عل����ى 
مس����تجدات صناعة املوارد 
البشرية، وخبرتي في هذين 
العملني جعلتني استش����عر 
الش����به بني ما قمت به أثناء 
عملي وما أقوم به حاليا في 
فريق »إيجابية كويتية« خلدمة 

الناس والتنمية والتطوير.

دائما ما يفضل األفراد في 
الكويت احلصول على لقب 

»ناشط سياسي«، ولكنك 
فضلت النشاط في اخلدمة 

املجتمعية، فلماذا؟
التطوعي في  العم����ل  ٭ 
اخلدم����ة املجتمعية هو أرقى 
مفه����وم للتط����وع من وجهة 
نظري، بل هو حجر أس����اس 
اي عمل تطوعي، وبالنس����بة 
لي ارى ان����ه يجب ان نرتقي 
مبفهوم التطوع كقيمة ومبدأ 
وهي دعوة لنشر وتعزيز ثقافة 
العم����ل التطوعي االجتماعي 
املنظم ودعم املبادرات الرائدة 
خلدمة املجتمع والعمل بروح 
الفريق الواحد، وخير الناس 

أنفعهم للناس.

على الرغم من انك تتمتعني 
بشبكة عالقات واسعة في 

املجتمع، فلماذا لم تفكري في 
خوض االنتخابات؟

٭ في احلقيقة كان اجلميع من 
حولي يشجعني على خوض 
غمار جتربة الترشح النتخابات 
مجلس األم����ة، ولكنني كنت 
ارف����ض هذه الفك����رة، ولكن 
لألمان����ة ف����إن الفك����رة اآلن 
حاض����رة بجدي����ة خل����وض 
أما س����بب رفضي  التجربة، 
للفكرة في السابق فهو انني 
كنت أصب جام اهتمامي على 
عملي في شركة نفط الكويت، 
وأحببت العمل في فرق وجلان 
التخطيط اإلستراتيجي التي 
استحدثتها مؤسسة البترول 
الكويتي����ة لالهتمام بصناعة 
كوادر اإلنسان املؤهل للعمل 
في القطاع النفطي، باإلضافة 
الى مش����اريع تطوير املوارد 
البشرية، وكل هذا كان يأخذ 
كل وقتي، لذا لم أفكر أبدا في 
خوض االنتخابات، ولكن االن 
وبعد ان تقاع����دت من عملي 
الترش����ح  قد تصب����ح فكرة 
لالنتخابات البرملانية القادمة 

حاضرة.

من أين جاءت فكرة »رابطة 
إيجابية كويتية« والتي انت 

عضو مؤسس فيها؟
٭ الرابط����ة الت����زال حت����ت 
التأسيس ولكنها اآلن تعمل 
وفق ما هو متاح، وبدأت فكرتها 
الرئيسية عندما شاركت منطقة 
اليرموك في برنامج عاملي اسمه 
النموذجية«  »املدن الصحية 
وشارك في دعم اسم اليرموك 
ف����ي البرنامج مختار وأهالي 
منطقة اليرموك لدفع حتقيق 
منطقتهم لتنجح في الدخول 
الى البرنامج، ومت تشكيل عدد 

نساء الكويت دائما 
ما انطبق عليهن القول 

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

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

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

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

»وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة 

نتعرف من خاللها على
رائدات ومختلفات 

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

بعلمها، بتميزها، أو 
بنشاطها في خدمة بلدها 

الكويت، بل ساهمت 
في تغيير املجتمع إلى 

االفضل.
نستعرض خالل هذه 
الصفحة أحاديث سيدات 
مميزات يروين جتاربهن 

اخلاصة،  على شكل 
تاريخ مختصر لقصة 

متيز بطلتها امرأة مميزة 
جدا.

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

خدمة مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw

للتواصل مع الصفحة

الناشطة االجتماعية أكدت أنها تفكر بجدية في خوض االنتخابات البرملانية املقبلة

نهاد الفريح لـ »األنباء«: لو توليت مهام 
»الصحة« التخذت قرارًا بتعليم العاملني

في مختلف قطاعاتها ثقافة استقبال املرضى
تؤمن الناشطة في اخلدمة املجتمعية نهاد الفريح بأن العمل التطوعي يجسد أسمى معاني االنتماء والوفاء والعطاء للوطن ويشعر الفرد بدوره وقيمته في احلياة، 
كما انها متتلك رؤية خاصة لتطوير القطاع الصحي في البالد وأيضا للكثير من النواحي التطوعية. ولعل ابرز األسباب التي أدت الى إنشاء رابطة »إيجابية كويتية« والتي 

تعتبر الفريح من مؤسسيها هي املسابقة العاملية للمدن النموذجية التي شاركت فيها منطقة اليرموك، وكانت من أعضاء الفرق التي ساهمت في وضع اليرموك 
على اخلارطة العاملية للمدن النموذجية.  وأكدت الفريح في لقاء خاص مع »األنباء« ان املرأة الكويتية انخرطت في كل املجاالت الصعبة وأثبتت كفاءتها وحضورها 

وقدرتها على املنافسة، متمنية ان تتاح للسيدات فرصة العمل في املناصب االدارية العليا بالدولة، قائلة: »لو عرضت علي احلقيبة الوزارية فسأختار »الصحة« وأول 
قرار سأتخذه هو تعليم العاملني في املراكز الصحية واملستوصفات واملستشفيات ثقافة استقبال املرضى ونقل املراكز الصحية لتكون مطلة على ممشى وتكون 

القاعة األرضية بداخلها زجاجية شفافة مطلة على منظر«، مشددة على ان الدين اإلسالمي احلنيف حث على االهتمام باملريض ورعايته. وأوضحت انها تفكر بجدية 
في خوض االنتخابات البرملانية املقبلة خاصة بعد ان تقاعدت عن العمل، مشيرة الى انها اكتسبت املثابرة واإلقدام واإلصرار على اإلجناز والتميز وتعلمت قواعد 

وأساسيات التخطيط االستراتيجي وادارة األزمات من خالل عملها في املجال النفطي، وفيما يلي التفاصيل: 

املرأة الكويتية اثبتت كفاءتها في مختلف مجاالت العمل 

نهاد الفريح متحدثة الى الزميلة دانيا شومان                                                                        )احمد علي( 

ضرورة تعليم العاملني في املستشفيات واملراكز الصحية ثقافة استقبال املرضى
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اخلالد إلى إمارة موناكو حلضور
االجتماع الوزاري لـ »اإلنتربول«

يغادر البالد صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد على رأس وفد أمني رفيع 

املستوى متوجها إلى إمارة موناكو للمشاركة في االجتماع 
الوزاري للدورة الـ 83 للجمعية العامة للشرطة اجلنائية 

الدولية )اإلنتربول(، خالل الفترة من 2014/11/5-2.
ويشارك في االجتماع وزراء ومسؤولون بارزون في مجال 

األمن من البلدان األعضاء والبالغ عددها 190 دولة. وقال 
بيان صادر عن الداخلية انه سيرافق نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية وفد أمني رفيع املستوى.

الشيخ محمد اخلالد

البدني���ة والصحية  اللياقة 
للخدمة كرجل إطفاء.

3 � أن يكون املتقدم حس���ن 
الس���معة، محمود الس���يرة 
والسلوك، وأال يكون قد سبق 
احلكم عليه بعقوبة جنائية 
أو أي جرمية مخلة بالشرف 
واألمان���ة ما لم يك���ن قد رد 

اعتباره.
٭ علم���ا انه س���يتم إحلاق 
ب���دورة »إنعاش«  املقبولني 

ملدة شهر.
٭ وقال بيان صادر عن اإلطفاء 
ان الطلب���ات تقدم من اليوم 
2014/11/2 وحتى 2014/11/27 
بإدارة الشؤون اإلدارية � قسم 

التعيينات وإنهاء اخلدمة.

»اإلطفاء« تسمح ملنتسبيها املستقيلني 
و»املنقطعني« بالعودة وفق ضوابط

أمير زكي

العام  املدير  أعلن نائ���ب 
للش���ؤون املالي���ة واإلدارية 
التركيت عن  العميد م.خالد 
القبول والتسجيل  فتح باب 
لطلبات إع���ادة التعيني  من 
رجال اإلطفاء منتسبي اإلدارة 
الذين انتهت خدمتهم بسبب 
أو االنقطاع عن  االس���تقالة 
العامة  العمل وفقا للشروط 

التي وضعتها اإلدارة وهي:
1 � أن يكون املتقدم لدية خدمة 
سابقة باإلدارة العامة لإلطفاء 
وقد انتهت بسبب االستقالة 

أو االنقطاع عن العمل.
العميد خالد التركيت2 � أن يجتاز املتقدم اختبارات 

alsraeaa1@gmail.comسوالف أمنية
حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

احلجز واحلبس االحتياطي
يعاني ضباط الشرطة وسلطات 

التحقيق )النيابة العامة - التحقيقات( 
وكذلك احملاكم الكثير من املشاكل 
املتعلقة بالتعديل الذي أدخل على 

قانون اإلجراءات الكويتي بشأن تقليل 
مدة احلجز املمنوحة لضباط الشرطة 
)املباحث( من 4 أيام الى يومني وتقليل 
مدة احلبس االحتياطي من 21 يوما الى 

10 أيام.
يحدثني زمالء يشغلون مناصب رؤساء 

حتقيق انهم باتوا يرفضون حبس 
املتهمني في الكثير من القضايا حتى 
اخلطرة منها مثل املشاجرات العنيفة 

ويخلون سبيلهم بضمان مالي أو 
شخصي جتنبا لتوابع قرار احلبس.

رؤساء التحقيق يشيرون الى ان تعديل 
القانون أصبح عبئا عليهم فباتوا يعانون 

منه فعندما يقدم رئيس حتقيق على 
حبس متهم فإن املدة املمنوحة له هي 8 
أيام، حيث ان اليومني املمنوحني لضباط 
الشرطة حتسب من تلك الفترة وما ان 

يستكمل أوراق القضية حتى يسارع في 
إرسال امللف الى احملكمة لتجديد احلبس 

أو إخالء سبيل املتهم.
كثيرة هي القضايا التي تتأخر في 

وصول ملفاتها الى احملكمة لعدم وجود 
مندوب لدى التحقيق فأصبح القاضي 

ملزما بإخالء سبيل املتهم.
احملاكم تكدست بالقضايا بسبب تقدمي 

قضايا جتديد أوامر احلبس على القضايا 
األخرى، أما إدارة السجون فحالها بات 

كحال الطريد الذي يتلقى السهام من كل 
جهة وال يعرف في أي اجتاه يذهب.

املقترح الذي تقدم به أعضاء مجلس 
األمة إللغاء التعديل على مواد قانون 

اإلجراءات يجب ان تسانده وزارتا 
الداخلية والعدل بعد ان شعرتا بحجم 
املشكلة وتزايد أعداد القضايا وخاصة 

املشاجرات منها بسبب التعديل السابق 
لفرض نوع من احترام القانون على من 
يشعر بأنه بات مستهترا بالقوانني وال 

يبالي بها.

بجمي���ع املواطنني واملقيمني 
الى عدم االنسياق وراء هذه 
االتصاالت الهاتفية التي قد ترد 
البالد أو خارجها،  من داخل 
العديد  خصوصا بعد ورود 
من البالغات وتسجيل كثير 
من قضايا النصب واالحتيال 
لضحايا وقعت فريسة لهؤالء 

احملتالني.
وتؤكد إدارة اإلعالم األمني 
ان أجه���زة وزارة الداخلي���ة 
املعنية تقف باملرصاد ملثل هذه 

حذّرت من اتخاذ كل اإلجراءات القانونية حيال النصابني

»الداخلية«: محتالون ينصبون على املواطنني 
واملقيمني باتصاالت هاتفية لتحديث البيانات

املمارسات وستعمل على اتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيال من 
يثبت ضلوعهم في عمليات 

النصب واالحتيال.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

في إشارة ملا أشارت إليه 
»األنباء« في أكثر من قضية 
النصب على  وآخرها قضية 
التجارة  ف���ي وزارة  موظف 
بالربح والنصب عليه ب� 120 
دين���ارا والتخطيط للنصب 
عليه ب���� 570 دينارا، ذكرت 
إدارة اإلع���الم األمن���ي ف���ي 
وزارة الداخلية انه مت رصد 
عمليات نصب واحتيال على 
بعض املواطنني واملقيمني عبر 
اتصاالت هاتفية من أطراف 
تدعي أنها متثل بنوكا وشركات 
اتصاالت وترغب في حتديث 
بيانات عمالئها أو ترغب في 
تسليم جوائز بأرباح معينة 
لهم، وحتذر اإلدارة من مغبة 
الوقوع في عمليات النصب 
واالحتي���ال الت���ي تتم عبر 
هذه األطراف ما يتسبب في 
وقوع ضحايا لهذه املمارسات 

امللتوية.
أحدث خبر نشرته »األنباء« حول قضية نصب تعرض لها موظف في التجارةوأهابت إدارة اإلعالم األمني 

»اإلعالم األمني«: ارتداء املالبس الشتوية اليوم
أعلنت إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
عن البدء بارتداء عموم منتسبي أجهزة الشرطة 
من ضباط وضباط صف وأفراد للزي الشتوي 

األسود، وذلك اعتبارا من صباح اليوم األحد.

وأوضح����ت ان هذا اإلعالن يأتي حتى يكون 
معلوما لدى كل املواطنني واملقيمني الزي الشتوي 
لعموم منتس����بي الش����رطة واختالفه عن الزي 

الصيفي.

»جمارك املطار« أحبطت تهريب ماريغوانا وترامادول
أخفاها بنغاليان ومصري في فلفل ومعسل سلوم وحلم نيء

طرق التهريب املبتكرة، مشيدا 
في تصريح خاص ل�»األنباء« 
باجلهود الرامية ملالحقة هذه 
التجارة غير املشروعة والتي 
تش���كل خطرا جسيما على 
الصحة العام���ة للمواطنني 

واملقيمني.
الفه���د ان رجال  وق���ال 
جمارك املطار احبطوا خالل 
االيام املاضية محاولة تهريب 
كميات من احلبوب املخدرة 

أمير زكي - محمد الجالهمة

أك���د مراقب ع���ام مطار 
الكويت الدولي سليمان الفهد 
حرص االدارة العامة للجمارك 
على احلد م���ن تدفق املواد 
املخدرة بجميع انواعها الى 
داخل البالد، مشيرا في الوقت 
الى ان رجال اجلمارك  ذاته 
يتلقون دورات مكثفة ملواكبة 

املخدرات أخفيت في اللحم الني  احلبوب واملاريغوانا التي ضبطت مع البنغالي   معسل السلوم لغم باحلبوب املخدرة 

الت���ي مت اخفاؤه���ا بطرق 
مبتكرة.

واضاف الفهد ان املفتشني 
اجلمركيني اوفقوا وافدا بنغاليا 
قادما من دكا وقد اخفى 600 
حبة مخدرة في الفلفل املجفف 

واللحم النيء.
وأض���اف الفهد: مت إلقاء 
القبض على مصري اخفى 200 
حبة مخدرة من الترامادول 
في معسل السلوم الذي قدم 

به من موطنه، كما مت ضبط 
وافد بنغالي قدم الى البالد 
وبحوزته 4 سجائر ملغمة 
باملاريغوان���ا، وقام بإخفاء 
هذه املواد املخدرة في حقيبة 

مالبسه.
واك���د ان جميع املوقفني 
االدارة  مت اخطار مدير عام 
العامة للجمارك خالد السيف 
الذي امر بإحالتهم الى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.

شبو وحشيش أحال 4 مواطنني و3 خليجيني ومصريًا
إلى املكافحة وتوقيف متغيبني ومسروقة في اجلهراء

الرائد مطلق  باش���راف 
املطي���ري واملالزم محمد 
العجمي والرقيب نواف 
والعري���ف  العن���زي 
عبدالعزي���ز مرف���وع مت 
ضبط 3 مواطنني بحوزتهم 
حش���يش كم���ا ضب���ط 
مواطن ومرافقه املصري 
وبحوزتهما حشيش ايضا 
التي  املركبة  ان  وتب���ني 
كان على متنها املصري 
واملواطن مطلوبة للحجز 

بكراج املرور.

تأثي���ر التعاط���ي وعثر 
بحوزتهم على كمية من 

مخدر الشبو املدمر.
وف���ي منطقة جنوب 
اجلهراء مت ضبط متغيبني 
ومركبة مطلوبة، وعلى 
هام���ش حمل���ة جنوب 
اجله���راء والت���ي جاءت 
باش���راف املقدم عبداهلل 
احلبش���ي جرى حترير 

60 مخالفة مرورية.
والى منطقة  الصليبية 
ومن خالل حملة جاءت 

وشبو ومتت إحالة جميع 
املوقوف���ني ال���ى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 
وارفق ف���ي ملف االحالة 
املواد املضبوطة بحوزتهم، 
وقال مصدر امني ان رجال 
امن اجلهراء الذين نظموا 
حملة تفتيشية في تيماء 
وهم العقيد فالح محسن 
والعقيدان فالح العازمي 
الهاجري اوفقوا  ومحمد 
مركبة كان بها 3 اشخاص 
خليجي���ني وكانوا حتت 

هاني الظفيري

أس���فرت احلم���الت 
التفتيش���ية التي نفذتها 
ام���ن اجلهراء  مديري���ة 
خالل الس���اعات القليلة 
املاضية وبتعليمات من 
مدير امن اجلهراء اللواء 
الط���راح عن  ابراهي���م 
ضبط 8 أشخاص بواقع 
3 خليجيني و4 مواطنني 
ومصري وبحوزتهم مواد 
مخدرة ما بني حش���يش 

 اللواء إبراهيم الطراح 

مصرع 3 مواطنني وإصابة 5 في انقالب
على الصابرية وتصادم مروع على الوفرة

نقلهم الى مستشفى اجلهراء 
. كم���ا أدى ح���ادث تصادم 
ثنائي مساء يوم أمس األول 
الوفرة  اجلمعة على طريق 
وحتدي���دا عند الكيلو 7 إلى 
وفاة مواطن وإصابة مرافقه 
بجروح متفرقة. وكانت غرفة 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء 
تلقت بالغا يفيد بانحش���ار 
شخصني اثر حادث تصادم 
م���روع، ومت توجي���ه فرقة 
إطفاء ميناء عبداهلل للتعامل 
مع احل���ادث، وفور وصول 
رج���ال اإلطفاء ال���ى املوقع 
شرعوا بإخراج احملشورين 
وكان أحدهما متوفى واآلخر 
مصاب، مت تس���ليمه لفنيي 

الطوارئ الطبية.

هاني الظفيري 
عبدالعزيز فرحان

شهدت طرقات الكويت اول 
من امس حادثني مروعني أوديا 
بحياة 3 مواطنني وإصابة 5 
آخرين. وق���ال مصدر أمني 
ان بالغ���ا ورد الى عمليات 
الداخلية عن انقالب مركبة 
على طريق الصابرية، حيث 
انتقل الى موقع البالغ عدد 
من رجال األم���ن وتبني ان 
احلادث عب���ارة عن انقالب 
مركب���ة، وأن املواطن االول 
من مواليد 1989 والثاني من 
مواليد 1984 توفيا وأصيب في 
ذات احلادث 3 مواطنني، منهم 
حادث الوفرة أودى بحياة مواطن وأصاب آخرينحدث بجروح بليغة وجرى 

أول فرقة إطفاء للموقع خالل 
6 دقائق فقط وتبني لرجال 
اإلطفاء ان احلريق نشب في 
كنبة تقع في صالة اجللوس 
املنزل وعثر رجال  بسرداب 
اإلطفاء عل����ى جثة الضحية 
بعد ان لفظ أنفاس����ه متأثرا 
بكميات كبي����رة من الدخان 

استنش����قها، حض����ر موقع 
احلادث مدير إطفاء محافظة 
مبارك الكبي����ر العقيد وليد 
األنصاري ورئيس مركز إطفاء 
العيدان  املقدم أحمد  القرين 
ومراق����ب حتقي����ق حوادث 
الرائد سيد  احلريق باإلنابة 

حسن املوسوي.

ان غرفة عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء تلقت بالغا في متام 
الساعة 7.51 مساء يفيد باندالع 
حريق منزل في منطقة القرين 
وعل����ى الف����ور هرعت فرقة 
القرين ومبارك  إطفاء مركز 
النقيب احمد  الكبير بقيادة 
األنصاري، وكان وقت وصول 

أمير زكي - هاني الظفيري

لقي مواطن في نهاية العقد 
الثاني من عمره حتفه مساء 
يوم أمس اختناقا بعد اندالع 
حريق في مس����كنه مبنطقة 
القري����ن، وقال مدي����ر إدراة 
العامة في اإلطفاء  العالقات 

..والنيران امتدت إلى غرفة النوم  هنا كانت بداية احلريق 

وفاة عشريني اختناقاً في حريق كنبة بالقرين
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

637
41623

4356
246

952
746

39
9462

7185

253
1629
49536

83
675924
59

824156
7652

7821

283
3749

96
5

5813
6134

4319
82

158

أفقياً:

عمودياً:

النوخذة
الشراع
الغوص
احملارات

الآللئ
حلم

العمر
النشاط
اخلبرة
حسن
املغير
العوم

خطير
الند

النشر
ود

املعامل
مسرة

عند
سد

ورع
عميق
التيار
اجلذر

٭ سنة االكتشاف: 1882
العملية التي يتم بها انقسام 
الصبغيات )الكروموسومات( 
بحيث ميكن للخاليا ان تنقسم 

لتنتج خاليا جديدة.
٭ اكتشفه فولتر فليمينغ.

ملاذا يعتبر من أعظم 100 
اكتشاف؟

٭ الصبغيات حتمل املورثات 
التي حتفظ باملخطط الكامل 
لبناء خاليا جسمك وتشغيلها 
وإصالحها، لم يكن باإلمكان ان 
يتقدم بحث الوراثة واملورثات 
حتى مت اكتشاف هذه البنى 
املوجودة داخل  الفيزيائي��ة 
نوى كل خلية ومتت دراستها، 
يعتمد ايضا فهمنا األساسي 
لعلم البيولوجيا � في جزء منه 
� على معرفتنا بكيفية انقسام 
اخلاليا مكررة نفسها عددا 
ال يحص��ى من املرات خالل 

مسيرة حياة الكائن احلي.
مت اكتش��اف كال هذي��ن 
أثناء  املفهومني األساس��يني 
إحدى التجارب التي قام بها 
فولتر فليمينغ، وقد شكلت 
اكتشافاته جزءا من األرضية 
البيولوجيا  لعلوم  األساسية 
احلديثة، الكثير مما نعرفه عن 
انقسام اخللية )والذي يدعى 
باالنقسام اخليطي( مصدره 

اكتشاف فليمينغ.
٭ حقائق طريفة: ككل األنواع 
احلية فإن البشر يكبرون من 
خلية بيضة واحدة ليصبحوا 
كائنا حي��ا معقدا مع ماليني 
اخلاليا، كانت لويس براون 
املولودة ف��ي 25 يوليو عام 
1978 في أولدهام في اجنلترا 
أول طفل أنابيب، انقسامات 
اخللية األولى لم حتدث في 
رحم أمها وامن��ا في أنابيب 

املختبر.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  األحالمـ  سر، 2ـ  لواءـ  حلن، 3ـ  
اجلمال، 4ـ  ربىـ  السب )معكوسة(، 
5ـ  اإلماءـ  قسى، 6ـ  كبـ  الوصي، 
7 ـ بالء ـ لم، 8 ـ ألم ـ أســـمو، 9 ـ 
حياـ  ملل )معكوســـة(ـ  حل، 10ـ  

براكني ـ نبي.

عموديًا:
1 ـ املراكـــب ـ حـــب، 2 ـ لـــو ـ بلبل ـ ري 
)معكوسة(، 3 ـ ااااا ـ اااا، 4 ـ حئل ـ مائل، 
5 ـ جبال ـ يلم )معكوسة(، 6 ـ املسؤول ـ 
لن، 7ـ  محالـ  صمام، 8ـ  نالقي، 9ـ  محب، 

10 ـ ربيع اخلولي.

حل عينك .. عينك

1ـ  الرؤىـ  بني اثنني، 2ـ  رايةـ  نغمة، 3ـ  اإلبل، 4 
ـ تالل ـ الشتم )معكوسة(، 5 ـ اجلواري ـ عكس 
الن، 6 ـ نصف كبير ـ املســـؤول عن اليتيم، 7 ـ 
مصيبةـ  للجزم، 8ـ  وجعـ  أعلو، 9ـ  سلمـ  ضجر 

)معكوسة( ـ فك، 10 ـ تخرج احلمم ـ رسول.

1 ـ السفن ـ ود، 2 ـ للتمني ـ من الطيور ـ سقاية 
)معكوســـة(، 3 ـ متشابهة ـ متشابهة، 4 ـ وقف 
حائال ومانعـــا ـ جانـــح، 5 ـ مرتفعات ـ يجمع 
)معكوسة(، 6 ـ صاحب املسؤولية ـ للنصب، 7 
ـ غير ممكن ـ قفل أمان، 8 ـ نقابل، 9 ـ عاشق، 10 

ـ مطرب لبناني.

احلل  أسفل الصفحة

انقسام اخلاليا

حل اعرف الشخصية:
هاني رمزي

حل كلمة السر:
الدشة

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أول يوم في 
رحلة الغوص من 5 أحرف

داةذخونلاا
ولتاراحملا
رنعاةرسمحا

عدنلطرةئسل
دسدمايرلنن

قصرعشغبآلش
يومانمخلحر
مغعملللللد
علللاااامو

ةااعارشلاش
الجذرموعلا
ريطخالتيار

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 لم تك��ن الصحف األولى 
كالصحف التي نراها اليوم، 
فقد كانت اشبه برسائل حتمل 
اخبارا، ففي القرن اخلامس 
قبل امليالد، متت كتابة ما يشبه 
الرسائل في روما ثم ارسلت 
الذين يعيش��ون  الناس  الى 

بعيدا عن العاصمة.
اما ما يشبه تقريبا صحفنا 
احلالية فقد اصدره يوليوس 
قيصر ع��ام 60 قبل امليالد، 
حيث طلب الى احلكومة اصدار 
مطبوعة يومية لتعليقها في 
الس��احة العامة، وكانت هذه 
النش��رة املرتبطة مباش��رة 
باعالنات احلكومة تس��مى 
اكتاديورنا اي االحداث اليومية 
املتعلقة  وكان��ت احلاج��ات 
الدوافع  اكث��ر  باالعمال من 
لنشر االخبار السريعة، فكان 
رج��ال االعم��ال بحاجة الى 
االطالع على االحداث اجلارية 
في عالم االعم��ال والتجارة 
وبذلك تكون اول جريدة او 
رسالة اخبارية قد بدأت في 
القرن السادس عشر على يد 
عائلة فوغر األملانية املشهورة 

في عالم البنوك.
وفي الوقت نفس��ه ظهر 
في البندقية ما يشبه الرسالة 
االخبارية من قبل احلكومة 
فكان الن��اس يدفعون ثمنها 
مقابل االطالع على االخبار.

اال ان اول��ى الصح��ف، 
وهي تل��ك التي صدرت في 
لندن عام 1663 حتت عنوان 
انتليجنس وكانت الصحف 
األولى تطبع اسبوعيا بسبب 

بطء املواصالت واالنتاج.
وظه��رت اول صحيف��ة 
اميركية »احداث العامة« عام 
1690 في مدينة بوسطن، ثم ما 
لبثت ان توقفت بعد ذلك بأمر 

من حاكم املستعمرة.
ثم اصدر بنيامني فرانكلني 
صحيفة بنسلفانيا من العام 
1729 حتى العام 1765 ثم بدأت 
الصحف بالظهور حتى وصل 
عددها ابان الثورة االميركية 

الى 37 صحيفة.
ومن اشهر الصحف التي 
كان لها االثر البارز هي التامي 
التي صدرت في لندن والتي 
صدرت الول مرة عام 1785 
حتت عنوان التسجيل العاملي 

اليومي.

من أصدر أول صحيفة؟

سماح احمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830
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An economist by pro-
fession, His Excellency 
Martin Vitek, the Am-
bassador of the Czech 
Republic to the State 
of Kuwait, joined the 
diplomatic service of 
his country in 1993. “I 
moved from the pri-
vate sector to the For-
eign Ministry in Prague 
and in 1995, I was ap-
pointed as Commercial 
Counsellor to our em-
bassy in Denmark. After 
spending five years in 
Copenhagen, I returned 
to Prague and was then 
assigned as the Depu-
ty Head of Mission at 
our embassy in Dublin, 
Ireland, from 2002 to 
2007. For the next six 
years, I worked at our 
headquarters in Prague 
and then in 2014, I was 
appointed as Ambassa-
dor to the State of Ku-
wait, and Non-Resident 
Ambassador to the State 
of Qatar,” said Ambas-
sador Vitek at the start 
of an exclusive inter-
view with The Times 
Kuwait.

“This is not only my 
first assignment as am-
bassador, it is also my 
first posting to the Arab 
world and I am finding 
the experience both ex-
citing and enlightening,” 
said the envoy. He add-
ed, “Czech Republic and 
Kuwait have long and 
friendly relations that 
stretch back to 1963, 
when the former Czecho-
slovakia was among the 
first countries to rec-
ognize the sovereign-
ty and independence of 
Kuwait. We have had a 
presence in Kuwait for 
over five decades now, 
last year we celebrated 
the 50th anniversary of 
establishing diplomat-
ic ties.”

“Today, we very much 
value cordial ties be-
tween our two coun-
tries and are committed 
to strengthening them 
further, in all spheres.  

Kuwait is an influential 
player, especially in the 
regional and Arab con-
text, and we look forward 
to cooperating with the 
country on the political 
arena in pursuing our 
mutual interests,” said 
the ambassador.

Long-standing bonds 
of friendship and bilat-
eral relations on the po-
litical, economic and 
cultural fronts between 
the two countries have 
been reinforced through 
regular high-profile vis-
its by leaders and offi-
cials on both sides. “In 
May of this year, Ku-
wait’s Deputy Prime 
Minister and Minister 
of Industry and Com-
merce, Abdulmohsen 
Al-Medeij, paid a three-
day official visit to the 
Czech Republic at the 
invitation of the Czech 

Minister of Trade and 
Industry, Jan Mladek. 
The Kuwaiti delegation, 
which included members 
of Kuwait Chamber of 
Commerce and Industry, 
discussed ways of fur-
thering trade and com-
mercial ties between the 
two countries. During 
his visit, Minister Al-
Medeij also extended an 
invitation to his Czech 
counterpart to visit Ku-
wait. We hope the visit 
by our minister and his 
accompanying trade del-
egation will take place 
early next year,” said 
Ambassador Vitek.

“Last month, a group 
of Kuwaiti parliamentar-
ians, headed by Deputy 
Speaker of the Nation-
al Assembly, Mubarak 
Al-Khereinj, paid an of-
ficial visit to the Czech 
Republic. The lawmak-

ers were in Prague to 
meet their Czech coun-
terparts, and to boost 
friendly ties and bilat-
eral relations between 
the two countries. Dur-
ing the visit, Al-Khere-
inj extended an invita-
tion to the Speaker of 
Chamber of Deputies of 
the Czech Parliament, 
Jan Hamacek, to visit 
Kuwait.” 

“We expect the vis-
its by the Czech trade 
minister, and Czech par-
liament, when they do 
materialize, will be a 
good continuation of our 
relations and will help 
boost bilateral trade and 
investment between the 
two countries.”  

Pointing out that com-
mercial exchanges be-
tween the two countries 
have remained steady 
and have good  pros-
pects for future growth, 
the ambassador noted, 
“The annual volume 
of bilateral trade be-
tween the Czech Re-
public and Kuwait is 
around US$70 million; 
the bulk of this, about 
95 percent, comprises of 
export of Czech goods 
to Kuwait. And, while 
no single component 
predominates, Czech 
exports to Kuwait are 
mainly made up of auto-
mobiles, electrical equip-
ment, chemicals and con-
sumer goods.” 

Acknowledging that 
there is plenty of scope 
for enhancing econom-
ic and commercial ties 
between the two coun-
tries, Ambassador Vitek 
said, “With more than 
10 bilateral agreements 
covering all spheres of 
our mutual relations, we 
have all the economic 
and regulatory frame-
works in place to fur-
ther broaden bilateral 
ties between our two 
countries.” He add-
ed, “My priorities are 
two-fold; the first is to 
facilitate Kuwait visi-
tors wanting to travel 
to the Czech Republic 

of the excellent facilities 
and treatments provid-
ed at these institutions. 
A couple of years back, 
the embassy had held 
a tourism seminar and 
exhibition during which 
Czech tourism stakehold-
ers had the opportunity 
to present their prod-
uct offerings directly 
to the public here. I am 
now hoping to repeat 
this tourism promotion 
drive sometimes in the 
near future.”

Elaborating on invest-
ments in the Czech Re-
public by Kuwaiti inves-
tors and entrepreneurs the 
ambassador said, “While 
there are no direct in-
vestments by Kuwaiti 
government bodies in the 
Czech economy, there 
are several private in-
vestments by individu-
als and companies, espe-
cially in the real-estate 
sector. However, the po-
tential for investments 
exists, particularly in 
our tourism, engineer-
ing and energy sectors. 
One of my priorities is to 
encourage and facilitate 
the meeting and inter-
action between Kuwaiti 
businesses and inves-
tors, and their Czech 
counterparts.” 

“We also believe that 
cultural exchanges can 
bolster relations on the 
people to people level. 
Previously, we have held 
several performances by 
Czech artists in Kuwait. 
I now look forward to 
continuing this tradition 
and it would be my plea-
sure to introduce Czech 
musicians and other per-
formers to Kuwait at 
least once or twice a 
year,” revealed the dip-
lomat. Adding that there 
were only around 50 or 
60 Czech nationals in 
Kuwait, the ambassador 
continued, “Last week, 
I held a reception for 
my fellow citizens and I 
am pleased to note that 
they are all doing well. 
Many of them have been 
here for over 30 years; 
around half of them are 

and the second task is 
to strengthen econom-
ic and commercial ties 
between our two coun-
tries, and encourage Ku-
waiti investments to the 
Czech Republic.”

Detailing visits by Ku-
waitis to Czech Repub-
lic and the visa formali-
ties involved, the envoy 
said, “There is already a 
steady stream of people 
visiting Czech Repub-
lic every year; many of 
them seeking medical 
and recuperative servic-
es at Czech spas. Cur-
rently, we issue around 
3,000 visas annually to 
Kuwaitis wishing to vis-
it the Czech Republic 
and the visa formalities 
are done in-house here 
at the embassy. It takes 
only a couple of days 
for us to issue Schen-
gen visas to Kuwaitis. 
For those looking to stay 
longer (over 90 days), 
we have national visas 
or the so-called ‘spa-vi-
sas’, that enable a per-
son to stay longer in the 
Czech Republic; this 
is beneficial for those 
undergoing long-term 
treatments at spas and 
health institutions in our 
country.”

“In the past, we had 
direct flights between 
our two capitals, how-
ever they were later dis-
continued. I explored the 
possibilities of resum-
ing direct flights, at least 
during the high tourism 
season, but unfortunately 
the operational viabil-
ity and profitability of 
such flights are at pres-
ent not attractive. Nev-
ertheless, there are good 
connecting flights avail-
able via Dubai, Istanbul, 
Frankfurt, Amsterdam 
or London. ”

Noting that, based on 
per capita basis, tourism 
to the Czech Republic 
is relatively high, the 
envoy added,

“Czech spas and 
health resorts are well-
known in Kuwait, and 
Kuwaitis are well aware 

doctors and some are 
engaged in providing 
sports training to Ku-
waiti athletes. They are 
doing an excellent job, 
not only professional-
ly, but also in promot-
ing Czech culture and 
values in Kuwait.”

“On the education 
side, we have a few 
Kuwaitis students en-
rolled in Czech univer-
sities, mainly pursuing 
medical degrees. During 
my tenure I hope to pro-
mote more Czech educa-
tional institution where 
Kuwaitis can head for 
higher learning. Also, I 
would like to add that 
we are grateful to the 
Kuwaiti government for 
providing scholarship 
to three Czech students 
every year, to learn Ar-
abic language at Ku-
wait University. This 
is a much sought-after 
course among Czech stu-
dents and we hope these 
scholarships can be ex-
panded to accommodate 
more students.”

The ambassador, who 
is here with his wife, 
said in conclusion, “Ku-
wait is a nice place, the 
people are friendly and 
very hospitable and the 
diplomatic communi-
ty is very active and 
we have been enjoy-
ing our experience in 
this country. Relations 
with Kuwait have been 
built over five decades, 
and, as the Czech Re-
public prepares to cel-
ebrate, next week, the 
96th anniversary of its 
foundation, I look for-
ward to continuation of 
my mission.”

Czech Republic - Bohemian land in the 
heart of Europe
His Excellency Martin Vitek

Staff Report

(in association with 
“The Times, Kuwait”)

Under the Pa-
tronage of His 
Highness the 
Prime Minister 
and Inaugurated 
by His Excellen-
cy Sheikh Moham-
med Al Abdullah 
Al-Mubarak Al-
Sabah, the “2nd 
E-Government 
Forum: Future 
Trends of Gov-
ernment Datacen-
ters” takes off in 
Cooperation with 
NoufEXPO at Ar-
raya Centre dur-
ing the period of 
9-11 November 
2014

NoufEXPO an-
nounced today that ar-
rangements are in place 
for the convening of the 
“2nd E-Government Fo-
rum: Future Trends of 
Government Datacen-

ters” at Arraya Center of 
Courtyard Marriott Ku-
wait City during 9 – 11 
November 2014. EGOV2 
shall be held under the 
patronage of His High-

ness the Prime Minister 
Sheikh Jaber Mubarak 
Al-Hamad AL-Sabah. 
The opening ceremo-
ny that is scheduled for 
6pm on November 9th 

shall be inaugurated by 
His Excellency Sheikh 
Mohammad Al Abdul-
lah Al-Mubarak Al-Sa-
bah, Minister of State for 
Cabinet Affairs, and the 
Chairman of the Central 
Agency for Information 
Technology. 

Eng. Magdy Sabry 
the executive Manger 
NoufEXPO spokesman 
said today “EGOV2, for 
the second year in a row, 
represents a unique tech-
nology parade. It has 
attracted many world-
class technology com-
panies that help shape 
the future of private and 
government datacenters. 
Microsoft will shed light 
on the technology trends 
of future datacenters and 
how these can be put 
into effective use in e-
government program 
development. IBM, rep-
resented by their local 
partner KBM, shall de-
scribe the journey from 

the e-government to the 
connected government. 
A CISCO specialist shall 
present the company’s vi-
son for the Software De-
fined Networks (SDN). 
EMC, in turn, will high-
light the optimum pol-
icies and procedures to 
introduce cloud com-
puting in government 
datacenters. Ernst & 
Young, the consulting 
giant, shall discuss Gov-
ernment Framework & 
Info Security. The infor-
mation security giant 
Fidelis - General Dy-
namics will thorough-
ly explain the processes 
and policies that should 
be implemented to safe-
guard our data securi-
ty and privacy. Aruba 
Networks shall dedi-
cate their sessions to talk 
about building secure 
Mobility infrastructure 
and platforms.”    

Eng. Magdy Sabry 
added “No doubt that the 

patronage of His High-
ness the Prime Minister 
and the inauguration by 
His Excellency Sheikh 
Mohammad Al Abdullah 
Al-Mubarak Al-Sabah, 
affirm the nationwide 
value of the Forum. Ac-
cordingly, several local 
IT players confirmed 
their participation. Agil-
ity will shed light on 
their experience during 
the execution of phase 
two of Kuwait Gov-
ernment Online proj-
ect. NOORTEL, on the 
other hand, will present 
the optimum method-
ologies to develop IT 
Government datacen-
ters and their technical 
and human resources 
assets. Cyber Systems 
will outline their meth-
odology to build a sus-
tainable e-government 
infrastructure that paves 
the way for a more effi-
cient information-based 
society.

The NoufEXPO 
spokesman concluded 
his comment by express-
ing gratitude to all those 
who participated during 
the preparation stages 
of the EGOV2 Forum. 
Notably, he specified 
the efforts of Mr. Abdul-
latif Suraie Al-Suraie, 
the Director General of 
the Central Agency for 
Information Technolo-
gy (CAIT) while head-
ing the Supreme Orga-
nizing Committee. His 
gratitude went, also, to 
Dr. Thalaya Al-Fozan, 
Head of EGOVE2 Sci-
entific Committee that 
arranged for the scien-
tific content and the ac-
companying exhibition. 
The Spokesman final-
ly invited all interested 
to contact the Scientific 
Committee or NoufEX-
PO on +965 22469921 
or by email at info@
noufexpo.com for more 
details.

Government Information Datacenters under 
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احلالة الزواجية العامة للمجتمع الكويتي وفقا للحالة العملية في يونيو 2013
احلالة العمليةاحلالة الزواجية

يعمل بجهة غير يعمل باحلكومة
حكومية

متفرغة ألعمال طالبعاطل
املنزل

متقاعد لديه 
إيراد

غير مبني

49.39425.4775.051171.8197.9202.6745.391غير متزوج
230.46653.8165.68230.59439.96566.1722.389متزوج
24.5875.4818813.7386.2186.151253مطلق
3.2821.48222627016.9944.27112أرمل

211115141142098054غير مبني
455.568ــــــــــــال ينطبق

الهرم السكاني للمجتمع الكويتي في يونيو 2013
كويتي اجلنسيةفئات العمر

164.878مولود 4 سنوات
155.770من 5 ـ 9 سنوات
134.920من 10 ـ 14 سنة
131.735من 15 ـ 19 سنة
112.630من 20 ـ 24 سنة
100.131من 25 ـ 29 سنة
84.703من 30 ـ 34 سنة
75.009من 35 ـ 39 سنة
65.742من 40 ـ 44 سنة
56.517من 45 ـ 49 سنة
44.212من 50 ـ 54 سنة
34.450من 55 ـ 59 سنة
23.291من 50 ـ 64 سنة
6443.033 سنة فما فوق

1.227.021املجموع

دراسة ميدانية لـ »العدل« على 2000 مواطن ومواطنة استعرضت الظاهرة وخطورتها على املجتمع ومواجهة آثارها

الشرقاوي لـ »األنباء«:تعاطي املخدرات و»املوبايل« واخليانة الزوجية 
٭ لقد مت إجــــراء العديد من 
الدراسات التي اهتمت بدراسة 
املشاكل احلياتية الزواجية، 
والتي تؤدي في نهاية املطاف 
الى الطــــاق، ومنها ما انفرد 
بدراسة ظاهرة الطاق مباشرة، 
والوقــــوف علــــى أســــبابها، 
ودراســــات أخــــرى اهتمــــت 
باملشاكل التي جتابه األسرة 
الكويتية، واآلثار املترتبة على 
هذه الظاهــــرة، وقد تنوعت 
هذه املشكات، والتي غالبا ما 
تكون من األسباب احلقيقية 
للطاق، وميكن االشارة الى 
ان من مشــــاكل الزواج ما هو 
متعلق بالظروف احلياتية قبل 
الزواج، ومنها ما هو متعلق 
باملشاكل الزواجية احلياتية 
للزوجني أثناء الزواج، ومنها 
ما هو راجع لآلثار الناجمة عن 

االنفصال.
وبالنسبة إلى مشاكل ما 
الــــزواج وآثارها: هناك  قبل 
مجموعة من املشــــاكل التي 
قد تطرأ قبل الزواج، أي قبل 
احلياة الزوجية، وميكن عرض 

أبرز هذه املشاكل أهمها:

ارتفاع قيمة المهور 

يعتبــــر ارتفــــاع القيمة 
املادية للمهور من املشكات 
االجتماعية واالقتصادية التي 
تواجه الشاب قبل الزواج، ففي 
احدى الدراسات احمللية أشارت 
النتائج فيها الى ان غالبية أفراد 
العينة التي مت تطبيق الدراسة 
عليهم يرون ان القيمة اخلاصة 
باملهر تعتبــــر مرتفعة داخل 
املجتمع الكويتي، وقد جاءت 
اجابات الذكور أكثر تعبيرا عن 
هذا الواقع باملقارنة باالناث، 
وذلك بحكم انهم هم املعنيون، 
وفي دراســــات أخرى أشارت 
النتائج الى ان املهور ترتفع 
عند املتزوجني من غير األقارب 
باملقارنة بزيجــــات األقارب، 
وبشــــكل عام تعتبر مشكلة 
املهور والتباهي بها من أبرز 
املشكات التي مير بها املجتمع 
احمللي، وتأثيث بيت الزوجية: 
تعتبر هذه املشــــكلة خاصة 
باملجتمع العربي بأكمله تقريبا 
وتخلق فجــــوة بني الزوجني 
في بعض املجتمعات، وذلك 
لعدم استطاعة الشاب توفير 
مستلزمات املنزل، وتكاليف 
ليلــــة الزفاف: مــــن العادات 
السيئة جدا في أغلب البلدان 
العربية، وكذلك في املجتمع 
الكويتي اإلسراف في اإلعداد 
والتجهيز لألفراح، مع العلم ان 
الشاب في مقتبل العمر يعاني 
من ضيق مادي، ولم يتم تكوين 

نفسه اقتصاديا.

ماذا يعني اخلوف من الزواج؟
٭ اخلوف من الزواج: ليس 
املقصود اخلوف من العملية 
احليويــــة والفســــيولوجية 
للزواج، وإمنا املقصود اخلوف 
من حتمل املســــؤولية، وما 
يترتب عليها من أعباء احلياة 
العائلية ومجابهة املشــــاكل 

احلياتية للزواج.

وماذا عن مشكلة السكن
٭ البحث عن مكان للسكن: 
حيث تبني ان من أبرز املشكات 
التي تواجه شباب اليوم هو 
البحث عن سكن مناسب، في 
ظل ارتفاع كبيــــر وملحوظ 
لإليجــــارات، فعلى الرغم من 

احلاجات النفسية واجلنسية 
للطرفني، واستمرار التواصل 

بني األجيال«.
ولذلك اقتضت حكمة اهلل 
سبحانه وتعالى حفظ النوع 
البشــــري اعمارا لهذا الكون 
الدنيوي، فشــــرع بحكمه ما 
ينظم العاقــــات بينه وبني 
اجلنسني الذكر واألنثى، فشرع 
الزواج، ألنه ضرورة اجتماعية 
لبناء احلياة وتكوين األسر 
وتنظيم أوثق العاقات، كما 
انه امر تقتضيه الفطرة حيث 
انه حصانة وسكن وتعاون 
على أعباء احلياة االجتماعية، 
حيث قال تعالي )ومن آياته ان 
خلق لكم من انفسكم ازواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة، ان في ذلك آليات 

لقوم يتفكرون(.
هــــذه هي مكانــــة الزواج 
في االســــام، اال ان املشكات 
االجتماعية تــــزداد وتتفاقم 
حتى بات امر الزواج مشكلة 
اجتماعية وزادت التعقيدات، 
ناهيكم عن الطقوس والشكليات 
والتفاخر واملباهاة واالغراق في 
الكماليات حتى انها ملست حياة 
كل أسرة في املجتمع واصبحت 
حتتاج إلى عاج جدي، السيما 
من ذوي املســــؤولية ودعاة 

االصاح.
وانطاقا من حرص وزارة 
العدل على بحث املشكات التي 
تواجه املجتمــــع وتصنيفها 
وايجــــاد الســــبل حللها قام 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالحصاء ممثا بإدارة االحصاء 
والبحوث بعمل هذه الدراسة 
ومضمونها مشــــاكل الزواج 
واثرها على املجتمع الكويتي 
بهدف التعرف على مشــــاكل 
الزواج وتشخيص ومعرفة 
االسباب االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية والتربوية املؤدية 
إليها والعمل على وضع حلول 
اجتماعية وتشريعية وتقدمي 
االقتراحات واملساهمات املناسبة 
للتعامل معها مبا يخفف من 
آثارها النفسية واالجتماعية 
والسلوكية على جميع األطراف 
املعنية مــــن األزواج واألبناء 
واألسرة وبالتالي املجتمع، كما 
قامت الدراسة ببحث العوامل 
املؤدية لتأخر سن الزواج وآثار 
العزوف عنه بهدف التوصل الى 
معرفة تلك األسباب والعوامل 

ومعاجلتها.

 ارتفاع المهور 
وتكاليف الزواج

برأيك ما أهم أسباب عزوف 
الشاب عن الزواج؟

فــــي إطار علمــــي وإحصائي 
مدعما باألشكال البيانية مع 
التحليل اإلحصائي واملعلومات 
العلمية املوثقة والتي بدورها 
ستقدم لصناع القرار واملهتمني 
بهذا الشأن جميع املعلومات 
والنتائــــج التــــي ميكــــن أن 
تســــاهم في اتخاذ القرارات 
املناسبة ملعاجلة وتذليل تلك 

املشكات.

شريك العمر

تعد قضية اختيار »شريك 
العمر« من أهم القضايا التي 
تواجه الشباب املقبلني على 

الزواج، كيف تناولت الدراسة 
هذه القضية؟

٭ ال بد من التأكيد اوال على ان 
الزواج في جميع املجتمعات، 
باختاف معتقداتهم ولغاتهم، 
هي سنة اهلل في خلقه، وان 
اختلف تعريف الزواج وأنواعه 
من مجتمع آلخر وفقا ملعتقدات 
كل مجتمــــع، ويتفق اجلميع 
على ان الزواج عبارة عن عاقة 

رسمية بني رجل وامرأة.
وقد اختلــــف العلماء في 
تعريــــف الــــزواج، كل وفقا 
ملجال تخصصه، ولذا يختلف 
تعريف الــــزواج من الناحية 
والشــــرعية  االجتماعيــــة 
والقانونية واالحصائية، وان 
اتفق على انه ميثل نوعا من 
العاقة الشــــرعية املعترف 
بها اجتماعيا بني اجلنســــني، 
وميكن تعريــــف الزواج بانه 
»عاقة بني رجل وامرأة، يقرها 
القانون والدين، أساسها املودة 
والرحمــــة، بغرض اشــــباع 

بداية ملاذا قامت وزراة العدل 
بإجراء مثل هذه الدراسة 

امليدانية؟
ـ  العــــدل  وزارة  دأبــــت  ٭ 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واإلحصاء ممثلــــة في إدارة 
اإلحصاء والبحوث بدراســــة 
بعض الظواهــــر االجتماعية 
والتي تؤثر سلبا في املجتمع 
الكويتي، فأصدرت عام 2001م 
دراسة عن أســــباب الطاق 
في املجتمع ثم دراســــة عن 

األحداث،
ثم دراســــة عــــن العمالة 
املنزلية وها هي تصدر هذه 
الدراســــة عن مشاكل الزواج 
وأثرها على املجتمع الكويتي 
وقد يعدها البعــــض تكرارا 
لدراسات ســــابقة، إال أن هذه 
الدراســــة حتاول حتديث ما 
ســــبق من معلومات صدرت 
في هذا الشــــأن لكي توضح 
للمسؤولني وأصحاب القرار 
تفاقم املشــــكلة واستمرارها 
وتضع بعض اخلطوط احلمراء 
على أهمية تلك املشكلة عند 
الشباب ممن هم في سن الزواج 
وكذلك أهميتها للمتزوجني أو 
ملن يعانون من مشاكل ما بعد 

إمتام الزواج.
إن املشاكل الزوجية تزداد 
وتتفاقم حتى بات أمر الزواج 
مشــــكلة اجتماعية متزايدة 
التعقيدات، ناهيكم عن الطقوس 
والشكليات والتفاخر واملباهاة 
واإلغراق في الكماليات حتى 
انها تامس حياة كل أســــرة 
في املجتمع الكويتي وحتتاج 
الــــى عاج جدي، ســــواء من 
املســــؤولني أو دعاة اإلصاح 
أو أصحاب الشأن. وانطاقا 
مما سبق ومن حرص وزارة 
العدل على بحث املشكات التي 
تواجه املجتمع إليجاد السبل 
حللها قام قطاع تكنولوجيا 
املعلومــــات واإلحصاء ممثا 
بإدارة اإلحصــــاء والبحوث 

بإعداد هذه الدراسة.

وما الهدف الستراتيجي منها؟
٭ الهدف من هذه الدراســــة 

هو:
1ـ  التعرف على مشاكل الزواج 
وحتديد وتوضيح أثرها في 

املجتمع الكويتي.
2ـ  معرفة األسباب االجتماعية 
واالقتصاديــــة  والثقافيــــة 

والتربوية املؤدية لها.
3ـ  العمل على وضع اقتراحات 
بحلول اجتماعية وتشريعية 
وتقدمي االقتراحات واملساهمات 
املناســــبة للتعامل معها مما 
يخفف من آثارها االجتماعية 
والســــلوكية علــــى جميــــع 

األطراف.
4ـ  توضيح أسباب تأخر سن 
الزواج وآثار العزوف عنه وذلك 
بهدف التوصــــل إلى معرفة 

األسباب ومعاجلتها.
5 ـ توضيح األســــاليب التي 
تكفل جنــــاح الزواج ووضع 

التصورات املستقبلية له.
6 ـ تلمــــس رأي اخلبراء من 
االختصاصيني واالستشاريني 
في شؤون األســــرة والزواج 

لوضع حد لهذه املشاكل.
وتكمن أهمية الدراســــة 
في النتائج املستخلصة التي 
مــــن خالها مت حتديــــد أبرز 
املشكات والصعوبات التي 
حتيط بالــــزواج والتي تهم 
الشــــاب واملواطــــن الكويتي 
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كثيرة هي مشاكل الزواج في عصرنا احلالي بسبب طبيعة احلياة 
وتداخل مشاكلها وسرعة أدائها وانشغال الزوجني بالعمل وغيرها من 

االمور التي تصل في نهاية املطاف ـ ال قدر اهلل ـ الى ابغض احلالل.
وزارة العدل من جانبها سارعت إلجراء دراسة ميدانية مهمة حول 
»مشاكل الزواج واثرها على املجتمع الكويتي« والتي اجنزتها ادارة 

االحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالحصاء على 
عينة شملت 2000 مواطن كويتي »أعزب ومتزوج«  من اجلنسني لعلها 

تساهم في عالج ناجع للكثير من تلك املشكالت التي تفاقمت في 
عصرنا احلالي وتسهم في احلفاظ على كثير من البيوت التي دبت 
فيها اخلالفات رمبا ألتفه األسباب وتفاقمت حتى وصلت الى حافة 

»أبغض احلالل«.
»األنباء« التقت الوكيل املساعد لقطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالحصاء بوزارة العدل عمر الشرقاوي والذي سلط الضوء على اكثر 
العوامل السلوكية تاثيرا على العوامل الزوجية سواء للمقبلني على 

الزواج او املتزوجني.
ولفت الشرقاوي خالل اللقاء إلى أن أهم املشاكل التي تواجه 

املقبلني على الزواج تكمن في ارتفاع قيمة املهور، وتأثيث بيت 
الزوجية، وتكاليف ليلة الزواج، واخلوف من الزواج، والبحث عن 

مكان للسكن، وصعوبة اختيار شريك احلياة، وفقد املفاهيم الشرعية 
للزواج، واملغاالة في الشروط العائلية وغياب الوازع الديني.

وأشار الى ان معظم هذه األسباب تؤدي الى عزوف كثير من الشباب 
عن الزواج، وايضا اعتماد الشباب من الذكور على الوالدين وتأخر 

سن الزواج وتفشي ظاهرة العنوسة والفجوة العمرية بني الزوجني. 
ولفت الشرقاوي الى انه ووفقا للدراسة فقد جاء الهدف من الزواج 

عند الشباب ـ حسب األولوية ـ هو تكوين األسرة يلي ذلك إجناب 
األطفال ثم اإلشباع العاطفي، بينما جاءت أفضل طريقة الختيار 

شريك العمر إما عن طريق األهل أو االختيار الشخصي أو عن طريق 
املعارف 

أو األصدقاء.  وبالنسبة للعمر املناسب للزواج في نظر الذكور للفتيات 
هو 21 عاما وبالنسبة للذكور هو 25 عاما أما وجهة نظر اإلناث فللذكور 

27 عاما واإلناث 24 عاما. أما املهور املناسبة للزواج من وجهة نظر 
الذكور فهي 5600 د.ك واملؤخر 1750 د.ك أما من وجهة نظر 

اإلناث  فهي 7500 د.ك واملؤخر 3450 د.ك. 
وأوضح الشرقاوي أن تعاطي املخدرات واالستخدام املفرط للموبايل 

واخليانة الزوجية وعدم حتمل املسؤولية واخلالفات املتكررة 
واإلسراف املالي والتبذير وأيضًا البخل واللجوء للشعوذة والهجر 

غير املبرر وعدم اإلجناب وعدم توفير املنزل املناسب أهم أسباب 
املشاكل الزوجية في الكويت وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الوكيل املساعد لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالحصاء بوزارة العدل عمر الشرقاوي

غالء املهور وعدم 
توافر السكن 

املناسب يعطالن 
الشباب الكويتي 

عن الزواج

عزوف كثير 
من الشباب عن 
الزواج واعتماد 

الذكور على 
الوالدين يؤديان 

إلى تفّشي ظاهرة 
العنوسة 

في املجتمع

الطقوس والشكليات والتفاخر واملباهاة واإلغراق
في الكماليات مشاكل اجتماعية أصبحت تالمس 

حياة كل أسرة كويتية وحتتاج إلى عالج جدي
من املسؤولني ودعاة اإلصالح وأصحاب الشأن

أجرى احلوار: أسامة أبوالسعود
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..واحلياة الزوجية اجتهت إلى اجلانب املادي في كثير من األحيان وأغفلت التراحم والتواد فنشبت اخلالفات الزوجية والتي قد تؤدي في نهاية املطاف إلى »أبغض احلالل«

الدعم احلكومي املقدم للشاب 
واملقدر بـ 150 دينارا شــــهريا 
ملن ال ميلك سكنا، اال ان ارتفاع 
االيجار اصبح من أبرز املشكات 
االقتصادية، الســــيما ان مدة 
االنتظار للسكن احلكومي في 
زيادة ووصلت الى ما يقارب 

15 عاما.

هل عملية اختيار شريك العمر 
مسألة سهلة بالنسبة بالنسبة 
للمقبلني على الزواج بحسب 

الدراسة؟
٭ صعوبة االختيار لشريك 
احلياة من املشــــاكل األخرى 
صعوبة اختيار شريك احلياة، 
فبني ضغوط متطلبات الزواج 
والعادات والتقاليد املتبعة في 
إجراءات الزواج، وبني مقدرة 
األزواج علــــى القيــــام بهذه 
املتطلبــــات، تضيــــع أصول 
االختيــــار، فهنــــاك اتســــاع 
للدائرة الزواجية في املجتمع 
الكويتي احلديث واملعاصر، 
فبعد ان كانت الدائرة الزواجية 
محصورة في األقارب، اتسعت 
الى دائرة أكبر حصل من خالها 
صعوبة في عملية االختيار.

وأيضا فقد املفاهيم الشرعية 
للزواج: حيث ان فقد املفاهيم 
الشرعية للزواج يفقد الزواج 
قيمته احلقيقية كوسيلة لطاعة 
اهلل وتعاقب األجيال واحلفاظ 

على املجتمعات.
وكذلك املغاالة في الشروط 
العائليــــة: فوفقــــا للعادات 
والتقاليــــد التــــي تتمتع بها 
املجتمعات القبلية، مثل املجتمع 
الكويتي كانت الشروط العائلية 
ميسرة من حيث بدء الشاب 
والفتاة حياتهما الزواجية، اما 
اآلن وبعد عمليات التحديث 
وتطــــور احليــــاة، أصبحت 
متطلبات األســــر معقدة امام 
الشــــباب من اجلنسني، فمن 
املشكات التي طرأت ان أهل 
العروسني أصبحوا يبالغون 
في إظهار طلباتهم، والضحية 
في النهاية هو الشباب املقبل 

على الزواج.
وأخيرا غياب الوازع الديني 
لدى اجلنسني: أدى غياب الوازع 
الديني لدى الطرفني الى عدم 
االختيار اجليــــد لبعضهما، 
فأصبح هناك تركيز على األمور 
الظاهرية، دون التركيز على 

اجلوهر.
هــــذه  ان  واخلاصــــة: 
املشــــكات وغيرهــــا جعلت 
هناك أثر ناجم عن املشــــاكل 
املتعلقة بالزواج، والذي أدى 
الى: عزوف كثير من الشباب 
عن الزواج، اعتماد الشباب من 
الذكور على الوالدين، ارتفاع 
ســــن الزواج، ظهور ظاهرة 
العنوســــة، ظهــــور الفجوة 

العمرية بني الزوجني.

تكوين أسرة

ما أهم النتائج التي 
توصلت إليها الدراسة 
امليدانية فيما يخص 

املقبلني على الزواج من 
الشباب؟

٭ بالنسبة للشباب في سن 
الزواج فقد جاءت املؤشرات 

العامة كالتالي:
جاء الهدف مــــن الزواج عند 
الشباب حسب األولوية، هو 
تكوين األسرة يلي ذلك إجناب 
األطفال ثم اإلشباع العاطفي.

وعن أفضــــل طريقة الختيار 
شريك العمر، اختلفت اآلراء 
بني الذكور واإلناث حول ذلك 
إما عن طريق األهل أو االختيار 
الشخصي أو عن طريق املعارف 

أو األصدقاء.
أما بالنســــبة للعمر املناسب 
للزواج في نظر الذكور زواج 
الفتيات 21 عاما والذكور 25 
عاما أما وجهــــة نظر اإلناث 
فللذكور 27 عاما واإلناث 24 

عاما.
ومن املهور املناسبة للزواج 
من وجهة نظر الذكور 5600 
د.ك واملؤخر 1750 د.ك أما من 
وجهة نظر اإلناث فهي 7500 
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عمر الشرقاوي متحدثا للزميل أسامة أبو السعود                                                            )انور الكندري(

املهور املناسبة 
للزواج من وجهة 

نظر الذكور 5600 
دينار  واملؤخر 

1750 ديناراً ومن 
وجهة نظر اإلناث 
فهي 7500 دينار 

واملؤخر 3450 
ديناراً

التوافق الفكري 
واالقتصادي 

واالجتماعي والبيئي 
واجلنسي يطيل 

عمر الزواج ويحفظ 
البيوت من »أبغض 

احلالل«

166

 ��  ��  �  ���  ��  ��  �  ���  �  �   

 �� � �� � � �� �� ��� � �� �� �  ��

 �  ����  ��  �    %  55  ���  �    ���  �

 ��  ��  ����  �  ��  �  ��  �  �  ��    %  52  ���

 � � � �� � ��� �  � � �  %  49 ���

 � ���� � �� %  37 ���  � �  � � �  %  44 ���

   ��  ��  �  �  �    %  37  ���  ��  ��    ��  �

 �  �  �  ���  ���  ����  ���  ��  �  ��    %  34  ���

 �� � � �� � �� � �� �� �  %  21 ��� ���

�� %  21 ��� �� ��

WO Ëe « W öF « —«dI « vK  WO uK « q «uF « dO Q  Èb  ©46® qJ

% 55

% 42

% 40

% 40
% 39

% 37
%37

% 36

% 36

% 35
% 34
% 34
% 33

% 32
% 23

% 3

�� ��� � �� �� � �� � �� �

 ���  �  � �  �� �� ��

� ��� �� � � �� � ��

�� ���  � �

�� �� � �� � ��

� � �

� � �� �� � ��

��� �  �� �

���� � � ��

�� ��  � �

�� �� � ��� �� �

� � ��  �� �

�� � ��� � ���

� ��

�  � � � 

 �� ��

127

 ©ŸuM « V ® w uJ « »U A « dE  w  Ã«ËeK  V UM*« dLF « ©7® qJ

©ŸuM « V ® w uJ « »U A « dE  w  Ã«ËeK  W UM*« —uN*« ©8® qJ

 �   �  ��  ���  ��  �  �  �  ��    ���  �  ��

 �      �    ��    �  �  �  �  �  �  ��  ��

 � 5600  ��  ��  �  �   �  �  ��  �  ��  �  �

  � � �� � � �  ��� � 1750 �� � ��  ���

 ��� � 3450 �� � ��  ��� � 7500 �� � � �

v d –

24
��

27
��

21
��

25
��

ÂbI

v d –

3450
��� �

7500
��� �

1750
��� �

5600
��� �

d R

»U A « Ã«Ë“ dLUO H « Ã«Ë“ dL

د.ك واملؤخر 3450 د.ك.

وماذا عن النتائج اخلاصة 
بأسباب تأخر سن الزواج؟

٭ احلصول علــــى الوظيفة 
لتوفيــــر متطلبــــات الزواج. 
واألســــباب املادية وتكاليف 

املعيشة.
ورغبة الشاب والفتاة في إكمال 
الدراسة. والامسئولية عند 
الشباب. وكثرة القضايا بني 
إلــــى التردد  الزوجني تؤدي 
فــــي الزواج.وارتفــــاع قيمة 
املهور. وعدم وجود شــــريك 
حياة مناسب. وقيود العادات 
والتقاليد التي حتكم عملية 
التعارف بني الطرفني. ورعاية 
أو إعالة أحد الوالدين. وإصرار 
األهل على الزواج من شخص 
محدد لديهم. وسهولة وجود 
العاقات بني اجلنسني خارج 
نطاق الزواج. كلها وراء تأخر 

سن الزواج.

الخيانة وتعدد الزوجات

ننتقل إلى مشاكل الزواج 
والتي تؤدي غالبا إلى أبغض 
احلالل ـ ال قدر اهلل ـ ما أهم 
املشاكل التي أفرزتها الدراسة 

عن أسباب اخلالفات واملشاكل 
الزوجية؟

٭ مشاكل احلياة الزوجية تبرز 
عادة من خال ممارسة احلياة 
اليومية للزوجني، وما يتبعها 
من معرفــــة القواعد اخلاصة 
بشخصية كل منهما لآلخر، 
ومن أبرز املشكات التي ملستها 
الدراسة نسب كبيرة هي: تعدد 
الزوجات، فإقبال الرجل على 
اســــتخدام حقه الشرعي في 
تعدد الزوجات والذي أباحته 
الشريعة اإلسامية ألسباب 
متنوعة ومتعددة ينجم عنه 
بعض املشاكل كإهمال الزوجة 
األولــــى وعــــدم االنفاق على 
األســــرة وما تعانيه الزوجة 
األولى من نقص عاطفي وما 
يتحول إلى سلوك عدواني جتاه 
الزوج واألسرة اجلديدة في 

بعض األحيان.

وأيضا من اهم املشــــاكل: 
تدخل األهل سلبا مبا يجعل 
عدم خصوصيــــة في احلياة 
الزوجيــــة، وكذلــــك اختاف 
الطباع بني الزوجني وهو امر 
طبيعي في أول عام أو عامني 

في الزواج.
ومن املشاكل التي تؤدي 
إلى الطــــاق قضية اخليانة 
الزوجية وعدم حتمل املسؤولية 
واخلافات املتكررة واالسراف 
املالي والتبذير وأيضا البخل 
واللجــــوء للشــــعوذة وعدم 
االجناب وعدم توفير املنزل 

املناسب.
وكذلك هناك عدد آخر من 
املشاكل التي تلمستها الدراسة 
مثل استخدام العنف الذي يؤدي 
إلى فتور احلياة الزوجية سواء 
العنف البدني او املعنوي او 
اللفظي او النفسي، وأيضا عدم 
االهتمام بالطرف اآلخر وكذلك 
األمــــراض املعديــــة وخاصة 
اجلنسية التي يستحيل معها 

استمرار احلياة.
وهذه املشاكل تؤدي بالتالي 
إلى عدم اســــتقرار األســــرة 
وبالتالي املجتمع التأثير سلبا 
على انتاجية املجتمع وتوسيع 

الهوة بني اآلباء واألبناء.

أبغض الحالل

ولكن ما أهم األسباب التي 
تؤدي إلى الطالق من وجهة 

نظر الدراسة؟
٭ هناك العديد من املشــــاكل 
الزوجيــــة التي تــــؤدي إلى 
انهيار األســــرة والطاق مثل 
سوء السلوك واالهمال لشؤون 
واحتياجات املنزل واالشتراك 
في املعيشة باملسكن مع آخرين 
وعمل الزوجة وفارق الســــن 
واختاف اجلنســــية والعقم 
والغيــــرة وعدم الشــــفافية 
والضعف األسري واخليانة 
وشــــرب املخــــدرات. وميكن 
تقسيم تلك املشاكل التي تؤدي 

إلى االنفصال والطاق إلى:
1 ـ أســــباب شــــخصية 
مثــــل: )ضعف الشــــخصية، 

دوام الشــــكوى، ضعف لغة 
احلوار(.

2 ـ أسباب اجتماعية مثل: 
)عدم االحترام والتقدير، إهمال 
مسؤوليات األسرة، استخدام 

العنف اللفظي والبدني(.
3 ـ أســــباب صحية مثل: 
)تعاطــــي اخلمــــور، وإدمان 
املخدرات، عدم اإلجناب، أمراض 

معدية.. الخ(.
4 ـ أســــباب نفسية مثل: 
)ســــوء الســــلوك ـ الغيرة ـ 

التسلط والعناد(.
5ـ  أســــباب دينيــــة مثل: 
)ضعف الوازع الديني، التفريق 
بــــني الزوجــــات، الهجر غير 
املبرر، التساهل في إجراءات 

الطاق(.

حياة بال مشاكل

كيف ميكن تفادي الوصول 
الى الطالق وعيش الزوجني 
حلياة هنيئة ميلؤها التفاؤل 
واالستقرار من وجهة نظر 

الدراسة؟
٭ ميكن التخلص من آثار هذه 
املشاكل بالتوافق الزواجي، وهو 
ما يعرف على انه مستوى من 
التآلف بني الزوجني، بقدر ما 
يقدمه احد الزوجني من تفهم 
وتقديــــر لظــــروف وطبيعة 
الطرف اآلخــــر، والذي عليه 
هو اآلخــــر مقابلة ذلك باملثل 
وميكن تقسيم التوافق الزواجي 
إلى 5 مستويات أولها: التوافق 
الفكري: أي يوجد تقارب في 
طريقة التفكير والتعامل مع 
األمور احلياتية اليومية، كما 
يوجد تقارب في املســــتوى 
التعليمــــي، وثانيــــا: توافق 
اقتصادي: اي يتم االتفاق بني 
الزوجني على حتديد أولويات 
حياتهمــــا، والعمل معا على 

حتقيقها بنظام األهم فاملهم.
والثالث: توافق اجتماعي: 
اي وجود االنسجام والتآلف 
االجتماعي واملشاركة الفعالة 
في املناقشات واآلراء واألفكار، 
ورابعا: التوافق البيئي: مبعنى 
انه كلما تقاربت بيئة الطرفني 
في املستويات تقاربت أفكارهما، 
وأخيرا: التوافق اجلنســــي: 
مبعنى قــــدرة كل طرف على 
إشباع حاجات اآلخر، وهذه 
العوامل كلها من شانها حفظ 
البيوت وعــــدم هدمها، باذن 

اهلل.

نتائج الدراسة

أخيرا ما املقترحات التي 
توصلت إليها نتائج الدراسة 
سواء للمقبلني على الزواج 
او املتزوجني حلفظ األسر 

من االنهيار؟
٭ بالنسبة للمقترحات اخلاصة 
مبشاكل الزواج ملن هم في سن 
الزواج فجاءت حسب الترتيب 
التالــــي: التوعيــــة بالطرق 
املناسبة التخاذ القرار، غرس 
قيم الزواج لدى األفراد، واحلد 
من انتشار بؤر الفساد وتوعية 
الشــــباب عن طريق وسائل 
اإلعام واحلــــث على الزواج 
وقيام املؤسسات التربوية ببث 
روح املسؤولية والتفاؤل في 
املستقبل والتوعية مبوضوع 
مهور الزواج والتوعية بأهمية 
التعارف واخلطبة قبل الزواج 
والقضاء على البطالة وتوعية 
املصلني في املساجد بأهمية 
غرس روح املســــؤولني لدى 
أبنائهم ودعم فكرة إنشــــاء 
صناديق الزواج وتعميم فكرة 

مشروع الزواج اجلماعي.
اما املقترحات التي توصلت 
إليها الدراسة لعاج املشاكل 
الزوجية فجــــاءت كما يلي: 
اعتراف واقتناع الزوجني بأن 
الطرف الثاني هو شريك حياته، 
ومناقشة األزواج الحتياجاتهم 
بشكل مستمر وتقريب وجهات 
النظر فيما بني الزوجني ورفع 
درجة التوعية لدى الزوجني 
والعمل على إيجاد قنوات حوار 
ومحادثة ما بــــني الزوجني، 
وإقامة مشروع خاص باإلرشاد 

الزواجي.
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الدراسة توضح للمسؤولني وأصحاب القرار
تفاقم املشكلة واستمرارها وتضع بعض اخلطوط 

احلمراء على أهمية تلك املشكلة 
عند الشباب ممن هم في سن الزواج وكذلك 

أهميتها للمتزوجني أو ملن يعانون من مشاكل 
بعد إمتام الزواج

اقتضت حكمة اهلل سبحانه حفظ النوع 
البشري  إعمارًا لهذا الكون فشرع بحكمته ما ينظم 

العالقات بني اجلنسني الذكر واألنثى 
فشرع الزواج  ألنه ضرورة اجتماعية لبناء احلياة 

وتكوين األسر وهو حصانة وسكن وتعاون على أعباء 
احلياة االجتماعية

وعدم حتمل املسؤولية واللجوء للشعوذة أهم أسباب الطالق في الكويت
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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة االبراهيم 

من فريق بريلنت الب وذلك بهدف اإلضاءة 

على اهم التجارب احمللية والعاملية في 
عالم اعمال املشاريع الصغيرة بصورة عامة 
والتكنولوجية منها بصورة خاصة، كما نود ان 

نسلط الضوء على آخر الصفقات االستثمارية في 
عالم املشروعات الناشئة وذلك بهدف تقريب 

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية 
واملبادرين.

www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 

نصائح مفيدة عن موقع »لينكدإن« ألصحاب املشاريع الصغيرة
تتبعا على مص���ادر األخبار 

والصناعة.

      االستفادة من الرواد 
المبدعين

إذا كنت تبحث عن بعض 
األف���كار املبدع���ة أو ارغ���ب 
مبعرفة املزيد عن املستثمرين 
الناجحني، ميكنك متابعة أكثر 
م���ن 200 من الرواد العامليني 
الذي���ن يش���اركون أفكارهم 
على موقع لينكدإن. واإلطالع 
على بع���ض األفكار املبتكرة 
الكبار  الق���ادة  واملؤثرة من 
أوباما وريتشارد  مثل باراك 
برانس���ون وغاي كاواساكي 
إلى  العديد، إضافة  وغيرهم 
قابلية مشاركة هذه املقوالت 
على ش���بكتك، ومش���اركة 
املقاالت لتكسب مصداقية في 
املعلومات التي حتصل عليها 
القادة في لينكدإن.  أبرز  من 
لتحس���ني وض���ع حس���ابك 
الش���خصي ميكنك استخدام 
تطبيقات لينكدإن، من خالل 
مزامنة املدونة وموقع الشركة 
اإللكتروني. وللحصول على 
التطبي���ق املناس���ب، كل ما 
عليك هو البحث في خاصية 
 .)Application Directory(
اس���تفد من التطبيقات مثل 
)SlideShare( ملشاركة العروض 
التقدميية م���ع املتصلني بك 
 )TripIt( واس���تخدم خاصية
ليعرف املتصل���ني بك مكان 
تواجدك وج���دول رحالتك. 
 Creative( واستخدم تطبيق
Portfolio Display( لتستعرض 
أعمالك االبداعية على حسابك 

الشخصي.

خبراتهم مبج���ال عملك. كما 
ميكنك حف���ظ نتائج البحث 
وإعداد إشعارات لتكون أول 
م���ن يحصل على الش���خص 
املناسب. كما يتميز لينكدإن 
بخاصية تعقب آالف املهارات 
 ،)LinkedIn Skills( عبر صفحة
وستتمكن من البحث عن مهارة 
معينة واكتشاف أفضل املهنيني 
الذين يتمتعون بهذه املهارة، 
حي���ث تس���مح املجموعات 
بالتفاعل مع املزيد من املهنيني 
الذين يندرجون حتت قائمة 
وتضعهم في رسم بياني للنمو 
السنوي مقارنة مع املهارة التي 

تبحث عنها.

      وفر الوقت واحصل على آخر 
المستجدات المهنية والصناعية 

يوميا

بصفتك أحد املستثمرين، 
البد لك من توسيع نطاق جهات 
االتصال اخلاص���ة بأعمالك 
لتضمن اتخاذ القرار املناسب. 
عوضا عن زيارة عدة مصادر 
إخبارية في كل صباح الستباق 
آخر املستجدات، ستوفر عليك 
خاصية )LinkedIn Today( هذا 
الوقت الثمني من خالل جتميع 
املق���االت املنش���ورة من قبل 
املتصلني بك واملهنيني العاملني 
في القطاعات التي تهتم بها، 
جميعها في م���كان واحد من 
مصادر متع���ددة ومختلفة. 
 »follow« كما ميكنك أن تختار
لقطاعات محددة باإلضافة إلى 
حتديد مص���ادر األخبار مثل 
صحيفة اجلدار واالقتصادية 
وس���ي ان بي س���ي، لتتمكن 
من تصف���ح القصص األكثر 

املتصل���ني ب���ك. إن خاصية 
)LinkedIn Recruiter(، ه���ي 
منتج متخصص للش���ركات 
التوظيف  إمكانية  تتيح لهم 
بانتظام من شبكة حتتوي على 
العديد من املرشحني املؤهلني 

للعمل.

      ارفع مستوى إنتاجك من 
خالل تطبيق لينكدإن

ميكنك البقاء على تواصل 
أينما كنت من خالل التطبيق 
املتوافر على الهاتف الذكي مثل 
آيفون، أندرويد، ويندوز، بالك 
إمكانية  بيري، مما يتيح لك 
حتدي���ث حس���ابك والبحث 
أثناء  واالتصال مع اآلخرين 
املؤمت���رات والفعاليات. كما 
ميكن���ك اس���تخدام التطبيق 
للحصول على معلومات عن 
الش���خص الذي تشرف على 
مقابلت���ه، مما يس���هل عليك 
احلصول على خلفية عامة قبل 
املقابلة لتزيد من استعدادك.

     احصل على أفضل نتائج 
البحث من خالل البحث 

المتقدم

يتمتع موقع لينكدإن بأكثر 
من 200 مليون عضو من جميع 
أنحاء العالم، وهو موقع معتمد 
للذين يرغبون في احلصول 
على ش���ركاء جتاريني، باعة، 
مختص���ني، أو موظفني. من 
البح���ث احليوي مثل  خالل 
املهنية،  عدد سنوات اخلبرة 
امل���كان، وغيرها  الوظيف���ة، 
العديد، ميكنك حصر عملية 
البح���ث لتحدي���د الصفات 
املطلوب���ة والذي���ن تتعل���ق 

الق���درات. قم ببناء س���معة 
مهارات من خالل احلصول على 
تأيي���دات من جهات االتصال 

اخلاصة بشركتك.

      تواصل مع جهات االتصال 
عبر مجموعات لينكدإن

انضم إلى مجموعة »شركات 
صغيرة« وارتبط مع من هم في 
نفس مجالك، حيث ميكن أن 
يدعموا أو يجيبوا عن أسئلتك 
الت���ي تتعلق بنف���س مجال 
عملهم. وهي وس���يلة مفيدة 
للحصول على جهات اتصال 
جديدة سواء كانت هذه اجلهات 
محلية أم عاملية، ستس���تفيد 
من احلص���ول على مجموعة 
واسعة النطاق ومتنوعة. ميكن 
للعمالء أن يعثروا على شركتك 
من خالل املجموعات، في حني 
يستطيع أعضاء املجموعات 
من مراسلة بعضهم مباشرة 
حتى لو لم يكونوا متصلني 

ببعض.

     قم بتعيين األكثر كفاءة

البحث  من خالل قائم���ة 
ميكن���ك العثور عل���ى قائمة 
من املهني���ني احلرفيني الذين 
تتناس���ب خصائصه���م مع 
التي تبحث عنها  املواصفات 
في مجال عملك. غير احلالة 
إلى »تعيني« وانشر املواصفات 
املطلوبة على مجموعة لينكدإن 
جلذب املواهب التي تتوافق مع 
متطلبات شركتك. باإلضافة 
إل���ى ذل���ك ميكن���ك حتديث 
صفحتك بجعلها »امتيازية«، 
حيث ستس���اعد على ارسال 
الرس���ائل للمستخدمني غير 

املتابع���ني ملس���اعدتك على 
الترابط مع املتابعني بش���كل 

أفضل.

     وسع نطاق شبكتك

من خالل عناوين العمالء 
البريدي���ة، ميكنك معرفة من 
منهم يستخدم موقع لينكدإن. 
حي���ث يقوم املوق���ع تلقائيا 
الذين  بإشعار املس���تخدمني 
يحتمل معرفتهم لش���ركتك 
الى بياناتك وقائمة  استنادا 
جهات االتصال اخلاصة بك، 
ويجدر بك انتقاء اجلهات التي 
ترغب أن تتصل بشبكتك على 
حسب نوع املصلحة املتبادلة. 
من املفيد االتصال مع العمالء 
والشركاء احملتملني، مما يتيح 
إمكانية تصفح س���يرة  لهم 
الفرصة  ش���ركتك ويعطيك 
املنافس���ني  ملعرفة م���ن من 
ال يتص���ل م���ع عمالئه بذات 

الطريقة.

     احصل على التوصيات

تعد التوصيات أحد أفضل 
الوسائل لضمان احلصول على 
عمالء جدد، ألنها اخلاصية التي 
يلتفت إليها املستخدمون عند 
تصفح حساب جديد. تساعد 
التوصيات على رفع مصداقية 
حسابك وتعطي انطباعا جيدا 
للقراء. احرص على أن تطلب 
من عمالئك أن يقدموا توصيات 
إيجابية عل���ى لينكدإن، فإن 
أفض���ل مص���در للتوصيات 
هم العم���الء الدائمون. أضف 
»مهارات« على حساب الشركة 
لتبرز خبرتك وليعثر عليك 
الذي���ن يبحث���ون ع���ن هذه 

والذين يتمتعون بهذه القدرات. 
أفضل طريقة للظهور املستمر 
ولتذكير اآلخرين عن أعمالك 
هي م���ن خالل حتديث وضع 
حالتك على املوقع باستمرار. 
ميكن���ك دمج حس���ابك على 
لينكدإن مع حساب التويتر، 
لتظهر آخر حتديثاتك املنشورة 
على لينكدإن أيضا على التويتر 

في نفس الوقت.

      صمم صفحة للشركة

إبراز مجال عملك  ميكنك 
من خ���الل تصمي���م صفحة 
خاصة بشركتك. تتيح صفحة 
الفرصة ألعضاء  الش���ركات 
لينكدإن من تصفح معلومات 
عن الشركات والبيانات مثل 
عدد املوظفني ونوع الصناعة. 
وميكن إضافة شعار وعنوان 
من خالل صفحة مدونة الشركة. 
اكتشف األدوات املفيدة مثل: 
)Targeted Updates( وأفكار 

بصفت���ك أح���د أصح���اب 
املشاريع الصغيرة، البد لك من 
توسيع نطاق جهات االتصال 
اخلاص���ة بأعمال���ك لتضمن 
جناحها. يعد موقع )لينكدإن 
� LinkedIn( ه���و احلل املثالي 
ملش���اريعك الصغي���رة، فهو 
املنص���ة املالئمة والفعالة من 
حيث الكلفة لتوس���يع شبكة 
أعمالك. شركة لينكدإن املهنية، 
هي املكان األنسب لبناء عالمتك 
التجارية اخلاصة ولنشر صيت 
أعمال���ك، وتوس���يع نطاقها 
وللتواصل مع الذين يعملون 
في نفس مجالك ولتعني موظفني 
من بني كوكبة من املرش���حني 
ذوي امله���ارات العالية، إليك 
النصائح لالس���تفادة  بعض 

من هذا املوقع:

     صمم حسابًا شخصيًا

س���يتيح ل���ك اس���تخدام 
احلساب الشخصي بالطريقة 
الصحيحة عبور اجلسر الذي 
س���يقود العم���الء احملتملني 
واملوظفني األكفاء وش���ركاء 
الصناع���ة الرائدة إليك. كلما 
أمتمت بناء حسابك الشخصي، 
سهلت عملية البحث عنك من 
خالل محركات البحث. احرص 
على اس���تكمال بياناتك على 
املوقع وأضف صورة شخصية 
لتزيد م���ن مصداقيتك، وقم 
بإعداد رابط مميز حلس���ابك 
الع���ام واحصل على حصتك 
من املوقع اإللكتروني. أضف 
مهارات )Skills( على حسابك 
اخلاص بالشركة لتبرز مجال 
خبرة الش���ركة وليتم إظهار 
ش���ركتك للباحثني عن عمل 

مشاريع خريجي مسرعة املشاريع  الصغيرة في القاهرة »فالت 6 البس« ثقافة املبادرة من أفكار وأعمال

مرجعي����ا داعما ومش����جعا 
عل����ى االس����تثمار واملبادرة 
مبش����روعات وفرص عمل، 
وال ميكن النظر إلى ظروف 
االس����تثمار بش����كل أحادي 
املقاربة والتق����ومي بقدر ما 
البد من النظر إليها بش����كل 
تشبيكي، وفي عالقة جدلية 
بينها بحيث تتداخل معطيات 
التأثير والتأثر بينها مجتمعة، 
فال ميك����ن أن تزدهر ثقافة 
املبادرة إذا كانت التشريعات 
االستثمارية غير داعمة وغير 
مشجعة واإلدارة واملصارف 
غي����ر مرنة ومتش����ككة، وال 
ميك����ن أيضا الوص����ول إلى 

الوع����ي املجتمع����ي بأهمية 
املبادرة، إذا كانت آليات تفعيل 
وإعداد املوارد البشرية ترسخ 
معطيات الت����آكل، وال ميكن 
حتقيق هذه الثقافة إذا كانت 
ضمانات الدخ����ل من العمل 
الوظيفي ف����ي أجهزة الدولة 
أوق����ى وأضمن من تلك التي 
تبديها املشروعات الصغرى 
واملشروعات اخلاصة. إن ما 
جتسده ثقافة املبادرة يعكس 
بش����كل كلي األطر املرجعية 
لثقافة العمل، ثقافة التمكني، 
ثقافة املشاركة، وهو يشير 
إل����ى العالقات التفاعلية بني 
املجتمعات وداخل املجتمعات 
في سياق التوجهات اإلنسانية 
والعاملية، كما أنها جتسد آليات 
التحول م����ن ثقافة التواكل 
واالعتماد على الغير إلى ثقافة 
املبادرة وخلق فرص العمل 
الذاتي. وقد جسد روبرتسون 
في مقاربته ملوضوع النظرية 
االجتماعية والثقافية الكونية 
موضوع جتدي����د احليوية 
الثقافي����ة، وه����ي متثل في 
نظره الطرق التي تواجه بها 
املجتمعات التحديات في ظل 

التعقد الكوني.

املعطي����ات ممكن����ة وداعمة 
ومش����جعة عل����ى املب����ادرة 
بتأسيس مش����روع أو خلق 
فرص عمل، أو تكون معرقلة 
ومحبطة ومكبلة ومسيجة 
بسياج من التواكل واإلدراك 
السلبي للذات، وتدني مستوى 
املهمة  الطموح، ومن األمور 
مقارب����ة العالقة ب����ني ثقافة 
املبادرة وظروف االستثمار 
كونها ال تعزل املوارد البشرية 
النشطة ودورها في تفعيل 
املعطيات االستثمارية. وأنه 
بقدر ما تكون املوارد البشرية 
على درجة من الكفاءة والرغبة 
الثقافة إطارا  بقدر ما تكون 

املبادرة  تنطلق ثقاف���ة 
من حقيقة متكني اإلنس���ان 
من أن يكون فاعال ومعتمدا 
على نفسه، وشريكا حقيقيا 
في النشاط االقتصادي وفي 
خلق ف���رص العمل عوضا 
عن البحث عنها، وتتواصل 
ثقافة املبادرة مع املنظومة 
االقتصادية واالجتماعية ألي 
مجتمع مع اإلطار البنيوي 
والوظيفي لهذا املجتمع.وفي 
هذا السياق، تتجذر الوقائع 
الثقافية في  واخلطاب���ات 
منظمة من املنطلقات الداعمة 
لثقافة املب���ادرة، واحملاباة 
أكثر كفاءة  جلعل اإلنسان 
وعطاء، وأقل اعتمادا وتواكال، 
وأقل عرضة ملعاناة تبعات 

البطالة وتداعياتها.

ظروف االستثمار وثقافة 
المبادرة

ظ����روف  إل����ى  ينظ����ر 
االس����تثمار باعتبارها متثل 
مجمل املعطيات التشريعية 
واالقتصادي�������ة واملالي����ة 
والسياس����ية واالجتماعية 
والديني����ة الس����ائدة في أي 
مجتم����ع، فقد تك����ون هذه 

»أرامكو« تعرض فرصًا فريدة لدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة من خالل »واعد«

كذلك في تدوير املال بش����كل 
سليم ومتوازن«.

النابلس����ي: »إن  وأضاف 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
تش����كل اآلن نح����و 85% من 
اقتصاديات العالم، لذلك قامت 
الشركة بإنشاء مركز أرامكو 
الس����عودية لريادة األعمال 
احملدودة )واعد( الذي يعنى 

بريادة األعمال في اململكة عبر 
التموي����ل والتدريب  توفير 
واملس����اندة في كيفية إنشاء 
شركات صغيرة ومتوسطة 
ق����ادرة عل����ى االس����تمرار 

والنماء«.
أرامك����و  كم����ا ش����اركت 
الس����عودية ضمن أنش����طة 
امللتق����ى بجن����اح يركز على 
عرض إسهامات الشركة في 
الوطني ومن  دعم االقتصاد 
ضمنها الفرص التي يوفرها 
)واعد(، وذلك بشكل تفاعلي 
مع الزوار بني لهم أس����اليب 
تعزي����ز االبت����كار للوصول 
للريادة في األعمال، مبا في ذلك 
طرق احلصول على التمويل 
االقتراضي أو املش����اركة في 
امللكي����ة، وف����رص التدريب 
الش����امل على تطوير خطط 
األعمال وبدء تشغيل املشاريع 

اجلديدة.

الصغيرة واملتوسطة إلدراكها 
التام ألهمية مساهمة مثل هذه 
املش����اريع في دعم اقتصاد 
اململكة، فقد أثبتت الدراسات 
وكذلك الواقع امللموس بأنها 
من أهم مصادر الدخل القومي 
للدول، كما ميكنها توفير فرص 
وظيفية متنوعة لش����ريحة 
كبيرة من املواطنني، وتسهم 

الظهران � عوض املالكي
شاركت أرامكو السعودية 
مؤخرا في امللتقى السعودي 
الدولي للمنش����آت الصغيرة 
واملتوسطة الذي عقد في مدينة 
الرياض والذي نظمه صندوق 
الس����عودي والبنك  التنمية 
السعودي للتسليف واالدخار، 
بالتع����اون م����ع مجموع����ة 
االقتصاد واألعم����ال، حيث 
امللتقى لدعم وتنمية  يهدف 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
وتعزيز دورها في مس����اندة 
االقتص����اد الوطن����ي وخلق 
فرص جديدة لقيام مشاريع 
وشراكات إستراتيجية بينية. 
املدير  النابلسي  وقال جمال 
التنفيذي لشركة مركز أرامكو 
الس����عودية لريادة األعمال 
احملدودة )واعد( »رعت أرامكو 
السعودية وشاركت في امللتقى 
الدولي للمنشآت  السعودي 

   )A* Apps( إيه ستار آپس
السوق المستهدفة: مطورو البرمجيات.

إيه س����تار آپس هو تطبيق يعتمد على 
التعهيد اجلماعي )CrowdSourcing( ملجربي 
التطبيقات التجريبي����ة، حيث يتقابل رواد 
مجربي ومطوري التطبيقات لتشارك اخلبرات 
والنصائح، مقابل حافز مادي للمجربني تقدمه 

شركات التطوير.

]فكرة[2
السوق المستهدفة: الشركات متعددة الجنسيات 

والباحثون في مجال التسويق.

]فك����رة[2 ه����ي منصة لرب����ط املبادرين، 
أصحاب شركات القطاع اخلاص، املؤسسات 
غير الربحية، احلكومات وحتى املستخدمني 
العاديني. فكرة ]فكرة[2 تقوم على نشر حتديات 
البحث والتطوير من جانب الشركات، على 
أن يقوم املستخدمون باالبتكار لإلجابة على 

هذه التحديات.

)GamesBond( غمزبوند
السوق المستهدفة: األطفال والنشء من 4 إلى 8 سنوات.

غمزبوند، على وزن اسم العميل السري 
البريطاني الشهير جمس بوند، هي شركة 
ألعاب تعليمية لألطف���ال والنشء، تنتج 
ألعابا تفاعلية باستخدام حساس كينكت 

اخلاص بشركة مايكروسوفت.

)43 Hub( 43 هب 
السوق المستهدفة: 
قطاع ألعاب الويب.

تخلق هب 43 لعبة اجتماعية متعددة 
املنص���ات، حيث 
الالعب  يستطيع 
متابعة أنش���طة 
الالعبني اآلخرين 
وتقدمهم في زمن 

قياسي باستخدام تقنية إتش.تي.إم.إل5.

)Integreight( إنتغريت 
السوق المستهدفة: 

المهندسون اإللكترونيون، الباحثون 
وطالب هندسة اإللكترونيات.

إنتغريت هو لوح اختبار متعدد الوظائف 
للدوائر اإللكترونية، حيث يس���اعد طلبة 
هندس���ة اإللكترونيات والباحثني حتديدا 

في تنفيذ الدوائر اخلاصة بهم.
برمجي���ة اجلهاز مفتوحة املصدر، إمنا 
لوح التجارب نفسه محفوظ بحقوق ملكية 

فكرية. قد نوهنا إلنتغريت من قبل هنا.

يدوية 
السوق المستهدفة: هواة المنتجات المصرية 

المصنوعة يدويا.

يتطلع القائمون على »يدوية« إلى تسويق 
وبيع املنتجات املصرية اليدوية عبر اإلنترنت. 
يهدف »يدوية« كذلك إلى رفع وعي املستهلكني 

عن مجتمع احلرفيني التقليديني املصريني.

 10

متتلك فالت 6 البس نس�بة 15% من كل ش�ركة ناش�ئة تتخرج من دورات املس�ارع، بينما ميتلك املبادرون 
املؤسسون 85% من الشركة.

50% من شركات فالت 6 البس تلقت دورة أخرى من الدعم من مستثمرين آخرين بنسبة أرباح جتاوزت %700. 
»يعد هذا جناحا باهرا للمسارع«.  زارت هيالري كلينتون شركتي فالت 6 البس وسواري ڤنتشرز في منتصف شهر يوليو 

املاضي للتعرف على قطاع ريادة األعمال في املنطقة عن قرب.
»الزيارة كانت مفاجئة بالنسبة لنا، ونعتقد أنها رسالة مفادها تنامي هذا القطاع في املنطقة«. 

فالت 6 البس هو عضو بشبكة املسارعات العاملية )GAN( التي أنشأتها تكستارز )Techstars(، ومبوجب 
ذلك تتحصل كل شركة ناشئة على 100 ألف دوالر أميركي من الشبكة، منها ستون ألف دوالر الستخدام منصة آزور 
لتطوير تخزين وإدارة البرمجيات عبر الس�حابة. »أرقام الطلبات تتضاعف في كل دورة، « يعقب رامز، قبل أن ينهي 

حواره مع عرب نت قائال: »نخطط أن نتوسع خارج القاهرة أوال، ثم خارج مصر لدول أخرى في املنطقة«.
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baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser
باسل الجاسر

ال إجناز
 من دون رؤية

مبناسبة عودة جلسات 
مجلس األمة بعد إجازته 

الصيفية، انطلقت الوعود 
بتحقيق اإلجنازات الكبرى 

في دور االنعقاد اجلديد 
من احلكومة والنواب 

وأحبابهما وال شك عندي 
في أن أغلبهم يقول 

هذا الكالم وهو صادق 
ومتعشم ان يتحقق شيء 
لهذا الوطن العزيز ولهذا 
الشعب الكرمي، وال شك 

في ان اإلجناز مبتغى أغلب 
املسؤولني الكبار باحلكومة 
مبا فيهم املتقاعسون عن 

أداء واجبهم.
بيد أن اإلجنازات ال 

تتحقق باألماني والنوايا 
الطيبة، بل إنها تتطلب أول 

ما تتطلب رؤية محددة 
األهداف يعقبها برنامج 
عمل تنفيذي يأتي من 

خالل خطة عمل واضحة 
اخلطوط واملسؤوليات 

ومتابعة مستمرة وحثيثة، 
على أن يكون هذا في 

ظل تطبيق حازم لسيادة 
القانون والعدالة واملساواة 

وتكافؤ الفرص، وهذا 
ما تفتقر إليه احلكومة 
لألسف الشديد، ومن 

دونه لن يتحقق شيء لهذا 
الوطن اللهم إال اختراق 
من وزير هنا أو هناك 

كإجناز »الكورن فليكس« 
الذي أجنزته احلكومة 

في اآلونة األخيرة. 
واحلقيقة أن غياب الرؤية 

نتائجه وخيمة على أي 
مجتمع، فتخيل قارئي 

الكرمي حكومة كل عملها 
تعيني أو التجديد لقيادي 

هنا أو هناك والتصدي 
ملشكلة طرأت هنا أو 

هناك، وحضور اجتماعات 
واستقبال الوفود وما شابه 
من أعمال تنفيذية فقط ال 
غير، لذلك جند حكومتنا 

تفشل في حتقيق ما تريد 
وتعلن عنه، فها هي طرحت 

موضوع جتديد طائرات 
»الكويتية« وتخصيص 

املؤسسة، لكنها لغاية اليوم 
وهي من فشل إلى تخبط، 

وها هي تذكرت مسألة 
إشراك القطاع اخلاص 

فجأة فقررت بيع ملكياتها 
في 3 شركات هي من 

أجنح الشركات التي متتلك 
احلكومة حصص فيها، 

فكان حتى طريقة إعالن 
اخلبر بحد ذاته تخبطا 

أذى مالك األسهم في هذه 
الشركات، وثالثة األثافي 

عندما تدهورت أسعار 
النفط مؤخرا وبدال من أن 

تعلن خططها البديلة، وأنها 
على أمت االستعداد ملواجهة 

اخلطر وجدناها تصدر 
بيانات التطمني وأن الكويت 

لن تتأثر بهذا الهبوط.
ليس ألنها على وشك 

وقف تصدير نفطها اخلام 
ألنها ستصدره مشتقات، 

وإمنا ألن السعر اليزال 
فوق تقديره بامليزانية 
العامة للدولة، ولعل ما 

يثير احلنق ويفقدنا األمل 
بصحوة حكومية متأخرة، 
هو أن هذه احلكومة وبكل 

سوء أدائها وفشلها في 
حتقيق تعهداتها، وآخرها 
إعالنها فشل خطة عملها 
التي قدمتها العام املاضي 

خالل إجازة املجلس 
الصيفية هو ما حتظى به 

من دعم لم نر له مثيال في 
تاريخ الكويت السياسي، 
من قبل نواب األمة الذين 

لم نر منهم أي موقف 
أو مساءلة أو أي حترك 

لتقومي تخبطات احلكومة 
وإخفاقاتها..؟ لذلك فإنني 

لن أمتنى ولن أتعشم 
مبستقبل أفضل لوطني 
مادام استمر وجود هذه 
احلكومة وهذا املجلس.. 

فهل من مدكر؟

saadbinalharbi@gmail.com

Twitter:@ebtisam_aloun

رؤى كويتية

سعد عطية الحربي

ابتسام محمد العون

ننعم هذه األيام بجو مثالي كفيل بأن 
يريح األعصاب ويحث على التفكير في 

كل ما هو جميل، وأفضل ما في هذه 
األجواء اغتنامها باجللوس في الهواء 
الطلق مع األهل واألحبة مثلما تفعل 

بعض اجلاليات، واجلو اجلميل ال يأتي 
إال بأجمل احلديث وأفضل الذكريات 

خصوصا عند مالقاة أحد أصدقاء أيام 
الشقاوة و»الشطانة« ليطغى على احلديث 

أكثر األصدقاء شقاوة في تلك األيام، 
ومثلما أوصلتنا النسمات الى املاضي، 

أرجعتنا تلك النسمات الى وقتنا احلاضر 
لتتم مقارنة بني شقاوة السابق والوقت 

احلالي لنتفق على زيادة العنف حتى 
أصبح ال تخلو نهاية أسبوع من حدث 

هنا وهناك من أحد الشباب، واملؤكد 

في الغالبية العظمى للحاالت سبب تافه 
أو منحرف، فما أسباب حالة العصبية 
التي وصلت الى احلد الذي ال يحتمل 

الشخص اقل كلمة من أي شخص حتى 
انتهت قضية االحترام وبدأت قضية عدم 

احترام القانون الذي عمل على تسلل 
اخلوف لقلوب نسبة ال يستهان منها من 

الناس، وحلل املشكلة يجب في البداية 
االعتراف بها ومبسببها، دون هروب 
طرف وتنصل طرف من مسؤولية ما 
آل إليه املجتمع بسبب تشابك أطراف 

أسباب العنف وتعدد مكوناتها، فبالبداية، 
املتسبب بهذا العنف االسرة وابتعادها 
عن االهتمام باألبناء بالصغر واالبتعاد 

عن رقابتهم في الكبر، ناهيك عن التفكك 
األسري وكذلك املدرسة وهشاشة 

القوانني التي تردع الطالب العنيف، 
واإلعالم الرسمي ودوره املتواضع في 
حل املشكلة واحملسوبية التي قللت من 

سطوة القانون، والطامة الكبرى من هذا 
كله برمي كل طرف باللوم على اآلخر. 
املشكلة حللها مسؤولون من األطراف 
املعنية من أساتذة علم نفس والتربية 
ليصلوا إلى محصلة مسؤولية جميع 

األطراف اآلنفة الذكر، منتظرين تدخال 
حكوميا أو القضاء على أخالق بقية لدى 

البعض.
احللول ما زالت موجودة، وليس من 

الصعب تطبيقها، وال حتتاج االنتظار من 
أحد لتطبيقها

على الهامش: قالوا قدميا »من أمن 
العقوبة أساء األدب«. 

هي احلياة هكذا ال تسير على وتيرة 
واحدة البد أن تعتريها املشاكل 

والصعاب، ولوال املتاعب لسارت احلياة 
على منوال واحد وشعرنا فيها بالسأم 

والرتابة وامللل، فمنذ خلق اخلليقة 
واإلنسان يكابد في هذه احلياة واالبتالء 

يصب عليه صبا، فمادام أن اإلنسان 
يريد أن يعيش في هذه احلياة فمن 

الطبيعي أن تعترضه معوقات ومشاكل 
تصقل مهاراته وتنضج عقله وتثري 

جتربته وجتعله أصلب عودا في 
مواجهة التحديات املستقبلية، فقد اجمع 

الكثيرون ممن عركوا احلياة حلوها 
ومرها على أن املشاكل تشبه التوابل في 

الطعام فلوالها ألصبح الطعام رديئا ال 
يستساغ.

ال تعتقد عزيزي القارئ أن دروب احلياة 
مفروشة بالورود والرياحني، ولن جتد 

في يوم من األيام شخصا يدعي أنه 
يحيا حياة خالية من املتاعب حتى لو 

كان سلطانا، لكن اإلميان باهلل يشعرنا 
بالطمأنينة واألمل بأال توجد هناك 

مشكلة تبقى عالقة إلى األبد، فالشاعر 
يقول:

    ورب نازلة يضيق بها الفتى ***   

وعند اهلل منها املخرج
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 

املقام كيف نواجه تلك الصعاب؟ وما 
مدى إيجابيتنا في حل املشاكل في 

وسط معترك احلياة؟ بداية البد أن نتفق 
على أن طبيعة البشر أقرب إلى اخلطأ، 

والسلبية في التفكير هي التلقائية وليس 
نقصا فينا أن نفكر بطريقة سلبية ألن 
هذا هو الطبيعي، واخلطأ الذي نقع فيه 
جميعا هو االستسالم للتفكير السلبي 
عالوة على ذلك اإليجابية في التفكير 
حتتاج منا إلى مجاهدة وعمل دؤوب، 
وحلظة اتخاذ القرار هي حلظة ذهنية 

حاسمة هي ومضة مشعة، أما أن تكون 
سلبية أو إيجابية وهي التي حتدد مسار 

حياتنا.
ولضمان اإليجابية في التفكير فكر 

في أن ترتقي بذاتك فوق املشكلة حتى 
لو كانت إمكانياتك بسيطة وعزز في 

نفسك أنك قادر على املواجهة وأنك أمام 
خيارين أما املواجهة أو االستسالم.

تعودنا أن نرى حجم املشكلة لكننا لم 
نتعود على أن نرى ما وراء املشكلة، 

نحتاج إلى نظرة إيجابية فاحصة فيما 
وراء املشكلة وتساؤل محدد إذا صبرت 

على هذه املشكلة، هل النتيجة املترتبة 
على هذا الصبر تستحق؟ اصبر وإذا لم 
تستحق احترك إلى خبرة حياتية أخرى.
ولتحسني منط التفكير علينا أن نحذر 

من أن نستقبل كالم الناس الذين يحبون 
من دون تفكير، ومن اخلطورة أن نتخذ 
قرارات مصيرية بناء على خوفهم علينا 

وحبهم لنا في هذا املوضع نحتاج إلى 
وقفة جادة أوزن فيها األمور وأرى 

املوضوع عن قرب وأهم شيء اني ال 
أكون مترددا وأكون حاسم املوضوع، 

ألنه كلما اطلع الناس على ترددنا منعونا 
ألنهم يحبوننا ويخافون علينا.

واآللية األخيرة لإليجابية هي اخلطوات 
الست لتغيير العادة، اخلطوة األولى 

هي أن تقرر التغيير، والثانية ان تدرب 
نفسك على أن تركز فيما تريد يعني أن 

تركز على العادة اجلديدة، ثالثا: أوجد 
لنفسك وسائل خاصة لوقف العادة أي 

أوجد لنفسك وسيلة تشجيع وعقاب 
واخلطوة الالحقة هي »تخلية وحتلية« 

يعني استبدل العادة السيئة بأخرى 
حميدة، وبعد ذلك احتفظ بجدول تطورك 

واخلطوة األخيرة هي تعلم كيف تواجه 
انتكاساتك.

قبل الضياع )1(

هي احلياة 
هكذا..!

مجرد رؤية

نظرة ثاقبة

تقدم رجل لشركة مايكروسوفت للعمل بوظيفة 
»فراش« وبعد إجراء املقابلة واالختبار لـ »تنظيف 

أرضية املكتب«، أخبره مدير التوظيف بأنه قد متت 
املوافقة عليه وسيتم إرسال قائمة باملهام وتاريخ 

مباشرة العمل عبر البريد اإللكتروني. أجاب الرجل: 
ولكنني ال أملك جهاز كمبيوتر وال املك بريدا 

إلكترونيا. رد عليه املدير »باستغراب«: من ال ميلك 
بريدا إلكترونيا فهو غير موجود أصال، ومن ال وجود 

له فال يحق له العمل.
خرج الرجل وهو فاقد األمل في احلصول على 

وظيفة، فكر كثيرا ماذا عساه أن يفعل وهو ال ميلك 
سوى 10 دوالرات، بعد تفكير عميق ذهب الرجل إلى 
محل خضار واشترى صندوق طماطم ثم أخذ يتنقل 

في األحياء السكنية ومير على املنازل ويبيع حبات 
الطماطم. جنح في مضاعفة رأس املال وكرر نفس 
العملية ثالث مرات إلى أن عاد إلى منزله في نفس 

اليوم وهو يحمل 60 دوالرا.
أدرك الرجل انه ميكنه العيش بهذه الطريقة فأخذ يقوم 

بنفس العمل يوميا يخرج في الصباح الباكر ويرجع 
ليال، أرباح الرجل بدأت تتضاعف فاشترى عربة 

ثم شاحنة حتى أصبح لديه أسطول من الشاحنات 
لتوصيل الطلبات للزبائن، بعد خمس سنوات أصبح 

الرجل من كبار املوردين لألغذية في الواليات املتحدة.
ولضمان مستقبل أسرته فكر الرجل في شراء 

بوليصة تأمني على احلياة فاتصل بأكبر شركات 
التأمني وبعد مفاوضات استقر رأيه على بوليصة 

تناسبه فطلب منه موظف شركة التأمني أن يعطيه 
بريده اإللكتروني، أجاب الرجل: ولكنني ال املك بريدا 

إلكترونيا. 
رد عليه املوظف »باستغراب«: ال متلك بريدا إلكترونيا 
وجنحت في بناء هذه اإلمبراطورية الضخمة، تخيل لو 

أن لديك بريدا إلكترونيا. فأين ستكون اليوم؟
أجاب الرجل بعد تفكير: »فراش في شركة 

مايكروسوفت«.

النبل صفة الكرماء األشراف، ذوي عزة وكرامة 
وعظمة األخالق، فمن أبرز صفات األنبياء في 

عالقاتهم األسرية هي النبل، وأقرب مثال وقدوة لنا 
سيدنا ونبينا محمد ژ، فكان أنبل البشر في التعامل 

مع أهل بيته، وصدق حديثه ژ »خيركم.. خيركم 
ألهله، وأنا خيركم ألهلي« رواه الترمذي وابن ماجة.

والرجل النبيل هو الرجل الكرمي مبشاعره وأحاسيسه 
وممارساته العاطفية في عالقته الزوجية، وكذلك 

احلليم الذي يرأف بأهل بيته من زوجة وأبناء، والنبل 
في العالقة الزوجية للرجل تكون بخفض اجلناح 

والتودد وصدق املشاعر والوفاء للعشرة واإلخالص 
لها والصبر على ما يعتلي تلك العالقة من اختالفات، 

واحتواء اخلواطر واملشاعر، والتفنن في املمارسات 
العاطفية، إلى جانب إخالص النية هلل عز وجل 

ومخافته في تلك األمور.
فالرجل النبيل هو أصدق نية هلل عز وجل، وهو 

عادة يكون إنسانا ناجحا ومتفوقا في حياته األسرية 
واالجتماعية والعملية، فاهلل عز وجل يحب تلك الصفة، 

وذلك امتثال ألوامره سبحانه وتعالى، والدليل على 
قوة تلك الصفة ومكانتها في اإلسالم:

اآلية التي نزلت في جوف الكعبة املشرفة هي قوله 
تعالى )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها...( 

)النساء: آية 58(، والزوجة هي أمانة عند زوجها، 
وكذلك خطبة الوداع قبل مفارقة الرسول ژ للدنيا 

قائال: »استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، 
ال ميلكن ألنفسهن شيئا، وإنكم إمنا أخذمتوهن 

بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، فاتقوا 
اهلل في النساء واستوصوا بهن خيرا«. وعندما نتأمل 
في طبيعة اخلالفات الزوجية البسيطة التي كانت في 

حياة النبي محمد ژ في عالقته الزوجية كانت ال 
تخرج عن إطار الرحمة واملودة، وهما أمران حيويان 

يعمالن على حفظ تلك العالقة من الضعف والهشاشة 
والتفكك، يقول احلق تبارك وتعالى: )ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون( 
)الروم: آية 21(.

ومن املواقف اجلميلة لعشرة الرسول النبيل ژ احملب 
لزوجاته، يحكي لنا أنس أن جارا فارسيا لرسول اهلل 

ژ كان يجيد طبخ املرق، فصنع لرسول اهلل ژ 
طبقا ثم جاء يدعوه، فرفض سيدنا محمد ژ الدعوة 
مرتني، ألن جاره لم يدع معه عائشة للطعام، وهو ما 

فعله اجلار في النهاية، وحتكي عائشة رضي اهلل عنها 
أنها كانت تغتسل مع رسول اهلل ژ في إناء واحد، 

فيبادرها وتبادره، حتى يقول لها دعي لي، وتقول له 
دع لي، وعنها قالت: »كنت أشرب وأنا حائض فأناوله 

النبي ژ فيضع فاه )فمه( على موضع في )فمي(« 
رواه مسلم والنسائي، وروي عن السيدة عائشة أيضا 
رضي اهلل عنها في أكثر من موضع انه كان في خدمة 
أهل بيته، فقد سئلت عائشة ما كان النبي ژ يصنع 

في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله أي خدمة 
أهله، رواه البخاري، وفي حادثة أخرى أن عائشة 

رضي اهلل عنها سئلت ما كان رسول اهلل ژ يعمل في 
بيته؟ قالت: »كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما 
يعمل الرجال في بيوتهم«، وروي عنه ژ »إن أفضل 

الصدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوجته« رواه 
البخاري ومسلم.

فصفة النبل للرجل تنعكس على عالقته الزوجية 
باخلير الكثير، ومن تلك االنعكاسات احلياة األسرية 
املليئة بالسعادة والنجاح، إلى جانب سعادة الزوجة 

وحبها لزوجها الذي يطوعها لراحته وطاعته، وبذلك 
تعمر البيوت وتقوى صالبتها، فاملرأة عمود البيت فال 
بد أن يكون صلبا قويا حتى ينعكس ذلك على سعادة 

أفراد األسرة جميعا، وهنا يكون مفهوم وراء كل 
رجل عظيم امرأة عظيمة مثله، ولعل الكثير من حاالت 
الطالق اليوم ترجع الى شكوى النساء من انعدام تلك 

الصفة وعدم استمرارها باملقارنة مع بدايات فترة 
اخلطوبة، فمن لم يكن نبيال في عالقته الزوجية فقد 

كان نهجه نهج العصور اجلاهلية، وصل اللهم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعني له بإحسان 

إلى يوم الدين.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

E-mail: family_sciences@hotmail.com
Twitter: @family_sciences

عبدالمحسن محمد المشاري 

شيخة العصفور

فكر في أن يكون 
فراشاً ليعيش

الزوج النبيل

يا سادة يا كرام

علوم أسرة

Waha2waha@hotmail.com
Zaar@alanba.com.kw

ذعار الرشيدي
يصلني ما معدله 25 رسالة إلكترونية 

أسبوعيا وغالبا ما تكون عبارة عن 
شكاوى أو تعليقات لقراء كرام، وأقوم 

بالرد على كل منها، إما بالتوضيح أو 
بوعد بأنني سأتناول الشكوى في 

مقال الحق. وأمس وصلتني رسالة 
غريبة جدا من مواطن سرد قصته التي 

تقترب من اخليال إلى حد ال يصدق 
وسأقوم بنشرها كما هي بتصرف 

لغوي بسيط.
>>>

)ف.هـ( صاحب الرسالة )وال أعتقد 
طبعا أن هذه هي األحرف األولى من 

اسمه احلقيقي( يقول: »عملت سكرتيرا 
لقيادي في منصب متوسط بإحدى 
الوزارات ولم يكن منصبه حساسا 

وال ذا تأثير، بل كان مجرد مسؤول 
بقطاع صغير في الوزارة، وكان عملي 

ينحصر في ترتيب املواعيد وإجراء 
املخاطبات الرسمية، وبعد فترة من 

عملي معه أصبح يكلفني بنقل طرود 
ومغلفات إلى أشخاص في مناطق 

متعددة من الكويت، دوري كان أن 
أتسلم منه الطرد وأقوم بتسليمه الى 

العنوان الذي يحدده مع وجود رقم 
هاتف املستلم، وألكثر من عام وأنا 

أقوم بتسليم مثل هذه الطرود مبعدل 
طرد واحد كل أسبوع، وباملناسبة 

الطرد عادة يكون مغلفا من اخلارج 
وبالطبع أنا ال أفتحه لكنني أعلم أن 
تسليمه متعلق بالعمل أو هكذا كنت 

أظن، وأحيانا كثيرة أقوم بالتسليم بعد 

أوقات العمل الرسمية، وكان مسؤولي 
شخصا رائعا أخالقيا وعلى مستوى 
العمل أيضا. وفي أحد األيام سلمني 
طردا وأعطاني رقم املستلم وأبلغني 
أن أتصل به عصرا ليحدد لي عنوان 

التسليم«.
>>>

ويكمل رسالته )ف.هـ(: »أخذت الطرد 
على أن أتصل باملستلم بعد صالة 
العصر، وذهبت إلى املنزل وأنزلت 

الطرد معي، وقبل صالة العصر بقليل 
وردتني رسالة من زميل لي في العمل 

يبلغني فيها أن مسؤولي حصل له 
حادث مروري بعد خروجه من العمل 
ونقل إلى املستشفى في حالة حرجة، 

ونسيت أمر الطرد وتوجهت إلى 
املستشفى ألكتشف أنه أسلم روحه 
إلى بارئها، عدت إلى املنزل، ونسيت 
أمر الطرد متاما، وفي الساعة الثانية 

عشرة من الليلة نفسها اتصلت بالرقم 
املوجود على الطرد لكنه كان مغلقا، 

املهم في اليوم التالي ذهبت إلى العمل 
وكان احلديث يتمحور حول وفاة 

مسؤولي، املهم اتفقنا على أن نذهب 
إلى العزاء أنا ومجموعة من زمالئي، 

حضرنا الدفن وعزاء اليوم األول، 
وعدت إلى املنزل وبالي مشغول 

بالطرد، وعما اذا كان علي أن أعيده 
إلى العمل، وكيف أعيده إلى مقر عملي 
وهو غير مسجل ال »صادر وال وارد«؟ 
بل إنه أقرب إلى الطرد الشخصي، وهل 

أسلمه إلى عائلة مسؤولي املتوفى؟ 

وماذا أقول لهم؟، املهم أعدت االتصال 
على الرقم املوجود على الطرد وألكثر 
من 10 أيام من محاوالتي كان الهاتف 

مغلقا على الدوام«.
وفي الليلة العاشرة قررت أن أفتح 

الطرد الذي كان بحجم علبة األحذية، 
وكانت الصدمة أن وجدت بداخله مبلغا 

ماليا، أخرجته وعددته وكان بالضبط 
100 ألف دينار.

ويكمل صاحب القصة: »هل أبلغ عنها 
جهة عملي؟ وكيف أبلغهم وهي ال 
تخص جهة عملي أصال؟ وهل أبلغ 
ذوي مسؤولي املتوفى؟ وماذا أقول 
لهم؟ هل أبلغ اجلهات األمنية؟ لكن 

أيضا رمبا تكون جزءا من رشوة أو 
أموال مخدرات أو جزءا من عمليات 

غسيل أموال وأتورط مبا ليس لي به 
علم؟ فأصابتني احليرة، لذا احتفظت 

باملبلغ في خزينة منزلي، ومازلت 
أحتفظ به منذ )...( أشهر، وال أعلم ماذا 

أفعل به.
>>>

إلى هنا انتهت الرسالة، لكن فعال ماذا 
ميكن أن يفعل صاحبها باملبلغ الذي 

عثر عليه في الطرد، لم أجبه وفضلت 
نشرها، رمبا يكون لدى شخص 

قانوني متخصص الرد، املقالة ليست 
موجهة الى القانونني فقط، بل ألي 

شخص ميكن أن يدل صاحب الرسالة 
على احلل األخالقي اآلمن واملناسب، 

ذلك إن كانت القصة كما رواها 
صاحبها.

100 ألف دينار 
في علبة أحذية
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أكدت أنها لم تهاجم كارمن سليمان وأن ما قالته حرية شخصية

دنيا بطمة: خالفاتي مع عساف »صفحة وانطوت« 
وزوجها: املوضوع كان عتاباً وليس ذماً فيه

بطمة: لكل فنان تخ����رج في »أراب آيدول« 
ميزة خاصة، وعندما رأيت أن مزايا عساف 
زادت ع����ن حدها »زعلت«، لك����ن اآلن بدأنا 
صفحة جديدة مع اإلدارة اجلديدة للشركة 
بقيادة تيمور مرمرشي، وسيكون هناك عدالة 

ومساواة بني اجلميع.
وعن التمثي����ل، قالت: ال أفكر فيه حاليا 
وأسعى الى تثبيت أقدامي اكثر في الغناء من 
خالل أعمال مميزة ترضي طموح جمهوري، 

وفي املستقبل لكل حادث حديث.
وحتدثت بطمة عن »صناع املوسيقى« 
في ش����ركة إنتاجها »بالتينوم ريكوردز«، 
قائلة: الفكرة جميلة جدا وأن تأتي الشركة 

مبجموعة مميزة له����ا تاريخ كبير أرى 
أن هذا سيش����كل إضاف����ة لي وجلميع 
الفنانني فيها، معبرة عن سعادتها بان 
يتقدمهم البوب ستار رامي عياش والذي 
تعتبره قدوة خلبرته الطويلة، متمنية 
ان تنال جميع أعماله����ا رضا متابعيها 

في كل مكان.
يذكر ان شركة »بالتينوم ريكوردز« 

القليلة املاضية األلبوم  الفترة  أطلقت 
األول لدنيا بطمة وهو منوع يتضمن 
16 أغنية بلهجات مختلفة، تعاملت فيها 
جنمة املوسم األول من »أراب آيدول«، 
مع عدد كبير من الشعراء وامللحنني 
العربي، ومنها  الوطن  واملوزعني في 
»أمي داعيتلي« من كلمات خالد عوض 
وحلن بدر الذوادي، »فاقد حنانك« من 
كلمات األماني وحل����ن طارق بخش، 
»حبك عسل« من كلمات عبداهلل بندري 
وحلن حسام كامل، »يا قلبو« من كلمات 
أحمد علوي وحلن بدر الذوادي، »ماشي 
ش����غلي« من كلمات وأحلان وتوزيع 
جالل احلم����داوي، »أس����امح« كتبها 
بوتركي وحلنها محمد جناحي، »على 
فكرة« من كلمات عبد اللطيف آل شيخ، 
وحلن عصام كمال، »هي كذا« من كلمات 
ابراهيم بن سواد، وحلن خالد، »توك 
جتي« من كلمات محمد بن بدر وحلن 
احملب، »مش فارقة« من كلمات عاصم 

حسني، وحلن محمد الطوخي.

ان نظرتي كانت »غلط«، وسعدت جدا لفوز 
كارمن وكنت سأشعر بهضم حقي فعال إذا 

ذهب اللقب الى أي مشترك آخر غيرها.
وعن هجومها على محمد عساف واتهامه 
بالغرور، ردت: لم أهاجمه أو اتهمه بالغرور، 
والتصريح جتاهه كان من مدير أعمالي محمد 
الترك لكنه نس����ب الى لس����اني، ال أريد ان 
أحتدث عن املوقف الذي »صار« بيني وبني 
عساف ألنها »صفحة وانطوت«، اآلن نحن 

نفتح صفحة جديدة.
 وتداخل زوجها ومدي����ر أعمالها محمد 
الترك، قائال: كل انسان له حرية إبداء رأيه، 
وقد جلسنا مع عساف الفترة القليلة املاضية 
وتناقشنا في أمور العمل ولم نتطرق نهائيا 
ألي خالف����ات، وكلمة مغرور لم نصفه بها، 
ويش����رفنا ان يكون معنا، السيما انه ميثل 
بلدا مهضوما حقه كفلس����طني، األمر برمته 
عتب حول تصرف معني حدث منه وليس 

ذما فيه.
وبسؤالها: هل »تدليل« محمد عساف عنها 
وعن باقي فناني »بالتينوم« يؤثر فيها؟ ردت 

عبدالحميد الخطيب

أكدت الفنانة املغربية دنيا بطمة أنها لم 
تهاجم زميلتها في »أراب آيدول« الفنانة 
املصرية كارمن سليمان كما تردد الفترة 
املاضية، وقالت: املوضوع كان رأيا خاصا 
جتاه ما ش���اهدته في كليب فنان العرب 
محمد عبده »طيري معي«، وما قلته عن 
أن ظه���ور كارمن معه في الكليب لم يكن 
»دويتو« بأي ش���كل من األشكال، حرية 
ش���خصية وتخضع لألذواق، في النهاية 
أنا وكارمن صديقتان وال يؤثر في عالقتنا 

مثل هذا الكالم.
وحول إحساس����ها بأنه هضم حقها في 
لقب »أراب آيدول«، وهل مازال هذا اإلحساس 
يرافقها حتى اآلن؟ قالت بطمة: وصولي الى 
نهائي البرنامج هو فوز بحد ذاته، و»الزعل« 
لم يكن ألن كارم����ن حصلت على اللقب بل 
ألننا كنا نبذل مجهودات كبيرة ونثابر من 
اجل التفوق، واملوضوع شعور بان »كل اللي 
سويته راح على الفاضي« ومع الوقت عرفت 

دنيا مع الزميل عبداحلميد اخلطيب

بلقيس: »مش كل الطير بيتاكل 
حلمه وأنا حلمي صعب«

صرحت الفنانة اليمنية بلقيس بأنها ليست فتاة 
حاملة ورومانس���ية، حيث قالت: »أنا لست تلك الفتاة 
احلاملة حتى يأتي عريس ويضحك علي بكلمتني ويأخذ 
فلوسي ويطلقني وأنا افكر بعقلي قبل دخولي في اي 
عالقة عاطفية«. وتابع���ت بلقيس، في حديث لها مع 
مجل���ة »زهرة اخلليج«: »مش كل الطير بيتاكل حلمه 

وأنا حلمي صعب«.
يذكر ان بلقيس كانت قد نش���رت بالفترة املاضية 
على »انستغرام« صورة لها وهي متسك بامليكروفون 
وتؤدي رقصة أطلق عليها »الرقصة التنكسية االجازية 
الفالوية«. وأوضحت الفنانة اليمنية بأنها قامت بالرقصة 

خالل احيائها احد األفراح في مدينة جدة.

بلقيس

هكذا ردت غادة على التهديد

هدد املنتج املصري ممدوح ش���اهني النجمة غادة 
عبدالرازق باللجوء الى نقابة املمثلني، حيث كشف انها 
وقعت عقد مسلسل جديد بعد أن وقعت معه وحصلت 

على »عربون«.
من جهتها ردت عبدالرازق على شاهني، حسب موقع 
»الف���ن«، أنها لم توقع أي عقد، مؤكدة أنها مس���تعدة 
للمس���اءلة القانونية في حالة إثبات انها وقعت عقدا 

مع املنتج ممدوح شاهني.
الى ذلك، أش���علت غادة »فيس���بوك« بعد نشرها 
ص���ورا وصفها متابعوها ب� »اخلادش���ة«، وتعرضت 
النتقادات الذعة على الصورة، فيما س���بها آخرون ب� 

»ألفاظ خارجة«.
يشار إلى أن آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل 
»الس���يدة األولى«، والذي جرى عرضه في الس���باق 
الرمضاني املاضي، مع الفنان ممدوح عبدالعليم، الذي 

عاد للشاشة الفضية بعد غياب خمس سنوات.

غادة عبدالرازق

انسحاب وائل كفوري على الهواء من »أراب آيدول« !
ب�»امللك����ي«، وتاله املش����ترك 
اليمني وليد اجليالني والذي 
شدا بأغنية فنان العرب محمد 
عبده »مذهلة« وحصد الثناء، 
وأش����علت منال موس����ى من 
فلسطني مسرح »أراب آيدول« 
بأغنية »يا ظري����ف الطول«، 
وجاءت التعليقات على أدائها 
مش����جعة، كما قدم املش����ترك 
السوري حازم الشريف قدود 
حلبية، وقالت اللجنة انه مطرب 
جاهز ومشروع جنم، وقدم بعده 
اجلزائري اجراد يوغراطة أغنية 
جزائرية، وقالت جلنة التحكيم 
ان أسلوبه ولونه جديد وطالبوه 
بأن يبحث عما يغني. وختاما 
قدم املش����ترك املصري محمد 
رشاد أغنية »الهوى سلطان« 
واستطاع ان يحصل على إعجاب 
اللجنة التي قالت له: »انت ملك 

الغناء الشعبي«.

ليلة« لكوكب الشرق أم كلثوم 
وأثنت اللجنة على ادائها، وقدم 
بعدها السعودي ماجد املدني 
أغنية للفنان راش���د املاجد، 
وحظي هو اآلخر مبديح على 
صوته وأسلوبه على املسرح، 
ليتبعه املشترك الفلسطيني 
هيثم خاليلي بأغنية للفنان 
كاظ���م الس���اهر، لكن علقت 
اللجنة عل���ى طبقة صوته، 
وقدم املشترك املصري محمد 
حسن أغنية »جبار« وعندما 
دخل الى املس���رح دخل معه 
مقدم البرنام���ج أحمد فهمي 
وع���زف على الكم���ان، ونال 
إعج���اب جميع أعضاء جلنة 

التحكيم.
بدوره قدم عمار الكوفي من 
كردستان العراق أغنية عراقية 
وحظي بتعليقات إيجابية من 
الت����ي وصفت صوته  اللجنة 

وشهدت احللقة منافسة 
حامية بني 10 مشتركني، وكانت 
البداية مع املصرية إيناس عز 
الدين التي قدمت أغنية »ألف 

أنه شعر بقشعريرة حني غنى 
أج����راد أغنية جزائرية بطبقة 
موسيقية عالية للغاية، أعجبت 

كفوري.

فاجأ وائل كفوري جمهور 
»أراب آيدول« حني غادر حلقة 
انتهائها  اجلمعة املاضية قبل 
وانسحب بعد غناء محمد رشاد 
»الهوى سلطان«. وأثار هذا األمر 
دهشة املشاهدين وزمالئه أعضاء 
جلنة التحكيم نانس����ي عجرم 

وأحالم وحسن الشافعي.
اللبنان����ي  النج����م  وق����ام 
بالتعليق األول قائال: »فّي اقول 
كلمتي وامشي«، وقد اعتقدت 
املذيعة أنابيال هالل أنها مزحة 
لوائل ال����ذي يخلق جوا مرحا 
في احللقة، ولكنه غادر املسرح 
بالفعل، وتوجه وائل إلى وسط 
املسرح حامال أغراضه وأوراقه 
وودع زمالءه واجلمهور واجته 
نحو محمد رشاد ليقبله ويهنئه 
عل����ى األغنية ثم غ����ادر، كما 
أشاد كفوري بصوت املتسابق 
اجلزائري أجراد يوغراطة، مؤكدا 

جلنة حتكيم »أراب آيدول«

قالت إن شهرتها جاءت سريعة جداً و»ابن حالل« وش السعد عليها

سارة سالمة لـ »األنباء«: لست مغرورة.. واإلغراء »مش بايدي«
أماكن متثيلية غير معلومة 
فيفجرون م����ا بداخل الفنان 

من موهبة. 

هل حقا تعاقدت 
على بطولة فيلم 

»ترامادول«؟ 
٭ نعم وسنبدأ تصويره بعد 
انتهاء عيد األضحى، وتدور 
أحداثه حول شاب يتيم ينشأ 
على التسول الى ان تنشأ عالقة 
عاطفية بينه وبني ابنة طبيب 
يقوم بعمليات غير مشروعة 
ومن خالل هذه العالقة يقوم 
باصطحاب الزبائن الى الطبيب 
ويبيع لهم أقراص الترامادول 
الى ان يتم القبض عليه هو 
وباقي أف����راد العصابة وهو 
فيلم يتتبع جرمية حقيقية 
ولم نستقر على كل أفراد طاقم 

العمل بعد. 

البعض يضعك في 
إطار دائرة اإلغراء 

كيف ترين ذلك؟ 
البدايات وال  ف����ي  ٭ الزلت 
ميكن أن أصن����ف في دائرة 
معين����ة اآلن، أحب في فترة 
االنتش����ار ان اق����دم األدوار 
اخلفيفة والكوميدية وأدوار 
الدلع والشقاوة الى ان احقق 
انتشاري الفني كما يرضيني 
بعدها أفكر في التركيز على 
أدوار بعينه����ا ان رأيت انها 

تنجح اكثر مع اجلمهور.

ببطولته الهضبة شرف كبير 
لي وتوفيق من عند اهلل.

كيف ترين اتهامك 
بأنك مغرورة، وما 

حقيقة ارتباطك بفنان 
مشهور؟

٭ لست مغرورة على االطالق 
وال أعرف من أين تأتي هذه 
االشاعات وأنا إنسانة عادية 
ولكنني أصبت باالضطراب بعد 
حجم الشهرة التي جاءتني بعد 
مسلسل »ابن حالل«، وحكاية 
املواعيد املضروبة للظهور في 
البرامج وغيرها غير حقيقية 
االلتزام،  ألنني اعرف معنى 
أما قصة ارتباطي فأنا لم أقرر 
بعد الزواج والزلت صغيرة 

على احلب. 

ماذا عن مشاركتك في 
فيلم »اخللبوص«؟ 

٭ من تأليف محمد س����مير 
مبروك وإخراج اس����ماعيل 
ف����اروق وبطولتي مع اميان 
العاصي وايناس كامل ورانيا 
املالح وتدور االحداث في إطار 
كوميدي حول ش����اب متعدد 
العالقات العاطفية وله اربع 
عالقات م����ع اربع فتيات في 
وق����ت واحد مما ي����ؤدي الى 
العدي����د من املفارق����ات وانا 
سعيدة بالعمل مع إسماعيل 
فاروق ألنه مخ����رج حرفي 
وممن يضع����ون أبطالهم في 

املسلس���ل وأنا من عشاق 
عمرو دياب واملسلسل سيبدأ 
تصويره قريبا، واختياري 
للمشاركة في مسلسل يقوم 

»الشهرة« مع املطرب 
»الهضبة« عمرو 

دياب؟ 
٭ تعاقدت فعال على تقدمي 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

سارة س���المة ابنة الفنان 
املصري املعروف احمد سالمة، 
فنانة ش���ابة لم يتعد عمرها 
ال� 22 عاما أقامت الدنيا ولم 
تقعدها بدلعها وأنوثتها بعد 
ظهورها في مسلس���ل »ابن 
حالل« مع النجم محمد رمضان، 
ومن يومه���ا واألعمال الفنية 
تنهال عليها، كما أن الشائعات 

حولها تزداد كل يوم. 
أفالمه���ا اجلديدة  ح���ول 
ومش���اريعها الفنية كان هذا 
اللقاء مع النجمة الشابة سارة 

سالمة والى نص احلوار: 

بداية.. هل كنت 
تتوقعني كل هذا النجاح 

بعد مسلسل »ابن 
حالل«؟ 

٭ احلقيقة أنني فوجئت بردود 
األفعال الهائلة حول دوري في 
املسلسل، وفوجئت بنجومية 
لم أكن مستعدة لها، واحلمد 
أتقنت دوري حتى  أنني  هلل 
حصلت على هذا النجاح رغم 
أنني لم اظهر إال في 10 حلقات 
فقط وس���أظل حريصة على 
حتقيق النجاح وعلى احملافظة 
على رصيدي وصورتي عند 

اجلمهور. 

ماذا عن تعاقدك 
على تقدمي مسلسل 

سارة سالمة

اخلزمي في أولى حلقات 
»ofm« اليوم على »kick off«

بشار جاسم

 Kick off تبث اولى حلقات البرنامج االذاعي اجلديد
.93.9 ofm اليوم االحد على اذاعة الشباب

البرنامج يقوم بتحليل الدوريات االوروبية الكبرى 
ويحضر لتغطية مميزة ملشاركة االزرق الكويتي في 
كأس اخلليج وكأس آس���يا، كما سيتم استضافة كبار 
االعالميني العرب عبر مداخلة هاتفية او في االستديو، 
اضافة ملسابقة اسبوعية تكون كل نهاية اسبوع يوم 
اخلميس، وتعتبر هذه اولى جتارب احمللل الرياضي 
مشاري اخلزمي الذي متيز بتحليالته بالعديد من البرامج 

سواء االذاعية او التلفزيونية.
وشكر فريق عمل البرنامج خالد العجالن املشرف 
العام على اذاعة الشباب جلهوده املبذولة لتسهيل كل 

الصعوبات.
يذكر ان البرنامج يبث من االحد الى اخلميس من 
الساعة 3 الى 4 عصرا وهو من تقدمي مشاري اخلزمي 

واعداد عدي عوض واخراج عبدالعزيز الصايغ.

مشاري اخلزمي



فنون
االحد 2 نوفمبر 2014

29

النشمي لـ »األنباء«: أقصد استفزاز اجلمهور حتى يتابعوني
وصفه.

وعن سبب كتابته بكثرة 
حول مواضيع نسائية، 

قال النشمي: »ما في 
اجمل من املرأة ومجنون 
من ال يكتب عنها«، نافيا 

ان يكون هناك احتكار 
فني بينه وبني املنتج 

محمد حسني املطيري، 
وأوضح انه توقف عن 

العمل معه في السنوات 
املاضية وكان ذلك دون 

تخطيط له، الفتا الى 
ان عمله املقبل »سيدات 
يائسات« سيكون عودة 

التعاون مع املنتج 
محمد حسني املطيري، 

وانه يتمنى ان يكون 
التفاهم بينه وبني املنتج 

واملخرج ظاهرة على 
الشاشة للجمهور. وقال 

النشمي انه ال يكتب 
العمل السم معني وانه 
ال يرى فنانا معينا في 
هذه املرحلة، وتابع: في 

»نساء يائسات« سيكون 
اختيار الكاست بناء على 
قرار مشترك مع املنتج 

واملخرج.
وعن مصير مسلسل 
»حطب جهنم«، قال: 

مازال العمل بني يدي 
الرقابة، وأتعاون فيه مع 
املنتج باسم عبد األمير، 

وأمتنى أن يرى النور 
قريبا.

أنه يتضمن خطا واحدا 
فقط لشخصية مطلقة 
في املسلسل، أما باقي 

الشخصيات فهي 
مختلفة.

وإذا كان خائفا من 
الهجوم عليه بسبب هذا 

العمل، قال النشمي: 
»تعودت على الهجوم 
وصار عندي مناعة«، 

ويفترض ان اجلمهور 
اعتاد على عناويني 

املستفزة وهذه طريقتي، 
ومؤمن بأن العنوان له 

تأثير كبير في جذب 
املشاهدين، وللحقيقة 
اقصد استفزهم حتى 

يتابعوني، ولقد استعنت 
باحملامي عبداهلل الكندري 

في التفاصيل، كون 
اغلب خيوط املسلسل 
هي قضايا الزالت بني 
يدي القضاء، والحظت 
من خالل حديثي معه 

ان الواقع اقسى بكثير 
مما سأقدمه في العمل، 

وخففت كثيرا في العمل 
الن الناس ال حتب ان 
ترى هذا وحتتاج من 

يخفف عنهم ويعطيهم 
األمل، مؤكدا على أنه لم 
يخفف من العمل خوفا 
من احملاذير الرقابية بل 

حتى ال يحبط الناس 
ألنهم في األساس 

يائسون - على حد 

التي قدمتها هم أشخاص 
حقيقيون رأيتهم في 

حياتي. كما نفى النشمي 
ان يكون العمل يدور 

حول املطلقات، موضحا 

سماح جمال

كشف الكاتب الشاب 
محمد النشمي لـ 
»األنباء« عن عمله 

للموسم الرمضاني 
املقبل، وقال: أعكف 

على االنتهاء من كتابة 
مسلسل »سيدات 

يائسات« وسيكون من 
إخراج خالد الرفاعي، 

ولم يتم االستقرار على 
االبطال، وإنتاج املنتج 

محمد حسني املطيري، 
ويتناول قصة خمس 

سيدات ال يعيش الذكور 
في حياتهن.

وحول اختياره لهذا 
االسم الصادم لعمله، رد: 
اخترته ألنه يبرز أهمية 
وجود الرجل في حياة 

املرأة ومدى حاجتها اليه، 
وكيف ستكون حياتهن 

لو لم يكن الرجل موجودا 
فيها، واالسم صريح ففي 
هذا الوقت اغلب السيدات 

يائسات، مؤكدا على 
واقعية العمل، مستدركا: 

في حياتنا نصادف 
العديد من النساء 

اللواتي يعشن مبفردهن 
وهناك »وايد بيوت ما 

فيها رياييل«، وغالبا ما 
يكن مطلقات، فالقصة 

مستوحاة من الواقع ألن 
كل أبطالي في أعمالي 

محمد النشمي

يعكف على كتابة مسلسل »نساء يائسات« للموسم الرمضاني املقبل
ممثل خليجي متضايق 

هاأليام بعد ما خفض أحد 
املنتجني أجره في عمله 

اليديد مع انه كان مواعده 
بزيادة ألدائه اجلميل في 

تصوير مشاهده، واملصيبة 
إنه مخرج العمل واقف مع 

املنتج..خيرها بغيرها!

ممثلة مثيرة للمشاكل 
هاأليام تبي تقنع زمالءها 

في الوسط الفني انها 
طيبة وحنونة وتخاف على 

سمعتهم مع انها كانت 
تقرض فيهم بشكل غير 

معقول.. إذا فات الفوت ما 
ينفع الصوت!

منتج من طبعه طماع حاول 
انه يوسع نشاطه خارج 
الديرة من خالل تعاونه 
مع محطة خليجية بس 

مسؤولني هاحملطة رفضوا 
يقابلونه ألنه أعماله ما 
تتماشى مع سياستهم..

الطمع بداية الفقر!

تخفيضإقناع طمع

أوي خمسة امواااااه، خمسة 
هوانيو، خمس����ة ايوة بقى، 

ياال بقى امواااااااه«.

إطاللة مثيرة للجدل لفيفي عبده وسمية اخلشاب
نشر مصور النجوم املصري 
خالد فضة، صورا في صفحته 
على »فيس���بوك«، للفنانتني 
فيفي عبده وسمية اخلشاب، 
في إطاللة جديدة لهما. وأثارت 
الصور جدال بني مستخدمي 
الشبكات االجتماعية، بعدما 
ظهرت فيفي وس���مية وهما 
ترتديان فستانني قصيرين 
التصميم، إضافة  لهما نفس 
إلى »مالية لف« إحداهما سوداء 

واألخرى بيضاء.
من جانبها كشفت فيفي 
عبده، سر ظهورها مع سمية 
اخلشاب، حيث نشرت واحدة 
من هذه الصور في حسابها 
على »انس����تغرام«، وكتبت 
الورد،  معلقة »ي����ا مس����اء 
مبش����يئة اهلل انتظرون����ا 
فيفي وسمية في أحدث اطاللة لهمارمض����ان 2015، بحبكم أوي 

.. وصور ليلى علوي تشعل الـ »فيسبوك«
أث���ارت مجموع���ة صور 
نش���رها املصور خالد فضة 
للفنان���ة ليلى عل���وي عبر 
حسابه الشخصي على موقع 
»فيسبوك« حالة من اجلدل، 
حيث بدت علوي في الصور 
أصغر م���ن عمرها احلقيقي 
بكثي���ر، األم���ر ال���ذي القى 
البعض وقوبل  استحس���ان 

بانتقادات آخرين.
وتركزت االنتقادات على ما 
وصفه املعلقون بسوء استخدام 
برنامج جتميل الصور »فوتو 
شوب« والعمر املتقدم لعلوي، 
بينما أثنى املشيدون بها على 
استمرارها في احلفاظ على 
رشاقتها وقوامها حتى اآلن.

وظهرت علوي في الصور 
بكامل أناقتها بفستان أسود 
ميزج بني اجلل���د والقماش، 
وحيث كان���ت حريصة على 
الظهور بأفضل صورة لها منذ 
عدة سنوات، علما أن املظهر 
اجلديد يش���ير إل���ى فقدانها 
الكثير من وزنها الزائد الذي 
ظهرت به في مسلسل »شمس« 

رمضان املاضي.
يذك���ر أن ليل���ى عل���وي 
التصوير  خضعت جللس���ة 
لتكون صوره���ا على أغلفة 
املجالت الفنية خالل األسابيع 
املقبلة، فيما ستكش���ف عن 

ليلى علويصور أخرى قريبا.

علي املعتوق

تتقدم أسرة »فنون األنباء« بأحر التعازي 
واملواساة إلى الشاعر الغنائي علي املعتوق 
في وفاة املغفور له بإذن اهلل شقيقه أحمد، 

سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

انتشرت صور لها وهي تغني 
في ملهى ليلي، على الرغم من 
عدم الكشف عما إذا كانت تسهر 
فيه مع أصدقائها أم كانت حتيي 
فيه حفلة ليلية؟ ورأى محبوها 
الطربي  اللون  أنها برعت في 
ونصحوها باالبتعاد عن هذه 

األماكن املشبوهة في رأيهم.

 سارة فرح ترتدي احلجاب
الرس���مية  عبر صفحتها 
على »فيسبوك«، نشرت سارة 
فرح صورتني شخصيتني من 
زيارتها إل���ى تركيا في رحلة 
س���ياحية، ترتدي في األولى 
قبعة مصنوعة من الصوف، 
بينما يغطي رأسها في الثانية 

حجاب ترتديه للمرة األولى.
وفنيا، وبعد شهرين على 
إطالق أغنية »فتى أحالمي«، 
حتضر الفنانة السورية الشابة 
حسب موقع »أنا زهرة«، أغنية 
منفردة س���تقوم بإهدائها إلى 
جمهورها على مواقع التواصل 
االجتماعي عامة، ومعجبيها على 
»فيسبوك« الذين اقتربوا من ال� 
800 ألف معجب. كما تستعد 
جنمة »ستار أكادميي« للسفر 
إلى الواليات املتحدة األميركية 
لتقوم بجولة فنية حتيي خاللها 
العديد م���ن احلفالت في أكثر 

من والية.
يذك���ر ان ف���رح كانت قد 
سارة فرح باحلجابصدمت محبيها منذ فترة بعد أن 

منتج »أوالد محروسة«: ما قام به محمد رمضان ال يليق
املمثلني للمرة الثانية إيقاف 
وعدم من���ح محمد رمضان 
أي تصاريح لتصوير أعمال 
الذي  جديدة نتيجة اخلطأ 
ارتكبه بالتعاقد مع شركتني 
بنفس التوقيت، واصفا هذا 

القرار ب�»احلكيم«.
ق���ام به  وأض���اف: »ما 
رمضان ال يليق ولم يحدث 
من قبل إال نادرا«، مش���ددا 
على ثقته الكاملة في حكماء 
التي  التمثيلية  املهن  نقابة 

من املفترض ان تعقد مؤمترا 
صحافيا إلعالن وقف عمل 
محمد رمض���ان حلني حل 

األزمة بني الشركتني.
وكان���ت نقاب���ة امله���ن 
التمثيلية أص���درت قرارا 
تؤكد فيه اس���تمرار إيقاف 
ص���دور أي تصاريح عمل 
فنية للفنان محمد رمضان 
حرصا منها عل���ى احترام 
الفن���ان الرتباطات���ه جتاه 

أجهزة اإلنتاج املختلفة.

قال املنتج صادق الصباح 
إن مصير مسلس���ل »أوالد 
محروس���ة« م���ازال معلقا 
ولم يحس���م حت���ى اآلن، 
لكنه والسيناريست حسني 
مصطف���ى محرم يجتمعان 
بش���كل دوري للوق���وف 
عل���ى التفاصي���ل اخلاصة 
بالعمل واختي���ار األبطال 

املشاركني.
ف���ي  وأش���اد ص���ادق، 
محمد رمضانتصريحات له، بقرار نقابة 

 DNA احملكمة تلزم عز بإجراء حتليل
وأحمد عزمي: بكيت بعد مشهد اغتصاب زينة

لكل اللي وقف جنبي«.
م����ن جانب اخ����ر، أثار 
ال����دور الذي قدم����ه الفنان 
أحمد عزمي في فيلم »وش 
سجون« جدال واسعا، حيث 
قدم شخصية الشاب الذي 
اغتصب الطفلة زينة ليفجر 
قضيته����ا من جديد. وعلق 
عزمي  على هذا الدور، قائال: 
اجلمهور دائم����ا يراني في 
الطيبة  شخصيات متلؤها 
واحلنان، ولكن ش����خصية 
شاب يغتصب طفلة عمرها 8 
سنوات ويقتلها، فهذا شيء 
مخيف، وفكرت كثيرا في هذا 
ال����دور وتخوفت كثيرا من 
كراهية اجلمهور لي، ولكن 

من املؤكد أن الناس تتفهم 
ال����دور ألنه حدث  طبيعة 

بالفعل على أرض الواقع.
ف����ي  وتاب����ع عزم����ي، 
تصريحات له: لقد تأثرت 
بال����دور واعتب����ره  ج����دا 
من أصعب م����ا قدمته في 
حياتي ألنه مناقض متاما 
لشخصيتي، وبكيت كثيرا 
وجلس����ت في البيت فترة، 
وقلت لوال����دي »ربنا مش  
هيسامحني«، ولكنه قال لي 
انت مثلت فقط فقد شعرت 
في حلظة إنني هذا الشخص، 
ولكن هذا الدور هو الوحيد 
الذي شعرت بالذنب عندما 

جسدته.

في القضية وأنا ملتزم به، 
بالرغم من عدم التزام أحد 
املواقع املأجورة.. من اآلية 
واحلديث، أكيد انتم دلوقتي 
اللي  إيه  خمنتوا وعرفتوا 
حصل بطمنكم وأؤكد لكم 
إنن����ا منصورين بإذن اهلل 
بدون أي شك، علشان ربنا 
م����ا بيضحك����ش عليه، أما 
بالنسبة للشهادة الزور فأنا 
وكلت ربنا سبحانه وتعالى 

وهو هيجيب لي حقي«.
أما زين����ة فكتبت على 
حسابها الشخصي في موقع 
»إنستغرام«: »أحمدك يا رب 
احلمد هلل احلمد هلل احلمد 
هلل، كلوا يقول مبروك وشكرا 

في مفاجأة م���ن العيار 
الثقيل، قد تقلب املوازين في 
قضية أحمد عز وزينة، التي 
شهدتها محكمة األسرة في 
مصر، ألزمت احملكمة الفنان 
 ،DNA أحمد عز بإجراء حتليل
وس���تؤجل القضية الى 15 
يناير املقبل حتى ينتهي عز 

من إجراء التحاليل.
وكان مرتضى منصور 
محامي عز، قد أكد مرارا أن 
 ،DNA �عز لن يجري حتليل ال
مادام ل���م يتزوج زينة وال 
يوجد م���ع خصمه زينة ما 
يثبت انه تزوجها، على حد 
تعبيره. ويعتبر هذا التحليل 
الوراثية  املسمى بالبصمة 
األمل األخير لزينة إلثبات 
نسب توأميها عزالدين وزين 

الدين ألحمد عز.
وكتب عز على صفحته 
الرسمية على »فيسبوك«: 
»مس����اء اخلير على أحلى 
عيلة أنا عارف أنكم عايزين 
تتطمن����وا على اجللس����ة 
النهاردة.. بسم اهلل الرحمن 
الرحيم )فاجتنبوا الرجس 
من األوثان واجتنبوا قول 
الزور( ڈ، قال رسول 
اهلل ژ »أال أنبئك����م بأكبر 
الكبائر؟ ثالثا قلنا: بلى، يا 
رس����ول اهلل، قال: اإلشراك 
الوالدين،  باهلل، وعق����وق 
وكان متكئا فجلس، وقال: 
أال، وقول الزور، وش����هادة 
الزور، فمازال يكررها حتى 
قلنا: ليته سكت«، طبعا انتم 
عارفني أن في حظر نش����ر 

أحمد عزمي أحمد عز

علي املعتوق.. 
عظّم اهلل أجرك

عابد فهد: حتت كل خيمة حكاية!
أكد الفنان السوري عابد فهد أن األزمات 

التي يعيشها الوطن العربي ستنتج 
أفكارا ومواضيع جديدة لدراما حتاكي 
ما يجري من أخطار، مضيفا: »حتت 

كل خيمة حكاية، وكل حكاية فيلم 
سينمائي«.

وتابع فهد في لقاء مع شاشة »اجلديد«: 
»الدراما باتت اجلسد الوحيد الباقي، لذا 
علينا التمسك بالتجمع العربي املتمثل 

في الدراما ألنه الوحيد الذي يجمعنا«، 
مؤكدا أن التخريب أصبح واضحا في 
قلوب وعقول السوريني، وأن املجتمع 
هناك بحاجة إلى إعادة تأهيل لسنوات.

يذكر أن عابد فهد سيؤدي دور البطولة 
في املسلسل العربي املشترك »24 

قيراط« إلى جانب سيرين عبد النور، 
وماغي بوغصن، والعمل من تأليف رمي 

عابد فهد حنا وإخراج سعيد املاروق.
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أتطلع إلى زيارة 
الكويت لاللتقاء 
بصاحب السمو 
والتباحث بشأن 
مختلف القضايا 

ذات االهتمام 
املشترك

إيرادات القناة 
ستزداد بواقع 

4.7 مليارات دوالر 
تضاف إلى خمسة 
مليارات دوالر هي 
اإليرادات املقدرة 

للقناة عن عام 
2014

اهتمام مصر 
باملصالح التنموية 
للشعوب األفريقية 

ال ميكن أن 
يغفل احلقوق 

املائية للشعب 
املصري

عن قريب 
سنستأصل جذور 
اإلرهاب وسننعم 
بكامل االستقرار 
والهدوء في مصر 

وستظل وطن 
األمان وسيبقى 

أهلها في رباط إلى 
يوم القيامة

الرئيس املصري أكد في حوار شامل لرئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة »كونا« أن مصر بدأت تتعافى وتستعيد مكانتها اإلقليمية والدولية رغم ظروفها االقتصادية ومحاوالت عرقلة دورها

السيسي: العالقات املصرية ـ الكويتية ستظل 
عالمة مضيئة للتعاون والتنسيق بني األقطار العربية

واملساعدات أو القروض امليسرة 
من مؤسسات التمويل العربية 

واإلسالمية.
وأود في هذا الصدد أن أش����ير 
إلى القروض التي يتم احلصول 
املالية  عليها من املؤسس����ات 
الدولي����ة، ومنها على س����بيل 
املفاوضات اجلارية مع  املثال 
الدولي للمس����اهمة في  البنك 
متويل مش����روع اس����تصالح 
إنها تزيد  املليون فدان، حيث 
الثقة ف����ي االقتصاد املصري، 
وتؤكد على قدرته على الوفاء 
ببعض املعايير االقتصادية التي 
حتددها هذه املؤسس����ات، مما 
يصب في صالح بيئة األعمال 
في مصر وجذب االستثمارات 
األجنبية، وكذا رفع التصنيف 
االئتماني ملصر وهو ما حدث 
مؤخرا بالفع����ل، حيث رفعت 
مؤسسة »موديز« تصنيف حالة 
االقتصاد املصري من »سلبي« 

إلى »مستقر«.

يلعب اإلعالم دورا كبيرا 
في توجيه الرأي العام وفي 

نهضة الدول، كيف تنظرون 
إلى إمكانية االستفادة 

من هذا الدور في املرحلة 
املقبلة، وما تقييمكم لالعالم 

املصري؟
٭ يس����يء الكثيرون فهم هذه 
املعادل����ة ويري����دون االنتقال 
إلى  باحلديث عن دور اإلعالم 
الواقع حتت  »اإلعالم املوجه« 
تأثير وس����يطرة الدولة، وهي 
وجهة نظر غير صحيحة.  ففي 
الذي انتشرت  العصر احلالي 
فيه وسائل االتصال واإلعالم 
احلديثة أضح����ى االعالم أكثر 
انتش����ارا وأس����رع تأثيرا عما 
عداه من وس����ائل، بل أضحى 
كذلك وسيلة أساسية وسهلة 
السياسية  الستقاء املعلومات 
واالقتصادية، بل وحتى الدينية، 
ومن ثم فإن املسؤولية امللقاة 
على عات����ق القائمني عليه قد 
تضاعف����ت وال ميكن توجيهه 

خلدمة مصالح ضيقة. 
وف����ي ظروف كالت����ي متر بها 
مصر واملنطق����ة اآلن، هل من 
املناس����ب التركيز على قضايا 
فرعي����ة أو إثارة ال����رأي العام 
وإحداث نوع م����ن البلبلة في 
الوقت الذي حتتاج فيه مصر 
إلى حتقيق االصطفاف الوطني، 
فاملخاطر التي منر بها جميعا 
ف����ي الوقت الراه����ن تتعلق ب� 
»صراع وج����ود« الدول ذاتها، 
وليس مجرد مشكالت بسيطة 

نبحث عن حلول لها.
تقديري أن العديد من وسائل 
االعالم املصرية باتت أكثر تفهما 
وتقديرا للمسؤولية امللقاة على 
عاتقها، وأضحت أكثر قدرة على 
التعاطي اإليجابي معها، وآمل 
التفهم واالدراك،  أن ينمو هذا 
وأود في ه����ذا الصدد أن أؤكد 
على محور آخر في غاية األهمية 
واخلطورة، وهو أننا نهتم في 
مصر أيض����ا بالتعليم ونعول 
عليه وليس فقط االعالم وبكل 
عناصر العملية التعليمية وفي 
القلب منها املناهج الدراس����ية 
التي يتع����ني أن يتم حتديثها 
وتنقيتها من أي شوائب قد يساء 
فهمها وتستغل لغير مرادها في 
نش����ر قيم متطرفة أو معادية 
للتعايش السلمي وقبول اآلخر، 
إال أن النهوض بقطاع التعليم 

إال أن ه����ذه الزيادة مرش����حة 
اكتمال مشروع  لالرتفاع حال 
تنمية محور قناة الس����ويس 
اجلديدة وما س����يتضمنه من 
مشروعات صناعية وخدمية 
في منطقة القناة، مثل إنش����اء 
الس����فن  مصان����ع لتصني����ع 
والناق����الت البحري����ة وورش 
إلصالحها، فضال عن خدمات 
الشحن والتفريغ واالجتاه نحو 
إنشاء مدينة عاملية للسياحة 
والتسوق في خليج السويس 
وذلك باإلضافة إلى توفير فرص 
العمل، والسيما للشباب وتنمية 
محافظات القناة وكذا س����يناء 
التي سيزداد ارتباطها اقتصاديا 
واجتماعي����ا بالعمق املصري، 
وبالتالي فإن إقامة هذا املشروع 
س����يجعل من قناة السويس 
املعبر املالح����ي األهم حلركة 
العاملية وسيس����اهم  التجارة 
في اجتذاب املس����تثمرين من 
جميع دول العالم الس����تثمار 
أموالهم في املش����روعات التي 
سيتم تنفيذها في إطار تنمية 

محور قناة السويس.

مشروع الظهير الصحراوي

البعض يتحمس ملشروع 
الظهير الصحراوي الذي 

طرحه العالم الكبير د.فاروق 
الباز بينما يعارضه خبراء 

آخرون، ما احلقيقة 
برأيكم وما التصورات 

لتمويل مشروعني كبيرين 
بهذا احلجم وهو محور 
قناة السويس والظهير 

الصحراوي؟
٭ في سبيلنا إلى إقامة دولة 
مؤسسية، فإننا نعمل على وضع 
استراتيجيات مستقبلية قد ال 
يرتبط تنفيذه����ا بالضرورة 
بنظام بعين����ه أي إننا نخطط 
ملستقبل الدولة ذاتها ومشروع 
الظهير الصح����راوي أو »ممر 
التنمية« ال����ذي طرحه العالم 
اجلليل د.فاروق الباز يعد أحد 
املشروعات االستراتيجية التي 
تهتم مبستقبل الوطن وتوفر 
توسعا جغرافيا ومتددا للوادي 
النمو  الضيق مبا يس����توعب 
السكاني الطبيعي املتزايد في 
مصر، ومن ثم فإننا لن نقوم 
بتنفي����ذ هذا املش����روع دفعة 
واحدة، ولكننا نبدأ تدريجيا � 
بالترابط مع مشروع استصالح 
امللي����ون فدان وكذا املش����روع 
القوم����ي للطرق ف����ي مصر � 
ببناء مجتمعات عمرانية جديدة 
متكاملة اخلدمات واملرافق وكلما 
انتهينا من مرحلة نبدأ بعدها 

في األخرى وهكذا.
أما فيما يتعلق مبسألة متويل 
املشروعات الكبرى، فإن مرحلة 
البناء املقبلة وما ستشهده من 
مشروعات ضخمة تتطلب توفير 
التمويل على جميع املستويات 
ابت����داء م����ن تعبئ����ة مواردنا 
الوطنية وتعظيم االس����تفادة 
من مساهمات املصريني سواء 
بالداخل أو باخلارج على غرار 
ما حدث في متويل مشروع حفر 
قناة السويس اجلديدة، حيث 
متكن املصريون من جمع 64 
مليار جنيه ف����ي 8 أيام فقط، 
وذل����ك جنب����ا إل����ى جنب مع 
االتصاالت اجلارية مع بعض 
الدول الصديقة وشركاء التنمية 
للمساهمة في تنفيذ املشروعات 
الوطنية سواء من خالل املنح 

ماليني ف����دان، اننا نتحرك في 
اجتاهات متعددة، معولني على 
عناية اهلل، ثم إرادة الش����عب 
املصري ونتوقع املزيد من الدعم 
والتعاون من جانب أش����قائنا 
سواء من خالل املساهمات املالية 
املباشرة أو  أو االس����تثمارات 

القروض امليسرة.
ثانيا: عودة االس����تثمارات 
العربي����ة واألجنبية كما كانت 
عليه ف����ي الس����ابق واحلاجة 
إلى جهد كبير من خالل س����ن 
تشريعات وقوانني وإجراءات 
جاذبة لالس����تثمار ومعاجلة 
املش����اكل الت����ي تع����رض لها 
بعض املس����تثمرين بعد ثورة 

25 يناير.
٭ ان التشريعات االستثمارية 
املصرية كانت في حاجة ماسة 
إل����ى التعديل للتيس����ير على 
املستثمرين واملساهمة في جذب 
املزيد من االستثمارات، ومن ثم 
فإن الدولة عاكفة على صياغة 
حزمة جديدة من القوانني في 
هذا الصدد وفي مقدمتها قانون 
االستثمار املوحد وما يتصل به 
من قوان����ني العمل والضرائب 
وغيره����ا ولق����د وجهت جلنة 
اإلصالح التش����ريعي في آخر 
اجتماع مع أعضائها بضرورة 
إيالء القوانني االقتصادية وفي 
مقدمتها قانون االستثمار أولوية 
خاصة ومتقدمة، كما أننا نتوجه 
الى تطبيق منوذج »الش����باك 
الواح����د« الختصار اإلجراءات 
وتوفير الوق����ت واجلهد على 
املستثمرين، وفي هذا الصدد 
نرحب باألش����قاء من الكويت 
لالستثمار في مصر في شتى 
املجاالت كما نتطلع إلى حضور 
فاع����ل للكويت ومؤسس����اتها 
التمويلي����ة مث����ل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية في املؤمتر االقتصادي 
الذي ستس����تضيفه مصر في 

فبراير املقبل.

مشروع قناة السويس 
اجلديدة »هدية مصر إلى 
العالم« كان حدثا عظيما 

وانطالقة نحو مرحلة 
اقتصادية جديدة وواعدة، 

متى سيجني الشعب 
املصري ثماره وماذا 

ستضيف القناة ملشروع 
محور تنمية قناة السويس 

الذي تعولون عليه كثيرا؟
٭ نعم هو بحق »هدية مصر 
إلى العالم«، حيث ان حفر القناة 
اجلديدة س����يؤدي إلى سهولة 
احلركة املالحية في القناة لقوافل 
السفن القادمة من شمال وجنوب 
القناة وس����يخفض س����اعات 
االنتظار بشكل كبير، وهو األمر 
الذي من شأنه اختصار وقت 
مالحة السفن وإيصال البضائع 
فقناة السويس مبجراها املالحي 
احلالي تس����توعب 49 سفينة 
يومي����ا وبعد تش����غيل القناة 
اجلدي����دة س����يتضاعف حجم 
اس����تيعابها ليصل إلى حوالي 

98 سفينة يوميا.
وكما أش����رت من قبل فإنه من 
املق����رر أن يت����م االنته����اء من 
حفر القناة اجلديدة خالل عام 
واحد ب����إذن اهلل، ومن ثم فإن 
القناة ستزداد بواقع  إيرادات 
4.7 مليارات دوالر تضاف إلى 
5 مليارات دوالر هي اإليرادات 
املقدرة للقن����اة عن عام 2014، 

من الشباب، وتبرز هنا أهمية 
تصويب اخلطاب الديني وذلك 
لتصحيح صورة اإلسالم وعرض 
حقائقه بسماحتها واعتدالها، 
تلك مسؤولية سنسأل عنها أمام 

اهلل سبحانه وتعالى.
وتتواكب مع ذلك أهمية اخلطاب 
اإلعالم����ي، فنحن ف����ي العالم 
العرب����ي بحاجة إل����ى خطاب 
إعالمي واع ومسؤول يساهم 
في توفير حالة اصطفاف وطني 
وراء هدف واحد وهو احلفاظ 
على الدولة الوطنية والعمل على 
دعمها وتقويتها واحليلولة دون 

سقوطها أو تفتيتها.
أما بالنس����بة جلهود مكافحة 
اإلرهاب في سيناء فهي جتري 
ق����دم وس����اق، حيث مت  على 
إغ����الق معظم األنف����اق ويتم 
تنفيذ عمليات لتمشيط سيناء 
بش����كل دوري وما نشهده من 
إرهابية غادرة ومنها  عمليات 
العملية األخيرة التي استهدفت 
القواديس  نقطة تفتيش كرم 
فإمنا تتم مبساعدات خارجية، 
الدول����ة املصرية اتخذت  لكن 
إجراءات س����ريعة، ومن بينها 
فرض حال����ة الطوارئ وحظر 
التج����وال وحماية املنش����آت 
العام����ة واحليوية مبش����اركة 
القوات املسلحة إلى جانب رجال 
الشرطة، وجار تنفيذ عمليات 
عسكرية في س����يناء ملالحقة 
العناصر اإلرهابية ومت بالفعل 
القضاء على عدد من العناصر 
العملية  املتورطة في تنفي����ذ 

األخيرة في شمال سيناء.

مشكالت اقتصادية

تواجهكم مسؤوليات كبيرة 
وحتديات أكبر داخلية 

وخارجية، هل ميكن التعرف 
على رؤيتكم جتاه امللفات 

التالية: أوال: األوضاع 
االقتصادية التي تعاني منها 
مصر منذ 25 يناير 2011 في 
ضوء تطلعات شعبية كبيرة 

وخطط تنموية طموحة؟
٭ حقا لقد تراكمت مش����كالت 
اقتصادية على مدار عقود طويلة 
وترافقت معها زيادة سكانية 
متنامية مبعدالت مرتفعة، لكن 
هذه املش����كالت لن تثنينا عن 
مواصلة خطط التنمية الشاملة 
في مصر، ولذلك فلقد توجهنا 
في مص����ر نحو املش����روعات 
التي من  العمالقة  االقتصادية 
شأنها إحداث نقلة نوعية في 
االقتصاد املص����ري ويأتي في 
مقدمته����ا مش����روع حفر قناة 
الس����ويس اجلدي����دة وتنمية 
� بفضل  محورها والعمل فيه 
اهلل � يجري على قدم وساق، 
طامح����ني أن ننجز مش����روع 
القن����اة اجلديدة في عام واحد 
بدال من الفت����رة التي توقعها 
اخلب����راء والتي تراوحت فيما 
بني ثالثة وخمسة أعوام فنحن 
في سباق مع الزمن وبالتوازي 
مع هذا املشروع، فقد أعطيت 
إش����ارة البدء في إنشاء مركز 
لوجستي عاملي لتخزين وتداول 
وجت����ارة احلبوب والغالل في 
ميناء دمي����اط ويعد األول في 
سلسلة من مشروعات مماثلة 
سيتم تنفيذها، وعلى صعيد 
التنمي����ة الزراعية نس����تهدف 
استصالح مليون فدان كمرحلة 
أولى من خطة التنمية الزراعية 
التي تستهدف استصالح أربعة 

كيف تقيمون العالقات 
املصرية ـ الكويتية وما 
رؤيتكم نحو تعزيزها 
في املستقبل القريب 

وكيف كان لقاؤكم مع 
صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد 

خالل حفل تنصيبكم في 
القاهرة؟

األخوي����ة  العالق����ات  ان  ٭ 
والتاريخية بني مصر والكويت 
هي عالقات عريق����ة ووطيدة 
واستثنائية، حيث قدمت هذه 
العالقات الثنائية دائما منوذجا 
لعالقات األخوة ووحدة املصير 
بني األش����قاء العرب اختلطت 
خاللها دماء الشهداء من مصر 
والكويت وس����تبقى العالقات 
املصري����ة � الكويتي����ة عالمة 
مضيئة للتعاون والتنس����يق 
العربية وسنعمل  بني األقطار 
معا لتعزيزها وتدعيمها حفاظا 

على مصاحلنا املشتركة.
لقد س����اد لقائي م����ع صاحب 
السمو األمير مناخ من األخوة 
احلقيقية والتفاهم واحلرص 
العالقات  املش����ترك على دعم 
الكويت الشقيقة  الثنائية مع 
ودائم����ا م����ا تس����ود اللقاءات 
الكويتية األجواء   � املصري����ة 
الودية واحلرص على تطوير 
البلدين وبشكل  العالقات بني 
خاص في املج����االت التجارية 
واالقتصادية واالس����تثمارية، 
املرتبة  الكوي����ت  حيث حتتل 
اخلامس����ة ضمن قائمة الدول 
األجنبية املستثمرة في مصر 
والثالثة عربيا وس����نعمل معا 
على دعم هذه االس����تثمارات 
وتنميته����ا وتذليل أي عقبات 
تواجهها مب����ا يحقق املصالح 
املصري����ة والكويتية. كما أود 
اغتنام هذه املناس����بة لتجديد 
اإلع����راب عن تقدير الش����عب 
واحلكوم����ة املصري����ة للدعم 
السياسي واالقتصادي الكويتي 
ملصر من����ذ ث����ورة 30 يونيو 
وحتى اآلن، وهو ما يؤكد على 
إميان اجلانبني بوحدة املصير 

املشترك.

هل هناك نية لديكم لزيارة 
بلدكم الثاني الكويت؟

٭ دائما ما تكون النية منعقدة 
لزيارة الدول العربية الشقيقة، 
وأتطل����ع إلى زي����ارة الكويت 
لاللتقاء بصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والتباحث 
القضايا ذات  بش����أن مختلف 
االهتمام املشترك على الصعيدين 
اإلقليم����ي والدول����ي وتعزيز 
العالقات الثنائية املتميزة بني 

البلدين.

شهدت الساحة املصرية 
خالل األشهر املاضية 

استقرارا ملحوظا، لكن 
هناك بعض املظاهرات 

واألعمال التي تعكر صفو 
املجتمع إلى متى تستمر 

هذه األعمال؟
٭ ه����ذه املظاه����رات ال متثل 
الغالبية العظمى من املصريني 
ولكنها متثل فئة قليلة للغاية 
حت����اول اخلروج ع����ن النظام 
وتألي����ب ال����رأي الع����ام، لكن 
أؤكد لك أن الش����عب املصري 
واع ملثل ه����ذه احملاوالت ولن 
يستجيب لها، وأود أن أطمئنك 
وأطمئن الشعب املصري وجميع 
الشعوب العربية احملبة للسالم 
واالستقرار أن احلكومة املصرية 
الش����عب املصري  ومبساندة 
تنتهج سياسة »النفس الطويل« 
وسنظل صامدين، شعبا وجيشا، 
يدا واحدة، ت����ذود عن الوطن 
وحتمي أرضه، وبإذن اهلل عن 
قريب سنستأصل جذور اإلرهاب 
وس����ننعم بكامل االس����تقرار 
والهدوء في مصر وستظل وطن 
األمان وسيبقى أهلها في رباط 

إلى يوم القيامة.

مكافحة ظاهرة اإلرهاب

ما رؤيتكم ملكافحة 
ظاهرة االرهاب التي 

تتعرض لها مصر 
والعديد من الدول 

العربية وإلى أين وصلت 
احلملة التي بدأتها قوات 

األمن املصرية ملكافحة 
هذه الظاهرة في سيناء؟

٭ ان الرؤية املصرية ملكافحة 
اإلرهاب رؤية شاملة تؤكد على 
أهمية البعد التنموي بش����قيه 
إلى  االقتص����ادي واالجتماعي 
جانب اجلهود األمنية واملواجهة 
القضاء على  العسكرية بغية 
التي متثل  األسباب األساسية 
بيئة خصبة الستقطاب بعض 
العناص����ر احملبطة والس����يما 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج

أكد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 

أن العالقات بني مصر والكويت عالقات 

تاريخية وطي���دة وكانت دائما منوذجا 

لعالقات االخوة ووحدة املصير بني االشقاء 

العرب وستظل عالمة مضيئة للتعاون 

العربي، مشيرا إلى أن لقاءه مع صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد سادته 

أجواء من االخ���وة احلقيقية والتفاهم 

واحلرص املش���ترك على دعم العالقات 

الثنائية وتطويرها.

وقال الرئيس املص���ري � في حديث 

شامل لرئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 

الكويتية )كونا( الشيخ  لوكالة االنباء 

مبارك الدعيج � »أؤكد بوضوح أن أمن 

اخلليج خط أحمر ال ينفصل عن األمن 

القومي املصري«، موضحا أن ارتباط مصر 

مبحيطها اخلليجي ارتباط قوي ووثيق 

وأن التعاون بينهما ميثل أرضية مناسبة 

لدعم العمل العربي املشترك.

وشدد على أهمية تكاتف الدول العربية 

وترابطها ف���ي املرحلة الفارقة، والعمل 

على إعادة بناء الدول العربية املتضررة 

واحليلول���ة دون إضع���اف دول عربية 

اخرى.

وأشار إلى أن هناك تدخالت خارجية 

استغلت الثورات العربية ومولت قوى 

االرهاب والتطرف في ليبيا وس���ورية، 

مؤكدا أن اس���تفحال خط���ر املجموعات 

التكفيرية في سورية والعراق وسعيها 

الى التوسع سيقرب وجهات النظر العربية 

جتاه تسوية األزمة السورية.

وأضاف أن بالده بدأت تتعافى وتستعيد 

مكانتها االقليمية والدولية رغم ظروفها 

االقتصادية ومح���اوالت عرقلة دورها، 

مشيرا الى اتخاذ العديد من اإلجراءات 

التي جتذب االستثمارات اخلارجية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تصويب 

اخلطاب الديني وتخليصه من أي شوائب 

جتافي صحيح الدين االسالمي، مشددا 

على ضرورة مشاركة اإلعالم في املسؤولية 

وحتمل أعب���اء الوط���ن ألن التحديات 

جسيمة، وفيما يلي نص احلديث:

القاهرة ـ كونا: 
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الدول األجنبية املستثمرة  في مصر
 والثالثة عربيًا وسنعمل معًا  على دعم هذه 

االستثمارات وتنميتها  وتذليل أي عقبات 
تواجهها  مبا يحقق املصالح 

املصرية والكويتية

عندما تسمح الظروف 
بقيام تعاون عربي أشمل لن تتردد مصر بل 

ستكون من أوائل املبادرين لطرح 
رؤى تزيد من أواصر التعاون البناء 

الذي يجمع مختلف الشعوب العربية 
في البناء والتنمية

أمن منطقة اخلليج هو خط أحمر 
ال ينفصل عن األمن القومي ملصر 

وأن ما يصيب مواطن كويتي  أو سعودي 
على سبيل املثال إمنا يتألم  له أخوه املصري 

وينتفض من أجل مساندته 
ودفع أي خطر عنه

ومنها ما حدث في سورية على 
وجه التحديد، لكنني أعول على 
أن معظم أبناء الشعب اليمني لم 
ولن يقبل بتغيير هويته الثقافية 
مهما كانت الضغوط ش����ديدة 
والتدخ����الت اخلارجي����ة قوية 
لدعم اجلماعة التي تتحرك اآلن 
لتفرض واقعا جديدا على اليمن 
ال يناسبه.  وفيما يخص ليبيا 
فلقد أشرت من قبل إلى أن عملية 
»الناتو« غير املكتملة في ليبيا 
وترك البالد دون جيش وشرطة 
وطنية يحميانها أسفرت عن هذا 
الوضع أخذا في االعتبار النزعة 
القبلية السائدة هناك فضال عن 
التدخالت اخلارجية وقيام بعض 
األطراف بتأجيج الصراع عبر 

االمداد باملال والسالح.

ملاذا تباينت مواقف الدول 
العربية جتاه األزمة 

السورية؟ وكيف ميكن وقف 
هذه املأساة التي تتعرض 

لها سورية وشعبها الشقيق 
وما حقيقة تنظيم »داعش« 

اإلرهابي؟
٭ اس����مح لي بداي����ة أن أعبر 
عن تعاطف مصر ومس����اندتها 
للشعب الس����وري الشقيق في 
مواجهة املأساة اإلنسانية التي 
يشهدها منذ ثالث سنوات والتي 
تعمقت منذ شهور بظهور تلك 
التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية 
كداع����ش وغيره����ا، واعتقد أن 
املواقف املبدئية للعديد من الدول 
العربية إزاء أزمة سورية متفقة 
إلى حد كبير وتتعلق بضرورة 
احلفاظ على السالمة اإلقليمية 
للدولة السورية وحمايتها من 
التفتت واحلف����اظ على وحدة 
شعبها وصون مقدراته، هذا هو 
الهدف والغاية، ومادامت الغاية 
واحدة فإنه ميكن االتفاق بشأن 
وسيلة حتقيقها وأعتقد أن متدد 
املجموعات التكفيرية واستفحال 
خطرها وس����عيها للتوسع في 
كل من س����ورية والعراق كفيل 
بأن يق����رب وجهات النظر إزاء 
التي يتعني اعتمادها  الوسائل 
لتسوية هذه األزمة والتي من 
األفضل أن تكون وسائل سياسية 

عبر احلوار.

الكثيرون في العالم العربي 
يتطلعون إلى بارقة أمل 

الحت في األفق بعد ثورة 
30 يونيو وهي التعاون 

الواضح بني مصر وبعض 
دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، هل هناك 

تصور لتعزيز هذا التعاون 
باملستوى الذي ينشده 

املواطن العربي؟ وهل ميكن 
ترجمة هذه العالقات املتميزة 
إلى تعاون عربي متكامل في 

املستقبل؟
٭ بالتأكيد، ان مصر تنظر بكل 
تقدير وإعزاز للمواقف املشرفة 
واملساندة من أغلب دول مجلس 
التع����اون اخلليجي ومن بينها 
الكويت مع ثورة الشعب املصري 
في 30 يونيو، فلم يتوان االخوة 
في اخللي����ج للحظة واحدة في 
تأييد تطلعات الشعب املصري 
نحو االستقرار والتنمية ونبذ 
من حاولوا تغيير هويته الثقافية 
واالجتماعي����ة، وبالتال����ي فإن 
ارتباط مصر مبحيطها اخلليجي 

هو ارتباط قوي وثيق.
كما تعم����ل مص����ر أيضا على 

كيف تنظرون إلى مستقبل 
العالقات العربية مع إيران؟

٭ ان أي عالق����ة ب����ني طرفني 
ال ميك����ن أن تص����اغ أو أن يتم 
تطويرها في اجتاه ما من جانب 
واحد ويتع����ني أن تتوافر لهذه 
العالق����ة مجموعة من العوامل 
التي متنحها القدرة على النمو 
واالستمرار واالزدهار ويأتي في 
مقدمتها توافر االرادة السياسية، 
وعن اجلانب العربي سأحتدث، 
هل حتتل أي من الدول العربية 
أراض إيرانية هل تستخدم الدول 
العربية االختالف املذهبي وأقول 
»االختالف« وليس »اخلالف« 
أداة للتدخل في ش����ؤون دول 
أخرى، لدينا ف����ي مصر يقوم 
األزهر الشريف بتدريس املذهب 
اجلعفري، إلى جانب مذاهب أهل 
السنة واجلماعة، هذا هو مفهومنا 
عن االختالف، تعايش وتعارف، 
هل تس����تقوي أي دولة عربية 
ولنأخذ مصر مثاال بإمكانياتها 
العسكرية على جيرانها أعتقد أن 
إجابات هذه األسئلة وهي بديهية 
كفيلة بالرد على سؤالك، وفي كل 
األحوال يستطيع الطرف اآلخر 
أن يبرهن على حس����ن النوايا 
ويعلم جيدا ما الذي عليه اتخاذه 

إذا أراد تطوير هذه العالقات.

القضية الفلسطينية

هل تعتقدون أن القضية 
الفلسطينية تأثرت سلبا 

بثورات الربيع العربي وكيف 
واجهتم حتدى العدوان 

اإلسرائيلي األخير على غزة؟ 
٭ بداي����ة أود أن أؤكد على أن 
القضية الفلسطينية هي قضية 
العرب احملورية وستظل محتفظة 
التقليدية في صدارة  مبكانتها 
السياس����ة اخلارجية املصرية، 
ومن ثم فإن م����ا جتابهه مصر 
من ظروف داخلية وما تواجهه 
من أوضاع إقليمية لم يثنها عن 
حقن دماء األشقاء في فلسطني 
وبالتالي فإن مكانة القضية ذاتها 
لم تتغير أما بالنسبة لظروف 
املنطق����ة فق����د منح����ت بعض 
األطراف اخلارجية والداخلية 
قدرة عل����ى التأثير في املعادلة 
الفلسطينية، وتسبب ذلك في 
اعتداءات إسرائيلية على قطاع 
غزة وآخرها ما حدث في الصيف 
املاضي وهو ما بذلت خالله مصر 
جهدا كبيرا الحتواء املوقف عبر 
طرح مبادرة رفضت في البداية 
من قب����ل أطراف فلس����طينية 
واحتضنت مصر بعد ذلك جهود 
تقريب املواقف والتي أسفرت 
العسكرية  العمليات  عن وقف 
الش����عب  التي تعرض خاللها 
الش����قيق حملنة  الفلس����طيني 
إنسانية قاسية واستكملت مصر 
إعادة  جهودها بتنظيم مؤمتر 
إعمار غ����زة الذي كلل بالنجاح 
ومت توفير 5.4 مليارات دوالر 

لصالح جهود إعادة اإلعمار.
ان مصر تنطل����ق في ذلك من 
واقع مسؤوليتها في احلد من 
إراقة كل نقطة دم عربية، وهي 
ترى أن الشعب الفلسطيني وقع 
عليه ظلم جسيم يجب أن ينتهي 
وأن يحيا كسائر شعوب األرض 
مس����تقال مستقرا آمنا مطمئنا 
داخل حدود دولته الفلسطينية 
الرابع  املس����تقلة على حدود 
من يوني����و 1967 وعاصمتها 
أناشد  إنني  القدس الشرقية، 
كل األطراف الس����يما الشعب 
اإلسرائيلي للتفاعل االيجابي 
مع بنود املبادرة العربية فما 
ميكن إجنازه اليوم أفضل بكثير 

مما ميكن إصالحه بالغد.

املواطن العربي في كل 
مكان يشعر بالقلق من 

مستقبل مجهول في ضوء 
حتديات داخلية وخارجية 
ضخمة ومخيفة في بعض 
األحيان، ما رسالتكم للعالم 

العربي؟
٭ على الرغم من كل املخاطر 
العربية  احمليطة مبنطقتن����ا 
وبشعوبنا وكذا انتشار العنف 
في بعض أنحاء الوطن العربي 
وتقطع أوصال الوطن الواحد 
وإمكان االنحدار نحو املجهول، 
إال أنني أقولها بصراحة ووضوح 
أنه البد لنا جميعا من أن نقرأ 
ونس����تلهم العبر من ماضينا 
وحاضرنا كي نصنع مستقبلنا 
بيدنا ال بيد غيرنا، البد أن نعي 
أن مصدر قوتنا هو احتادنا في 
الرأي والقول والعمل وما نراه 
بالفعل في العديد من البلدان 
التي تتعرض خلطر  العربية 
داهم يفرض علينا كش����عوب 
عربية أن نقف صفا واحدا من 
أجل حتقيق االنتصار في صراع 

الوجود الذي نخوضه.

ألوجه الدعوة لكل أبناء الشعب 
املصري للتدقيق وحسن االختيار 
اخذا في االعتبار األعباء امللقاة 
على عات����ق البرملان املقبل في 
الرقابة والتشريع فضال  شقي 
التي  عن الصالحيات املوسعة 
يتمتع بها البرملان في ضوء مواد 
الدستور اجلديد، ودعني أوجه 
الدعوة أيضا لألحزاب السياسية 
إلى  املصرية للدفع بالش����باب 
الصفوف األمامية إلعداد الصف 
الثاني من الكوادر السياس����ية 
وضخ دماء جديدة في شرايني 

مجلس النواب املقبل.

الربيع العربي

الربيع العربي الذي شهدته 
بعض الدول العربية 

جنح في مسارات مغايرة 
والبعض يرى فيه ثورات 
لشعوب تتطلع إلى حياة 

أفضل والبعض اآلخر يراها 
مؤامرات أجنبية لضرب 

االستقرار وإشاعة الفوضى 
في املنطقة، ما حقيقة األمر 
وما رؤيتكم لألوضاع في 

العراق واليمن وليبيا؟
٭ هناك مالبسات كثيرة في هذا 
املوضوع وأمور يتعني توضيحها 
ومن الظلم أن يتم اختزال ثورات 
ش����عبية حقيقية أو تصويرها 
على أنها قامت بفعل مؤامرات 
املؤكد أن  خارجية وداخلي����ة، 
الشعوب تثور لشعورها بالظلم 
االجتماعي والتردي االقتصادي 
ولتراجع عام تلمس����ه في أداء 
الس����لطات احلاكمة لكن هناك 
عدة ق����وى كانت تتحني حلظة 
التي تتسم بكثير من  التغيير 
الس����يولة لتنق����ض على تلك 
الثورات وتنس����بها إلى ذاتها، 
علما أنها ثورة ش����عبية نابعة 
من إرادة الش����عب ال����ذي أراد 
االنتقال إل����ى األفضل والتمتع 
بحرية سياسية وعدالة اجتماعية 
وكرامة إنسانية، لكن القوى التي 
انقضت على الثورة فشلت في 
حتقيق ذلك وسرعان ما انكشف 
وجهها احلقيق����ي ورغبتها في 
الس����لطة، لقد  االستيالء على 
الدميوقراطية فقط  استخدمت 
كوس����يلة للوصول إلى احلكم 
عبر االنتخابات، ثم تخلت عنها 
متاما بعد ذلك، كان هذا هو ما 
ح����دث في مصر، أم����ا في دول 
أخرى فقد كان����ت بنية الدولة 
ذاته����ا أضعف م����ن أن تتحمل 
التجربة..يضاف  صعوبة هذه 
إلى ذل����ك تدخالت خارجية من 
بع����ض األط����راف التي وظفت 
ومولت قوى اإلرهاب والتطرف، 
فحدث ما نشهده اآلن في كل من 

سورية وليبيا.
وبالنس����بة للعراق فما نشهده 
جاء كنتيجة طبيعية للظروف 
الصعب����ة التي م����ر بها خالل 
الس����نوات املاضي����ة وعزز من 
تدهور األوضاع هناك األوضاع 
اإلقليمية الصعبة التي متر بها 
املنطقة فلقد اجتهت األمور إلى 
تدمي����ر بنية الدول����ة العراقية 
واستهداف اجليش العراقي إلى 
أن وصلت إلى درجة الهشاشة 
وبدأ بعد ذلك تفريخ هذه البؤر 
اإلرهابية التي تستهدف تدمير 

املنطقة بأسرها. 
أما اليمن فما حدث كان سلسلة 
من األخطاء، سواء في احلسابات 
أو التقدي����ر لطبيع����ة األحداث 
والتطورات التي تقع في املنطقة 

دعم التواصل مع األش����قاء في 
اخلليج عبر التشاور والتنسيق، 
واعتقد أن هذا التعاون املصري � 
اخلليجي ميثل األرضية املناسبة 
التي ميكن البناء عليها من أجل 
العربي املش����ترك،  العمل  دعم 
وبالتأكيد عندما تسمح الظروف 
بقيام تعاون عربي أش����مل لن 
تتردد مصر بل ستكون من أوائل 
املبادرين لطرح رؤى تزيد من 
أواصر التعاون البناء الذي يجمع 
مختلف الش����عوب العربية في 

البناء والتنمية.

الخبرات العلمية

آالف العلماء العرب وخاصة 
املصريني يحققون جناحات 
عظيمة في العديد من دول 

العالم، وكثيرا ما سمعنا 
عن محاوالت لالستفادة من 
خبراتهم لكن هذه احملاوالت 
لم تثمر أكثر من مؤمترات، 
كيف تنظرون فخامتكم إلى 

دور العلماء املصريني في 
إحداث تقدم علمي خاصة 
أنكم التقيتم بالكثير منهم 

وشكلتم مجلسا استشاريا 
لهم؟

٭ من دون العلم والعلماء لن 
تنهض األمم، انني مؤمن متاما 
بدور العلم والبحث العلمي وكذا 
تفعيل ما يتم التوصل إليه من 
أفكار على أرض الواقع، بالتأكيد 
هناك في مصر كما في مختلف 
الدول العربية ذخيرة من العلماء 
العون  الذين بإمكانه����م تقدمي 

ألوطانهم.
لقد حرصت مرارا على االلتقاء 
بالعديد من علماء مصر وشكلت 
مجلسا استش����اريا منهم، كما 
طالبتهم وأطالبهم دائما بطرح 
ما لديهم من فكر نافع حتتاج اليه 
الدقيقة  مصر في هذه املرحلة 
التي تسعى فيها إلى البدء في 
طريق االنطالق ونأمل مستقبال 
في تقريب املس����افة بني الفكر 
النظري والتطبيق على الواقع 

العملي في بلدنا.

»مسافة السكة« هذا ردكم 
على سؤال حول موقف 

مصر إذا تعرض أمن إحدى 
الدول العربية للخطر، وقد 

أحدثت هذه الكلمات املوجزة 
والسريعة طمأنينة كبيرة 

في نفوس الشعوب العربية.. 
هل هناك رؤية حلماية األمن 

العربى وكيف تنظرون إلى 
أمن منطقة اخلليج العربي؟

٭ عل����ى الرغم من أننا نحارب 
معركتن����ا الداخلية ضد إرهاب 
غاشم عنيف متعدد األوجه، إال 
أننا ال ننسى البعد اإلقليمي، نحن 
جنري مش����اورات شبه يومية 
مع العدي����د من الزعماء العرب 
ولدينا أيض����ا نفس الزخم من 
االتصاالت مع العالم اخلارجي، 
نسعى إلى جتنيب املنطقة املزيد 
من التصعيد والقالقل نريد أن 
تس����تقر األوضاع في املنطقة 
العربية وأن حتافظ كل دولة على 
قوامها اجلغرافي والسكاني حتى 

تستطيع النهوض من جديد.
وأؤكد بوضوح أن أمن منطقة 
اخلليج هو خط أحمر ال ينفصل 
عن األمن القومي ملصر وأن ما 
يصيب مواطن كويتي أو سعودي 
على سبيل املثال إمنا يتألم له 
أخوه املصري وينتفض من أجل 

مساندته ودفع أي خطر عنه.

األولى متت في إطار صيغة 2+2، 
وهي صيغة تتبعها موسكو مع 
عدد قلي����ل من الدول، وتتمثل 
في عقد مباحثات مشتركة بني 
وزيري الدفاع واخلارجية في 
الثانية  أم����ا زيارتي  البلدين، 
فكانت على املستوى الرئاسي 
العالق����ات ومنحها  لتدعي����م 
الزخم السياسي الالزم لدفعها 

وتقدمها.
وقد أثمرت الزيارتان عن العديد 
من النتائج املهمة على الصعيد 
الثنائ����ي في جمي����ع املجاالت 
السياسية واالقتصادية والتي 
تتابع الوزارات املصرية املعنية 
نتائجها مب����ا يصب في صالح 
العالقات املصرية � الروسية ومن 
ثم العالقات الروسية � العربية 
فكل تقدم حترزه مصر على أي 
صعيد يصب في صالح ميزان 

القوى العربية بشكل عام.
سد النهضة

هل تشعرون بالتفاؤل 
جتاه أزمة سد النهضة بعد 

مباحثاتكم مع رئيس الوزراء 
االثيوبي وانعقاد اللجنة 
الثالثية بالقاهرة وزيارة 

الرئيس السوداني للعاصمة 
املصرية مؤخرا؟

٭ ان التف����اؤل مطل����وب دائما 
أو  مش����كالت  أي  لتس����وية 
موضوعات خالفية، الس����يما 
الش����قيقة  الدول  إذا كانت بني 
والصديقة، ومما ال ش����ك فيه 
أن ه����ذا الش����عور بالتف����اؤل 
يغذيه ص����دق النوايا والرغبة 
في العمل املش����ترك وهو ما مت 
االتفاق عليه مع رئيس الوزراء 
االثيوبي هيالماريام ديس����الني 
أثناء القمة األفريقية التي عقدت 
في ماالبو في أواخر يونيو 2014 
حيث صدر إعالن مشترك عن 
البلدين )مصر واثيوبيا( مثل 
نواة ملا نشهده اآلن من اجتماعات 
ثالثية مبشاركة السودان نأمل 
أن تس����فر عن نتائج إيجابية 
مبا يساهم في حتقيق املكاسب 
املش����تركة لكل األط����راف اخذا 
في االعتب����ار أن اهتمام مصر 
باملصالح التنموية للش����عوب 
االفريقي����ة ال ميك����ن أن يغفل 
احلقوق املائية للشعب املصري. 
وأود في هذا الصدد أن أؤكد أننا 
في مصر في حاجة ماس����ة إلى 
زيادة إيراداتنا املائية ملواجهة 
النمو الس����كاني واالحتياجات 
املتس����ارعة لالقتصاد املصري 
العمل  ث����م فإنه يتع����ني  ومن 
املشترك لتعظيم االستفادة من 
نهر النيل واس����تقطاب الفواقد 

املائية.

اإلخوان المسلمون ومجلس 
النواب

يتخوف البعض من عودة 
أعضاء وأنصار جماعة 

االخوان املسلمني إلى مجلس 
النواب في االنتخابات 
البرملانية املقبلة بطرق 

ملتوية رغم إدراجها في 
قوائم اجلماعات اإلرهابية، 

كيف ستتعامل احلكومة مع 
هذه القضية؟

٭ بداية أود أن اشير إلى درجة 
الوعي وحجم االس����تفادة التي 
اكتسبها الش����عب املصري من 
جتربة السنوات الثالث املاضية 
والذي أضحى قادرا على متييز 
الغث من الثمني، وأنتهز الفرصة 

وتطوي����ره يعد عملية طويلة 
األجل وتؤتي ثمارها على املدى 
الطوي����ل، وذلك خالفا لالعالم 
الذي يستطيع توصيل رسائل 

مباشرة وسريعة النتائج.

نجاحات سياسية

حققتم جناحات سياسية 
كبيرة منذ توليكم منصب 
الرئاسة في يوليو املاضي، 

أهمها وقف العدوان 
اإلسرائيلي على غزة، 

وزيارتكم الناجحة لألمم 
املتحدة والتقيتم بعدد كبير 
من زعماء العالم، هل ميكن 

القول ان مصر عادت بكامل 
قوتها إلى العالم أم أن هناك 

رواسب مع بعض الدول، 
خاصة الدول الغربية؟

٭ ان مصر تتعافى وتستعيد 
مكانتها اإلقليمية الرائدة ودورها 
الفاعل، وعلى الرغم مما متر به 
من ظروف اقتصادية وأمنية 
ترتبط مبكافحة اإلرهاب، فإنها 
تواصل احلركة بدأب ونشاط 
على كاف����ة األصعدة واحملاور 
داخلي����ا وإقليم����ا ودولي����ا، 
واستطاعت بفضل من اهلل أن 
تتوصل لوقف إلطالق النار في 
غزة، حقنا لدماء أبناء الشعب 
الفلسطيني، وجنحت في إقرار 
الهدنة وذلك عل����ى الرغم من 
بعض احملاوالت لعرقلة دورها 
في هذا الص����دد، وفي كل يوم 
تكسب أرضية جديدة، وتسجل 

جناحا تلو اآلخر.
الغربية  أما بالنس����بة للدول 
فإن مواقفها قد شهدت تطورا 
إيجابيا مقارنة مبا كانت عليه 
عقب 30 يونيو، وذلك بعد أن 
اتضحت الصورة أكثر فأكثر..

وأدركت حقيقة ما شهدته مصر 
من تغيرات تعكس اإلرادة احلرة 
للشعب املصري، ولقد جتلى 
ذلك في عدد من اإلجراءات التي 
اتخذتها تلك الدول، ومن بينها 
املقاصد  إلى  السفر  رفع حظر 
السياحية املصرية واستئناف 
مختلف أوج����ه التعاون بينها 
وبني مصر، فضال عن الزيارات 
املتبادل����ة واللقاءات بني مصر 
وه����ذه ال����دول س����واء عل����ى 
مستوى القمة أو على املستوى 

الوزاري.

ملاذا حرصتم على زيارة 
روسيا مرتني قبل وبعد 
تسلمكم مهام الرئاسة، 

وما النتائج املرتقبة لهاتني 
الزيارتني على املستويني 

املصري والعربي؟
لق����د حرصت من����ذ تولي  ٭ 
منصبي وف����ي خطاب تكليفي 
للحكوم����ة عل����ى أن تص����اغ 
السياس����ة اخلارجية املصرية 
وأن تقي����م مص����ر عالقاته����ا 
اخلارجي����ة عل����ى أس����س من 
الندية واالحترام املتبادل وعدم 
الداخلية  التدخل في الشؤون 
لل����دول وأن تك����ون العالقات 
املصرية مع مختلف دول العالم 
عالقات دميوقراطية، متنوعة 

ومتوازنة.
ان روس����يا ق����وة دولية مهمة 
جتمعها مبصر عالقات تاريخية 
نعتز بها ونحرص على تنميتها 
وتطويرها في جميع املجاالت، 
ومن هنا جاء االهتمام بإجراء 
هات����ني الزيارتني، ولكل منهما 
ظروفه����ا املختلف����ة، فالزيارة 

الكويت ـ كونا: شخصية محترمة لها مهابة تبعث 
التوقير في النفس.. وتتمتع مبودة جتعلك تشعر 

مبدى قربها إليك.. حتى وإن كان لقاؤك بها يتم 
للمرة األولى.. عن الرئيس السيسي أحتدث.. ذلك 

الرجل الذي خاطر بحياته دفاعا عن مستقبل وطنه 
واملنطقة العربية بأسرها.

بهذه الكلمات سجل رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام لـ »كونا« الشيخ مبارك الدعيج انطباعاته 

عن لقائه مع الرئيس املصري مستطردا بالقول: 
»تشرفت بلقاء فخامته بعد استجابته الكرمية.. 
صباح األربعاء املوافق 29 أكتوبر 2014 باملكتب 

الرئاسي بقصر االحتادية.. ألجري حوارا مع 
فخامته.. فوجدته شخصا مهموما بقضايا أمته 

على الرغم مما متر به مصر من حتديات اقتصادية 
وجهود دؤوبة ملكافحة إرهاب غاشم.. وكان إميانه 
باالرتباط بني األمن القومي املصري وأمن منطقة 

اخلليج حاضرا في املشهد.. حيث أكد السيسي ان 
أي تقصير في صون أمن اخلليج يعد تقصيرا في 

حماية األمن القومي املصري«.
وقال الشيخ مبارك الدعيج امس: »ملست خالل اللقاء 

اعتزازا صادقا وتقديرا عميقا من السيسي ألخيه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقدرا 

حرص سموه على املشاركة في مراسم تنصيبه في 

الثامن من يونيو املاضي. كما عبر لي عن اعتزاز 
مصر حكومة وشعبا بالكويت وشعبها الشقيق، 

معتبرا ان ما يسيء أي مواطن كويتي يشعر 
به أخوه املصري، مشيرا الى أن مصر لم ولن 

تتوانى يوما في نصرة الكويت وأنها ستظل تذكر 
وتقدر املواقف املشرفة للقيادة والشعب الكويتيني 

ووقفتهما املبكرة الى جوار مصر وشعبها«.
وأضاف: »لقد كان حوارنا ثريا عميقا تناول التأكيد 

على متيز ومتانة العالقات املصرية ـ الكويتية 
وآفاق تطويرها واتسع ليشمل رؤى مصر إزاء 

العديد من القضايا املهمة في املنطقة العربية، حيث 
أوضح فخامة الرئيس السيسي رؤية مصر إزاء 
التغيرات التي تشهدها املنطقة منذ ما يربو على 
3 أعوام، موضحا رؤية بالده لألوضاع في عدد 

من الدول العربية، حيث شدد السيسي على أهمية 
تكاتف الدول العربية وترابطها في هذه املرحلة 

الفارقة والعمل على إعادة بناء الدول العربية التي 
تضررت مؤسساتها واحليلولة دون إضعاف دول 

عربية أخرى«.
ومضى الشيخ مبارك الدعيج قائال: »أما بالنسبة 

ملكافحة اإلرهاب فكانت رؤية الرئيس املصري 
واضحة جلية متنح األعباء التنموية بشقيها 

االقتصادي واالجتماعي أهمية ال تقل عن ضرورة 

املواجهات العسكرية واجلهود األمنية.. وعن 
اخلطاب الديني أكد الرئيس السيسي أهمية تصويبه 
وجتديده وتخليصه من أي شوائب جتافي صحيح 

الدين اإلسالمي وجوهره احلنيف بوسطيته 
واعتداله وتعاليمه السمحة«.

وعن دور اإلعالم، قال إن: »حديث الرئيس السيسي 
انطوى على الكثير من املصارحة حيث أكد فخامته 
أهمية دور اإلعالم ـ في ضوء التطور التكنولوجي 

وتعدد وسائل اإلعالم احمللية والفضائية ـ في زيادة 
وعي املواطنني واملساهمة في بناء حالة االصطفاف 

الوطني أمام التحديات املختلفة، مشيرا الى أن 
الهدف ليس فرض قيود على اإلعالم أو محاولة 

توجيهه ولكن احلرص على مشاركته في املسؤولية 
وحتمل أعباء الوطن عبر زيادة الوعي املجتمعي، 

فالتحديات جسيمة وتتطلب منا جميعا أن نتشارك 
املسؤولية«.

واختتم الشيخ مبارك الدعيج انطباعاته بالتأكيد على 
ان »احلوار كان عميقا ومفيدا وكان مبنزلة نافذة 

أطل منها فخامته على مستقبل العالم العربي متنيت 
لو يطول لساعات وساعات ولكنها أعباء املنصب 

الرئاسي.. متمنيا له ولشعب مصر الكرمي كل اخلير 
والتوفيق والنجاح.. حفظ اهلل مصر وصانها ذخرا 

لشعبها وألمتها العربية«.

الدعيج: لقائي مع الرئيس السيسي نافذة على مستقبل العالم العربي

نرحب باألشقاء من الكويت 
لالستثمار في مصر في شتى 

املجاالت كما نتطلع إلى حضور 
فاعل للكويت ومؤسساتها التمويلية 

مثل الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية 

في املؤمتر االقتصادي الذي 
سنستضيفه في فبراير املقبل

نعتز باملواقف املشرفة 
واملساندة من أغلب دول مجلس 

التعاون اخلليجي ومن بينها الكويت 
مع ثورة الشعب املصري 

في 30 يونيو

أدعو جميع أبناء الشعب املصري 
للتدقيق وحسن اختيار البرملان 

املقبل وأدعو األحزاب السياسية 
املصرية للدفع بالشباب إلى 

الصفوف األمامية

نساند  الشعب السوري الشقيق 
في مواجهة املأساة اإلنسانية التي 

يشهدها منذ ثالث سنوات والتي 
تعمقت منذ شهور بظهور تلك 

التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية 
كداعش 

القضية الفلسطينية 
هي قضية العرب احملورية وستظل 

محتفظة مبكانتها التقليدية في 
صدارة السياسة اخلارجية املصرية
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حزب الترابي يرفض تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة البشير
اخلرطوم ـ أ.ش.أ: رفض حزب املؤمتر الشعبي املعارض بالسودان برئاسة حسن الترابي مقترح 
تشكيل حكومة مؤقتة يعينها ويترأسها الرئيس السوداني عمر البشير، توكل لها إدارة شؤون البالد 
خالل فترة االنتخابات ملدة ثالثة أشهر. وقال القيادي باحلزب أبوبكر عبدالرازق ـ في تصريحات 
صحفية باخلرطوم امس ـ »ليس لدينا اتفاق حول حكومة مؤقتة، واألمني العام للحزب حسن الترابي 
لم يعقد صفقة بهذا اخلصوص مع حزب املؤمتر«، . وكانت تقارير صحافية، صادرة عن مصادر 
باحلزب احلاكم بالسودان، قد أشارت إلى بروز اجتاه في أروقة احلزب لتشكيل حكومة مؤقتة يتم 
اإلبقاء فيها على الرئيس البشير وأجهزته في سدة احلكم، خالل ثالثة أشهر. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
كيري يطالب نتنياهو بوقف االستفزاز ويلتقي عريقات في واشنطن غداً

اجتماع عربي اليوم بطلب من الكويت 
لبحث األوضاع املتدهورة في فلسطني

احد قادة اليمني املتطرف في 
إسرائيل.

وقال����ت املتحدثة باس����م 
اخلارجية األميركية جنيفر 
بساكي ان كيري سيستقبل 
وفدا فلس����طينيا برئاس����ة 
عريق����ات إلج����راء محادثات 
ح����ول »طريقة املضي قدما« 
الس����ام املعطلة  في عملية 
وكذلك حول الوضع في غزة 
وكذلك سبل »خفض التوتر 

في القدس«.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت 
الفلس����طينية  وكالة األنباء 
الرس����مية )وفا( إن الرئيس 
الفلس����طيني محمود عباس 
تلق����ى اتص����اال هاتفي����ا من 

كيري.
واش����ارت الوكالة الى أن 
عب����اس »طال����ب بوقف هذه 
املمارس����ات اإلس����رائيلية«، 
مؤك����دا ان هذه املمارس����ات 
التصعيدي����ة إن اس����تمرت 

إلى توسيع دائرة  فستؤدي 
العنف والفوضى والتطرف في 
املنطقة«. وكان كيري قد طلب 
من رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو، في اتصال 
هاتفي مماثل، مس����اء أمس 
األول، احلف����اظ على الوضع 

القائم في املسجد األقصى.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية 
إن كيري أكد »وجوب احلفاظ 
على الوضع القائم في املسجد 
األقصى، واالمتناع عن اتخاذ 

إجراءات استفزازية«.
وفي هذه األجواء املتوترة، 
أعلن����ت متحدثة عس����كرية 
إسرائيلية ان صاروخا اطلق 
مس����اء امس االول من قطاع 
غزة سقط في جنوب إسرائيل 
من دون ان يسفر عن ضحايا 
أو أضرار، موضحة انه أول 
ص����اروخ يت����م إطاقه على 
إس����رائيل منذ 16 س����بتمبر 

املاضي.

املصلني أثن����اء صاة الفجر 
ف����ي اخللي����ل اإلبراهيم����ي 
وانتهى األمر بتقسيم احلرم 
اإلبراهيمي وهذا ما تقوم به 
اآلن سلطات االحتال بادعاء 
حجج واهية من أجل تقسيم 

املسجد األقصى«.
وأكد ان »ما حدث يتنافى 
مع األعراف والقوانني الدولية 
كل ويؤجج مشاعر املسلمني 
وينذر بتداعيات خطيرة ويدق 

طبول احلرب«.
وف����ي س����ياق متص����ل، 
أعلن����ت الواليات املتحدة ان 
وزير خارجيتها جون كيري 
سيلتقي غدا في واشنطن كبير 
املفاوضني الفلسطينيني صائب 
عريقات، للبحث في حتريك 
عملية السام املعطلة وسبل 
»خفض التوتر في القدس«، 
منذ مقتل ش����اب فلسطيني 
تشتبه إسرائيل بتورطه في 
محاولة اغتيال يهودا غليك 

عواص����م � وكاالت: أك����د 
الكويت لدى جامعة  مندوب 
الدول العربية السفير عزيز 
الديحان����ي ان الكويت، التي 
تترأس القمة العربية حاليا، 
تول����ي اهتماما كبيرا بتنفيذ 
الق����رارات  وآلي����ة متابع����ة 
الت����ي ص����درت ع����ن القمة 
التي استضافتها في مارس 

املاضي.
وأشار السفير الديحاني،  
فى تصري����ح صحافي امس، 
الى انه في ضوء ذلك تنعقد 
اليوم بالقاهرة أعمال الدورة 
غير العادية ملجلس اجلامعة 
على مستوى املندوبني، وذلك 

بناء على طلب الكويت.
وأوضح ان االجتماع يأتي 
بالتنسيق مع األمانة العامة 
لوضع املجموعة العربية في 
الذي تقوده  التحرك  صورة 
القم����ة واملجل����س  رئاس����ة 
الوزاري، فيما يتعلق بتنفيذ 
التي  القرارات  وآلية متابعة 
صدرت عن القمة وما يتعلق 
بالوضع في كل من فلسطني 

والعراق.
الديحان����ي ان  وأض����اف 
اجتماعا للجنة العربية ملتابعة 
تنفيذ ق����رارات قمة الكويت 

سيعقد في القريب العاجل.
وحول الشأن الفلسطيني، 
نقل����ت »كونا« عن الس����فير 
الديحان����ي قول����ه ان النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلال����د، ومبش����اركة بعض 
وزراء اخلارجي����ة واألم����ني 
العام للجامعة، قاموا بزيارة 
التق����وا  سويس����را، حي����ث 
الدولي����ة هناك،  املنظم����ات 
وناقشوا تطورات األوضاع 

في فلسطني.
وحول نتائج زيارة الوفد 
الوزاري العربي الى العراق، 
الزيارة  ان  الديحاني  أوضح 
تضمن����ت »رس����الة تأيي����د 
العراقية«، مشيرا  للحكومة 
ال����ى انه����ا جاءت ف����ي وقت 
مناس����ب، كونها أتت تنفيذا 
لقرار االجتماع الوزاري األخير 

في سبتمبر املاضي.
ومن جهته، قال س����فير 
فلسطني لدى مصر ومندوبها 
الدائم لدى اجلامعة العربية 
جمال الشوبكي ان االعتداءات 
املتكررة على  اإلس����رائيلية 
اقامة  املسجد األقصى ومنع 
الشعائر اإلسامية فيه متثل 
»اعتداء صارخا« على حقوق 
الفلسطينيني واملسلمني في 
أنحاء العالم وتنذر بتداعيات 

خطيرة.
وأض����اف الش����وبكي في 
تصريح صحاف����ي أمس ان 
»ذل����ك يعي����د ال����ى األذهان 
احلادث املؤسف الذي ارتكبه 
أحد املتطرف����ني اليهود حني 
أطلق األعي����رة النارية على 

قذيفة من غزة 
تسقط جنوب 

إسرائيل دون وقوع 
إصابات

أكدوا أن احملاصصة سبب تأخير إعالن حكومة بحاح

احلوثيون ينفون تهديدهم هادي بتشكيل »حكومة إنقاذ« 
ومظاهرات في صنعاء تطالبه بتشكيل مجلس عسكري

صنع����اء � وكاالت: نفى 
الرئيس  احلوثيون إمهالهم 
اليمن����ي عبدرب����ه منصور 
أيام لتشكيل  هادي مهلة 10 
احلكوم����ة خ����ال االجتماع 
املوسع الذي عقد في صنعاء، 
أمس األول، وأطلق عليه »لقاء 

احلكماء«.
املكت����ب  وق����ال عض����و 
السياس����ي للحوثيني، علي 
القحوم لوكالة األنباء األملانية 
إن االجتماع لم يتضمن أي بند 
فيه تهديد بتش����كيل حكومة 
إنقاذ ما لم تش����كل احلكومة 

اجلديدة خال 10 أيام.
وأض����اف: »ل����م يكن هذا 
الرأي موقفا رسميا منا. بل 
فقط مجرد رأي شخصي من 
أحد املش����ايخ املشاركني في 
القحوم  االجتماع«. وأوضح 
البيان الصادر عن »لقاء  ان 
احلكماء« تضمن 11 بندا، أهمها: 
التشديد على االلتزام بتنفيذ 
الس����لم والش����راكة  اتفاقية 
الوطنية، وس����رعة تشكيل 

احلكومة وفقا للمعايير التي 
تضمنها االتفاق، وتش����كيل 
جلنة تضم أعضاء جنوبيني 
وشماليني، للنظر في القضية 
اجلنوبية والتوصل إلى حل 

عاجل بشأنها.
واشار القحوم الى مطالبة 
املجتمع����ني الدولة بأن تقوم 
بكل مسؤولياتها، ومواجهة 
املخاط����ر التي تهدد املصالح 

العامة.
وكان زعي����م احلوثي����ني 
عبدامللك احلوثي قد دعا الى 
اجتماع في صنع����اء، أمس 
األول، ضم عددا من مشايخ 
ووجهاء وحكماء اليمن، حيث 
التي  متت مناقشة األوضاع 

متر بها الباد.
تش����كيل  وبخص����وص 
احلكوم����ة، ق����ال القح����وم: 
»الرئيس هادي اجتمع أمس 
م����ع مستش����اريه بحضور 
املبعوث الدولي لليمن جمال 
بن عمر، للنظر في تش����كيل 
احلكومة. واملشكلة ان هناك 

بعض األحزاب السياسية التي 
تريد تشكيل احلكومة على 
مبدأ احملاصصة. وهذا سبب 

التأخير في تشكيلها«.
وأك����د ان احلوثي����ني لن 
يقبل����وا اال بحكومة كفاءات، 
وكان ذلك من أحد األس����باب 
التي دعتهم لتشكيل اجتماع 

»احلكماء«.
من جهة أخ����رى، تظاهر 
عشرات اليمنيني في صنعاء، 
للمطالبة بخروج مس����لحي 
جماعة »أنصار اهلل« املعروفة 
إعاميا بجماعة احلوثيني من 

العاصمة.
وذكرت وكالة األناضول 
ان املتظاهرين، الذين جتمعوا 
أمام وزارة الشباب والرياضة 
بشارع الزبيري وسط صنعاء، 
حذروا من أي »انقابات على 
شرعية الدولة بذريعة تعذر 
تش����كيل احلكومة، مطالبني 
عبدرب����ه منص����ور ه����ادي 
بتش����كيل مجلس عسكري 
حلماية الباد، وحتديد موعد 

انتخابات رئاس����ية  إلجراء 
اليمنيون  وبرملانية ليختار 
حاكمهم وحكومتهم بدال من 
ترك مصي����ر البلد جلماعات 
العنف واإلره����اب«. وحمل 
بيان صادر ع����ن املظاهرة، 
الرئيس هادي وأركان النظام 
السباق »مسؤولية استمرار 
سقوط الباد في أتون احلرب 
املذهبية القذرة«، وشدد على 
»ضرورة عودة مؤسس����تي 
اجليش واألمن حلفظ األمن 
واالستقرار ومحاربة جماعات 
العن����ف واإلره����اب«. وأدان 
البي����ان »تواطؤ مؤسس����ة 
الرئاس����ة وتخاذل األحزاب 
حيال انهيار الوضع السياسي 

واألمني في أنحاء الباد.
إل����ى إجراء  كم����ا دع����ا 
انتخابات رئاسية وبرملانية 
الش����عب حاكم����ه  ليق����رر 
وحكومت����ه في ح����ال تعذر 
تشكل حكومة جديدة. وفي 
هذه األثناء، جددت الواليات 
املتحدة دعمها للرئيس هادي 

ورئيس وزرائه خالد بحاح. 
وشددت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية األميركية جنيفر 
بساكي، في تصريح صحافي، 
على »ضرورة أن يحظى كل 
اليمنيني مبن فيهم احلوثيون 
بدور يلعبونه بسام لتشكيل 
حكومة تلبي مطالب الشعب 
إلى تنفيذ خطوات  وتسعى 

االنتقال السياسي«. 
من جهتها، أعربت الدول 
الراعية للتسوية السياسية 
في اليمن، في بيان صحافي 
امس االول، عن قلقها من أن 
ي����ؤدي القتال بني احلوثيني 
وتنظيم القاعدة إلى جر اليمن 
إلى صراع أكبر، مجددة إدانتها 
ملا سمتها »األنشطة اإلرهابية« 

للقاعدة.
وميدانيا، هاجم مسلحون 
حوثيون مقر حزب اإلصاح 
اإلس����امي في محافظة إب 
ان  اليمن، قبل  جنوب غرب 
ينهبوا محتوياته ويفجروه 

امس.

كيري وظريف وآشتون يبحثون 
 »نووي إيران« في سلطنة عمان األسبوع املقبل

انفصاليو أوكرانيا ينتخبون رئيسًا وبرملانًا اليوم 
وواشنطن: »إجراء غير شرعي« ينتهك وقف النار

بوركينا فاسو: اجليش يعنينّ الرجل الثاني 
باحلرس الرئاسي قائداً للمرحلة االنتقالية

عواص���م � )أ ف ب( و)رويترز(: تتكثف 
املشاورات بش���أن البرنامج النووي االيراني 
قبل 3 اس���ابيع من حلول 24 اجلاري، املوعد 
احملدد للتوص���ل الى اتفاق نهائي بني طهران 

والقوى الكبرى.
وفي هذا الس���ياق، قالت وزارة اخلارجية 
األميركية إن الوزير جون كيري سيجتمع مع 
نظيره اإليراني محمد جواد ظريف ومنسقة 
السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي كاثرين 
أشتون في سلطنة عمان يومي التاسع والعاشر 
اجلاري إلجراء مباحثات بخصوص برنامج 

طهران النووي.
ويأتي هذا االجتماع رفيع املستوى في إطار 
سلسلة اجتماعات في األسابيع األخيرة قبل 

املوعد النهائي.
ومن جهته، قال مايكل مان، املتحدث باسم 
منسقة السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي 
كاثرين أش���تون إنها - قب���ل أن تتوجه إلى 
مس���قط- س���تجتمع مع كبار املسؤولني في 
وزارات خارجية القوى الست الكبرى » 1+5«، 

في ڤيينا، في 7 اجلاري.
ونقلت وكالة االنباء النمساوية »اي بي اي«، 
امس االول، عن مصادر ديبلوماسية قولها ان 
الديبلوماسيني سيسعون خال هذا االجتماع 

عواص���م � أ.ف.پ: تصاع���دت التحذيرات 
الغربية من االعتراف بانتخابات االنفصاليني 
في شرق اوكرانيا املقررة اليوم الختيار رئيس 
وبرملان لهم، والتي تهدد بتكريس خس���ارة 
كييڤ لهذه املناطق املوالية لروسيا وبتعقيد 
عملية السام الهشة التي انطلقت في سبتمبر 

املاضي.
وقد نددت الواليات املتحدة بهذه االنتخابات، 
معتبرة انها تنتهك اتفاق وقف اطاق النار الذي 

وقع في سبتمبر املاضي في مينسك.
وأعربت املتحدثة باسم مجلس األمن القومي 
االميركي، برناديت ميهان، عن أسف واشنطن 
»لعزم االنفصاليني في بعض مناطق ش���رق 
اوكرانيا على اجراء ما يسمى انتخابات، غير 

شرعية، اليوم«.
وأضافت في تصريح صحافي لفرانس برس 
امس انه على غرار فرنسا وأملانيا واوكرانيا، 
فإن »الواليات املتحدة لن تعترف بنتائج« هذه 
االنتخابات التي اذا جرت »فستنتهك دستور 

اوكرانيا وقوانينها«.
واذ دعت روسيا الى ان تندد بدورها بهذه 
االنتخابات، حذرت ميهان موس���كو »من أي 
استخدام لهذه االنتخابات غير الشرعية كذريعة 
إلدخال مزيد من اجلنود والعتاد العسكري الى 
اوكرانيا«. بدورها، وصفت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية األميركية جنيفر بساكي انتخابات 

االخير الى »تقريب مواقفهم« مع اقتراب موعد 
الرابع والعشرين من نوفمبر اجلاري احملدد 
كحد اقصى للتوصل ال���ى اتفاق حول امللف 

النووي االيراني.
وأض���اف مان في بي���ان صحافي امس أن 
القوى الست س���تجتمع بعد ذلك مرة أخرى 
م���ع الوفد اإليراني الكامل ف���ي ڤيينا يوم 18 
اجلاري، الفتا ال���ى ان »الهدف من احملادثات 
هو التوصل مع إيران إلى اتفاق شامل بحلول 
24 نوفمبر اجلاري مبوجبه تطمئن )إيران( 
املجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية البحتة 

لبرنامجها النووي«.
ويتوقع بعض اخلبراء إرجاء هذا املوعد، 
لكن الواليات املتحدة التزال تشدد على االلتزام 
باملوعد املذكور وتؤكد ان املفاوضني لم يناقشوا 

حتى اآلن إرجاء محتما.
ومن جانب���ه، قال نائب رئي���س البرملان 
اإليراني محمد حسن ابو ترابي امس، إن طهران 
لن تتنازل عن حقها في االس���تخدام السلمي 

للطاقة النووية.
ونقلت وكالة أنباء »إرنا« اإليرانية عن أبو 
تراب���ي قوله إن إجنازات إيران النووية نتاج 
3 عق���ود من املقاومة، وإنها قوة إقليمية ذات 

قدرات دفاعية فريدة من نوعها«.

االنفصاليني بأنها »غير شرعية«.
وقالت ان ه���ذه االنتخابات »تخرق نص 
وروح اتفاق وقف اطاق النار الذي نص على 
إجراء انتخابات في ش���رق اوكرانيا تتناسب 
مع القانون االوكراني حول النظام اخلاص« 

للمناطق االنفصالية خال ثاث سنوات.
وفي املقابل، قال رئيس الوزراء في »جمهورية 
دونيتسك الشعبية« الكسندر زخاراتشنكو، 
الواثق من الفوز، ان »االنتخابات ستتيح تشكيل 
حكومة شرعية«، بينما سيتم في لوغانسك 
املعقل اآلخ���ر لانفصاليني ومقر »جمهورية 
لوغانسك الشعبية«، تثبيت »الرئيس« ايغور 

بلوتنيتسكي في منصبه.
بدوره، ق���ال رومان لياغني رئيس اللجنة 
االنتخابية في »جمهورية دونيتسك« املعلنة من 
جانب واحد: ان »هذه االنتخابات ستمنح شرعية 

لسلطتنا وستبعدنا اكثر عن كييڤ«.
وأعلنت السلطات االنفصالية في »دونيتسك« 
امكانية التصويت عبر االنترنت، واحلق في 
التصويت ابتداء من عم���ر 16 عاما وامكانية 
املشاركة في االنتخابات ملتطوعني أجانب توافدوا 

للقتال الى جانب املتمردين.
وبحسب فرانس برس، فلن يصل أي مراقب 
من املنظمات الدولية ملتابعة هذه االنتخابات، 
باستثناء بعض النواب الروس الذين اعلنوا 

انهم سيأتون ملراقبتها.

قبل أسبوعني من املوعد احملدد إلجناز اتفاق نهائي

حسم اخلالف بإجماع رئاسة األركان حول الكولونيل زيدا

باالنابة يعود الى رئيس اجلمعية 
الوطنية في حال شغور احلكم 
مبوجب القانون االساسي في 

بوركينا فاسو.
إال ان الكولوني����ل اس����حق 
زي����دا الذي يت����رأس مجموعة 
من الضباط الشبان باحلرس 
الرئاسي كثف حتركاته، مقررا 
تعليق العمل بالدستور، ثم ما 
لبث ان اعلن اقفال احلدود البرية 
واجلوي����ة، معلنا تولي احلكم 
من قبل »القوى احلية في االمة 
والقوات املسلحة الوطنية التي 
ميثلها«. ثم اعلن الكولونيل زيدا 
انه يضطلع مبسؤوليات »رئيس 
املرحل����ة االنتقالية« و»رئيس 
الدولة« داعي����ا »كافة االحزاب 
السياسية ومنظمات املجتمع 
املدن����ي« الى حتدي����د »االطر« 
و»املضامني« ملرحلة »انتقالية 

دميوقراطية هادئة«.
وق����ال زيدا في كلمة نقلتها 
قناة تلفزيونية خاصة »ساتولى 
مسؤوليات الرئيس االنتقالي 

ورئيس الدولة لضمان استمرار 
الدولة« في انتظ����ار ان حتدد 
»في شكل توافقي« مع »مجمل 
االحزاب السياسية ومنظمات 
املجتمع املدني مامح ومضامني 

انتقال دميوقراطي هادئ«.
واعتبر الحقا في مقابلة ان 
رئيس االركان اجلنرال نابيري 
اونوريه تراوري ادلى بتصريحات 
»باطلة« حني اعلن انه سيتولى 
مس����ؤوليات رئي����س الدولة 
»التزاما« بالدستور. كذلك، اكد 
زيدا ان الرئيس السابق »موجود 
في مكان آمن« مع تأمني سامته 

»اجلسدية والنفسية«.
وح����رص عل����ى التأكيد ان 
»طموحات التغيير الدميوقراطي« 
لدى ش����باب بوركين����ا الذين 
ادت انتفاضتهم الى اس����تقالة 
الرئيس الس����ابق لن تتعرض 

»للخيانة«.

واغادوغو- أ.ف.پ: اختار 
اجليش في بوركينا فاسو أمس 
اللفتنانت كولونيل اسحق زيدا 
لقي����ادة النظ����ام االنتقالي في 
الباد، حاسما بذلك اخلافات 
حول الش����خصية العسكرية 
التي ستتولى احلكم بعد تنحي 
الرئيس السابق بليز كومباوري. 
ويعد زيدا الرج����ل الثاني في 
احل����رس الرئاس����ي للرئيس 

املتنحي كومباوري.
وذكر بيان صادر عن رئيس 
هيئة االركان باجليش اجلنرال 
نابيريه اونوريه تراوري، نشر 
عقب اجتماع لكب����ار الضباط 
ف����ي واغادوغو، »ان اللفتنانت 
كولونيل اس����حق زيدا اختير 
باالجماع لقيادة املرحلة االنتقالية 
بعد رحيل الرئيس كومباوري« 
من قبل »القيادة )العسكرية( 
العليا بعد تشاور في هيئة اركان 

اجليوش«.
 هذا إق����رارا م����ن اجلنرال 
ت����راوري، ال����ذي تنافس على 
احلكم عقب تنحي كومباوري، 
بفوز خصمه. وجاء قرار رئاسة 
اركان اجليش ليحس����م خافا 
نش����ب حول تولي احلكم غداة 
استقالة الرئيس بليز كومباوري، 
وذلك بعد اعان كل من مسؤولني 
عسكريني توليه مقاليد الرئاسة 
في الباد. حيث اعلن رئيس هيئة 
اركان اجليش اجلنرال نابيري 
اونوريه تراوري انه سيضطلع 
ب�»مسؤوليات رئيس الدولة وفق 
االجراءات الدس����تورية«، رغم 
 اللفتنانت كولونيل إسحاق زيدا خالل مؤمتر صحافي بالعاصمة واغادوغو امس  ) رويترز( ان تولي مس����ؤوليات الرئاسة 
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املسلحون األكراد يصدون هجوما لـ»داعش« في كوباني
والتنظيم يفقد 100 مقاتل خالل 3 أيام من املعارك

الش���عير غرب عني العرب. 
وق���ال مدي���ر املرصد رامي 
عبدالرحمن ان دخولهم الى 
املدينة سبقته »غارات جديدة 
لقوات التحالف على مناطق 

عدة في كوباني«.
وذكرت وكال���ة االنباء 
املوالي���ة لالك���راد فرات ان 
التي  القافلة عبرت احلدود 
تبع���د عش���رة كيلومترات 
جنوب النقطة التي انطلقوا 

منها في سوروتش.
واكد مدير املرصد لفرانس 
برس »ان املقاتلني لم يعبروا 
عب���ر نقطة مرش���د بينار 
احلدودية بل عملت جرافات 
على فتح طريق لهم عبر تل 
الشعير الذي تسيطر عليه 

وحدات حماية الشعب«.
ووقف مقاتلو البيشمركة 
في شاحناتهم وهم يلوحون 
للمحتش���دين ويرفع���ون 
رشاش���اتهم ف���ي اله���واء. 
واصطف رجال الش���رطة 
التركي���ة املزودون مبعدات 
مكافحة الشغب، على جانبي 

الطريق في سوروتش.
إلى ذل���ك، أعرب مجلس 
األمن الدولي عن قلقه العميق 
إزاء استمرار تصاعد أعمال 

العنف في سورية والعراق 
ضد املدنيني. 

وأدان املجلس في بيان 
أمس األول جميع الهجمات 
املدني���ني والهجمات  ض���د 
ف���ي ذلك  العش���وائية مبا 
القصف اجلوي واستخدام 
القنابل، السيما التي أسقطت 
على مخي���م للنازحني في 
محافظة ادلب يوم االربعاء 
املاضي وأسفرت عن سقوط 
العديد من القتلى واجلرحى 

بينهم اطفال. 
وش���دد على ض���رورة 
احترام جمي���ع االلتزامات 
القانون االنساني  مبوجب 
الدولي كالتمييز بني السكان 
املدنيني واملقاتلني واحلظر 
املف���روض عل���ى الهجمات 
العشوائية والهجمات ضد 
املدنيني، داعيا جميع االطراف 
ال���ى التنفيذ الكامل ألحكام 
قرارات مجلس األمن في هذا 

الصدد. 
وأكد املجل���س ان احلل 
الوحيد لالزمة الس���ورية 
هو من خالل عملية سياسية 
الكامل  ش���املة والتطبيق 
لبيان جني���ڤ الصادر في  

30 يونيو عام 2012. 

وقتل منذ بدء الهجوم على 
املدينة في 16 سبتمبر، وفقا 
الرقام املرصد، 958 شخصا 
في االشتباكات في كوباني 
وفي محيطها، هم 576 مقاتال 
من تنظيم الدولة االسالمية، 
و361 مس���لحا من »وحدات 
الكردية  حماية الش���عب« 
وبينهم مس���لحون آخرون 

موالون لها، و21 مدنيا.
وتزامن هجوم »الدولة 
االسالمية« مع دخول نحو 
150 من قوات البيشمركة من 
اقليم كردستان العراق وذلك 
ملس���اندة مقاتلي »وحدات 

حماية الشعب«. 
ودخل هؤالء بواس���طة 
20 آلي���ة وكان���وا يهتفون 
»كوباني« ويلوحون للحشود 
التي اصطفت الستقبالهم، 
في احلدود التركية من جهة 
تل الشعير شمال غرب عني 
العرب للمشاركة في القتال 

ضد املسلحني اجلهاديني.
وذكر املرصد الس���وري 
حلقوق االنسان ان عشرين 
س���يارة تق���ل مقاتلني مع 
اس���لحتهم بينه���ا مداف���ع 
واسلحة اخرى متت تغطيتها 
عبرت احلدود من منطقة تل 

عواص���م - رويترز - 
أ.ف.پ: اندلع���ت في مدينة 
عني العرب السورية امس، 
أول���ى املعارك ب���ني تنظيم 
الدولة االسالمية »داعش« 
واملسلحني االكراد بعد وصول 
العراق  اك���راد  اقرانهم من 
»البيش���مركة« أمس االول، 
رغ���م ان التقارير افادت ان 
هؤالء لم يشاركوا بعد في 
القتال. وسبقهم الى املدينة 
نحو 200 من مقاتلي اجليش 
احلر. وقد متكن املدافعون من 
صد هجوم جديد في شمال 
املدينة التي يسميها االكراد 
»كوبان���ي« ش���نه مقاتلوا 
التنظيم املتطرف الذي خسر 
نحو 100 م���ن عناصره في 

االشتباكات خالل 3 ايام.
وذكر املرصد الس���وري 
حلقوق االنس���ان في بريد 
الكتروني أم���س انه متكن 
اكثر من  من »توثيق مقتل 
100 عنصر من تنظيم الدولة 
االس���المية في اش���تباكات 
العرب وفي  في مدينة عني 
محيطها خالل االيام الثالثة 
املاضي���ة، بعضهم اتوا من 
مناطق اخرى في حلب، ومن 

الرقة«.

 اكراد  أتراك يتظاهرون في ديار بكر التركية رافعني عالمة النصر في مسيرة لدعم مدينة كوباني السورية                                                                                               )أ.ف.پ(

تقرير إخباري

تونس ـ أ.ف.پ: انطلقت في تونس امس حملة اول انتخابات 
رئاسية ما بعد ثورة الياسمني والتي يعتبر رئيس الوزراء السابق 
الباجي قائد السبسي )87 عاما( األوفر حظا للفوز بها، بعد تقدم 

حزبه »نداء تونس« في االنتخابات التشريعية على حركة النهضة 
اإلسالمية.

وتعد هذه هي املرة األولى التي يخوض فيها التونسيون انتخابات 
الختيار رئيسهم. فمنذ االستقالل في 1956 وحتى الثورة في 

2011، لم تعرف تونس سوى رئيسني هما احلبيب بورقيبة الذي 
انقلب عليه رئيس وزرائه بن علي في 7 نوفمبر 1987 ثم بقي في 

قصر قرطاج حتى هرب الى السعودية في 14 يناير 2011.
وبهدف تفادي اجلنوح مجددا نحو حكم تسلطي، حد الدستور 

الذي مت تبنيه في يناير من صالحيات الرئيس، حيث باتت السلطة 
التنفيذية في يد رئيس الوزراء املنبثق من االغلبية البرملانية.

ولم تقدم حركة النهضة مرشحا للرئاسة ألنها تعارض من حيث 
املبدأ انتخاب الرئيس عبر االقتراع العام. ولم تعلن احلركة تأييدها 

ألحد املرشحني، وال حتى للمنصف املرزوقي الذي انتخبته 
اجلمعية التأسيسية في نهاية 2011 رئيسا على أساس حتالفه مع 

اإلسالميني.
ويفترض تنظيم جولة ثانية من االنتخابات في نهاية ديسمبر 
املقبل في حال لم ينجح أي من املرشحني في احلصول على 

األغلبية املطلقة في اجلولة األولى.
ورغم كبر سنه، يتقدم الباجي قائد السبسي في استطالعات الرأي 

على منافسيه بعد ان وعد الرجل املعروف بقوة حجته، بإعادة 
هيبة الدولة، وهو ما يتطلع اليه كثير من التونسيني بعد األزمات 

املتعاقبة التي شهدتها البالد.
ويتطلع اليه أنصاره باعتباره الوحيد القادر على التصدي 

لإلسالميني، في حني يتهمه معارضون بأنه يسعى إلعادة رموز 
احلكم السابق وبانه ال ميثل تطلعات الشباب الذين قاموا بالثورة.
ويتنافس 27 مرشحا في االنتخابات الرئاسية التونسية املقررة 
نوفمبر اجلاري، بينهم رئيس جمهورية منتهية واليته، ورئيس 

ناد عريق لكرة القدم ووزراء من نظام الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي، وقاضية.

وفي مقدمة املترشحني لالنتخابات الرئاسية: الرئيس املنتهية 
واليته املنصف املرزوقي، وزعيم حزب »نداء تونس« الباجي قائد 
السبسي، ورئيس »النادي االفريقي« لكرة القدم سليم الرياحي، 

والقاضية كلثوم كنو.
املنصف املرزوقي: حقوقي ومعارض سابق في املنفى لنب علي   ٭

ومؤسس حزب »املؤمتر من أجل اجلمهورية«. انتخبه املجلس الوطني 
التأسيسي املنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 رئيسا للجمهورية 

بصالحيات محدودة مقابل صالحيات واسعة لرئيس احلكومة.

ويرى املرزوقي أن التحالف احلكومي الذي شكلته حركة النهضة 
اإلسالمية الفائزة بانتخابات 2011 مع حزبني علمانيني هما 

»املؤمتر« و»التكتل« جنب البالد االنقسام بني علمانيني وإسالميني.
الباجي قائد السبسي:مؤسس ورئيس حزب »نداء تونس«   ٭

العلماني الفائز باالنتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر 
2014، واخلصم األول في تونس إلسالميي حركة النهضة.

وقائد السبسي )87 عاما( أكبر املرشحني عمرا وسبق له تولي 
مسؤوليات حكومية )الداخلية، اخلارجية، ..( في عهد الرئيس 

الراحل احلبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 حتى 1987.
 كما تولى رئاسة البرملان بني 1990 و1991 في عهد الرئيس السابق 
بن علي. وبعد الثورة، مت تكليفه برئاسة احلكومة التي قادت البالد 

حتى إجراء انتخابات املجلس الوطني التأسيسي التي كانت أول 
انتخابات حرة في تاريخ تونس.

سليم الرياحي: رجل أعمال ثري يرأس »النادي االفريقي«   ٭
العريق لكرة القدم في تونس. حصل حزبه »االحتاد الوطني 

احلر« الذي أسسه بعد الثورة على املركز الثالث في االنتخابات 
التشريعية األخيرة خلف نداء تونس وحركة النهضة، ليحصد 16 

مقعدا في البرملان.
وفي حني ال يعرف مصدر ثروته الواسعة، تقول أحزاب معارضة 

ووسائل إعالم تونسية إن له عالقات مع عائلة العقيد الليبي 

الراحل معمر القذافي.
حمة الهمامي:قيادي في اجلبهة الشعبية )ائتالف ألكثر من   ٭
10 أحزاب يسارية وقومية( التي حصلت على املركز الرابع في 
االنتخابات التشريعية األخيرة بـ 15 مقعدا. ومن رموز اليسار 

الراديكالي في تونس وأحد أبرز معارضي الرئيس املخلوع الذي 
زج به في السجن. فضل البقاء في تونس على املنفى.

وزوجته راضية النصراوي الذي أسست زمن بن علي منظمة 
ملناهضة التعذيب من أبرز احلقوقيات في تونس.

كلثوم كنو: تعمل قاضية وهي املرأة الوحيدة املترشحة   ٭
لالنتخابات الرئاسية كمستقلة. وهي من أبرز املدافعني عن 

استقاللية القضاء في عهد بن علي الذي مارس عليها نظامه 
تضييقات إلخماد صوتها. وبعد الثورة ترأست »جمعية القضاة 

التونسيني« وهي الهيكل النقابي األكثر متثيال للقضاة في تونس.
كمال مرجان: آخر وزير خارجية في عهد الرئيس بن علي   ٭
وواحد من بني 6 مسؤولني سابقني في نظامه يخوضون غمار 

االنتخابات الرئاسية.
وبعد اإلطاحة بـ»بن علي«، اعتذر للشعب عن عمله في نظام 

الرئيس املخلوع وأسس حزب »املبادرة« الذي يقول انه يستند 
على الفكر »البورقيبي«. وحصل احلزب على 3 مقاعد في 

االنتخابات التشريعية األخيرة.

املرشحون للرئاسة التونسية: رئيس ووزراء سابقون ورئيس ناد لكرة القدم

تنظيم »الدولة اإلسالمية« يقتل 85 آخرين من عشيرة »البومنر« 
بعد تأخر اإلمدادات والذخيرة القادمة من بغداد

بغداد � رويترز: قال زعيم 
عشائري ومسؤول أمني أمس 
إن تنظيم الدولة اإلس���المية 
»داعش« قتل 85 آخرين من 
أفراد عش���يرة »البومنر« في 
العراق ف���ي حملة قتل بدأت 
األس���بوع املاض���ي ردا على 
التنظيم على  املقاومة لتقدم 
األرض. وقال الش���يخ نعيم 
الكعود أحد شيوخ العشيرة ل� 
»رويترز« إن الدولة اإلسالمية 
قتل���ت 50 نازحا م���ن أفراد 

العشيرة أمس األول.
وفي واقعة منفصلة قال 
مصدر أمني إنه جرى العثور 
عل���ى 35 جث���ة ف���ي مقبرة 

جماعية.
ويظهر اس���تمرار أعمال 
التنظيم  العنف مدى صمود 

رغم الضربات اجلوية األميركية 
ضد أهداف للمتش���ددين في 
مناطق بالعراق وسورية حتت 
التنظيم  سيطرته. وميارس 
القت���ل وقتما يش���اء في ظل 
ع���دم وجود مؤش���رات على 
العراقية  القوات املسلحة  ان 

ستنقذ العشيرة قريبا.
أفراد عش���يرة  وصم���د 
»البومن���ر« ألس���ابيع حتت 
حصار مقاتلي تنظيم الدولة 
اإلسالمية في األنبار إلى الغرب 
من بغداد لكن امدادات الذخيرة 
والطعام والوقود بدأت تنضب 

لديهم في اآلونة األخيرة.
وانسحب مئات من املقاتلني 
كما فر مئات من أفراد العشيرة 
من قريتهم، وأسر تنظيم الدولة 
اإلسالمية الكثير من أفرادها 

وقتلهم بالرصاص من مسافة 
قريب���ة، وأعدم أكثر من 300 
شخص منذ بدأت عمليات القتل 

منتصف األسبوع املاضي.
وكان مجل���س األمن دان 
عملي���ات اخلط���ف والقتل 
لعش���رات من رجال القبائل 
في محافظة  االنبار العراقية 
التي ارتكبه���ا تنظيم الدولة 
االس���المية )داع���ش( يوم 

اخلميس املاضي. 
 وأكد على ان هذه اجلرمية 
باإلضافة الى مذبحة معسكر 
»سبايكر« في »تكريت« عندما 
أعدم تنظيم )داعش( عشرات 
من طلبة كلية القوة اجلوية في 
ال� 15 من شهر يونيو املاضي، 
تبني بوض���وح ان اجلماعات 
االرهابية في العراق تستهدف 

كافة شرائح وطوائف الشعب 
العراقي.  وشدد على ضرورة 
محاسبة املسؤولني عن هذه 
اجلرائم واالنتهاكات للقانون 
االنس���اني الدول���ي وحقوق 
االنسان في العراق وتقدميهم 
للعدال���ة. في غض���ون ذلك، 
أعلنت القوات العراقية أمس 
أنها صدت هجوما ل� »داعش« 
على منطقة املاحلة في قضاء 
بيجي حملافظة صالح الدين.

أمني عراقي  وقال مصدر 
ف���ي تصريح نقلت���ه وكالة 
العراقي »واع«  أنباء اإلعالم 
الق���وات األمنية أحبطت  إن 
هجوم���ا لتنظي���م »داعش« 
اإلرهابي، على منطقة املاحلة 
جنوب ش���رق قضاء بيجي، 
موضحا أن الق���وات األمنية 

قتلت أثناء محاولة التصدي 
ثالثة أفراد من تنظيم »داعش« 
من املهاجمني واستولت على 
سيارة تابعة لهم حتمل أسلحة 

فردية.
وقال���ت وزارة الدفاع ان 
اجليش العراقي شن هجوما 
ضد تنظيم الدولة في جامعة 
تكريت مبحافظة صالح الدين، 
ما أدى إلى مقتل 5 انتحاريني 
كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

كما أفاد مصدر في قيادة 
عمليات األنب���ار بأن القوات 
العراقية بدأت عملية واسعة 
النطاق شرق مدينة الرمادي، 
التحالف  مبش���اركة طيران 
الدولي، في حني أعلنت القيادة 
إعادة فتح طريق س���امراء � 

الثرثار.

خبراء: ضربات التحالف تشجع املقاتلني األجانب 
على التوجه إلى سورية والعراق بدالً من كبحه

»سي إن إن«: ضباط عراقيون يبيعون األسلحة 
األميركية احلديثة في السوق السوداء

عواصم � أ.ف.پ: ق���ال خبراء ان ضربات 
التحالف الدولي شجعت على توجه املقاتلني 
األجانب للقتال في سورية والعراق بدال من 
ان تكبحه، بينما حتدث���ت األمم املتحدة عن 
عدد »غير مس���بوق« من هؤالء توجهوا الى 

البلدين.
وقالت األمم املتحدة في تقرير أعدته جلنة 
مراقبة نشاط القاعدة في مجلس األمن الدولي 
ونشرت صحيفة »الغارديان« البريطانية فقرات 
منه اجلمعة: ان نحو 15 الف اجنبي من ثمانني 
بلدا توجهوا الى سورية والعراق خالل السنوات 
املاضي���ة للقتال في صف���وف تنظيمات مثل 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأضاف التقرير ان����ه »منذ 2010« بات 
عدد اجلهاديني األجانب في سورية والعراق 
»يزيد مرات عدة عن عدد املقاتلني األجانب 
الذين مت إحصاؤهم بني 1990 و2010، وهم 

في ازدياد«. 
ويعزو التقرير هذا العدد املرتفع إلى تراجع 
تنظي���م القاعدة، لكنه يقول ان »نواة« التيار 

املتطرف التزال ضعيفة.
من جهته، قال مس���ؤول في االستخبارات 
األميركية لوكالة »فرانس برس« ان عدد األجانب 
الذين يغادرون إلى سورية للقتال إلى جانب 
مجموعات مسلحة يتجاوز عدد الذين يتوجهون 

إلى اليمن وأفغانستان والصومال.
وقال املصدر نفسه رافضا الكشف عن اسمه 

»االجتاه هو نحو االرتفاع«.
وأوضح ان عمليات القصف اليومية التي 
تق���وم بها القوات األميركي���ة وحلفاؤها ضد 
املقاتلني املتطرفني في سورية والعراق ال تردع 
األجانب من الذهاب إلى هناك من اجل القتال، 
وغالبيتهم يأتون من الشرق األوسط أو شمال 

إفريقيا، والقسم األكبر من تونس.

بغداد � سي.ان.ان: يتزايد احلديث في العراق 
عن جتارة السالح األميركي الذي قدمته اإلدارة 
األميركية للحكوم���ة العراقية التي يفترض 
ان تس���تخدمه حملاربة مقاتلي تنظيم الدولة 

اإلسالمية »داعش«.
وبحسب تقرير لشبكة »سي ان ان« األميركية 
فإن بعض الضب���اط العراقيني يبيعون تلك 
األسلحة بكميات ضخمة وبشكل غير قانوني 
في السوق السوداء، رغم ان اجليش في حاجة 
ماسة لتلك األسلحة، حملاربة عناصر التنظيم 

والذين يسيطرون على نحو ثلث البالد.
ويعرض تقرير »سي ان ان« أحد قادة أكراد 
العراق »البيش���مركة« وهو يتباهى بامتالكه 
بندقية آلية من طراز »ام 16« األميركية املتطورة 

وقد حصل عليها من السوق السوداء. ويقول 
ان كثيرا من املقاتل���ني غيره يحصلون على 
أسلحة أميركية متطورة جدا. وتنقل احملطة 
في تقريرها املصور عن احد الضباط األكراد 
قول���ه ان جنودا عراقيني يبيعون األس���لحة 

األميركية عبر وسطاء.
ورغم تزايد الهجمات التي يقوم بها تنظيم 
الدولة وتزايد أعمال العنف فإن ضباطا عراقيني 
يقومون ببيع األس���لحة األميركية بأقل من 

سعرها احلقيقي، بحسب الشبكة.
وعلى س���بيل املثال ف���إن بندقية القنص 
اجلدي���دة من صنع أميركي تباع بنحو 3200 
دوالر، بينما تباع القطع املستعملة بأقل قليال 

أي بنحو 2500 دوالر.

استطالع: 1 من 7 بريطانيني متعاطف
مع »داعش« وبينهم غير مسلمني

لندن ـ عاصم علي

كش����ف اس����تطالع لل����رأي العام ملؤسس����ة 
»بوبيولوس« نش����رته صحيف����ة »ذي تاميز« 
البريطانية أن 1 من أصل 7 شباب بريطانيني لديهم 
»مشاعر دافئة« حيال تنظيم »داعش«. ونقلت 
الصحيفة عن أكادمييني بريطانيني حتذيرهم من 
أن التنظيم املتشدد يستفيد من مشاعر معادية 
للطبقة السياسية لدى من هم دون ال� 35 عاما، 

باتوا يقدرون »شجاعة« العناصر.
وأوضحت الصحيفة أن عش����ر سكان لندن 
وواحدا من أصل 12 اسكتلنديا ينظرون بشكل 
ايجابي الى »داعش«، إال أن تأييد التنظيم يسجل 
ارتفاعا قياس����يا في صفوف من هم دون ال� 25 
عاما. وش����مل االس����تطالع عينة من ألفي رجل 
وامرأة ميثلون الس����كان وبينهم مسلمون عن 
آرائهم ب� »داع����ش« على قياس من 1 إلى 10 عن 
مدى شعورهم بالدفء والتفضيل حيال التنظيم، 
وأبدى آراء ايجابية )9 أو 10( حيال التنظيم %5.2 
من الفئة العمرية 18 � 34، في حني أجاب 14% من 

املشاركني دون ال� 25 عاما و12% من الفئة العمرية 
25 � 34 عاما برقم ايجابي يتراوح بني 6 و10، ما 

يظهر بحسب الصحيفة، »تعاطفا«.
ونقلت »ذي تاميز« عن خبراء أن بني الشباب 
املعجبني ب� »داعش« عددا مهما من غير املسلمني 
املعارض����ني للحكومة وسياس����تها اخلارجية، 
وغالبيتهم اس����الميون. وقال البروفيسور في 
الدراسات العربية واالسالمية في جامعة أكزتر 
جواناثان جيثنز مايزر إن التأييد ل�»داعش« جاء 
في ظل الثورة الرقمية التي »غيرت كل شيء«، 
الفتا الى أن كثيرين هجروا االعالم والسياس����ة 
التقليديتني وباتوا يعبرون عن أنفس����هم عبر 

التدوين.
ورأى مدير مشروع »الدين البريطاني باألرقام« 
في جامعة مانشستر كاليف فيلد ان هذه األرقام 
تفس����ر بشكل كبير ملاذا يبحث 5 بريطانيني كل 
أسبوع عن اجلهاد، وملاذا هناك 500 منهم يقاتلون 

مع »داعش« في سورية والعراق.
وأشارت الصحيفة الى أن املعجبني ب� »داعش« 

ليسوا بالضرورة مؤيدين لعقيدتها الدينية.

»داعش« يستقدم 400 عائلة من األنبار 
ويسكنهم في قريتني لطائفة الشبك

نينوى - األناض���ول: أقدم تنظيم داعش 
على جلب 400 عائلة عربية من محافظة األنبار 
غربي العراق، وأسكنها ببلدتني عائدتني لطائفة 

االكراد الشبكيني شمالي البالد.
وقال مصدر أمني في محافظة نينوى شمالي 
العراق، لوكالة األناضول، إن »تنظيم داعش 
أق���دم على جلب نح���و 400 عائلة عربية من 
محافظة األنبار، وأس���كنها مبنطقتني شمال 

شرقي مدينة املوصل )مركز احملافظة(«.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، أن »التنظيم االرهابي عمد الى إسكان 
ه���ذه العوائل ببلدتي اخلزنة وبازوايا ضمن 
ناحية برطلة التي تعد من املناطق التاريخية 

للكرد الشبك من أتباع املذهب الشيعي«.
وأشار إلى أنه »ال ميكن لتنظيم داعش بأي 
حال م���ن األحوال حتويل هذه األمالك ألناس 

غرباء وفدوا اليها من محافظات أخرى«.
ولم يتسن احلصول على تعليق من تنظيم 
داعش نظرا للقيود التي يفرضها على التعامل 

مع وسائل اإلعالم.
ويعتقد باحثون أن الشبك وغالبيتهم من 
املذهب الشيعي، إحدى الطوائف الكردية، فيما 
يراهم البعض خليطا من عش���ائر كردية في 
الغالب، مع أقلية من عشائر فارسية وتركية، 
ويق���در عددهم بنحو 300 ألف نس���مة وفق 

إحصائيات غير رسمية.
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الذي يقول إن »داعش« كانت ستصل إلى جونية فهذا يعني أنها ستقيم في الضاحية وتضع احلواجز في عكار

سليمان لـ »األنباء«: ما يقوم به اجليش اللبناني هو عني الصواب
العسكرية  العمليات  »أهداف 
هي الس���يطرة على األراضي 
التي يتواجد فيها العدو وتدمير 
حتصيناته ومصادرة أسلحته 
وقتله أو أس���ره، عادة العدو 
الذي يخسر يهرب، والعصابات 
املسلحة قاعدة احلرب لديهم 
التي تصمد  غير اجلي���وش 
حتى آخ���ر حلظة فهم عندما 
يتقدم اجليش يهربون، وعندما 
يقف يتقدمون وعندما يتراجع 
يحاولون إبادته. يزعمون ان 
املسلحني هربوا ضمن تسوية 
املؤكد  هذا ليس صحيحا، ال 
ان اإلرهابيني سيهربون ألن 
أماكن  اجليش س���يطر على 
تواجدهم ويالحقهم، ويجب 
ان تبقى املبادرة بيد اجليش 
وحتديدا في عمليات املطاردة 
لإلرهابيني ألنه عندما يتوقف 
يعودون الى عمليات استهدافه، 
وما يقوم به اجليش حاليا هو 

عني الصواب«.

يجوز ان نعطل الرئاسة ونبدأ 
ضربا باملندل والقول ان األمور 
ستنقلب لصاحلنا، إذا انقلبت 
األمور وجاءت بهذا الشخص أو 
ذاك هل يقبل بها كيفما انقلبت؟ 
ماذا لو كان التحول لغير صالح 
املزاج الوطن���ي اللبناني هل 
يقبل هذا الشخص؟ واذا كان 
ينتظر حدثا قادما، هل يعرف 
ما احل���دث؟ واذا كان احلدث 
سيئا وطنيا هل يقبل ان يكون 

رئيسا على حدث سيئ؟«.
ويتناول سليمان مواقف 
الرئيس سعد احلريري ويرى 
»ان مواقف الرئيس احلريري 
تن���م عن مس���ؤولية وطنية 
كبيرة رغ���م انها قد تعرضه 
خلسارة في ش���ارعه، لكنه 
امتلك الشجاعة والوطنية لكي 
يطلقها، سلك ذات طريق والده 

بهذه املواقف«.
وتطرق سليمان الى حمالت 
التشكيك في اجليش، وقال: 

األمور خربت«.
رئاسيا، يوضح سليمان 
»ان األميركيني كما األوروبيني 
واألمم املتحدة يس���تطلعون 
الرئاس���ة،  األج���واء ح���ول 
ولكن هل تري���دون ان يأتوا 
هم بالرئيس؟ هم يس���ألون 
القضية  الطريقة حل���ل  عن 
ويقولون ال يجوز اس���تمرار 
الوضع على حاله ألن األخطار 
متالحقة. حظ لبنان كبير انه 
برهن على قدرته على الصمود 
وعلينا استثمار ذلك، ورغم 
كل ال���ذي حصل، الوضع في 
لبنان جيد حتى على املستوى 
الوظيفي هناك تهدئة وال أحد 
يريد مش���كل، وحزب اهلل له 
أفضال في تهدئة جمهوره مهما 
حصل، واجليش موحد ويقاتل 
ويضحي، ولك���ن ماذا نريد؟ 
هل نريد خراب البلد؟ أوجدنا 
أزمة الرئاسة لتعطيل البلد، 
ولكن من يكفل األمور الحقا؟ ال 

ارستقراطيا ال يستطيع اقتناء 
مثلها، في حني ان كل األمر هو 
انني استأجرت شقة متواضعة 
ج���دا لس���بب عالجي يخص 
عائلتي، لألس���ف يختلقون 
قصصا ويضعونه���ا مقابل 
موقفي، ملاذا ال يناقش���ونني 
مبوقفي؟ فليقولوا لست على 

حق مبا قلت«.
ويتابع سليمان: »أنا قلت 
ان داعش ستذهب الى جهنم 
وهذا اجليش اللبناني هزمها 
أين اخلطأ؟  في طرابل����س، 
الى جونية؟  ستأتي داعش 
هذا يعني انها س����تقيم في 
الضاحية وتضع احلواجز 
في البقاع قبل ان تصل الى 
جونية، هذا ال يجوز وليس 
كذلك يتعاط����ى اللبنانيون 
مع بعضهم البعض. لم نقل 
يوما ان حزب اهلل أتى بداعش 
الى لبنان، ولكن ال تالحقونا 
بكالم مثل انه لوالكم لكانت 

املاضي، ألن لكل ش���يء رأسا 
يديره«.

ويسأل سليمان في حديث 
ل� »األنباء« الى متى سنبقى 
على هذه احلال؟ الرئيس متام 
سالم بإدارته املسؤولة يتجنب 
ان يحل محل الرئيس، ولكن 
املخاطرة في إبقاء الوضع على 
حاله غير مشروعة، وكل من 
يتحدث بهذا املوضوع يهجمون 
عليه »كمدبرة النحل«، متاما 
كم���ا هجموا علي بعد خطاب 
ميف���وق، وكأن املطل���وب أال 
أتكل���م وأال يقول أحد ان هذا 
األمر خطأ كبي���ر وأال يجرؤ 
أحد على الكالم، ال فليسمحوا 
لنا، حتى لو اختلقوا األكاذيب 
واستهدفوا بالشخصي حتى 
ال���ى ان  وص���ل به���م األمر 
يشتروا املرض الذي أصابنا، 
أمتنى ان يرزقوا مثل الشقة 
التي اس���تأجرتها في باريس 
ولذات السبب والتي قالوا ان 

رئيس، هذا الكالم غير مقبول 
ألنه ليس الهم أن يأتي الرئيس 
املس���يحي إمنا الهم أن يكون 
هن���اك رئيس من���ذ 25 مايو 

بيروت ـ داود رمال

أخ���ذت معال���م الصورة 
تتضح أكثر ملس���ار التعاطي 
مع ملف االستحقاق الرئاسي 
بعد التمديد الثاني للمجلس 
النيابي، مع اجتاه الى تشكيل 
لوب���ي وطني تظلل���ه عباءة 
البطريرك املاروني الكاردينال 
بشارة الراعي يضغط في كل 
االجتاهات السيما املسيحية 
منها بهدف الدفع باجتاه انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
التوج���ه الضاغط  ه���ذا 
إيجاب���ا يعبر عن���ه الرئيس 
الذي  العماد ميشال سليمان 
ال ينفك يعل���ي الصوت بأن 
»الدولة« مكسورة بال رئيس 
ان  جمهورية، وليس مقبوال 
نستهل القول اننا متفقون على 
عدم انتخاب الرئيس حاليا أو 
ان على املسيحيني أال يحملوا 
هما ألنه سيكون يوما ما هناك 

ميشال سليمان

باريس تقرع باب طهران بحثاً عن اخللطة السرية للرئاسة اللبنانية

مصادر لـ »األنباء«: »القوات« واملسيحيون املستقلون 
نحو التمديد للمجلس النيابي اضطراراً

الوطني احلر، حيث شدد على 
ان لبنان لن يس����مح بدوره 
ليك����ون مم����را ألي تنظيم 

ارهابي.
وعن االنتخابات الرئاسية، 
ان االنتخابات  ق����ال ع����ون 
الرئاسية ستحصل عندما يقر 
جميع شركائنا في الوطن بان 
للمسيحيني احلق في صحة 
النواب،  التمثيل في مجلس 
كما في موقع الرئاسة، وصحة 
التمثي����ل تعني م����ن وجهة 
انتخابه رئيس����ا  نظر عون 
كونه ميثل اكبر كتلة نيابية 
مس����يحية، وفي تغريدة له 
ق����ال عون: ان  على تويتر، 
مقولة التمديد او الفراغ غير 
صحيحة، معتبرا ان البديل 
عن التمديد االنتخابات وليس 

الفراغ.
وكان البطري����رك الراعي 
رأى م����ن اس����تراليا، حيث 
الرعايا  اليزال يجول عل����ى 
املوارن����ة هن����اك، ان لبنان 
يشهد التقهقر نتيجة الفراغ 
في الرئاسة واملؤسسات تنهار 
فيما الشعب ال يرى امامه غير 

الهجر.
الراعي من فرض  وحذر 
»املثالثة« في السلطة، الفتا 
الى ان السياسيني ينتظرون 
كلمة السر من اخلارج النتخاب 

رئيس.
وقال: ل����ن نقبل اي مس 
الوطني ونرفض  بامليث����اق 
رفض����ا قاطع����ا اي مؤمت����ر 
الكي����ان  تأسيس����ي يغي����ر 

اللبناني.
ف����ي غضون ذل����ك وفي 
قضية العسكريني املخطوفني، 
اعلن شقيق احد العسكريني 
النصرة  االسرى لدى جبهة 
انب����اء االناضول ان  لوكالة 
النصرة وداعش تتجاوبان 
مع املفاوضني في وقت حتدثت 
املعلومات عن تسليم النصرة 
وداعش شروطهما للوسيط 
القطري وان االمور تس����لك 

الطريق الصحيح.
لكن رئي����س كتلة الوفاء 
للمقاومة حذر من مجمع سيد 
الشهداء من ان اي تسامح مع 
العمل التكفيري سيفضي الى 
كارثة على مس����توى قضية 
العسكريني املخطوفني وان 

اجلي����ش قادر على حس����م 
املعرك����ة اذا تواف����ر الغطاء 

السياسي!
وردا عل����ى ما نش����ر في 
جريدة »االخبار« من توقيف 
مزعوم للعسكري ديب اللهيب 
مرافق وزير العدل اش����رف 
ريفي من قبل حاجز للجيش 
في عرسال وعدم االفراج عنه 
بتهمة نقل 280 الف دوالر الى 
خاطفي العسكريني في جرود 
عرسال، اعتبر الوزير ريفي 
ان القصة كاذبة من االلف الى 
الياء، وفي تزوير فاضح يدل 
على ان م����ن يقف وراء هذه 
»النشرة« فقد االحتراف الذي 
اشتهر به بالتزوير والتضليل 

والكذب.
ريفي كان يتحدث من منزل 
مرافقه الراقد في سريره جراء 
اصابته بالديس����ك، وقال ان 
التفاوض مع اخلاطفني يتم 
بإشراف احلكومة ورئيسها 
والقنوات االمنية والسياسية، 

وهذا معروف للجميع.
يذكر ان املفاوض القطري 
هو ال����ذي نقل من اخلاطفني 
طلب مثل ه����ذا املبلغ مقابل 
اع����دام عس����كريني  وق����ف 
مخطوفني، وقد مت تأمينه بعلم 
الوزيري����ن ريفي ووائل ابو 
فاعور، وارسل باجتاه عرسال 
متهيدا لتسليمه الى اخلاطفني، 
فإذا بحاجز اجليش يضبطه 
مع حامله في عرسال النتفاء 
علمه بالغرض منه، لكن بعد 
توضيح املهمة ذهب كل في 

اجتاهه الصحيح.
صحيفة »االخبار« القريبة 
م����ن ح����زب اهلل دأبت على 
التهج����م على وزي����ر العدل 
منذ كان مديرا لالمن الداخلي، 
وقد سئل امس: ملاذا ال يالحق 
الصحف ووس����ائل االعالم 
الت����ي تتهجم عليه؟ قال: لن 
ادعي عل����ى اي صحيفة، اما 
بالنسبة ل� »االخبار« فأنا ال 
اعتبرها صحيفة كونها من 

فئة النشرات الصفراء.
وسأل ريفي: ملاذا ال تداهم 
مستودعات السالح في جبل 
محس����ن )منطقة العلويني( 
او ف����ي الضاحية اجلنوبية 
لبيروت؟ وملاذا العيون فقط 

على التبانة؟

ما وصلت اليه الرئاسة الى 
الرئاسة  من عطل انتخابات 
والى احلكومة التي لم تأخذ 
موقفا ب����أن االنتخابات غير 
ممكن اجراؤها، وقال: نحن 
الي����وم امام وض����ع خطير، 
ام����ا املوافقة عل����ى التمديد 
او الف����راغ، وكالهما في هذه 
الظروف الصعبة يحمل في 
طياته مخاطر شديدة، ابرزها 
انتفاء التداول في السلطة حال 
القبول بالتمديد والفراغ املقبل 
الذي يعني عدم انتخاب رئيس 
لعدم وج����ود مجلس نواب، 
وحينئذ ال يبقى امامنا سوى 
الذهاب الى هيئة تأسيسية في 

ظل ما يجري في املنطقة.
مصادر نيابي����ة اكدت ل� 
»األنباء« ان كتلة نواب القوات 
اللبنانية س����تكون مرغمة 
على خيار التمديد للمجلس 
بوصفه اهون الشرين، فضال 
عن انها تتالقى بذلك مع فرقاء 
14 آذار اآلخرين وفي الطليعة 
تيار املستقبل واملستقلون 
املسيحيون وفي املقدمة الوزير 
بطرس حرب والنائب دوري 
شمعون اللذان اعلنا مضيهما 
التمديد ملجلس  مرغمني في 
النواب اس����تثنائيا، وحتى 
انتخاب رئيس اجلمهورية، 
ل�  وذل����ك تصدي����ا منهم����ا 
»مؤامرة اسقاط كيان الدولة 
والتي بدأت بتعطيل انتخاب 
الرئاسة«، وقال حرب: هناك 
انقالب على الدستور بدأ عندما 
تغيب نواب حزب اهلل والتيار 
العوني عن اجللسة الثانية 

النتخاب الرئيس.
اما عن التيار الوطني احلر 
الرافض  فمازال على موقفه 
للتمديد رغم املخاوف واملخاطر 
التي طرحها البطريرك الراعي، 
لكن من املرجح ان يتوضح 
املوق����ف االخي����ر للتيار في 
اجتماع كتلته الثالثاء املقبل 

في الرابية.
في هذا الوقت، كان العماد 
ميشال عون يوجه التحية الى 
س����ورية، حيث اكد امس ان 
سورية حريصة على لبنان 
ولن تسمح بزعزعة استقراره 

وسيادته.
رسالة عون هذه وجهها 
من منبر عشاء محامي التيار 

بيروت ـ عمر حبنجر

الش����رق  مدي����ر دائ����رة 
االوسط وشمالي افريقيا في 
الفرنس����ية جان  اخلارجية 
جي����رو في طه����ران للبحث 
في عدة ملفات يتقدمها ملف 
الرئاس����ة اللبناني����ة، فبعد 
تباحث واشنطن مع العاصمة 
االيرانية حول العراق، لم يعد 
مستغربا ان تقرع باريس باب 
طهران بحثا ع����ن »اخللطة 
السرية« للرئاسة اللبنانية، 
ورمبا له����ذا اعادت االحزاب 
اللبناني����ة  والش����خصيات 
املسيحية النظر مبوقفها من 
متديد والية مجلس النواب، 
وهو ما حت����م عليها تأجيل 
اعالن املوقف النهائي الى مطلع 
الرئيس  اكد  االسبوع بعدما 
نبيه بري امام زواره انه لن 
يقبل بالتمديد من دون موافقة 
احدى القوتني املس����يحيتني 
الوطني  التيار  االساسيتني، 
اللبنانية،  الق����وات  احلر او 
الرئيس بري على  فاذا بقي 
موقفه ولم مي����ش التيار او 
الق����وات بالتمديد للمجلس، 
النيابي سيكون  الفراغ  فإن 
البديل بعد الفراغ الرئاسي، 
ما يعني الوصول الى املؤمتر 
التأسيس����ي الذي سّوقت له 
طه����ران وتبنته قوى 8 آذار 
ضمنا، وعبر جتنب الرفض 
او النف����ي، بخ����الف موقف 
البطريرك املاروني بش����ارة 
الراعي الذي وجد نفسه مع 
فريق 14 آذار في خندق واحد، 

حلماية الكيان اللبناني.
ولقد لفت البطريرك الراعي 
من استراليا الى خطورة هذا 
االمر عبر اعالن الءاته االربعة 
وفي طليعته����ا: الء املؤمتر 
املثالثة في  التأسيسي والء 
املناصفة  الس����لطة بدال من 
املكرسة في الدستور وبامليثاق 

الوطني االستقاللي.
وللق����وات اللبنانية دور 
محوري في شرعنة التمديد 
او ف����ي القفز في الفراغ، كما 
ملس نائب قائد القوات النائب 
جورج عدوان بعد لقائه الثاني 
خالل اس����بوع م����ع رئيس 
مجلس الن����واب نبيه بري، 
وقد حمل عدوان مسؤولية 

)محمود الطويل( البطريرك بشارة الراعي خالل جولته على واليات استراليا  

عسيري: نذّكر نصراهلل مبا فعلته اململكة 
بعد حرب العام 2006

اجليش اللبناني يوقف متهمًا بتشكيل 
مجموعة »إرهابية« في طرابلس

بيروت � كونا: أعلنت قيادة اجليش اللبناني 
توقيف متهم بتشكيل مجموعة »ارهابية« في 
منطقة باب التبانة مبدينة طرابلس ش���مالي 
البالد. وذكرت قيادة اجليش في بيان ان املتهم 
يدعى غالي حدارة وكان يقوم بالتنسيق مع احد 
املوقوفني احلاليني ويدعى احمد ميقاتي لتشكيل 
»خلية ارهابية« لتنفيذ عدد من الهجمات التي 

تستهدف منطقة الشمال.
وأضاف البيان ان حدارة قد فر الى منطقة 

باب التبانة بعد مداهمة اجليش مكان وجود 
خليت���ه االرهابية في بل���دة بقاع صفرين في 
الش���مال ثم حاول الفرار من باب التبانة بعد 

األحداث األخيرة الى ان مت توقيفه.
على صعيد متصل اش���ار البي���ان الى ان 
اجليش اوقف في طرابلس احد املتهمني باالعتداء 
على دورية عسكرية واصابة عدد من اجلنود 
باالضافة الى اشتراكه في القتال ضد اجليش 

في باب التبانة.

بيروت: أكد السفير السعودي علي عواض 
عسيري أن أحدا ال ينكر دور اململكة العربية 
السعودية في مكافحة اإلرهاب، وهي الدولة 
االولى التي اكتوت من نار اإلرهاب واستهدفت 
ف���ي أرضها، وهي فكرت في كيفية معاجلة 
هذه الظاهرة ألن اإلرهاب ال دين  له، وقال: 
إن معاجلة اإلرهاب ال تكون بالقوة فقط، بل 
بالتنمية والتعليم، ألن من أسباب اإلرهاب، 
الفقر واحلرمان واجلهل واإلقصاء،  فيصبح 

عندها اإلنسان ضحية ملن يغرر بعقله.
وهنأ عس���يري ف���ي حديث ال���ى إذاعة 
اللبناني وقائده  »صوت لبنان« اجلي���ش 
بالنجاحات العس���كرية، قائال : إن اململكة 
العربية السعودية تشجع االعتدال، وهذا ما 
أشرت اليه لدى زيارتي ملفتي اجلمهورية. 
صوت االعت���دال يكون ليس فقط في منبر 
املسجد، بل في كل أجهزة االعالم اللبنانية،  
حيث املطلوب إبراز صوت االعتدال في كل 

جهد إعالمي.
وعن تعليقه على اتهامات األمني العام ل� 
»حزب اهلل«، السيد حسن نصراهلل للمملكة 
وحتميلها مسؤولية الفكر املتطرف واحلد 
من انتشار فكر تنظيم الدولة االسالمية، قال 
عسيري: ليس من أدبياتنا في اململكة أن نرد، 
واكتفي بالردود التي ملس���تها من أبناء هذا 
البلد، لكن أسأل: هل ما قاله السيد حسن ينفع 
مصلحة لبنان ويخدم الوضع الذي نحاول 
معاجلته؟ إن خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بذل كل جهد من أجل 
حوار املذاهب، وعلينا التركيز على ما ينفع 
األمة ويوحد صفها وليس على ما يفرقها، 
ويجب أن يكون هناك حوار بني كل الطوائف 
واملذاهب. وردا على سؤال عن سبب إطالق 
كالم السيد نصراهلل في هذا التوقيت، قال: 
ان السيد نصراهلل وكل اللبنانيني يعرفون ما 
فعلته اململكة، وال يستطيع أي لبناني إغفال 
هذا األمر. وأذّكر سماحة السيد نصراهلل مبا 
فعلت���ه اململكة بعد حرب يوليو 2006 وكم 
مبنى للطائفة نفس���ها أعادت بناءه اململكة 
التي ال تفرق بني سيني وشيعي ومسيحي، 
ونحن في هذا الظرف بغنى عما يسيء الى 

مصلحة لبنان أوال.
وعن رأيه في الدعوات الى الثورة السنية 
في لبنان ومش���روع إقامة إمارة إس���المية 
في طرابلس وع���كار تتصل بالقلمون، قال 
عسيري: ان لبنان أكبر مما يثار من شبهات 
حوله، وأي صوت شاذ لن يخدم مصلحته، 
وبالتالي لن يسمعه اللبنانيون، وهذا مجرد 
كالم وأعتقد أن وحدة الصف اللبناني هي 
املطلوبة. نحن في ظرف غير عادي، وعلى 
العقالء إعالء الصوت إلعادة من ضلوا الطريق 

الى وطنيتهم وحب الوطن.
وحول إشادة رئيس مجلس النواب االستاذ 
نبيه بري مبوقف الرئيس سعد احلريري 
والدور الذي ميكن أن يلعبه رئيس املجلس، 
قال: منذ مجيئي الى هذا البلد أالحظ مواقف 
دولة الرئيس بري الوطنية واحلريصة، والتي 
تسعى الى تقريب وجهات النظر وحتاول 

جمع شمل اللبنانيني.
وعن  مصير الهبة الس���عودية وصحة 
ما يحكى عن سبب تأخيرها، قال: أوال فيما 
يتعلق باملليار دوالر، الرئيس احلريري وقع 
العقود ملكافحة اإلرهاب وستستفيد منها كل 

القوى األمنية.
وأضاف وأنا على علم ب���أن الكثير من 
العقود متت بالفعل، وال نقاش على موضوع 
املليار دوالر، وقد أجنز شيء كبير منه. وفيما 
يتعلق بالهبة الفرنس���ية، فهذا املبلغ كبير 
واملتطلبات التي حددت ممتازة، واملفروض 
احلص���ول على أفضل تقني���ة اليوم، وهذا 
اس���تلزم وقتا، وليس معقوال أن تشتري 
تقنيات مضى عليها 10 سنوات. لقد وصل 
األطراف الى نتيجة، ولم يبق إال شيء بسيط، 
وأكاد أقول إن األمور منتهية، وهناك أمور 
فنية أخرت املوضوع، وهذا التسليح هو الى 
األبد. وعن موقف اململكة من الهبة اإليرانية، 
قال: إن اململكة العربية السعودية لن تتدخل 
في هذا األمر، وتترك املسألة للقوى السياسية 
اللبنانية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا 

لبلدها، فهذا شأن لبناني.
وبخصوص قتال »حزب اهلل« في سورية 
قال متسائال: هل تدخل حزب اهلل في سورية 
خدم  لبنان، وهل أفاده في حد ذاته؟ أترك 
اجلواب للبنانيني، فهو سبب انقساما كبيرا 

في لبنان.
وعن إجابة قيادات »حزب اهلل« بأنه »لوال 
احلزب لكان داعش في  جونيه وبيروت«، 
قال: ثقة اللبنانيني يجب أن تكون  بجيشهم 
والش���رعية، وأن يكون اعتمادهم على اهلل 

واجليش.
وحيا السفير السعودي الرئيس السابق 
ميشال س���ليمان على »مواقفه الوطنية«، 
قائ���ال: لو مت احترام ما أقر في إعالن بعبدا 
لكان لبنان أفضل اليوم، وهذه ستحسب له 

وسيحسبها التاريخ.
وعما إذا كان الرئيس سليمان آخر الرؤساء 
املوارنة في لبنان،  قال: أعتقد ال، وأقول اهلل 
يسامحك، واللبنانيون فيهم خير، والدستور 
يحفظ كرامة اجلميع وتوزيع املناصب، وبني 
املوارنة من هو كفؤ لتولي هذا املنصب، ولو 
طبق اتفاق الطائف بحذافيره لكنتم بغنى 

عن أي جدل سياسي.

حزب اهلل: اجليش 
يستطيع احلسم 
مع اخلاطفني إذا 

توافر الغطاء

ريفي يتساءل: 
ملاذا ال يداهم 

اجليش 
مستودعات السالح 

في جبل محسن 
والضاحية؟

العماد عون: 
البديل عن التمديد 

ليس الفراغ بل 
االنتخابات

٭ سلب 500 مليون ليرة من بنك جمال في بعلبك: 
استولت عناصر مسلحة على مبلغ 500 

مليون ليرة لبنانية من فرع بنك جمال في 
بعلبك امس بقوة السالح.

٭ بري يعلن فوزه بالتزكية: ردا على سؤال 
للرئيس نبيه بري عن حماسته للتمديد 

ملجلس النواب وهل كان يخشى االنتخابات؟ 
أجاب: أنا فائز بالتزكية في االنتخابات، 

وقد تبلغت من وزارة الداخلية، ان احدا في 
دائرتي االنتخابية لم يطرق باب الترشيحات 

مؤخرا.

٭ اجلميل يطالب مجلس األمن بحماية لبنان من 
العصابات املسلحة: طالب الرئيس اللبناني 

األسبق أمني اجلميل، مجلس األمن الدولي 
بالتدخل حلماية لبنان من العصابات املسلحة 
التي تتسلل إلى داخل البالد، معتبرا أن هذه 

اجلماعات متثل خطرا على أمن املنطقة.
وقال اجلميل ـ في تصريح خاص لشبكة 
»سكاي نيوز« أمس، إن هذه املجموعات 

على السيادة اللبنانية وتعرض  تتعدى  
املنطقة للخطر، مضيفا أنه من صالحيات 
مجلس األمن أن يضع حدا لالعتداء على 

احلدود اللبنانية.

أخبار وأسرار لبنانية
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76.8 مليون دينار لصيانة 8 محطات لتعزيز الغاز
علمت »األنباء« من مصادرها ان شركة نفط الكويت استقبلت العطاءات املالية ملشروع صيانة 8 
محطات لتعزيز الغاز تعتبر األكبر في تاريخ الشركة وسيتم تنفيذها خالل عامي 2015 و2016 بالتزامن 
مع صيانة اخلطوط الكبرى للغاز الواصلة إلى الصبية والدوحة والزور. وذكرت املصادر أن اقل 
العطاءات كان من نصيب شركة سيبك اخلليج بقيمة 76.8 مليون دينار. وتطرقت املصادر إلى أن 
الشركة وضعت مواعيد أولية لصيانة محطات التعزيز، حيث مت تقسيم صيانة احملطات وفقا للمنطقة، 
مشيرة إلى أن محطات التعزيز في منطقة جنوب الكويت وخط غاز EPF-50 سيكون موعد صيانتهم 
في 16 فبراير 2015، على ان تكون صيانة محطات شمال الكويت وغرب الكويت في 16 فبراير 2016.

صفحة أسبوعية متخصصةالنفط والغاز
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

h.mahtat@yahoo.comمقال نفطي
@ALTerkait _hamad

حمد التركيت

حرق الغاز.. 
إلى متى؟!

نشر في األسبوع املاضي تقرير ديوان احملاسبة الذي 
تضمن أن املؤسسة تقوم بحرق الغاز من احلقول 

اجلنوبية بصفة مستمرة وأن ذلك يشكل هدرا كبيرا 
لثروات الوطن، وفي االسبوع ذاته شدد وزير املالية 

على ترشيد اإلنفاق في ظل تقلبات أسعار النفط.
احلل الذي يطرحه العقالء انه اذا باءت محاوالت 

املؤسسة بالفشل في تقليل نسبة احملروق من الغاز 
املصاحب والذي يشكل ثروة ضخمة للوطن، فلماذا ال 
تتنازل عن مركزيتها وتقوم باستدعاء الشركات الفنية 

املختصة لتقوم بدورها في استعادة الغاز املصاحب 
وتقليل نسبة احملروق منه، وتكون استفادتها مقابل كل 

متر مكعب من الغاز يتم ضخه الى اجلهات املستهلكة 
في البلد؟

إن »مركزية« العمل في القطاع النفطي خصوصا في 
اجلوانب الفنية في إنتاج النفط والغاز استنادا الى انه 

من كنوز الوطن »السيادية« التي يجب ان تقوم بها 
املؤسسة فقط وشركاتها، أدت الى الهدر الذي مضى 

عليه سنوات وسيبقى عجزا دائما الى ما شاء اهلل ما دام 
تفكيرنا يدور حول »السيادية«!

مناقصة حائرة

دخلت مناقصة إنشاء خط أنابيب إلى مصفاة الزور 
املزمع إنشاؤها مرحلة الشد واجلذب، حيث ان شركة 

نفط الكويت طلبت من جلنة املناقصات العليا في 
مؤسسة البترول سحب املناقصة وإعادة طرحها من 

جديد أو عمل ممارسة بني املناقصني، وذلك بعدما 
رفضت الشركة الهندية »الرسن اند تربو« متديد 

الكفالة البنكية، وهو ما دفع اللجنة إلى ضرورة 
الذهاب إلى العطاء الثاني الذي قدمته شركة دودسال.

> > >

23 مليون دينار

تنوي شركة نفط الكويت توقيع عقدين بقيمة 23 
مليون دينار لتأجير سيارات متنوعة مع وكالء 

شركات عاملية.
> > >

آخر موعد

أعلنت شركة نفط الكويت أن اليوم األحد سيعتبر 
آخر موعد لتقدمي طلبات التوظيف اخلاصة بحديثي 

التخرج وفقا إلعالن التوظيف األخير.
> > >

»شهم«

دشنت شركة نفط الكويت أحدث قاطرة بحرية 
نفذتها شركة دامن الهولندية، حيث مت االحتفال 

لتدشني القاطرة اجلديدة »شهم« بحضور الرئيس 
التنفيذي هاشم سيد هاشم.

> > >

تصفية نهائية

اجتمعت اجلمعية العمومية لشركة التنمية النفطية، 
حيث مثلها أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية بحضور املسؤولني عن تصفية الشركة 

ورصد املمتلكات.
> > >

يوليو 2017

ذكر مصدر لـ »األنباء« في شركة البترول العاملية 
أن املوعد املقرر لتشغيل مصفاة ڤيتنام سيكون في 

شهر يوليو 2017، مشيرا إلى أن مشروع مجمع نغي 
سون للتكرير والبتروكيماويات الذي تبلغ تكلفته 9 
مليارات دوالر بشراكة كويتية - يابانية - ڤيتنامية 

حقق جناحا أوليا في السنة األولى من عمليات 
اإلنشاء.

> > >

قهوة في مصفاة

تنوي مصفاة ميناء األحمدي فتح املجال 
للمستثمرين في إنشاء محل للقهوة وذلك أسوة 

باملطاعم وأفرع القهاوي في مقرات الشركات 
النفطية.

> > >

مصنع أم العيش

تخطط شركة ناقالت النفط الكويتية الفتتاح مصنع 
تعبئة اسطوانات غاز املنازل في نهاية الشهر اجلاري 

وذلك عقب االنتهاء من كل األعمال اإلنشائية في 
املوقع بشمال الكويت.

> > >

50 يومًا

عقب االنتهاء من عمليات اإلنشاء ملصنع تعبئة 
أسطوانات الغاز في شمال الكويت وتركيب اخلزانات 

الضخمة، سيصبح مخزون الكويت االستراتيجي 
من غاز الطبخ »البروبان والبيوتان« 50 يوما كاملة، 

وذلك صعودا من 25 يوما.

ً النفط الكويتي  إلى 80.6 دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا ليستقر 
عند مستوى 80.6 دوالرا للبرميل مقارنة بـ 81.4 دوالرا 
للبرميل في تداوالت أول من أمس وفقا للسعر املعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.

احلقل الرقمي الذكي املتكامل في »نفط الكويت«

مت تطبيقه بنجاح على 49 بئراً في »الصابرية« و70 بئراً في »برقان الكبير« و30 بئراً للغاز

»احلقول الذكية« قفزة نوعية إلنتاج النفط والغاز في الكويت
النفط  إنتاج  يقابله نقص في 
الزيادة ســــتنتج  وأيضا هذه 
عن تطبيق مشــــاريع عمالقة 
إلعادة حقن الطبقات النفطية 
باملياه املرافقــــة للنفط بهدف 
احملافظة على الضغط الطبقي 
للوصول إلــــى كميات اإلنتاج 
املياه احملقونة  املطلوبة، هذه 
ستصل عاجال أم آجال إلى اآلبار 
املنتجــــة مما يســــاهم بزيادة 
املرافقة للنفط،  امليــــاه  إنتاج 
وعليه فان مجموعة األبحاث 
والتكنولوجيــــا تعمــــل على 
املتاحة  تطبيق اجنح احللول 
ملعاجلة هذه املياه وحتســــن 
نوعيتها قبل حقنها بالطبقات 
النفطية كما تسعى املجموعة 
لتطبيق تقنيات حديثة تهدف 
إلى إبقاء املياه املكمنية محبوسة 
في الطبقــــات املنتجة وجتنب 
وصولها إلى السطح من خالل 
تطبيــــق أجهزة ومعدات ذكية 
تسمح للنفط بالعبور إلى البئر 
املنتجة مع إبقاء املياه املرافقة 

حبيسة داخل املكمن.
أما فيما يتعلق بتأمن املياه 
قليلة امللوحة الالزمة للعمليات 
التشغيلية اليومية فقد أوضح 
اجلســــمي بأن »نفط الكويت« 
قامت بتشغيل وتقييم محطة 
جتريبية لدراسة مدى إمكانية 
املائي  الراجع  االســــتفادة من 
العكسي  التناضح  من مرحلة 
في محطــــة الصليبية لتدوير 
ومعاجلة مياه الصرف الصحي 
)اجليل الثاني من مياه الصرف 
الصحي( عوضا عن تصريفها 
فــــي البحر مع مــــا يرافق هذا 
التصريــــف مــــن مخاطر على 
احلياة البحريــــة في الكويت، 
وقــــد كانت النتائج مشــــجعة 

للغاية.
التعرف على  وحول طرق 
التكنولوجيــــا احلديثة أردف 
اجلســــمي قائــــال: »ان هنــــاك 
شــــركات عاملية لديهــــا مراكز 
لألبحاث تعمل بشــــكل دؤوب 
التكنولوجيا  علــــى تطويــــر 
اخلاصة بصناعة النفط والغاز 
حيث أقامت مجموعة األبحاث 
والتكنولوجيا عالقات وثيقة 
مع مثل هذه املراكز بهدف تبادل 
اخلبــــرات والتعاون في مجال 
احلصول على افضل وأحدث 

التقنيات«.

الطاقة الكهربائية وكمثال على 
ذلك توليد الكهرباء من الطاقة 
الشمســــية وهذا سيؤدي إلى 
الشبكة  تخفيف الضغط على 
الكهربائيــــة احلكوميــــة كما 
يساهم بشكل فعال في خفض 
االنبعاثات الكربونية الناجتة 
عن حــــرق الوقود في محطات 
توليــــد الكهرباء التقليدية من 
خالل تعويــــض جزء من هذه 
إنتاجها  الطاقة عــــن طريــــق 
من طاقات متجــــددة كالطاقة 

الشمسية.

المياه المرافقة

وذكــــر أن التحــــدي األكبر 
املتوقع ان تواجهه شركة نفط 
الكويت في الســــنوات القادمة 
يكمــــن فــــي الزيــــادة املطردة 
لكميات امليــــاه املرافقة للنفط 
الزيادة ستنتج  حيث ان هذه 
عن عاملن مهمن هما نضوج 
احلقول النفطية ووصولها إلى 
مــــن اإلنتاج  املراحل األخيرة 
والذي يترافق عادة مع زيادة 
كمية إنتاج املياه املصاحبة الذي 

املرافقــــة لعمليات التشــــغيل 
املختلفة. وأوضح اجلسمي أن 
مصطلح تكنولوجيا الصناعة 
النفطية هو مصطلح متشعب 
وفضفاض ويندرج حتت هذا 
العديد من املجاالت  املســــمى 
التقنية منها على سبيل املثال 
ال احلصــــر التقنيات املتعلقة 
بتطوير معدات االستكشــــاف 
واحلفر والتقنيــــات اخلاصة 
بعمليات إنتاج ومعاجلة النفط، 
التطور احلاصل  الــــى  اضافة 
في تقنيات الصحة والسالمة 
والبيئــــة، كما ينــــدرج حتت 
الطاقة  هذا املصطلح مشاريع 
البديلة وكل ما له عالقة بتحسن 
عمليات معاجلة النفط والغاز 
وخفض االنبعاثات الكربونية 

املرافقة لهذه األنشطة.
وفيما يتعلق بالطاقة البديلة 
ذكر اجلسمي أن الشركة تدرس 
حاليا حتويل بيوت األحمدي إلى 
ما يسمى باملنازل اخلضراء التي 
ال تعتمد على استجرار الكهرباء 
من الشبكة العامة وإمنا تعتمد 
على الطاقة البديلة في توليد 

تقوم هذه األجهزة بقراءة كل 
تفاصيل عمل احلقول ومن ثم 
تقوم بتحليل القراءات وإمداد 
غرفة التحكم والعمليات بهذه 

التفاصيل.

معدات متطورة

وأضــــاف انه عــــالوة على 
وجود أجهزه ومعدات متطورة 
في احلقل الذكي فإن القرارات 
تتخذ في حلظــــات مقارنة مع 
احلقل العادي الذي كان اتخاذ 
القرارات يتطلب وقتا وجهدا 
نظرا لكون العنصر البشري هو 
من يقوم بتحليل املعطيات مما 
يستغرق وقتا أطول وبالتالي 
يتأخر اتخاذ القرار املناســــب 
وعليه فان تطبيق احلقل الرقمي 
الذكي املتكامل له فاعلية وفوائد 
جمة من حيث كون هذا النظام 
يقوم بتوفيــــر الوقت واجلهد 
واملال ويزيد من أعمار املكامن 
النفطية وفترة استثمارها عالوة 
على كونه يســــاهم في زيادة 
إنتاج النفط ويتمتع هذا النظام 
بقدرته على احلد من احلوادث 

كشــــف رئيس فريق عمل 
األبحاث والتكنولوجيا للمرافق 
السطحية في شركة نفط الكويت 
أحمد خالد اجلسمي أن الشركة 
تعكــــف حاليــــا لتحويل كافة 
احلقول التابعة إلى حقول ذكية 
حيث تعكف مجموعة األبحاث 
والتكنولوجيا حاليا على إعداد 
اخلطط وتشكيل ورش العمل 
وتأمن التمويل الالزم لتحقيق 

هذا الهدف قريبا.
وأوضح اجلسمي في لقاء 
شامل مع »األنباء« أن الشركة 
جنحت مؤخرا في تعميم جتربة 
احلقل الرقمي املتكامل )الذكي(، 
وذلك بعد أن أثبتت كفاءتها في 
حقل الصابرية، مشيرا إلى أن 
احلقــــل الرقمي الذكي املتكامل 
هو مشروع تكنولوجي ضخم 
مت تطبيقه على عدد من حقول 
النفــــط الكويتيــــة )في حقل 
الصابرية على حوالي 49 بئرا 
وفي حقل برقان الكبير في مركز 
التجميع رقــــم 1 على 70 بئرا 
باإلضافة إلى حقول الغاز على 

30 بئرا(.
وأشــــار اجلســــمي إلى أن 
مشــــروع »احلقل الذكي« القى 
قبــــوال واستحســــانا منقطع 
النظير إضافة حلصده العديد من 
اجلوائز في العديد من املؤمترات 
العاملية اخلاصــــة بالصناعة 
النفطية كما مت تسجيل العديد 
من براءات االختراع املستقاة 
من هــــذا املشــــروع وقد أبدت 
بعض الشــــركات الوطنية في 
دول اجلوار رغبتها في نقل هذه 
التجربة وتطبيقها على حقولها 

النفطية.
وفيما يتعلق بتعريف احلقل 
املتكامل قال إن  الذكي  الرقمي 
املقصود من هذا املصطلح هو 
أن األجهزة واملعدات املركبة في 
احلقول هي التــــي تتحكم في 
طريقة عمل احلقل حيث تقوم 
القرارات  هذه األجهزة باتخاذ 
املباشرة واملناسبة دون الرجوع 
إلى العنصر البشري وخاصة 
في حاالت اخلطر أو عند تباطأ 
البشــــري في اتخاذ  العنصر 

القرار.
وأوضح أن احلقول التقليدية 
ميكن أن تتحول إلى حقول ذكية 
من خالل تركيب أجهزة خاصة 
متطــــورة تكنولوجيــــا حيث 

م.أحمد اجلسمي

اجلسمي لـ »األنباء«: 
الشركة تدرس 

حتويل بيوت 
األحمدي إلى »منازل 

خضراء« ال تعتمد على 
استجرار الكهرباء

75 عامًا وحقول الكويت النفطية تنتج

تقييم 150 تقنية حديثة سنويًا

بني اجلسمي أن حقول الكويت مضى على 
اكتشافها واستثمارها أكثر من 75 عاما 

وهي حتتاج في هذه املرحلة من االنتاج إلى 
تكنولوجيا متقدمة لتطوير آبارها وحتسني 

مكامنها بهدف احملافظة على إنتاجيتها 
وإطالة أعمارها، حيث ان تطبيق مثل هذه 

التقنيات سيؤدي في النهاية الى زيادة 
االنتاج وتخفيض التكلفة التشغيلية مما 
ينعكس ايجابا على املردود االقتصادي 

للكويت.

وأوضح أن تكلفة احملطات التجريبية تكون 
عادة مرتفعة ولكن النتائج واملعلومات 

املستقاة منها تكون ذات فائدة كبيرة من 
حيث اعطاء احللول للتغلب على التحديات 
التي تواجه االنتاج والذي بدوره يؤدي الى 
تخفيض ملحوظ في املصاريف التشغيلية 

عند جناح هذه احملطات وتعميم نتائجها 
على نطاق تشغيلي واسع.

أما فيما يتعلق بعمليات احلفر، فقد 
أضاف اجلسمي بأن املجموعة قامت 

بتطبيق تكنولوجيا جديدة في حفر اآلبار 
االستكشافية حيث يتم احلفر في عدة 

اجتاهات باستخدام نفس البئر وقد مت حفر 
أحد هذه اآلبار في حقول غرب الكويت 
حيث بلغ اإلنتاج األولي من ذلك البئر 

حوالي 20 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن 
تلك التجربة كانت ناجحة للغاية مما يشجع 

على تعميمها وتطبيقها في أماكن وحقول 
أخرى وخصوصا في حقول النفط الثقيل 

في شمال الكويت.

قال اجلسمي ان مجموعة األبحاث 
والتكنولوجيا في »نفط الكويت« تقوم 
سنويا بتقييم ما ال يقل عن 150 تقنية 
حديثة واعدة والتي يتم اختبار العديد 

منها على ارض الواقع، فمثال مت اختبار ما 
ال يقل عن 30 تقنية وتطبيقها على شكل 

دراسات ومشاريع جتريبية على أرض 
الواقع.

وذكر اجلسمي ان العوائق والتحديات 
التي تواجه الصناعة النفطية في الكويت 

)كما في بقية أنحاء العالم( عديدة ومعقدة 
خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار أن زمن 

اإلنتاج السهل غير املكلف قد ولى إلى غير 
رجعة وان اإلنتاج من احلقول الناضبة 
يرافقه حتديات ومصاعب، مما يتطلب 

تطبيق تقنيات جديدة الستخراج النفط 

والغاز من مثل هذه احلقول، مبينا أن 
احلقول النفطية حاليا تختلف عن حقول 

اخلمسينيات والستينيات التي كانت تعتمد 
على الضغط املكمني في اإلنتاج، وحاليا 

لكي نستطيع أن نحفر آبار وننتج كميات 
من النفط ينبغي عدم االعتماد على الطرق 
التقليدية القدمية ولكن يجب أن نتماشى 

مع التطور واحلداثة. 

أبدت شركة البترول الكويتية العاملية اهتمامها 
ببناء مصفاة في بنغالديش بقيمة 6 مليارات 

دوالر وبطاقة تكريرية تقدر بحوالي مليون و10 
أطنان نفط خام سنويا.

وقد زار وفد رفيع املستوى في شركة البترول 
العاملية يترأسه الرئيس التنفيذي للشركة بخيت 

الرشيدي بنغالديش األسبوع املاضي وأجرى 
مناقشات مع كبار املسؤولني في شركة بترول 

.BPC بنغالدش
وشددت شركة البترول العاملية على ضرورة ان 

تكون املصفاة بطاقة تكريرية تعادل 10 ماليني 
طن يوميا، مع التزام احلكومة البنغالديشية 

بتوفير األرض والبنية التحتية مثل قطعة األرض 
وتطويرها وإمدادات الكهرباء وإمدادات املياه 

والطرق واالتصاالت اجلديدة إلى موقع املشروع.
كما طلبت »البترول العاملية« اإلعفاء الضريبي 

للمشروع لفترة معينة و100% عائد اقتصادي، كما 
أن يكون هناك خيارات للتوسعات املستقبلية بناء 
على دراسة جدوى قامت بها الشركة الحتياجات 

بنغالديش من الطاقة.

»البترول العاملية« تبدى اهتمامًا
بإنشاء مصفاة في بنغالديش
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تأجيل إجراءات مزاد عقارات ورثة الشيخ جابر العلي لـ5 نوفمبر
أجلت محكمة البيوع مزاد بيع عقارات ورثة املرحوم الشيخ جابر العلي الصباح إلى جلسة 5 نوفمبر اجلاري، 
الستكمال إجراءات أضخم املزادات العقارية بالكويت. ووفقا ألحكام القانون ستعقد اجللسة املقبلة لبيع العقارات 
املتبقية في مزاد مبحكمة البيوع شريطة تخفيض 10% من قيمة كل عقار حتى تتسنى مشاركة أكبر عدد من 
األفراد لشراء العقارات الواردة باملزاد. وكانت اخر جلسة شهدت حضور كل من املستشار منير عبدالسالم 
واملستشار محمد حسن. وتقدر القيمة األولية لكل هذه العقارات بـ 279 مليون دينار، ومن املتوقع أن تتجاوز تلك 
القيمة 300 مليون دينار في حالة إمتام عملية بيع جميع العقارات بالكامل.
محمود فاروق آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على ٭

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

تباطؤ االئتمان ألول 
مرة منذ بداية 
األزمة.. متوقع 

تسجيل 9.2% نهاية 
2014

550 مليار دوالر 
جاءت للمصارف 

اخلليجية منذ 
2008.. ومتوقع 
املزيد مع نهاية 

التيسير الكمي

عودة انتعاش 
الودائع منذ 2012 
بنسبة منو %13.. 
فهل يؤشر ذلك 

خلوف املستثمرين؟

الكويت واإلمارات 
أكثر األسواق تأثراً 

باألزمة.. معدل منو 
 االئتمان السنوي 
ال يزيد على %4.5

من الصعب حتقيق 
البنوك الكويتية 

توقعات النمو 
االئتماني عند 

10% هذه السنة.. 
واملرجح %8

سيولة جديدة قادمة للبنوك مقابل تباطؤ في االئتمان.. حتديات جديدة للبنوك املركزية

تخمة ودائع مبصارف اخلليج عند 1.2 تريليون دوالر.. فما العمل مع رفع الفائدة؟
س���جلت الودائع نحو 666 
ملي���ار دوالر ومن املتوقع 
ان تس���جل 1.21 تريلي���ون 
دوالر نهاي���ة 2014 وذل���ك 
األداء االقتصادي  بدعم من 
املالية  القوي والفوائ���ض 
في ميزاني���ات احلكومات 
إلى تسييل جزء  باإلضافة 
من االستثمارات التي وجدت 
البنوك على  إل���ى  طريقها 
شكل ودائع مضمونة بينما 
استطاع هذا النمو في الودائع 
من حتفي���ز حركة االئتمان 
ارتف���ع بحوالي 364  الذي 
مليار دوالر منذ نهاية عام 

2008 وحتى 2014.
ش���هد قط���اع املصارف 
اخلليجي خالل عامي 2007 
و2008 من���وا ملحوظا في 
الودائع حيث بلغت  قاعدة 
نس���بة النم���و 30% و%24 
التوالي، وذلك نتيجة  على 
النمو االقتصادي القوي الذي 
شهدته دول اخلليج العربي 
خالل الفترة نفسها مدفوعة 
بارتفاع أسعار النفط وتوافر 
السيولة في أسواق االئتمان 
باإلضافة إلى ارتفاع أسعار 
الفائدة على الودائع املصرفية 
بس���بب حاجة البنوك إلى 
السيولة لتمويل املشاريع 
اإلنشائية والعقارية في فترة 
كانت فيها أس���عار الفائدة 

مرتفعة.
أما خالل السنوات 2009 
و2010 و2011 فق���د متكنت 
املص���ارف اخلليجي���ة من 
احلف���اظ على نس���ب منو 
مقبولة ف���ي قاعدة الودائع 
على الرغم من التباطؤ في 
النمو مقارنة مع عامي 2007 
و2008 وذلك نتيجة األزمة 
املالية التي أدت إلى انخفاض 
أسعار الفائدة على الودائع 
الودائع األجنبية.  وتراجع 
وبلغت نس���بة النمو خالل 
السنوات 2009 و2010 و2011 
نح���و 10% و7.4% و%8.7 
على التوالي. وبدأنا نالحظ 
الودائع  انتعاشا في قاعدة 
خالل عام 2012 بنسبة منو 
13% وهي مستمرة لتسجل 
خالل عام 2014 نحو %12.4 
بإجمالي قاعدة ودائع تقدر 
ب�1.21 تريليون دوالر ما يعادل 
زيادة قدرها 134 مليار دوالر 

خالل العام احلالي.

 »M2« تطور عرض النقد

مدفوعا بسياسات اإلنفاق 
الت���ي تتبعها  التوس���عية 
ال���دول اخلليجية  معظ���م 
املدعومة بارتفاع أس���عار 
املالية  النفط والفوائ���ض 
الس���يولة  وبالتزام���ن مع 
الوفيرة في سوق االئتمان، 
ش���هد عرض النقد- الكتلة 
النقدي���ة »M2« في القطاع 
املصرفي اخلليجي نسبة منو 
بلغ���ت 15% خالل عام 2013 
لتس���جل 940 مليار دوالر. 
ومن املتوقع أن تسجل الكتلة 
النقدية اخلليجية منوا جيدا 
خالل عام 2014 بنسبة %13 
السنة عند مستوى  لتنهي 
1.06 تريليون دوالر ما يزيد 
التي  من ضغوط التضخم 
بدأت بالظهور خالل السنة 
احلالية وبالتالي تكون قد 
ارتفعت الكتلة النقدية بنحو 
200% خالل السنوات التسع 
املاضية من 358 مليار دوالر 

نهاية عام 2006.
تبقى الكتلة النقدية األكبر 
من حصة القطاع املصرفي 
أو م���ا يعادل  الس���عودي 
389 ملي���ار دوالر وهي في 
من���و ملحوظ منذ عام 2011 
مبتوس���ط منو سنوي بلغ 
14% وشكلت 39% من الكتلة 
النقدي���ة اخلليجية، تليها 
اإلم���ارات ب���� 308 مليارات 
دوالر اي ما يعادل 31% من 
النقدي���ة اخلليجية  الكتلة 
ثم قطر ب�134.5 مليار دوالر 
ومبتوس���ط منو سنوي بلغ 
19% خالل السنوات اخلمس 
األخيرة. وتعتبر قطر األسرع 
النقد حيث  في منو ع���رض 
تضاعفت 4 مرات عن مستوى 
ع���ام 2006 مدعومة باإلنفاق 
احلكومي واإليداعات احلكومية 
لتمويل مشاريع البنى التحتية 
الضخمة. اما في الكويت فالنمو 
في كتلتها النقدية في تباطؤ 
ومن املتوقع ان تسجل نهاية 
الس���نة نحو 117 مليار دوالر 

بنسبة منو %2.1.

المحلل المالي

مع إعـان الفيدرالـي األميركي 
األسبوع املاضي نهاية برنامج التيسير 
الكمي ونهاية األزمة )نظريا( وتوقعات 
األسواق ببدء رفع الفائدة في 2015، 
تتجه األنظار إلـى دول اخلليج حيث 
العمات اخلليجية مرتبطة بالدوالر أو 
بسلة عمات يهيمن عليها الدوالر، حيث 
ستلحق البنوك املركزية اخلليجية بأي 
رفع للفائدة، وسط ترجيح استقطاب 
البنوك اخلليجيـة املزيد من الودائع 

الباحثة عن عوائد مستقرة.
وفي حتليل خاص لـ»األنباء« يظهر 
أن البنـوك اخلليجية متخمة بالودائع 
التي جاءتها بعد أزمة 2008 لتسجل 
1.2 تريليـون دوالر مع نهاية 2014، 
في وقت، وعلى العكس التوقعات، بدأ 
منو االئتمان يتباطأ خليجيا حيث يتوقع 
تسجيله 9.2% نهاية 2014 بعد انتعاشه 
في السنوات املاضية، فكيف ستتعامل 
البنوك املركزية مـع هذه التحديات 
اجلديدة في وقت لم تنته البنوك من 
آثار األزمة وال تتخـذ مخاطر باالئتمان 

كما كان احلال قبل األزمة؟
وأوضـح التحليل انـه وبعد تباطؤ 
في النمو خـال 2009 و2010، فقد 
بدأ سوق االئتمان اخلليجي باالنتعاش 
خال 2011 لتسجل محفظة القروض 
اإلجمالية نسبة منو 8.6% ويستمر في 
تسـجيل النمو الصحي خـال عامي 
2012 و2013 بنسـب منـو بلغـت 
11.5% و10.2% على التوالي ويسجل 
نهاية عـام 2013 حوالي 918 مليار 
دوالر. اما خال 2014، فمن املتوقع 
ان يتباطأ النمو ليسجل 9.2% وبالتالي 
تتخطى محفظة املصارف اخلليجية من 
التسهيات االئتمانية حاجز التريليون 
دوالر نهاية السنة احلالية وهي في منو 
متوسـط منذ عام 2009 مبعدل منو 

سنوي متراكم بلغ %8.7.

املتوقع ان تس���جل  من 
احملفظة االئتمانية املقدمة 
من البنوك السعودية أفضل 
النمو ف���ي دول  مع���دالت 
اخلليج خ���الل 2014 حيث 
نسبة النمو املتوقعة ل� 2014 
نحو 12.7% مقارنة مع نسبة 
منو 12% خالل 2013 و%16.7 
ل���� 2012 لتس���جل محفظة 
الق���روض نهاية 2014 نحو 
337 ملي���ار دوالر مدفوعة 
بالنم���و االقتصادي القوي 
واألداء اجليد للقطاع اخلاص 
الش���رائية  القدرة  وارتفاع 
للمس���تهلكني واحلاجة الى 
املشاريع اإلسكانية الضخمة 
نتيجة النمو السكاني املرتفع 
وازدياد فئة الش���باب. كما 
القروض  س���جلت محفظة 
معدل منو س���نوي متراكم 

منذ 2009 نسبته %11.4.

تباطؤ النمو في سوق 
االئتمان القطري 

أما التسهيالت االئتمانية 
املقدمة من القطاع املصرفي 
القطري، فبعد ان ش���هدت 
طفرة خالل 2011 و2012 اال 
انها بدأت بالتباطؤ خالل 2013 
لتسجل 13% ومن املتوقع ان 
تنخفض نسبة النمو خالل 
العام احلالي الى 9% لتسجل 
محفظة التسهيالت االئتمانية 
172 مليار دوالر نهاية عام 
العام هو  2014. فالقط���اع 
الرئيسي للنمو في  احملرك 
سوق االئتمان حيث يستحوذ 
على 38% من اجمالي محفظة 
القروض لتمويل املشاريع 
والنفطي���ة  العمراني���ة 
والبنى التحتية والشركات 
القطاع  احلكومية. يش���هد 
العقاري القطري هدوءا أشبه 
بالركود بعد موجة االرتفاع 
غير املبرر ألسعار األراضي 
والذي ينعكس بشكل سلبي 
على حركة البناء والتعمير 
العقارات مما دفع  وأسعار 
املطوري���ن العقاري���ني الى 
التخفيف من وتيرة البناء. 
التباطؤ في  بالرغ���م م���ن 
التس���هيالت االئتمانية، اال 
ان س���وق الئتمان القطري 
اليزال يتصدر املركز األول 
النمو منذ عام  في معدالت 
2009 ومبعدل منو سنوي 
متراك���م بل���غ 18% حي���ث 
ارتفعت القروض بأكثر من 

الضعف.

نمو محفظة القروض 
باإلمارات والكويت 

ام���ا في اإلم���ارات وبعد 
معدالت من���و متواضعة ما 
ب���ني 2009 و2012 حيث لم 
ال� 4% سنويا، بدأ  تتجاوز 
سوق االئتمان باالنتعاش 
ومبعدالت منو مقبولة حيث 
من املتوقع ان تنمو محفظة 
التسهيالت االئتمانية للبنوك 
اإلماراتية بنسبة 6% خالل 
ع���ام 2014 لتس���جل نهاية 
الس���نة 322 ملي���ار دوالر 
باملقارنة مع 8.6% نس���بة 
منو مسجلة خالل 2013. اما 
في الكويت فالنمو متوسط 
واليزال حتت مستوى ال� %10 
حيث من املتوقع ان تسجل 
محفظة القروض املقدمة من 
البنوك الكويتية معدل منو 
العام  نس���بته 7.9% خالل 
احلالي لتسجل نهاية السنة 
نحو 108.5 مليارات دوالر 
ويتبني م���دى تأثير األزمة 
املالية على سوق االئتمان 
في كل من اإلمارات والكويت 
حيث سجال معدل منو سنوي 
متراكم خالل الفترة )2009-
2014( نسبته 4.3% و%4.5 

على التوالي.

إجمالي الودائع لدى البنوك 
الخليجية

استطاع قطاع املصارف 
اخلليج���ي أن يثبت متانة 
الرغم  املالي عل���ى  وضعه 
من بع���ض األزم���ات التي 
أثرت سلبا على األداء املالي 
للقطاع منذ 2008 حيث متكن 
من احلفاظ على نسب منو 
مقبولة في إجمالي الودائع 
)ودائ���ع القطاع اخلاص + 
ودائع القط���اع العام( وإن 
كان بوتيرة أقل من نس���ب 
النمو التي شهدها قبل عام 
القطاع  2008. واس���تطاع 
جذب ودائع بقيمة 550 مليار 
دوالر منذ نهاية 2008 حني 
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بواقع 21.6 مليون دينار

»التجارة« تؤشر في سجلها التجاري بزيادة رأسمال »برقان«
عاطف رمضان

ف����ي وزارة  قال مس����ؤول 
التجارة والصناعة ل� »األنباء« 
ان الوزارة قامت بالتأشير في 
السجل التجاري بزيادة رأسمال 

بنك برقان.
واضاف ان ذلك جاء بناء على 
قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 
20 سبتمبر بزيادة رأس املال 
املصدر واملدف����وع بواقع 21.6 

مليون دينار موزعا على 216 
مليون س����هم تقريبا والقيمة 

االسمية للسهم 100 فلس.
الكويت  ان بن����ك  وأوضح 
املركزي وافق على زيادة رأسمال 
البنك بتاريخ 27 اكتوبر 2014 
وذلك بناء على نص املادة 149 
التجارية  من قانون الشركات 
واملادة 178 من الالئحة التنفيذية 
للقانون وبناء على املادتني ال 
بالتأشير  الوزارة  بد من قيام 

التجاري بزيادة  الس����جل  في 
رأس املال.

ال����وزارة  ولفت مس����ؤول 
الى ان����ه مت تعديل املادة 6 من 
عقد تأسيس الشركة »البنك« 
واملادة 5 من النظام االساسي 
لتصب����ح املادة بع����د التعديل 
»حدد رأس املال املصدر مببلغ 
250 مليون دينار موزع على 
2.5 مليار سهم قيمة كل سهم 
100 فلس«، كما حدد رأس املال 

املصدر واملدفوع للبنك ب� 195 
مليونا و177 ألف دينار موزع 
على مليار و951 مليونا و770 

ألف سهم تقريبا.
وأشار مسؤول الوزارة الى 
ان اسهم الزيادة في رأس املال 
املصدر واملدفوع والبالغ عددها 
216 مليون س����هم غير مكتتب 
القيد  فيها وسيتم تعديل هذا 
وفقا ملا يشهر عنه اكتتاب هذه 

األسهم.

جانب من االجتماع

خالل اجتماعهم برئاسة الكويت في الرياض

وكالء »التجارة« بدول املجلس بحثوا الئحة
 »العالمات التجارية« ودعم هيئة احملاسبة

عاطف رمضان

علمت »األنباء« أن وكالء 
وزارات التجارة بدول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي بحثوا 
التنفيذي���ة لقانون  الالئحة 
العالم���ات التجاري���ة ودعم 
هيئة احملاس���بة واملراجعة 

لدول املجلس.
جاء ذلك خالل اجتماعهم 
ال� 41 التحضي��ري لالجتماع 
ال� 50 للجنة التعاون التجاري 
الكويت  الذي عقد برئاس���ة 
ممثلة بوكيل وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي 
في مقر األمانة العامة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي 
ي���وم اخلميس  الرياض  في 

املاضي.
الذي  وناقش االجتم���اع 
سيرفع توصياته إلى اجتماع 
جلنة التعاون الوزاري الذي 
سيعقد في 5 نوفمبر اجلاري 
في الرياض للموافقة عليها، 

ع���ددا من األم���ور التجارية 
واالقتصادية املهمة، ومت أيضا 
بحث مذك���رة األمانة العامة 
بشأن املعرض املشترك الذي 
العربية  اململكة  س���يقام في 
السعودية ومؤمتر الصناعيني 

الذي سيعقد في الكويت.
ومتت كذلك مناقش���ة ما 
مت التوصل إليه بشأن دليل 

اإلجراءات ومناذج ممارس���ة 
األنشطة االقتصادية، واطلعوا 
على تقرير اللقاء املش���ترك 
ال���� 29 الذي مت ب���ني األمانة 
العامة ورؤساء وأعضاء غرف 
التجارة ف���ي دول املجلس، 
وعلى تقري���ر متابعة تنفيذ 
قرارات االجتماع ال� 49 للجنة 

التعاون التجاري.

شريف حمدي

حالة من الترقب مصحوبة 
بالقلق تنتاب أغلب املتعاملني 
في س����وق الكويت لألوراق 
املالية بسبب ضعف الكشف 
عن نتائج بيانات الربع الثالث 
من الع����ام احلالي، حيث لم 
تعلن حتى اآلن س����وى 33 
ش����ركة مدرجة في بورصة 
الكويت من أصل 193 شركة 
وهو ما يشكل نحو 17% من 
الشركات التي أفصحت رغم 
املتبقية للكش����ف  املهلة  أن 
النتائج هي 10 جلسات  عن 
تداول. ورص����دت »األنباء« 
من خ����الل تقرير صادر عن 
شركة مشاريع الكويت إلدارة 

األصول »كامكو« ما يلي:
• تراج����ع ف����ي أرب����اح 
الشركات املدرجة بالبورصة 
التي أعلنت حتى  الكويتية 
اآلن بنسبة 7.5% مقارنة بذات 
الفت����رة من عام 2013، حيث 
الش����ركات في  أرباح  بلغت 
التسعة أشهر األولى من 2014 
نحو 630 مليون دينار مقابل 
677 مليون دينار في التسعة 

أشهر األولى من 2013.
٭ 10 ش����ركات أعلن����ت عن 
تراج����ع األرب����اح ولكنها لم 
تخس����ر كان في مقدمة هذه 
الش����ركات صكوك القابضة 

بنسبة %85.
٭ جاء بنك الكويت الوطني 
في الصدارة من حيث حتقيق 
األرباح وذلك من خالل 204 
ماليني دينار تشكل نحو %32 

من اإلجمالي.
٭ بلغت مكاسب قطاع البنوك 
باستثناء »برقان« و»الدولي« 
اللذين لم يعلنا حتى االن 539 
مليون دينار مقابل 528 مليونا 
بنسبة منو 2%، وكان الفتا 
التجاري  البنك  أداء  حتسن 
الذي حقق منو بنسبة %227 
وبنك بوبيان الذي حقق منوا 
بنسبة 117%، كما حتول بنك 

وربة للربحية.

٭ حققت شركة املزايا القابضة 
أعلى نسبة منو في األرباح 
بنس����بة 585%، حيث بلغت 
الش����ركة 5.6 ماليني  أرباح 
دينار مقاب����ل 83 ألف دينار 

في ذات الفترة من 2013.
٭ لوح���ظ أن الش���ركات 
االس���تثمارية لم تعلن عن 
نتائجها حتى االن باستثناء 
ش���ركتي مجموعة السالم 
اللتني حققت���ا 2.7 مليون 
أرباح���ا، وتصنيف  دينار 
األم���وال والتي  وحتصيل 
خس���رت أكثر من مليوني 
دينار، علما بأن القطاع يضم 

50 شركة.ونظرا ألن بيانات 
الربع الثالث لها خصوصية 
مقارنة مع باقي الفترات املالية 
األخرى كونها حتدد مالمح 
نتائج الشركات في امليزانيات 
اخلتامية، فقد شكل التأخير 
في الكشف عن النتائج للربع 
الثالث عامل ضغط كبير على 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
حيث فتح باب التكهنات بأن 
النتائج قد تكون سلبية، كما 
زاد م����ن هواجس املتعاملني 
وتخوفه����م من من ش����راء 
أسهم ش����ركات أكثر عرضة 

لإليقاف.

2% منو أرباح قطاع البنوك باستثناء »برقان« و»الدولي«

630 مليون دينار أرباح الشركات املدرجة
 املعلنة في الربع الثالث بتراجع 7٫5٪  عن 2013

تناول تقرير الشال االقتصادي االسبوعي أوضاع النفط 
واملالية العامة مع انتهاء شهر أكتوبر 2014، الذي ينقضي 

معه الشهر السابع من السنة املالية احلالية 2015/2014، حيث 
أوضح انه مع استمرار أسعار النفط بالهبوط بوتيرة أسرع 
من شهر سبتمبر، وبلوغها حاجز الـ 80 دوالرا للبرميل، إذ 

كان ادنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خالل الشهر 
عند نحو 80.01 دوالرا، في يوم 2014/10/16، بينما كان أعلى 

معدل، عند نحو 90.98 دوالرا في 2014/10/01، وبلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر عند نحو 84.3 

دوالرا للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -11.1 دوالر للبرميل، عن 
معدل شهر سبتمبر، البالغ نحو 95.4 دوالرا للبرميل، وأدنى 

بنحو -18.1 دوالرا أو نحو -17.7% عن معدل الشهور الستة 
األولى من السنة املالية احلالية البالغ 102.5 دوالر. وعليه، فقد 
بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة األولى 
من السنة املالية احلالية، نحو 99.86 دوالرا للبرميل، بزيادة 
بلغت نحو 24.86 دوالرا للبرميل، أي مبا نسبته 33.1%، عن 

استعرض تقرير الشال االقتصادي آخر إجنازات اإلدارة 
املركزية لإلحصاء، إذ كان املسح امليداني الذي استغرق 12 
شهرا هي كامل سنة 2013 لوضع األساس مليزانية األسرة 
أي دخل وإنفاق تلك األسر ونفذته على عينة بلغ حجمها 
نحو )4000( أسرة كويتية وغير كويتية ممثلة للمجتمع 
الكويتي مقسمة على أربع دورات، كل دورة مدتها ثالثة 

شهور، وكان آخر مسح مت تنفيذه على مستوى الكويت في 
عام )2008/2007(. وأظهرت نتائج هذا املسح، وباستخدام 
 ،)COICOP( التصنيف االستهالكي الفردي حسب الغرض

املعتمدة من قبل األمم املتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي، أن متوسط اإليراد الشهري لألسر الكويتية بدون 

احتساب القيمة اإليجارية املقدرة للمساكن وموزعة حسب 
حجم األسرة )1226 أسرة كويتية( بلغ نحو 3.351.1 دينار، 
وبلغ متوسط إيراد األسرة غير الكويتية )1735 أسرة غير 

كويتية( نحو 939.8 دينارا. في حني بلغ نحو 858.9 دينارا 
لألسرة غير الكويتية، أي نحو 94.4% من إجمالي الدخول 
اجلارية، ونحو 91.4% من إجمالي اإليرادات. وثانيها جملة 

التحويالت اجلارية )من احلكومة واآلخرين( التي بلغت نحو 
707.2 دنانير لألسرة الكويتية، أي بنحو 21.1% من إجمالي 

جملة اإليرادات، في حني أنها مثلت نحو 11.5 دينارا لألسرة 
غير الكويتية، وبنحو 1.2% من إجمالي اإليرادات. واخرها 

السعر االفتراضي اجلديد، املقدر في املوازنة احلالية، والبالغ 
75 أميركيا للبرميل.  وال نريد أن نتبنى سيناريو محتمال 

حلركة أسعار النفط ملا تبقى من السنة املالية، ولكن، من املؤكد 
أن سوق النفط ومعه املالية العامة سوف يعانيان من ضغط 

في اجتاهني، األول أسعار نفط أدنى بكثير عن معدل نصف 
السنة املالية األول -أبريل إلى سبتمبر 2014-، والثاني ضغوط 
خلفض اإلنتاج لدعم األسعار. أثر هذين املتغيرين سيبدأ سلبا 
وواضحا على أوضاع املالية العامة مع بداية السنة املالية املقبلة 

-أبريل 2015- وما بعد، ومع توسع غير محمود للسياسة 
املالية في السنوات الفائتة، وغياب مؤشرات احلصافة حول 
التحوط في املستقبل من قبل اإلدارة املالية كما انعكس في 

اعتمادات السنة املالية احلالية، يبدو أن كل دول النفط مقبلة 
على تكرار ما حدث من أزمات مالية في النصف الثاني من 

ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، تلك التي اضطرت وزير 
املالية الكويتي في منتصف تسعينات القرن الفائت إلى إصدار 

تعميم بخفض النفقات العامة بنسبة %25.

مثلت جملة التحصيالت غير الدورية البالغة نحو 70.1 دينارا 
لألسرة الكويتية، أي بنحو 2.1% من إجمالي اإليرادات، في حني 

أنها مثلت نحو 18.8 دينارا لألسرة غير الكويتية، أي بنحو 
2% من إجمالي اإليرادات. وكان نصيب الفرد الكويتي والفرد 
غير الكويتي ضمن األسرة من متوسط اإليراد الشهري قد 
بلغ نحو 435.1 دينار، ونحو 217.7 دينارا على التوالي. من 

ناحية أخرى، بلغ متوسط اإلنفاق لألسر الكويتية على السلع 
واخلدمات وموزعة حسب فئات اإلنفاق الشهري لألسرة بعد 

احتساب القيمة اإليجارية املقدرة للمساكن نحو 3.072 دينارا، 
ولغير الكويتي نحو 757.9 دينارا. وكان بند املسكن واملياه 

والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى قد استحوذ على 
أعلى مرتبة لإلنفاق أو نحو 1.149.6 دينار لألسرة الكويتية، 
أي نحو 37.4% من إجمالي اإلنفاق، و215 دينارا لألسرة غير 

الكويتية بنسبة قد بلغت نحو 28.4% من إجمالي اإلنفاق. تاله 
بند األغذية واملشروبات نحو 354.1 دينارا للكويتيني، أي نحو 

11.5% من إجمالي اإلنفاق، و132.1 دينارا لغير الكويتيني، أي 
نحو 17.4% من إجمالي اإلنفاق. وبلغ نصيب الفرد الكويتي 

الواحد وغير الكويتي من متوسط اإلنفاق الشهري نحو 
382.6 دينارا، ونحو 162.7 دينارا على التوالي.

هل الكويت مقبلة على خفض 25٪ من النفقات العامة؟

382 دينارًا نصيب الفرد الكويتي من متوسط اإلنفاق الشهري

تقرير »الشال«

تفاصيل التقرير على موقع  »األنباء« االلكتروني

ذكر تقرير الشال االقتصادي االرتفاع ان منو ربحية البنك 
لألشهر التسعة األولى من العام احلالي، تعود إلى االرتفاع 

في إجمالي اإليرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع 
إجمالي املصروفات، حيث اعلن البنك أن صافي أرباح البنك، 
-بعد خصم الضرائب- قد بلغ 212.2 مليون دينار ، بارتفاع 
مقداره 1.6 مليون دينار ، أي ما نسبته 0.8%، مقارنة بنحو 

210.5 ماليني دينار، في 30 سبتمبر 2013. وعند خصم 
نصيب احلصص غير املسيطرة، جند أن البنك حقق صافي 

ربح خاص مبساهمي البنك بلغ نحو 203.9 ماليني دينار، 
مقارنة مع 198.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام 

السابق، أي بارتفاع بنحو 5.3 ماليني دينار أو ما نسبته 
نحو %2.7.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 6.9%، أي نحو 32.1 
مليون دينار، حني بلغ نحو 499.2 مليون دينار، مقارنة مبا 
قيمته 467.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، 

وجتدر اإلشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك )باستثناء 
اإليرادات من التمويل اإلسالمي( قد ارتفعت بنحو %4.2، 
وارتفعت مصروفات الفوائد )باستثناء تكاليف املرابحة( 
بنسبة 8.2%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات 

الفوائد بنسبة 3.1%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل 
اإلسالمي بنحو 51.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 47.1 

مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي 
إيرادات الفوائد )في شقيها التقليدي واإلسالمي( إلى نحو 

347.3 مليون دينار، مقارنة مع 333.9 مليون دينار، أي 
بارتفاع بنحو 13.4 مليون دينار. وارتفع، أيضا، بند إيرادات 
االستثمارات بنحو 10.9 ماليني دينار، وصوال إلى نحو 27.1 
مليون دينار، مقارنة بنحو 16.2 مليون دينار للفترة نفسها 
من العام الفائت. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة 

زميلة بنحو 1.1 مليون دينار، وصوال إلى 10.4 ماليني دينار 
مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار. 

 منو إيرادات »الوطني« التشغيلية 6٫9٪ وراء منو أرباحه في 9 أشهر 
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نسعى نحو 
استقطاب 
الكفاءات 

واالستثمارات 
التشغيلية املدرة 

للسيولة

مراكز املعلومات 
احلكومية محور 
اهتمام قيادات 
املعلوماتية في 

الكويت وشركات 
التكنولوجيا 

العاملية

وفعالي���ات احلياة، وذلك من 
أجل التنافس في اقتصاد عاملي 

قائم على املعرفة«.
وفي ختام حديثه توجه 
مجدي صب���ري بالتحية إلى 
كل من س���اهم ف���ي اجلهود 
اخلاصة بالتحضير للمنتدى، 
وخص بالشكر عبداللطيف 
س���ريع الس���ريع مدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات عل���ى جهوده من 
خالل ترؤس���ه لعمل اللجنة 
العليا للمنتدى،  التنظيمية 
كما توجه بالشكر أيضا إلى 
الفوزان جلهوده في  د.ثاليا 
قيادة عمل اللجنة العلمية التي 
أشرفت على احملتوى العلمي 
والتقني للمنتدى واملعرض 
املصاحب ل���ه، ودعا املصدر 
املزيد  الراغبني االطالع على 
من املعلومات االتصال باللجنة 
على الرقم 0096522469921 أو 
البريد اإللكتروني  من خالل 

.info@noufexpo.com.kw

مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل ورئيس مجلس إدارة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات يؤكد أهمية املنتدى 
على املس���توى الوطني، ومن 
هذا املنطلق فقد جذب املنتدى 
شركات محلية كبرى مثل شركة 
Agility الت���ي س���تتولى إلقاء 
الضوء على جتربتها العملية 
من خالل تنفيذ املرحلة الثانية 
من البوابة اإللكترونية الرسمية 
للكويت والتي ستشهد طرح 
اخلدمات احلكومية املترابطة، 
 IT Partners ومن ناحيتها تقوم
بع���رض األس���اليب األفضل 
لتطوي���ر مراك���ز املعلومات 
احلكومية تقنيات وأس���اليب 
عمل وقدرات بشرية لتتمكن من 
أداء مهامها على الوجه األكمل، 
 Cyber Systems وتشارك كذلك
للمساهمة بشرح كيفية تطوير 
واس���تدامة بني���ة حكومي���ة 
إلكتروني���ة قادرة وفاعلة في 
التواصل مع مختلف أنشطة 

وستعمل EMC العاملية على 
مناقشة سياسات التحول نحو 
احلوسبة السحابية في مراكز 
املعلومات احلكومية، وستلقى 
 Government Framework & Info
Security أهمية خاصة من خالل 
مشاركة عمالق االستشارات 
Ernst & Young، وستقوم شركة 
 Fidelis - General Dynamics
العاملي���ة املتخصص���ة بأمن 
املعلوم���ات برس���م خريطة 
السياسات واإلجراءات الواجب 
البيانات  إتباعه���ا حلماي���ة 
وخصوصيته���ا، وتش���ارك 
Aruba Networks العاملية لتلقي 
الضوء كيفية بناء أنظمة آمنة 
لألجهزة الذكية النقالة وهي 
املتخصصة مبا يطلق عليه 

.Mobility
وأضاف صبري قائال: »ال 
شك أن رعاية س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر  مجلس 
املبارك واحلضور الشخصي 
ملعالي وزير الدولة لش���ؤون 

ترس���م من خ���الل تقنياتها 
ومنتجاتها مس���تقبل مراكز 
ع���ام  بش���كل  املعلوم���ات 
واحلكومي���ة منه���ا على حد 
س���واء، حيث تشارك شركة 
Microsoft التي ستلقي الضوء 
على االجتاهات التكنولوجية 
التي ترس���م مستقبل مراكز 
املعلوم���ات وكيفية توظيف 
تل���ك ف���ي خدم���ة برام���ج 
احلكوم���ات اإللكترونية، أما 
 IBM عم���الق التكنولوجي���ا
ممثل���ة بش���ريكها التجاري 
الكويت KBM فس���يلقي  في 
الضوء عل���ى كيفية املضي 
قدما م���ن برام���ج احلكومة 
 )e-Government( اإللكترونية
إل���ى احلكوم���ة املتصلة أو 
 Connected( املترابط���ة 
Government(، وسيقوم ممثل 
شركة CISCO العاملية بطرح 
املتعلقة بتقنيات  التفاصيل 
الشبكات ومراكز املعلومات 
البرمجيات،  التي حتدده���ا 

تكنولوجي���ة فري���دة، فلقد 
استقطب العديد من شركات 
العاملية والتي  التكنولوجيا 

م.مجدي صبري بأن منتدى 
الثاني  احلكومة اإللكترونية 
العام سيشكل تظاهرة  لهذه 

أعلنت NoufEXPO اليوم 
ان اإلجراءات واالستعدادات 
أصبح����ت مكتملة النطالق 
منتدى احلكومة اإللكترونية 
الثاني: االجتاهات املستقبلية 
ملراكز املعلومات احلكومية 
في مركز الراية بفندق كورت 
 يارد ماريوت في الفترة من
11 اجلاري، واجلدير  إلى   9
املنتدى ينعقد  ان  بالذك����ر 
برعاي����ة كرمية م����ن قبل 
س����مو الشيخ جابر املبارك 
رئي����س مجلس ال����وزراء، 
وس����ينطلق املنتدى بحفل 
مس����ائي في متام الس����اعة 
ال� 6.30 من يوم 9 نوفمبر 
بحضور وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل والذي يشغل أيضا 
منصب رئيس مجلس إدارة 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات.
وبه���ذه املناس���بة صرح 
 NoufEXPO املدير التنفيذي في

م.مجدي صبري

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضور الشيخ محمد العبداهلل

انطالق منتدى احلكومة اإللكترونية الثاني »االجتاهات املستقبلية ملراكز 
املعلومات احلكومية« بالتعاون مع »NoufEXPO« في 9 اجلاري

أظهر تقرير نفطي حديث أعدته شركة احلمرا 
لالستشارات االقتصادية أن تراجع أسعار النفط 

خالل األشهر الثالثة املاضية وتأرجحها حاليا 
عند مستوى 80 دوالرا للبرميل سيحمل منظمة 

األوپيك والدول املصدرة للنفط ما يتجاوز 
200 مليار دوالر بل رمبا تتفاقم اخلسائر 

مع استمرار انخفاض األسعار وحدد التقرير 
أسباب عديدة تقف وراء هذا التراجع أهمها:

الخطر القادم بشأن الدوالر وانخفاض أسعار 
النفط.

ان أكبر خطر يهدد النفط في الفترات املقبلة 
هو عبارة عن سبب اقتصادي بحت يكمن في 
»ارتفاع الدوالر« بشكل كبير فارتفاع الدوالر 
لن يخفض أسعار النفط فحسب بل سيسهم 
أيضا في تطوير مصادر الطاقة البديلة. وإن 

كان االرتفاع كبيرا فسينعكس سلبا على جميع 
القطاعات االقتصادية في جميع الدول اخلليجية 

التي حتاول تنميته في جميع هذه القطاعات 
فارتفاع الدوالر سيخفض أسعار النفط ألنه 

سيخفض تكاليف اإلنتاج مما ميكن الشركات 
من التنقيب عن النفط في أماكن منافسة لدول 
اوپيك خاصة في بريطانيا والنرويج وروسيا 
والبرازيل. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 

السياق هو: إلى أي حد ستنخفض أسعار 
النفط إذا ارتفع الدوالر؟ واجلواب هو أن مدى 
انخفاض أسعار النفط سيعتمد على مدى تأثر 
االقتصاد الصيني واالقتصاد الهندي بارتفاع 

الدوالر مع استمرار ربط العملة الصينية 
بالدوالر ضمن النطاق احلالي الذي سيؤثر 

سلبيا في صادرات الصني وسيخفض النمو 
االقتصادي فيها. األمر الذي سيؤدي إلى 

تخفيض منو الطلب على النفط. فمن أهم نتائج 
ارتفاع الدوالر انخفاض أسعار النفط وانخفاض 

الطلب على املنتجات البتروكيماوية وانخفاض 
أسعار األسهم القيادية وانخفاض األنشطة 

االقتصادية في الدول اخلليجية.

زيادة اإلنتاج الروسي

كشفت تقارير إحصائية عن زيادة في حجم 
اإلنتاج النفطي الروسي بنسبة تصل إلى %1 

خالل األشهر املاضية حيث سجل اإلنتاج أكثر 
من 10.6 ماليني برميل يوميا مقارنة بـ 10.5 

ماليني في أغسطس، ومازالت روسيا أكبر منتج 
للنفط اخلام في العالم وتسعى لتعزيز إنتاجها 

النفطي، علما أن هذه الزيادة تعتبر من أهم 
عوامل استمرار تراجع أسعار النفط، ويبدو 

أن التشدد الروسي في احملافظة على هذه 
املستويات من اإلنتاج لن يتغير خالل األشهر 

القليلة املقبلة رغم قدوم أشهر الكساد التي 
يشتد الطلب النفطي خاللها.

ويترقب العالم حاليا سواء الدول املنتجة أو 
املستهلكة الجتماع دول أوپيك يوم 27 نوفمبر 
املقبل مع ترجيحات بخفض مستويات اإلنتاج 

خالل هذا االجتماع.

التنافس المستمر بين دول األوپيك

مع تراجع أسعار النفط، ظهرت اخلالفات بني 
دول منظمة أوپيك والسيما كبار املنتجني، فكل 

دولة تريد أن حتافظ على سياستها اإلنتاجية 
دون أي تغيير في حصتها ألن أي خفض في 

هذه احلصص سيؤدي إلى حدوث عجز في 
موازنات تلك الدول ولم يتبق لدول اوبك سوى 
السوق اآلسيوي الذي ال يزال يشهد نوعا من 
الطلب على اخلام بعد تراجع الطلب في جميع 

املناطق االخرى سواء االوربية او االميركية 
السباب عديدة وما حدث مؤخرا من اغالق 

النتاج محطة اخلفجي املشتركة بني الكويت 
والسعودية خير مثال على هذا التنافس في 

االنتاج.

زيادة إنتاج النفط الصخري األميركي

رغم ارتفاع تكلفة االنتاج االميركي من النفط 
الصخري )75 دوالرا للبرميل( اال أن زيادة 

هذا االنتاج وبكميات وفيرة ميكنها أن تغطي 
هذه التكاليف املرتفعة، السيما بعد أن اصبحت 
اميركا من اكبر الدول املنتجة للنفط في العالم 
مبا يتجاوز 11 مليون برميل نفط حاليا يوميا 

وسط ترشيحات بارتفاع هذا الرقم الى نحو 13 
ـ 15 مليون برميل يوميا خالل االعوام القليلة 

املقبلة حسب احصاءات تغطية اميركية حديثة.

استمرار التحسن في إنتاج النفط لدى دول 
أوپيك وخارجها

خير دليل على فقدان منظمة أوپيك لدورها 
الرئيسي الذي تلعبه في ضبط االسعار منذ 
50عام، ففي جميع االزمات النفطية العاملية 

كانت أوپيك الالعب االول في الساحة الدولية 
للنفط وكانت احملرك االول لهذه العملية 

املرورية وهي ضبط االسعار بالنسبة جلميع 
الدول املنتجة واملستوردة على حد السواء.

هبوط االسعار الى مستوى 80 دوالرا 
للبرميل يكبد الدول النفطية مئات 

المليارات من الدوالرات 

السيما بعد فقد البرميل ما يتراوح بني 25% الى 
30% من قيمته خالل االشهر القليلة املاضية، 

ولو قمنا بتثبيت االسعار عند مستوياتها 
احلالية ألمكننا احتساب قيمة اخلسائر 

للدول املنتجة، وعلى اجلانب اآلخر بضخ كل 
دوالر تتكبده هذه الدول الغنية ذاتها زيادة 

في ايرادات الدول املستهلكة سواء في اوربا 
او اميركا، ففي الوقت الذي ميكن أن تهبط 

موازنات الدول املنتجة ستتضاعف موازنات 
الدول املستهلكة.

التحسن المستمر في إنتاج العراق وليبيا

فرغم االحداث السياسية في البلدين النفطيني 
اال ان االنتاج النفطي مستمر في الزيادة، حيث 

رفعت ليبيا انتاجها النفطي الى اكثر من 800 
الف برميل يوميا وتستعد لرفعه الى نحو 

مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 250 الف 
برميل فقط قبل اشهر عدة.

كما شهد العراق حتسنا ملحوظا وتعافيا في 
االنتاج مع بشائر االستقرار االمني وتعيني 
رئيس وزراء جديد وطاقة انتاجية تتجاوز 

حاليا 3.5 ماليني برميل يوميا، فزيادة االنتاج 
في العراق قد تخلق تخمة في االسواق العاملية 
وبحلول 2020 ستبلغ القدرة االنتاجية للعراق 

اكثر من 7.5 ماليني برميل يوميا مع الزيادة 
الكبيرة في الطلب على النفط العراقي بفضل 

عمالء آسيا وسط مخاوف حقيقية من دول 
مجلس التعاون من هذه الزيادة امللحوظة.

عودة إيران إلى المجتمع النفطي

بعد عودة احملادثات النووية الغربية مع ايران 
مطلع العام احلالي، استغلت طهران هذه الفرصة 

القوية وبدأت تستعد للعودة بقوة الى االسواق 
النفطية، بل انها أعلنت أنها على استعداد لضخ 
وشحن نفطها باملجان الى بعض زبائنها وعلى 
رأسهم الصني والهند، بل انها تعرض عليهما 
خصومات خاصة في اسعار النفط مع فترة 

سماح للسداد تصل الى 90 يوما، فيما يتمسك 
بقية املنتجني بفترة سماح ال تتجاوز 30 يوما، 

وهذه العوامل جتعل الكثير من الشركات تفضل 
التعاون مع شراء النفط االيراني.

تصريحات ماريو دراغي

جاءت تصريحات رئيس البنك املركزي 
االوروبي ماريو دراغي املتشائمة بشأن 
النمو االقتصادي في منطقة اليورو عند 

0.8% لتضيف سببا جديدا السباب تراجع 
أسعار النفط بسبب العالقه الطردية بني زيادة 
الناجت احمللي االوروبي وزيادة الطلب النفطي 

والعكس صحيح، كما أن زيادة املخزون النفطي 
االوروبي الى أعلى مستوياته منذ العام 2009 

لعب دور مهما في استمرار التراجع.

مطالب الدول الغربية على احتياطات 
الخليج

الشك أن الدول الغربية وعلى رأسها امريكا 
واوروبا تنظر الى االحتياطات املالية اخلليجية 
بنظرة من احلسد فمن وجهة نظر هذه الدول 
انها البد أن تأخذ حصة منه سواء كان بالعمل 

على ابقاء أسعار النفط دون مستوياتها الطبيعية 
كاحلالة التي نعيشها اآلن أم بطرق اخرى 

كاحلروب املتالحقة التي بدأت وال زالت مستمرة 
منذ ثالثة عقود من الزمن وتدور جميعها في 

محيط الدول النفطية في املنطقة فهذه هي العراق 
وتلك ليبيا وسورية وما خفي كان أعظم.

»احلمرا لالستشارات«: 200 مليار دوالر خسائر تتكبدها
الدول املصدرة للنفط من تراجع األسعار

حتليل

والتي تس���بب فيها مجلس 
اإلدارة السابق للشركة األم 
الكبرى  )شركة املشروعات 
العقاري���ة - جراند( والتي 
كانت متتلك أكثر من 75% من 
اسهم »املستثمرون«، الفتا إلى 
أن قرار الزيادة والتخفيض 
لرأس املال ليس بدعة وسبق 
أن متت لشركات أخرى في 
السوق من قبل وهناك مناذج 
وأمثلة عديده على ذلك... وقد 
تعافت حاليا وأصبحت مؤهلة 

للعمل وحتقيق األرباح.
وأوض���ح الصب���اح أن 
محاولة تعطيل عقد اجلمعية 
العمومية سيكون له تأثيرات 
سلبية على حقوق املساهمني 
خاص���ة بعد أن اس���تهلكت 
الش���ركة 74% تقريب���ا من 
رأسمالها، مما يجعلها مهددة 
بإلغاء إدراجها وشطبها من 
القوانني  الس���وق، حس���ب 
واللوائح املنظمة ألس���واق 
املال، لتتوارى الشركة وبذلك 
ميهد الطريق أمام مجموعة 
من األفراد الدخيلة على قطاع 
املال واألعمال السيطرة عليها 
واالس���تحواذ على ما تبقى 
م���ن أصولها بعيدا عن أعني 
الرقابية ووس���ائل  اجلهات 
اإلعالم، موضح���ا ان هناك 
الش���ركات مت  العدي���د من 
شطبها من السوق واختفت 
من الساحة، وجاء ذلك نتيجة 
الثقة ف���ي مثل هؤالء وعدم 
وقوف مساهميها مع مجالس 

اإلدارات.

وأشار الصباح إلى أن هناك 
حزمة من األهداف التي تسعى 
اإلدارة لتطبيقها خالل املرحلة 
القادمة من خالل إعادة الهيكلة 
الداخلية  الش���املة لإلدارة 
واستقطاب الكفاءات ومعاجلة 
أخطاء املاضي واملوازنة بني 
السيولة والربحية، وخفض 
املصاريف العمومية واإلدارية 
وأعاده تقييم كافة عمليات 
اس���تثمارات الشركة لبحث 
جدواها من عدم���ه وإعادة 
التفاوض مع جموع الدائنني 
من خالل مفاوضات جديدة 
وجادة نس���عى من خاللها 
إلعادة تقييم الديون وجدولة 
سدادها بشكل تستطيع معه 

الشركة الوفاء بالتزاماتها.
الش����يخ أحمد  وطال����ب 
الصباح في تصريحه بضرورة 
الفص����ل والتمييز بني وضع 
الش����ركة وخس����ارتها وبني 
اإلدارة احلالية للشركة الذي 
تسلمت تركة ثقيلة تسبب فيها 
مجلس اإلدارة الذي كان معني 
من قبل الشركة األم )شركة 
املشروعات الكبرى العقارية- 
جراند( مؤكدا السعي إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه وأولها احلفاظ 
على كيان ووجود الش����ركة 
التي ما تزال حتتفظ ببعض 
أصولها واستثماراتها حتى 
اآلن بشكل يؤهلها للنهوض 
مجددا واستئناف نشاطها إذا 
أحسنت إدارة املرحلة املقبلة 
وشهدت تعاونا وتوافقا بني 

مجلس اإلدارة واملساهمني.

وقال: »سيشهد اجلميع 
على مدى فاعلية خطة الهيكلة 
وتأثيره���ا على مس���تقبل 
الشركة بعد أن قمنا بدراسة 
وضع الشركة املالي والقانوني 
والبحث عن احللول املقترحة 
واملتاحة بهدف إطفاء اخلسائر 
القدمية املتراكمة وضخ سيولة 
مالية جديدة في الشركة نقوم 
بتوظيفها في اس���تثمارات 
تشغيلية مدرة للسيولة على 
امل���دى القصير والتي متتاز 
بانخفاض معدالت املخاطر 

وارتفاع معدالت الربحية«.
ووص���ف الصباح خطة 
أعادة الهيكلة والتي تتضمن 
خفض وزيادة رأس املال أشبه 
ما تكون بالدواء املر الضروري 
والواجب م���ن اجل خروج 
الشركة من كبوتها احلالية 

إدارة  أكد رئيس مجلس 
شركة مجموعة املستثمرون 
القابضة الشيخ أحمد الداود 
الصب���اح أن عق���د اجتماع 
العمومية للشركة  اجلمعية 
ليس غاية مجل���س اإلدارة 
احلالي، بل هو وس���لية في 
إطار حرصه على حفظ حقوق 
مساهمي الشركة، مضيفا أنه 
على يقني أن مساهمي الشركة 
على قدر املسؤولية، بل وانهم 
قادرون على حتديد مصير 
أن األمر  شركتهم، الس���يما 
مرتبط بشكل مباشر ووثيق 
مبستقبل الشركة، حيث ان 
عقد اجلمعية العمومية يعد 
الوحيدة  مبنزلة الضمان���ة 
الس���تمرار تداول الش���ركة 
وحت���ى ال تقع في مخالفات 

مع اجلهات الرقابية.
وأوضح الش���يخ أحمد 
ال���داود في بي���ان صحافي 
ان مجل���س اإلدارة اتخذ كل 
اإلج���راءات القانونية لعقد 
العمومية للشركة  اجلمعية 
مب���ا في ذل���ك موافقة هيئة 
أسواق املال على خطة الهيكلة 
بخف���ض وزيادة رأس���مال 
الش���ركة وذلك حرصا على 
أن تظل الشركة حتت مظلة 
سوق الكويت لألوراق املالية 
وعلى عودة السهم للتداول 
مره أخرى في اسرع وقت، 
مضيفا: ال يتبقى س���وى أن 
يبرهن مساهمو الشركة على 
أنهم ليس���وا أقل منا حرصا 

على شركتهم«. 

الشيخ أحمد الداود 

نهدف للحفاظ على حقوق املساهمني ومعاجلة كل أخطاء املاضي

أحمد الداود: عمومية »املستثمرون«.. بأيدينا نقرر مصيرنا

محققاً جناحاً كبيراً ومبيعات فاقت املعارض السابقة

معرض »أفرست« العقاري يختتم فعالياته اليوم

دقيقة لسوق السكن السياحي 
في مصر واكتشاف فراغ في 
هذا القطاع من حيث املساحات 
واخلدمات واألسعار، ومن هنا 
أطلق ووتر فالي- الس����احل 
الشمالي ذو التصميم املعماري 
احلديث مع توفر العديد من 
املساحات لتلبية االحتياجات 

املختلفة«. 
وتابع »يضم ووتر فالي 
- الساحل الشمالي مجموعة 
كبيرة من حمامات السباحة 
مبالهي مائية ضخمة توفر 

العديد م����ن األلعاب املمتعة 
لألطف����ال والكب����ار، وأيضا 
يضم املجمع مالعب رياضية، 
جمنازي����وم، ون����اد صحي، 
حمام����ات س����باحة مغطاة 

ومسجدا.« 
إلى أن املشروع  وأش����ار 
يتمي����ز بعدم وج����ود حركة 
س����يارات داخ����ل املجم����ع، 
باختصار، يقدم ووتر فالي 
- الس����احل الشمالي جتربة 
امتالك بيت مميز للعطالت في 

قلب الساحل الشمالي.

اجلديد »ووتر فالي- الساحل 
الشمالي« بغرض تنمية مجمع 
سكني- سياحي في الكيلو 78 
طريق اإلسكندرية- مرسى 
مطروح الصحراوي، ملحق 
باملشروع به منطقة جتارية 
على مساحة 8000 متر مربع 
تض����م مجموعة من احملالت 
التجارية واملطاعم الشهيرة. 
وفي هذا السياق قال مدير 
قطاع التسويق واملبيعات في 
الش����ركة م.محمد علي »أتت 
فكرة املش����روع بعد دراسة 

يختتم معرض افرس����ت 
العقاري اليوم فعالياته محققا 
جناحا كبيرا في املبيعات بعد 
أن استقطب زوارا فاق عددهم 
الدورات الس����ابقة للمعرض 
نظ����را للطل����ب الكبير على 
االستثمار العقاري في مصر 
من قبل املواطنني الكويتيني 

واملصريني في الكويت.
وعرضت 25 شركة مشاركة 
في املعرض الذي بدأ في 30 
أكتوبر املاضي وينتهي اليوم 
مجموعة كبيرة من املشاريع 
العمالق����ة ف����ي مص����ر منها 
العقاري السكني  االستثمار 
والسياحي بأقساط تناسب 
شرائح كبيرة من قبل املهتمني 

بالسوق العقاري املصري.
واس����تطاعت الش����ركات 
املش����اركة ف����ي املعرض من 
حتقي����ق مبيع����ات ممي����زة 
الدورة للمعرض  خالل هذه 
الكبير على  الطل����ب  بفضل 
الشقق االستثمارية والفلل 
واملشاريع السياحية، والسيما 
الفرص احلقيقية التي قدمتها 
الشركات والتي لبت احتياجات 
العديد من الشرائح الباحثة 
عن الفرص االستثمارية في 

مصر. 
»أمالك للتنمية واالستثمار 
ب� »ووتر  العقاري« شاركت 

فالي الساحل الشمالي«
من جانب آخر أطلقت أمالك 
مصر للتنمية واالس����تثمار 
العقاري من خالل مشاركتها 
ف����ي املع����رض، مش����روعها 

جانب من املعرض بحضور كثيف للزوار 
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التويجري: »خدمة 
العمالء« كلمة سر 

إجنازاتنا ونسعى 
خلدمات الـ 5 جنوم 

الصالح: جاهزون 
للمساهمة في 

دعم االقتصاد عبر 
متويل الشركات 

واملشروعات الكبرى 

احلماد: نفخر بفوزنا 
بجائزة إحالل وتوطني 

العمالة الوطنية
لـ 2014 

الياقوت: خدمة 
املجتمع ركيزة 

أساسية في التواصل 
مع مختلف الشرائح

مبناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس البنك و5 سنوات على تطبيق إستراتيجية إعادة البناء

املاجد: املرتبة الـ 3 محلياً والـ 5 عاملياً.. طموح »بوبيان«
اآلن واحدا من اهم البنوك التي 
يضعها الشباب الكويتي الطموح 
في أولوياته الوظيفية بسبب 
املناخ الذي يوفره البنك للمزيد 
من االب���داع واالبتكار وإطالق 

الطاقات الشابة.
وأش���ار احلماد الى ارتفاع 
نس���بة العمال���ة الوطنية في 
البن���ك والتي بلغت 72% وهي 
م���ن اعلى النس���ب ليس على 
مستوى البنوك احمللية والقطاع 
اخلاص الكويتي فحس���ب، بل 
ميكن الق���ول ان البنك أضحى 
منوذجا لتوظيف العمالة احمللية 
وخلق فرص عمل مميزة على 

مستوى املنطقة. 
باإلضافة ملا س���بق فقد مت 
اختيار بنك بوبيان جلائزة احالل 
وتوطني العمالة الوطنية على 
مس���توى الكويت وسوف يتم 
تس���لم اجلائزة ف���ي االحتفال 
التكرميي الثالث عشر ملنشآت 
القطاع اخلاص املتميزة في مجال 
الوظائف لعام  إحالل وتوطني 
2014 على هامش أعمال الدورة 
احلادية والثالثني ملجلس وزراء 
العمل والتي تستضيفها الكويت 

في نوفمبر من عام 2014.

أكاديمية اتقان 

وحول اكادميية اتقان التابعة 
للبنك قال احلماد: على الرغم من 
عمرها القصير والذي ال يتجاوز 
العامني استطاعت االكادميية أن 
تثبت نفسها ودورها األكادميي 
ال���ذراع  الرفي���ع باعتباره���ا 
التدريبي للبنك التي مت إطالق 
انشطتها بالتعاون مع جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
GUST لتكون مبنزلة مؤسسة 
أكادميية تعمل باحترافية عالية 
في تطوير وتنمية خبرات املوارد 

البشرية في البنك.

مبادرات اجتماعية 

ق���ال مدير عام  من جانبه 
االدارية في  مجموعة الشؤون 
البنك وليد خال���د الياقوت ان 
املسؤولية االجتماعية وخدمة 
الزاوية  املجتمع متثل حج���ر 
في تعامالت البنك مع مختلف 
شرائح املجتمع مساهمة منه في 
التنمية وبناء مجتمع قادر على 
مواجهة كل املتغيرات اإلقليمية 
والعاملية، لذا كان للبنك السبق 
في إطالق العديد من املبادرات 
االجتماعية ودع���م الكثير من 
األنشطة والفعاليات املوجهة 

ملختلف الشرائح.

400 نشاط وفعالية 

وأشار الياقوت الى انه خالل 
الفترة م���ن 2010 الى اآلن فإن 
البنك قام برعاية واملشاركة في 
أكثر من 400 نش���اط وفعالية 
ش���ملت جميع فئات وشرائح 
املجتمع مع التركيز على الشباب 

وذوي االحتياجات اخلاصة.
وق���ال الياق���وت ان احتاد 
مصارف الكوي���ت في تقريره 
الدور االجتماعي  االخير حول 
للبنوك الكويتية أبرز دور بنك 
الفترة االخيرة،  بوبيان خالل 
التبرعات  حيث بلغت قيم���ة 
ومساهمات خدمة املجتمع للبنك 
حوالي 2.6 مليون دينار تشمل 
املساهمات والتبرعات اخليرية 
واالجتماعية واالنسانية وحصة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
العمالة ومس���اهمات  ودع���م 

اخرى. 
واس���تعرض الياقوت أبرز 
احلمالت التي نظمها البنك ومن 
البيئة اخلضراء  بينها مبادرة 
التي ينظمه���ا البنك بالتعاون 
اليونسكو وتهدف  مع منظمة 
الى غرس الكثير من القيم التي 
حتفز على احلفاظ على البيئة 

في نفوس النشء. 

الرئيسية التي تقوم على أساس 
تنفيذ املعامالت بأس���رع وقت 
وحتقيق أفضل جتربة للعمالء 
وان يكون بوبيان اجلهة املفضلة 
للشباب الكويتي الراغبني بالعمل 

في القطاع اخلاص.

بنك حديث

وش���دد التويجري على ما 
س���بق وأكده املاجد من سعي 
البن���ك لتأكي���د صورته كبنك 
شاب حديث مواكب للتطورات 
العاملي���ة واالقليمية من خالل 
إدارته الش���ابة ضارب���ا املثال 
مبوظفي مجموع���ة اخلدمات 
املصرفية الش���خصية والذين 

يشكل الشباب غالبيتهم.
وأضاف مقارن���ة بالبنوك 
االخرى والكثير من الشركات 
فإن متوس���ط اعمار موظفينا 
صغي���رة والكثير منهم وصل 
ال���ى مراكز قيادي���ة إميانا من 
الش���باب  البنك بإعطاء  إدارة 
دور قيادي مميز، الس���يما مع 
تسخير كل االمكانيات التدريبية 
واالكادميية التي متنحهم فرصا 
مميزة الكتساب خبرات مهنية 
وعملية جتعل خبراتهم كبيرة 

مقارنة بأعمارهم.

دعم االقتصاد 

من جانبه قال نائب الرئيس 
التنفيذي لبن���ك بوبيان عبد 
السالم الصالح ان بنك بوبيان 
كغيره من البنوك ينظر ويتابع 
اخلطط التي ميكن ان تطرحها 
الدولة واملش���روعات العمالقة 
التي ميك���ن ان تطرح من قبل 
ال���وزارات املعنية حتى ميكن 

للبنك املساهمة في متويلها.
وأوضح الصال���ح أن بنك 
بوبيان ميتلك سجال رائعا في 
متويل القطاع اخلاص املساهم 
في بناء االقتصاد احمللي حيث 
دخ���ل البنك خالل الس���نوات 
االخيرة في العديد من عمليات 
التمويل ملشروعات وشركات 
كبرى س���واء بصفت���ه املرتب 
الرئيسي املفوض للقرض أو أحد 

مرتبيه الرئيسيني املفوضني.
وأضاف ان البنك استمر في 
لعب دور مهم في سوق الصكوك 
خالل عمليات إصدار الصكوك 
اإلقليمية للمستثمرين العامليني 
عن طريق املش���اركة في هذه 
العمليات واكتساب اخلبرات فيها 
من أجل بناء محفظة الصكوك 
اخلاصة به، وفي نفس الوقت 
إبراز اس���م البنك بشكل أكبر 
وتعزيز سمعته كالعب نشط 
ومستثمر موثوق به مبا ميتلك 
من إملام وفهم ملش���اكل السوق 

واآللية الهيكلية للصكوك.
وأكد الصالح ان حصة البنك 
السوقية من متويل الشركات 
تضاعفت خالل الفترة من 2009 
الى 2014 حيث وصلت محفظة 
متويل الشركات الى حوالي مليار 
دينار في وقت تبلغ فيه حصة 
الس���وقية نحو %4.56  البنك 
مقارنة مع حصة لم تكن تتجاوز 

2.37% في عام 2009.

الموارد البشرية 

من جانبه استعرض مدير عام 
مجموعة املوارد البشرية عادل 
احلماد العديد من االمور التي 
تبرز االهتمام الذي توليه االدارة 
التنفيذي���ة للموظفني وجميع 
العامل���ني في البن���ك في إطار 
االستراتيجية التي مت وضعها 
والتي تركز على املوارد البشرية 
وزيادة خبراتها وتنمية قدراتها 
وتطويرها بالشكل الذي يحقق 
اه���داف البنك وخططه ليكون 
واحدا من اهم البنوك االسالمية 
على املستوى احمللي واالقليمي 

خالل السنوات املقبلة.
وأضاف ان بنك بوبيان أصبح 

البنك وطموحاته. 
ان���ه ال توجد  املاجد:  واكد 
أس���واق بعينها مستهدفة في 
الوقت احلال���ي ولكن بطبيعة 
احل���ال فإننا ننظ���ر الى دول 
الس���عودية  اخللي���ج خاصة 
واالمارات وقطر باإلضافة الى 

تركيا ومصر.

الحصص السوقية 

م���ن جانب���ه اس���تعرض 
التنفيذي في  الرئي���س  نائب 
بنك بوبي���ان عبداهلل النجران 
التويجري أسرار النجاح التي 
متكن م���ن خاللها بنك بوبيان 
من رفع حصصه السوقية في 
مختلف القطاعات مع توقعات 
باستمرار هذا النمو خالل االعوام 

املقبلة. 
ان  التويج���ري  وأوض���ح 
التمويل  احلصة السوقية من 
بصفة عامة ارتفعت من %2.3 
في ع���ام 2009 الى حوالي %6 
حاليا بينما ارتفعت حصة بنك 
بوبيان من متويل االفراد حتديدا 
من 1.2% الى أكثر من 8% حاليا، 
بينما يحتفظ أكثر من 12% من 
املواطن���ني الكويتيني البالغني 

بحسابات لدى البنك.
وأضاف ان كلمة السر فيما 
حتقق من اجنازات كانت )خدمة 
العمالء( التي جعلتنا نضع في 
االعتبار ان كل عمالئنا مميزون 
وانهم يستحقون االفضل ألن 
تلبية رغباتهم وطموحاتهم يجب 
ان تكون في مستوى اختيارهم 
لنا وبعبارة اخرى فإن اختيارهم 
لنا يجب ان يقابله رعاية وعناية 

واهتمام خاص. 
وأكد التويجري ان التواصل 
مع العمالء أمر أساس���ي يعمل 
البن���ك على تطوي���ر مختلف 
وسائله سواء من خالل اللقاء 
والتواصل املباشر عبر الفروع، 
حيث مت اختيار أفضل العناصر 
الوطني���ة لتكون ف���ي خدمة 
عمالئنا أو من خالل التواصل 
غير املباش���ر من خالل قنوات 
التواص���ل االجتماعي أو مركز 
االتصال واالنترنت واملوبايل 

وغيرها. 
وأشار التويجري الى ان أول 
القيم التي يرتكز اليها موظفو 
بوبيان في عملهم هي االهتمام 
بالعمالء الى جانب القيم االربع 
االخرى وه���ي العمل اجلماعي 
والنزاهة واالبتكار واالهتمام 
الى حصول  باملوظفني مشيرا 
البنك على جائزة سيرفس هيرو 
كأفضل بنك اسالمي في خدمة 
العمالء على مدار 4 س���نوات 

متتالية. 
وأض���اف ان كل ذلك يأتي 
متناغم���ا م���ع اه���داف البنك 

عند حدود السوق احمللي الذي 
أثبتنا أننا على قدر املنافس���ة 
أرق���ام حصصنا  فيه بدلي���ل 
السوقية املتنامية بوتيرة عالية 
ألننا وضعنا ف���ي االعتبار ان 
نكون ضمن اكبر خمسة بنوك 
اس���المية في العالم من خالل 
حتقيق التميز في كل ما نقوم به 
واالنفراد باخلدمات واملنتجات 
التي جتعلن���ا االقرب للعمالء 

تلبية ملختلف احتياجاتهم. 

إستراتيجية 2020 

من ناحية اخرى تطرق املاجد 
الى استراتيجية البنك اجلديدة 
التي اطلق عليها استراتيجية 
2020. وأوضح: نحن متفائلون 
بأن املستقبل اليزال يحمل الكثير 
للبن���وك واملؤسس���ات املالية 
اإلسالمية، سواء في الكويت أو 
املنطقة، نتيجة جميع املؤشرات 
التي تؤكد ارتفاع الطلب على 
اخلدم���ات واملنتج���ات املالية 
واملصرفية اإلس���المية، والتي 
باتت تشهد رواجا كبيرا حتى 
بني غير املسلمني، ألن األمر وإن 
ارتبط بأحكام الش���ريعة فإنه 
أيضا ارتبط مبا يقدم للعمالء 
من خدمات ومنتجات وحلول 
مصرفية تواكب التطور احلاصل 
حالي���ا ف���ي مختل���ف مناحي 

احلياة.
وانطالق���ا م���ن ذل���ك فان 
استراتيجية بنك بوبيان اجلديدة 
التوسع في  تقوم على أساس 
األسواق اخلارجية، بعدما جنح 
في تثبيت أقدامه في الس���وق 
احمللي ألنه مهما تزايدت فرص 
الداخل، فإنها  االس���تثمار في 
ستظل محدودة مقارنة بتطلعات 

محمود فاروق

أك���د نائب رئي���س مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
بن���ك بوبيان ع���ادل املاجد أن 
البنك حقق معظم األهداف التي 
شملتها االستراتيجية اخلمسية 
الكثير  )2010 – 2014(، وف���ي 
من األهداف جتاوز املستهدف 
منها، والبعض اآلخر وصل إلى 

مستويات مرضية.
جاء ذل���ك في لقاء صحافي 
أقامه البنك مبناسبة االحتفال 
مبرور 10 سنوات على تأسيس 
بنك بوبيان، حيث التقى عددا من 
ممثلي الصحف احمللية باإلدارة 
التنفيذية العليا للبنك، ومت خالل 
اللقاء استعراض ابرز اإلجنازات 
التي حتققت منذ البدء في تنفيذ 
االستراتيجية اخلمسية )2010 - 
2014( وكيف استطاع البنك من 
جتاوز التحديات التي واجهته 
الى مرك���ز متقدم  ووصول���ه 
ب���ني البنوك احمللي���ة. ورحب 
مبمثلي وسائل اإلعالم واللقاء 
بهم بهذه املناس���بة شاكرا لهم 
دعمهم املتواصل للبنك طوال 
الفترة املاضية مؤكدا على أهمية 
التواصل مع مختلف وس���ائل 

اإلعالم.

استحواذ الوطني 

وذكر املاجد: اسمحوا لي ان 
ارجع بالذاك���رة الى نهاية عام 
2008 عندما حصل بنك الكويت 
الوطني على موافقة بنك الكويت 
املركزي بشراء ما نسبته 40% من 
أسهم بنك بوبيان ليكون ذراعه 
االسالمية وهو ما حتقق بعد عدة 
أشهر وحتديدا في 15 سبتمبر 
2009 ليتق���دم بعدها الوطني 
بطلب آخر لرفع النسبة الى %60 
وهو ما متكن البنك من حتقيقه 
تقريبا بوصول هذه النسبة الى 

حوالي 59% حاليا.
وقال: وضعنا استراتيجيتنا 
مبشاركة واحدة من أكبر اجلهات 
االستشارية العاملية والتي قامت 
على أساس العودة إلى أساسيات 
العمل املصرفي والتركيز على 
السوق احمللي من خالل إعادة 
رس���م خارطة فروعنا وتقدمي 
خدم���ات ومنتج���ات جدي���دة 

والتركيز على خدمة العمالء.
وأكد املاجد: لذا فإن شغلنا 
الشاغل طوال السنوات اخلمس 
العمل على خلق  األخيرة كان 
شخصية مميزة لبنك بوبيان 
الكويتي  وتقدمي���ه للس���وق 
باعتب���اره بنكا كويتيا ش���ابا 
متميزا في خدمة العمالء وطرح 
املنتجات واخلدمات املتطورة 
التي تقدم ألول مرة في السوق 
احمللي وفق أحكام الش���ريعة 

اإلسالمية«.
وأش���ار املاجد ال���ى الهدف 
الرئيسي الذي مت وضعه وهو 
ان يكون البنك رقم 3 في الكويت 
ان االهداف  انطالقا من مب���دأ 
الكبرى حتتاج الى بذل جهود 
مضاعف���ة وهو ما عملت عليه 
اإلدارة التنفيذية مدعومة بثقة 
العمالء وتأييد مساهمينا واالهم 
كفاءة موظفين���ا ورغبتهم في 

حتقيق جناح مميز.
وأضاف: فإنه على الرغم مما 
حتقق خالل السنوات االخيرة 
فإننا نعتبر انفسنا ال نزال في 
بداية املش���وار ألننا نؤمن انه 
وطوال الفترة املاضية فإننا كنا 
في مرحلة إعادة البناء ووضع 
األسس التي تخلق لنا شخصية 
مميزة في سوق عالي التنافسية 
وانه ح���ان االن االنطالق نحو 
آف���اق اكب���ر لتحقي���ق الهدف 
املركز  الى  الرئيسي بوصولنا 
الثالث محليا واالنطالق آلفاق 

إقليمية وعاملية اكبر«.
وأكد املاجد ان غايتنا ال تقف 

عادل املاجد

عادل املاجد مع مديري »بوبيان« خالل املؤمتر الصحافي مبناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس البنك

أبرز اجلوائز التي حصل عليها بنك بوبيان
اجلائزةمصدر اجلائزةم
أفضل بنك إسالمي صاعد في العالم 2013 � 2014مجلة غلوبال فاينانس1
أفضل بنك إسالمي في الكويت 2012 � 2013 � 2014وورلد فاينانس2
أفضل بنك إسالمي بالكويت في خدمة العمالء 2010 � 2011 � 2012 � 2013سيرفس هيرو3
أفضل بنك مسؤول اجتماعيا في الكويت 2013أكادميية »تتويج« جلوائز التميز4
5Review Insurance Mena أفضل شركة تأمني تكافلي لعام 2013مجلة

أفضل صندوق استثمار إسالمي في الكويت لصندوق بوبيان للسوق مجلة »ذا بانكر الشرق األوسط«6
النقدي التابع بوبيان كابيتال 2013

أفضل خطة تدريبية وبرامج متخصصة للتدريب والتطوير لعام 2012 برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة7
ألكادميية اتقان التابعة لبنك بوبيان

Domestic Best Service Banking Premiumمجلة »ذا بانكر الشرق األوسط«8
أفضل برنامج الستقطاب العمالء 2013مجلة »بانكر ميدل إيست«9
أسرع البنوك احمللية منوا 2012 � 2013مجلة »بانكر ميدل إيست«10
أفضل بنك إسالمي في الكويت من 2010 الى 2014مجلة »أرابيان بزنس«11

الفوزان: 45 فرعاً في 2016

العتيقي: 60% منو أصول بوبيان كابيتال

جدول املؤشرات املالية وتطورها في الفترة من 2009 إلى 2014
النموسبتمبر 2009سبتمبر 2014أهم املؤشرات املالية )مليون دينار(

171.69%2.511924إجمالي األصول
222.30%1.744541إجمالي محفظة التمويل
136.14%287122إجمالي حقوق امللكية
300.18%5815اإليرادات التشغيلية

205.77%4916صافي إيرادات التمويل
98886.28%320األرباح التشغيلية

218)17(20صافي الربح )خسارة(
242435الديون غير املنتظمة

6.43%1.35%نسبة الديون غير املنتظمة إلى إجمالي محفظة التمويل
61.10%171.31%معدل تغطية الديون غير املنتظمة

احلساوي: 15 مشروعاً تقنياً  حديثاً 

قال مدير عام املبيعات وقنوات التوزيع في مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية فهد الفوزان ان بنك بوبيان 

خالل السنوات اخلمس االخيرة حرص على ان يكون له 
دائما السبق في طرح اخلدمات واملنتجات الفريدة واجلديدة 

على السوق الكويتي انطالقا من شعاره »نعمل باتقان« 
حيث ارتبطت عبارة ألول مرة في الكويت ببنك بوبيان 

بسبب حجم اخلدمات واملنتجات التي كان للبنك الريادة في 
طرحها. 

وأضاف »يستلزم منا العمل بإتقان ان نكون دائما سباقني 
وان نكون دائما عند مستوى طموحات عمالئنا ولذلك كان 

بنك بوبيان االول خالل االعوام الثالث االخيرة في الكثير من 
اخلدمات واملنتجات التي طرحها في السوق الكويتي بل وفي 
بعض األحيان األول على مستوى اخلليج أو الشرق األوسط، 

وبعضها كان مفاجأة للمنافسني والعمالء على حد سواء«.
وحول خطة الفروع قال الفوزان ان السنوات االخيرة شهدت 
نقلة نوعية في عدد فروع البنك والتي قفزت من 19 فرع في 

عام 2010 الى 30 فرعا حاليا مع وجود خطة طموحة لوصولها 
الى 40 في عام 2015 وحوالي 45 فرعا بحلول عام 2016.

أبرز اخلدمات واملنتجات التي كان بنك بوبيان أول من يقدمها في السوق الكويتي
تاريخ الطرحاخلدمة ـ املنتج

أغسطس 2014السحب باستخدام البطاقة املدنية
مايو 2013السحب من دون بطاقة مصرفية

ديسمبر 2014استعادة 5% نقدا عند استخدام بطاقات االئتمان
توفير اجهزة سحب آلي بعمالت مختلفة باالضافة 

مايو 2014الى الدينار

خدمة ايداع العمالت اجلديدة
سبتمبر 2014عبر اجهزة السحب اآللي

أكتوبر 2012التمويل الطبي والصحي من دون ارباح
يونيو 2014افتتاح اربعة افرع في شهر واحد

يناير 2012حمالت الكل رابح مع بوبيان
يوليو 2012توصيل العيادي الى العمالء

ابريل 2014خدمة ويسترن يونيون لتحويل االموال الكترونيا
مارس 2014خدمة اإليداع املتعدد للشيكات

خدمة الترحيب بالعميل باسمه عن طريق مركز 
فبراير 2014االتصال

أول بنك في الشرق األوسط تقوم شركة ڤيزا 
أغسطس 2014انترناشيونال بعمل دراسة حالة عنه

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال صالح احمد 
العتيقي انه مت تفعيل الشركة في عام 2010 وقد قامت الشركة 

بإنشاء قسم إدارة األصول ليكون مسؤوال عن توفير نطاق 
واسع من اخلدمات واملنتجات االستثمارية التي تتماشي مع 

متطلبات عمالء بنك بوبيان.
وأضاف: منذ ذلك الوقت، جنح قسم إدارة األصول في إطالق 

عدد من الصناديق االستثمارية ومنها: صندوق بوبيان 
للعقارات الكويتية، وصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار 
الكويتي، وصندوق بوبيان للسيولة بالدوالر األميركي. كما 

استطاع أن ينمي األصول املدارة، حيث ارتفعت األصول 
املدارة بشكل ملحوظ في 2014 ومن املتوقع أن يصل معدل 
النمو في 2014 إلى 60%. وأكد العتيقي انه باإلضافة إلى ذلك، 
فإن قسم إدارة األصول يأمل في التوسع في الصناديق التي 
يقدمها لتشمل كافة فئات العمالء وتغطي العديد من األصول 

بطريقة تتالءم مع اخلطة االستراتيجية ملجموعة بوبيان. 

أوضح مدير عام مجموعة تكنولوجيا املعلومات د.وليد 
احلساوي ان أبرز التحديات التي واجهت بنك بوبيان قبل 
خمس سنوات كانت العودة الى أساسيات العمل املصرفي 

وهو ما استلزم اعادة تخطيط وبناء البنية التحتية اخلاصة 
بخدمات العمالء االفراد والشركات وهو ما تطلب رصد املزيد 

من االستثمارات لتطوير شبكة خدمات البنك. 
وأضاف ان ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العمالء وبالتالي 
فان عدد العمليات املصرفية باستخدام كافة القنوات تضاعف 

خالل السنوات االخيرة مقارنة بنسب منو معتدلة للبنوك 
االخرى وهو حتد آخر يضاف الى التحديات التي واجهت 
البنك.  وأشار د.احلساوي الى ان االدارة التنفيذية كانت 

على دراية كاملة بهذه التحديات ولذلك كان القرار باالستثمار 
بقوة في مختلف القنوات املصرفية لتواكب التطورات التي 

تشهدها اخلدمات واملنتجات. وأضاف ان البنك جنح في طرح 
اكثر من 15 مشروعا جديدا يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات 

التقنية، مشيرا الى ان اهم ما مييز بنك بوبيان هو سرعة 
التنفيذ واالستجابة السريعة ملتطلبات العمالء.  وضرب مثاال 

بالسحب من اجهزة السحب اآللي باستخدام البطاقة املدنية 
الذكية والتي كان بنك بوبيان اول من طرحها على مستوى 

املنطقة الى جانب امكانية السحب بدون بطاقة مصرفية 
والتي اليزال البنك منفردا بها على مستوى الكويت، مشيدا 

في الوقت نفسه بفريق العمل املبدع في البنك والذي قام 
بتطوير معظم اخلدمات بجهود ذاتية بدرجة عالية من االتقان 

وخالل وقت قياسي.
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»بيتك«: االهتمام باملوظف إستراتيجية 
لتطوير األداء ومواجهة املنافسة

قال مدير عام املوارد البش���رية واخلدمات 
العامة في بيت التمويل الكويتي )بيتك( زياد 
العمر ان حصول موظفي »بيتك« على الشهادات 
العلمية واملهني���ة املتخصصة الرفيعة، ميثل 
حافزا ايجابيا للكوادر البش���رية في »بيتك« 
ويس���اهم في االرتقاء مبستوى األداء ويعزز 
القدرات على املنافس���ة والتميز، مشددا على 
ان »بيتك« يوفر بكل الس���بل واالشكال ما من 
شأنه مساندة جهود موظفيه للمضي قدما في 
تطوير انفسهم علميا وعمليا من خالل دورات 
تدريبية نوعية ومتخصصة ودراسات وشهادات 
إضافية تكس���بهم املزيد من املعرفة واخلبرة 
ومواكبة املس���تجدات محليا وعامليا في كافة 

االنشطة واالعمال.
وأض���اف العمر في تصريح صحافي خالل 
تكرميه، مدير حتليل االئتمان طارق غازي هزمي، 
 CFA حلصوله على شهادة احمللل املالي املعتمد
بعد اجتياز اختبار 3 مستويات، وتقديرا جلهوده 
املبذولة في تطوير إمكانياته العلمية، بان جناح 
موظفي »بيتك« في اجتي���از دورات تدريبية 
واحلص���ول على ش���هادات متخصصة خارج 
أوقات العمل، أمر يجب ان يقدر ويثمن، الفتا 
الى ان هذه املبادرات من املوظفني تؤكد رغبتهم 
في احملافظة على ريادة املؤسس���ة وحتس���ني 
مؤشرات االداء فيها، وتعبر عن االنتماء والوالء، 
وحتمل مس���ؤوليات أكبر والرغبة في حتقيق 
إفادة نوعية متميزة لبيئة العمل وأس���اليب 

االداء ومعدالته.

وأشار العمر الى انه في ظل التحديات التي 
املنافسة  الواقع االقتصادي واحتدام  يشهدها 
على املس���توى احمللي واإلقليمي، فإن الكفاءة 
واألداء العالي وتكامل مهارات ومعارف املوظفني 
بش���كل عام، واحملللني املاليني واملتخصصني 
في مجال االس���تثمار والتقييم املالي وغيرها 
من التخصصات داخل البنك، يشكل ضرورة 

ومعيارا للتميز.
من جانبه، قال مدير عام التمويل في »بيتك« 
بيتر فيرهوفن، ان شهادة احمللل املالي املعتمد 
CFA تساهم في تطوير وتعزيز املهارات األساسية 
ف���ي التخصص االس���تثماري، وإدارة محافظ 
االس���تثمار والتقييم املالي لألعمال التجارية 
وتقييم األص���ول، وأخالقيات العمل، واألمور 
القانوني���ة وغيرها، االمر ال���ذي يثري العمل 
ويضيف الكثير على إمكانيات ومهارات موظفي 
التمويل، ويرتقي الى املعايير العاملية مبواصفات 
املوظف املثالي من حيث اإلمكانيات واملعرفة 

املصرفية.
وأضاف فيرهوفن ان هذه الش���هادة تضع 
احلاصلني عليها في صفوة املتخصصني ومتنح 
جهودهم الكثير من االحترام واملصداقية التي 
تفيدهم في كل مرحلة من مراحل مس���تقبلهم 

املهني.
وأعرب بدوره طارق هزمي عن شكره ل� »بيتك« 
وفخ���ره باالنتماء له، مضيفا ان هذا الدعم من 
»بيتك« سيدفعه نحو مزيد من التقدم واملثابرة 

واجلد في العمل والتحصيل العلمي.

زياد العمر مكرما طارق هزمي بحضور فيرهوفن 

CFA تكرمي موظف حصل على شهادة

»أنكو الصناعية« و»حيات للرخام« و»توب دوور«

شركات جديدة تنضم ملعرض 
»الصناعات والبناء« الرابع

أعلنت كل من مختبرات أنكو الصناعية، وشركة 
مصنع حيات للرخام، وشركة توب دوور لألبواب 
الداخلية، عن انضمامها للمش����اركة في الدورة 
الرابعة ملعرض الصناعات والبناء، الذي تنظمه 
كل من شركة الصناعات الوطنية و»اكسبو تاج« 
للمعارض واملؤمترات خالل الفترة من 7 إلى 10 
ديس����مبر 2014 في فندق اجلميرا الكويت حتت 
رعاية وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر أبل.

وبهذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
أنكو الصناعية عبدالعزيز  لش����ركة مختبرات 
العبيدان إن الشركة تهدف من خالل مشاركتها 
في معرض الصناع����ات والبناء الرابع، لتعزيز 
دورها في النهضة العمرانية التي تشهدها البالد، 
وخاصة في املشاريع السكنية ومشاريع البنية 
التحتية ومشاريع املستشفيات واملباني احلكومية 

ومشاريع القطاع اخلاص.
وأوضح العبيدان أن الشركة ستقدم خالل 
املع����رض خدماتها ف����ي مجال فح����ص التربة 
وفحوصات املواد اإلنشائية، للمواطنني أصحاب 
القسائم السكنية وللمكاتب الهندسية واملقاولني 
العاملني في املشاريع اإلس����كانية والعمرانية، 
مش����يرا إلى أن خدمات الش����ركة تشمل كذلك 
أعمال املس����احة واملعايرة والتقييم اإلنشائي 
للمباني والفحوصات البيئية وفحوصات األوتاد 

اخلرسانية.
وحول أهم املش����روعات التي قامت الشركة 
بإجنازها أو املس����اهمة فيها، ذكر العبيدان أنها 
شاركت في مشاريع حيوية مثل مشروع جسر 
جابر ومباني مدينة صباح األحمد، ومش����روع 
مدينة صباح السالم اجلامعية بالشداداية، الفتا 
إلى أنه جار العمل اآلن مبشروع املصفاة اجلديدة 
في الزور ومشروع مركز جتمع النفط اجلديد 
لشركة نفط الكويت، ومشروع القسائم الصناعية 

بالشدادية، وغيرها من املشاريع العمرانية.

»حيات للرخام«

بدوره، قال املدير التنفيذي لش����ركة مصنع 
حيات للرخام محمود أبو س����خيلة إن انضمام 
الشركة للدورة الرابعة من املعرض يأتي بهدف 
اطالع العمالء بالكوي����ت وتعريفهم مبنتجات 
الش����ركة والتي تش����مل جميع أن����واع الرخام 
واجلرانيت واحلجر، باإلضافة إلى قيامها بتنفيذ 
جميع الرسومات بالكويت وعمل العينات للعمالء 
وتلبية طلباتهم واملوافقة عليها قبل تنفيذها، 
وذلك حتى يك����ون العميل على رضا كامل بعد 

تنفيذ الرسومات لتفادي أي مشاكل، مشيرا كذلك 
إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال الرخام واحلجر 
للمشاريع الكبرى والصغرى احلكومية واخلاصة، 
إضافة إلى أعمال الڤلل وجميع متطلبات السوق، 

لكونها شركة متخصصة في هذا املجال. 
وأشار إلى أن املشاريع اجلديدة املطروحة في 
البالد أنعشت السوق احمللية، وأصبح هناك زيادة 
في الطلب في مجال أعمال الش����ركة، معربا عن 
أمله بأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بدعم هذه 
املنتجات الوطنية، ومنح املزيد من التسهيالت 
وكذلك املالية، وتوفير قس����ائم صناعية بديلة 
مبس����احة أكبر من املوجود وبسرعة ملن ميلك 

رخصا صناعية قدمية، في هذا املجال.
وأوضح أن الش����ركة ستطرح للزوار خالل 
املعرض، جميع أنواع احلجر الطبيعي والصناعي 
وجميع أنواع الرخام الطبيعي والصناعي وجميع 
أنواع اجلرانيت )اإليطالي - البرازيلي - االسباني 
- السعودي - الهندي( وجميع أعمال الرخام 
املشغول واملتداخل والرسومات حسب املخططات 

بواسطة »ويتر جيت«. 
وذكر أن الشركة أجنزت العديد من املشروعات 
املهمة ومنها، مبنى معرض KOC باألحمدي، ومعهد 
الدراسات التشريعية والقضائية مبدينة الكويت، 
التابع للشباب والرياضة،  ومبنى »البولينغ« 
ومبنى محافظة األحمدي، إضافة إلى العديد من 

مشاريع الڤلل اخلاصة. 

»توب دوور« 

من جهته، أوضح املدير العام لشركة »توب 
دوور« لألبواب الداخلية محمد جاس����م سراب 
أن انضمام الشركة للدورة الرابعة من معرض 
الصناع����ات والبناء يأتي في إطار االطالع على 
آخر مستجدات قطاع اإلنشاء والتعمير، مشيرا 
إلى أن جتارة مواد البناء والتعمير في الكويت 

تشهد نهضة كبيرة.
وأشار سراب إلى أن الشركة ستطرح خالل 
املع����رض، مجموعة من األب����واب الداخلية من 
ال� )p.v.c( اخلاصة ألبواب احلمامات والغرف 
واملطابخ واملقاومة للرطوبة والعازلة للصوت 
والتي تعتبر بديلة لألبواب اخلشبية وهي عملية 

وسهلة الفتح واإلقفال. 
ولفت الى أن الش����ركة أجن����زت العديد من 
املش����روعات، من خالل تركيبها أبواب داخلية 
للقس����ائم والعم����ارات ف����ي مختل����ف مناطق 

الكويت.

عبدالعزيز العبيدانمحمود أبوسخيلة محمد جاسم

Q8 األهلي الكويتي« يرعى مهرجان املأكوالت األول«
عدد الزائرين ألكثر من 50 
ألف زائر خالل أيام املهرجان 
الذي يعتبر احلدث الضخم 
األول م���ن نوعه الذي يقام 
في الكويت، الفتا الى سعي 
البنك املستمر لتقدمي أنشطة 
ترفيهية واجتماعية جديدة 
بص���ورة مبتك���ره وغير 

تقليدية لعمالئه.
 Q8 أما الشريك في شركة
لإلنتاج ميش���يل امبروس 
فقال: »هدفنا من هذا احلدث 
السنوي هو تسليط الضوء 
على تنوع األطباق الكويتية، 
إبراز مواهب  الى  باإلضافة 

الطهي احمللية«.
وسيس���لط املع���رض 
أكثر من 55  الضوء عل���ى 
مطعما ينفرد كل مطعم منهم 
بأطباقه الش���هية والفريدة 
املعدة بوصفات ومنتجات 
محلية، كما سيعطي »الطهاة« 
املش���اركون ف���ي املهرجان 
فرصة للحاضرين لتجربة 
وتعلم مه���ارات الطهي. أما 
املنطق���ة اخلاصة باألطفال 
فس���تحتوي على مأكوالت 
خاصة باألطفال الى جانب 
األلع���اب واألنش���طة التي 

ستقام ألجلهم.

ف���ي  س���تيوارت لوك���ي 
املناسبة  تعليقه على هذه 
ان »األهلي الكويتي« يضع 
املسؤولية االجتماعية في 
مقدمة أولوياته، معربا عن 
سعادته لرعاية هذا احلدث 
الضخم، الذي يوفر منصة 
جدي���دة للمجتمع الكويتي 
ليس فقط للطهاة، بل أيضا 
للذواقة الذين يبحثون عن 
لت���ذوق األطعمة  جترب���ة 
املختلفة وفرصة للتعرف 
على املأكوالت املختلفة في 

املجتمع الكويتي.
وتوق���ع لوكي أن يصل 

أعل���ن البن���ك األهل���ي 
الكويتي عن رعايته ملهرجان 
املأكوالت األول Q8، واملقرر 
إطالقه في فصل الربيع في 
الهواء الطلق لعشاق الطعام 
في أرض املعارض الدولية 
خ���الل الفترة من 5 حتى 7 
م���ارس 2015، أس���هاما من 
البنك في اطار حرصه على 
تقدميه لكافة أوجه الرعاية 
والدعم ملختلف األنش���طة 

االجتماعية.
وق���ال مدير ع���ام إدارة 
اخلدمات املصرفية لألفراد 
في البن���ك األهلي الكويتي 

ستيوارت لوكي 

www.lexusshortfilms.com جتسد شعار »احلياة مدهشة« وعبر املوقع

إطالق النسخة اإللكترونية من سلسلة »لكزس« لألفالم القصيرة

سعي شركة لكزس لتسليط 
الضوء على التصميم اجلديد 
لعالمتها التجارية واألحاسيس 
املتج����ددة التي حترص على 
حتفيزها من خالل تصاميمها 
الش����ائقة، تتبن����ى ش����ركة 
لكزس وبالتعاون مع شركة 
التي تشاطرها  وينش����تاين 
روح االبتكار واإلبداع مخرجني 
جديدين قاما بإخراج سلسلة 
القصيرة املميزة  من األفالم 
والتي س����تكون مصدر إلهام 
الكثير من املشاهدين. ونحن 
على ثقة بأن هذين الفيلمني 
املصممني مبنته����ى اجلمال 
سيخطفان قلوب اجلميع من 
كاف����ة الثقافات وذلك بفضل 
جناح كل منهما في التعبير 
عن احلياة بط����رق مبتكرة 
ومدهش����ة، أسهمت في إبراز 
املواهب الفذة للجيل اجلديد 
أمام  من املخرجني وعرضها 

اجلمهور العاملي«.
يذك����ر أن كب����ار النق����اد 
العاملي����ني والضليع����ني في 
عالم الس����ينما أشرفوا على 
الفيلمني ورفدوا  سير صنع 
كال من ساتسوكي أوكاوا وكني 
أوتش����ياي وجون جولدمان 
بخبراتهم الكبيرة خالل جميع 

مراحل العملية اإلبداعية التي 
جتسد شعار »احلياة مدهشة«، 
ومن أبرز النقاد املمثلة كيت 
هوملز )ذا جيفر، ووندر بويز( 
واملخرج جاستني تشادويك 
ل����وجن ووك تو  )ماندي����ال: 
فري����دوم، توليب فيفر الذي 
س����يطلق الحق����ا( واملخرج 
س����يمون كرتس )ماي ويك 
ويذ مارلني، وومان إن جولد 
الذي سيطلق الحقا( واملخرج 
أنتوني فوك����وا )بروكلينز 
فاينس����ت، ترينين����غ داي، 
ساوثبو الذي سيطلق الحقا( 
واملخ����رج فيليب نويس )ذا 
جيفر، ذا كوايت أميريكان(.

وبالتزامن مع استمرارها 
في تق����دمي منتجات مبتكرة، 
تأخذ شركة لكزس على عاتقها 
الفنية  االرتقاء باألس����اليب 
وابتكار أعمال ترفيهية مؤثرة 
عبر خلق أجواء مترفة حتمل 
في طياتها حلظات وأحاسيس 
استثنائية. ومن شأن مبادرة 
لكزس لألفالم القصيرة التي 
حتمل اسم »احلياة مدهشة« 
والتي تقام بالتعاون مع شركة 
املبتكرين  وينش����تاين دعم 
الشباب ومس����اعدتهم على 

إبداع أفكار جديدة.

لوس أجنيليس. حيث تدور 
أحداث الفيلم في مكان عمل 
»راندال«، رجل األمن الهادئ 
ال����ذي ميضي حياته متخيال 
احلياة التي يخفيها كل عامل 
في السوق. واختار املخرج 
جولدمان تسليط الضوء على 
مخيلة »راندال« اخلصبة من 
جهة واجلمال البصري الذي 
مييز السوق من جهة ثانية، 
وذلك من خالل استخدام كاميرا 
»فانتوم فليكس« عالية الدقة 
والتي تعتبر أحدث ابتكارات 
عالم السينما في مجال احلركة 

البطيئة. 
من جهت����ه، ق����ال املمثل 
الرئيس����ي للمكتب التمثيلي 
لش����ركة تويوتا في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
تاكايوك����ي يوشيتس����وغو: 
»حت����رص ش����ركة لك����زس 
عل����ى الدوام عل����ى تقدمي ما 
العمالء،  يتخطى توقع����ات 
سواء عبر املركبات الفاخرة 
التي تصنعها أو عبر توفير 
جتارب مترفة تخص بها جميع 
العمالء، حيث قدمت من خالل 
منتجاتها اجلديدة تصاميم 
خالقة وملفتة وجتارب قيادة 
أكث����ر تفاعلية. وف����ي إطار 

دبي: تعاونت كل من شركة 
لكزس وشركة وينشتاين من 
جديد في العام 2014 إلنتاج 
فيلمني قصيري����ن جديدين 
الس����نوية  ضمن نس����ختها 
الثانية من سلس����لة لكزس 
لألفالم القصيرة التي جتسد 
شعار »احلياة مدهشة«. وعقب 
العرض األول املذهل في كل من 
نيويورك ولوس أجنيليس هذا 
الصيف باالضافة الى العروض 
املتعددة في مختلف املهرجانات 
السينمائية حول العالم، فقد 
مت إطالق الفيلمني القصيرين 
 Market أورز«  »مارك����ت 
Hours(( و»أوبيريشن بارن 
 )Operation Barn Owl( »أول
ي����وم 27 أكتوبر على املوقع 
lexusshortfilms. االلكتروني
com ليتمك����ن اجلمهور من 

االستمتاع مبشاهدتهما.
وجنح فيلم »أوبيريشن 
ال����ذي أخرجه  ب����ارن أول« 
ساتس����وكي أوكاوا وكتب����ه 
بالتعاون مع كني أوتش����ياي 
في جمع التشويق والشغف 
عبر املزج بني عرض الزواج 
الطريق����ة األميركية  عل����ى 
واملشاعر احلساسة واملرهفة 
اليابانيون.  التي يتحلى بها 
وي����روي الفيلم قصة »إلني« 
وأصدقائه����ا الذين يتحدون 
معا ملساعدة صديقها املقرب 
»جونا« عل����ى ابتكار طريقة 
رائعة يطلب فيها الزواج من 
حبيبته. لكن يجب على »إلني« 
التي  التغلب على مشاعرها 
تكنها جتاه »جونا« وتناسي 
أي وعود قدمية قطعاها على 
أنفسهما في سبيل إمتام عرض 

الزواج بالشكل املطلوب.
أما فيل����م »ماركت أورز« 
الذي أخرجه جون جولدمان 
فقد استلهم من سوق »جراند 
سنترال ماركت« وسط مدينة 

بهدف االستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة ومتكينها

»الوطني« يواصل حملته لتوظيف وتدريب الكويتيني حديثي التخرج
على مؤهالتهم وتسجيلهم في 
برامج تدريب تتمتع بأعلى 
مس����تويات املهني����ة واألداء 
لتمكنهم من اكتساب املهارات 
املطلوبة. وأشار العبالني إلى 
أن »الوطني« يضع مس����ألة 
البشرية على رأس  التنمية 
أولوياته، ويهدف من خالل 
هذه احلملة إلى اس����تقطاب 
الكوادر  وتدريب وتطوي����ر 
الش����ابة وتوفير  الوطني����ة 
الفرص الوظيفية املالئمة لها 
وذلك في إطار استراتيجية 
البنك الهادفة إلى الريادة على 
مستوى اخلدمات من خالل 
الك����وادر وتوظيف  متك����ني 
الكفاءات البشرية احملترفة.

البنك س����نويا  ويوف����ر 
العديد من البرامج التدريبية 
موجهة للخريجني والطلبة 
إلى جانب البرامج االحترافية 
املتخصصة ملوظفيه، ويأتي 
في مقدمها برنامج الش����باب 
وبرنام����ج التدريب الصيفي 

املدارس  الس����نوي لطلب����ة 
والكلي����ات لعمالء حس����ابي 
األزرق والش����باب، وبرنامج 
»أكادميي����ة الوطن����ي« وهو 
مخصص حلملة الش����هادات 
اجلامعية من الكوادر الكويتية 
الشابة التي مت اختيارها للعمل 
في البن����ك. ويحرص البنك 
الوطني على تقدمي سلسلة من 
الدورات التدريبية والبرامج 
األكادميية احملترفة باعتباره 
من رواد املؤسسات املصرفية 
ف����ي املنطقة في تبني برامج 
تدريبية للموظفني، كما يلتزم 
البنك الوطني بدعم الشباب 
الكويت����ي والعمالة الوطنية 
كأحد أكب����ر اجلهات توظيفا 
ف����ي القطاع اخلاص. وميكن 
للراغبني بااللتحاق للعمل في 
البنك الوطني تقدمي طلباتهم 
 ،careers@nbk.com من خالل
أو زيارة إدارة املوارد البشرية 
الوطني  البن����ك  في مبن����ى 

الرئيسي الثاني.

إمكاناتهم املهنية قبل التحاقهم 
للعمل في إدارات البنك. وقال 
مدير ع����ام مجموعة املوارد 
البش����رية في بن����ك الكويت 
إن  العبالني  الوطني عم����اد 
البنك الوطني يولي اهتماما 
كبيرا ف����ي تعيني اخلريجني 
من الكوادر الوطنية الشابة. 
إقباال  وتش����هد هذه احلملة 
الفتا من الش����ابات والشباب 
الراغبني بااللتحاق للعمل في 
البنك ما يؤكد على ريادة البنك 
الوطني كمؤسسة مصرفية 
وقدرت����ه عل����ى اس����تقطاب 
الوطنية وتوظيف  الكفاءات 
الشباب الباحث عن التطور 

واالحتراف. 
وأضاف العبالني أن ادارة 
البنك  البش����رية في  املوارد 
الوطني تس����تقبل املتقدمني 
يوميا م����ن حملة الدبلوم أو 
الش����هادة اجلامعي����ة الذين 
البنك  يرغبون بالعم����ل في 
الوطني، حيث تقوم باالطالع 

يوفر بنك الكويت الوطني 
فرصا للش����ابات والش����باب 
الكويت����ي حديث����ي التخرج 
من حملة ش����هادات الدبلوم 
أو الشهادة اجلامعية للعمل 
الوطني،  البنك  ضمن عائلة 
وذلك في اط����ار حملة »تبي 
وظيفة العم����ر« التي تهدف 
إلى توظيف وتدريب الكوادر 

الوطنية الشابة.
وتستمر هذه احلملة على 
العام، حيث تس����تقبل  مدار 
اخلريجات واخلريجني اجلدد 
من حملة شهادات الدبلوم أو 
الش����هادة اجلامعية. وتأتي 
البنك  في إطار استراتيجية 
الش����باب  ف����ي  لالس����تثمار 
وتطوي����ر كفاءاتهم وتقدمي 
الفرص الوظيفية املناس����بة 
الوطني  البنك  لهم. ويق����دم 
برام����ج تدري����ب للمتقدمني 
ضمن هذه احلملة اس����تنادا 
إلى مؤهالتهم العلمية وذلك 
في خط����وة تأهيلية لتعزيز 

عماد العبالني

العبالني: البنك 
يولي اهتمامًا كبيراً 
بتعيني اخلريجني 

من الكوادر الوطنية 
الشابة
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»الغامن موتورز« تفتتح معرض
 »هوندا« اجلديد في الشويخ

احتفلت »الغامن موتورز«، املوزع الوحيد املعتمد لسيارات 
هوندا في الكوي����ت، بافتتاح معرضها اجلديد واملس����تقل في 
الش���ويخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة صناعات 
الغامن عمر الغامن ووفد من شركة ه���وندا اليابان ضم رئيس 
الوح���دة االقليمية للشرق األوس���ط وأفريقيا يوشوكي هوري 
ومدير عام أول في هوندا ملنطقة الش����رق األوسط شونيشي 
أوش����يدا ومدير عام أول الشبكات والتطوير في هوندا ملنطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا هشام الهواري.
وبهذه املناس����بة، صرح عمر الغ����امن »منذ ان بدأت العالقة 
بني صناعات الغامن وشركة هوندا في عام 2013، ونحن نعمل 
بجد واجتهاد إلقامة شراكة وثيقة، وأنني فخور بالتقدم الذي 

أحرزناه خالل تلك الفترة«، وأفاد بأن افتتاح معرضنا اجلديد 
اليوم يعد مرحلة جديدة جلهودنا املشتركة، ونتطلع الى مزيد 
من التوسعات مس����تقبال لتواكب املتطلبات السريعة للسوق 

الكويتي.
وبدأ االفتتاح بقص الشري���ط، ق���ام بعدها الغامن مبراف���قة 
الوفد اليابان����ي في جولة داخل املعرض ال��جديد بدأت بصالة 
العرض الرئيسية التي تتميز بالرحابة والسعة، وأيضا التنظيم 
في توزيع الس����يارات املعروضة بطريقة مميزة تعكس هوية 
الشركة، كما شملت اجلولة املكاتب اإلدارية باملعرض ومنطقة 
تسليم السيارات، ضم املعرض أيضا مكاتب لشركات التمويل 
والتس����هيالت التي تقدم للعمالء حلوال واسعة ومرنة لطرق 

الدفع املناسبة. ويأتي افتتاح املعرض اجلديد تعبيرا آخر عن 
رؤية »الغامن موتورز« واستراتيجيتها في تعزيز توسعها في 
الكويت واالرتقاء بعملية بيع وخدمة السيارات إلى مستويات 
أعلى وأفضل، إضافة إلى رفع مستوى العالقة مع العمالء وتقدمي 
أفضل جتربة مشوقة للبيع، واالرتقاء مبستوى اخلدمة ابتداء 
م����ن حلظة دخول العميل إلى املع����رض وحتى حلظة انطالقه 
بالسيارة اجلديدة. وميكن للعمالء بعدها االستفادة من طرق 
التأمني املرنة وبرنامج الصيانة الدورية حتت الكفالة، وصوال 
إلى أعلى مستويات اخلدمة النوعية التي يقوم بها اخصائيون 
وتقنيون مؤهلون وباس����تخدام أح����دث املعدات وأفضل قطع 

الغيار األصلية.

ويتميز مركز خدمة س����يارات هوندا املوجود في الشويخ 
بتصميمه الواس����ع واحلديث، وقاعة انتظار عصرية مجهزة 
بوسائل ترفيهية للعمالء أثناء انتظارهم تشمل شاشات تلفزيون، 
كراسي مساج، ركن ألعاب الكترونية، ستااليت وانترنت السلكي 
مجاني. يرحب املعرض اجلديد في الشويخ باستقبال زواره من 
السبت إلى اخلميس من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا ومن 4:30 
مساء حت��ى 8:30 ليال. وتعد »الغامن موتورز« املوزع الوحيد في 
الكويت ملنتجات هوندا اليابانية العمالقة من السيارات ومنتجات 
ومع����دات الطاقة، باإلضافة إلى احمل����ركات واملعدات البحرية، 
والدراجات النارية، وتلتزم الش����ركة بتوفير أنسب اخلدمات 

واحللول املميزة ابتداء من حلول الدفع امليسرة واملرنة.

الشركة حريصة على االستثمار في الطاقات الوطنية الشابة

»زين« الشريك االجتماعي لـ »سوق قوت«

الغذائية  على املنتج����ات 
احمللي����ة وإب����داء آرائه����م 

ملصنعيها وجها لوجه.
ونوه����ت الش����ركة أن 
املع����رض س����يقدم أيضا 
الفعاليات  مجموعة م����ن 
الثقافي����ة الت����ي تش����جع 
الزائري����ن عل����ى التعرف 
أكثر على املهارات احلرفية 
والفني����ة،  والزراعي����ة 
والت����ي تضم ورش العمل 
واحملاض����رات الت����ي تقام 
في الهواء الطلق ويشارك 
العديد من  فيها اخلب����راء 
املعلومات الثرية ذات الصلة 
بأقسام املعرض املختلفة، 
ومنه����ا املأكوالت الغذائية 
احمللية، واحلرف اليدوية، 
واالستعراضات املوسيقية، 
وأنشطة لألطفال، وغيرها 

الكثير. 
وعما س���تقدمه الشركة 
بخالف رعايتها لهذا احلدث 
فقد أوضحت زين أنها ستكون 
حاضرة مبش���اركة مميزة 

في »سوق قوت« من خالل 
)ركن زين(، حيث ستقوم 
باستعراض أحدث األجهزة 
الذكية لعمالئها، وتعرفهم 
على أحدث خدماتها التي تقدم 
لهم أفضل جتربة اتصاالت، 
باإلضافة لتنظيم العديد من 
الفعاليات واملسابقات التي 
ستشهد جتاوبا مع اجلمهور، 
منها فعالي���ة )البحث عن 
الكنز(، والتي تضم فقرات 

مشوقة لزوار املعرض. 
ومن منطل���ق حرصها 
إلشراك موظفيها في جميع 
التي  الفعاليات واملبادرات 
تتبناها كشفت الشركة أنها 
س���تخصص يوما شهريا 
ملش���اركي »س���وق قوت«، 
بحيث س���يقومون بزيارة 
مقرها الرئيسي في الشويخ 
 )Qout Caravan( عن طريق
وعرض منتجاتهم ومشاركة 
جتربة املعرض حصريا مع 

موظفيها.
اجلدير بالذكر أن شركة 
زين مس����تمرة بتشجيع 
الت����ي تعن����ى  املش����اريع 
بإجنازات وجهود الشباب 
الكويتي املتميز، وذلك من 
خالل تبنيه����ا للعديد من 
املب����ادرات املتميزة ومنها 
مبادرة Zain Great Idea التي 
أطلقتها الشركة الحتضان 
املشاريع الشبابية الصغيرة 
املبتكرة بهدف توفير بيئة 
عمل مناس����بة أمام طاقات 
وإبداعات الشباب الكويتي، 
وتهيئته لالنخراط في عالم 
التج����ارة واألعمال وفتح 
باب االستثمار أمام أفكاره 
الطموحة، مبينة أنها تؤمن 
بأهمية تنمية كوادر شبابية 
واعية ومدربة قادرة على 

العمل باحتراف ومهنية.

بش����كل متواص����ل لتحفز 
الطاقات احمللية على دفع 
منتجاتهم الوطنية مبا يعود 
بالنفع على اقتصاد الدولة، 
وخصوصا أن »سوق قوت« 
يس����تقطب أعدادا غفيرة 
الش����غوفة  من اجلماهير 
بالتعرف عل����ى املنتجات 
الت����ي مت تصنيعها محليا 
بإدارة الش����باب الكويتي، 
والتي وصلت إلى أكثر من 
15.000 زائر في املوس����م 

املاضي.
وبينت زين أن مبادرة 
»سوق قوت« متثل فرصة 
الكويتي  حقيقية للشباب 
الس����تعراض منتجاته����م 
احمللية والتعرف على آخرين 
يشاطرونهم الشغف ذاته، 
حيث ل����ن يرتكز املعرض 
على استعراض املنتجات 
فحسب، بل يشكل جتمعا 
رائعا لتبادل وطرح األفكار، 
ويقدم نقطة جذب للجمهور 
من جميع األعمار للتعرف 

أعلنت شركة االتصاالت 
املتنقل����ة زين الكويت عن 
شراكتها الرئيسية للموسم 
 Qout الثاني من »سوق قوت
Market«، وه����ي املب����ادرة 
الشبابية األكبر من نوعها 

في الكويت.
وأوضحت زين في بيان 
صحافي أن هذه الش����راكة 
تأتي في إطار استراتيجيتها 
للمس����ؤولية االجتماعية 
واالستدامة جتاه تشجيع 
الطاقات واملواهب احمللية 
الشابة للمساهمة في تقدمي 
جيل من الشباب الكويتي 
القادر على املش����اركة في 
تنمي����ة االقتصاد الوطني 
بكفاءة، حيث ان هذا احلدث 
الش����بابي يهدف إلى نشر 
التوعية حول منط احلياة 
الصحي واستهالك املنتجات 
العضوي����ة والصحية من 
خالل تقدمي فرصة ألصحاب 
املشاريع احلرفية والزراعية 
لعرض منتجاتهم املصنعة 
محلي����ا في م����كان واحد، 
باإلضاف����ة لكونه جتمعا 
مثاليا لتبادل وطرح األفكار 
بني محبي ومصنعي املواد 

الغذائية احمللية. 
وذكرت الشركة أنها ترى 
في مثل هذه املبادرات حتديا 
م����ن نوع خ����اص ملواهب 
وقدرات الش����باب، فهي ال 
تكشف عن طموحاتهم فقط، 
بل هي تقدم مناذج عملية 
قادرة على اإلنتاج واملساهمة 
في مجاالت التنمية لالقتصاد 

الوطني.
وأف����ادت الش����ركة بأن 
ل�  الرئيس����ية  ش����راكتها 
»سوق قوت« مبنزلة إضافة 
كبيرة لسلس����لة املشاريع 
التي تشجعها  الش����بابية 

سوق قوت 

»سوق قوت« فرصة 
حقيقية للشباب 

الكويتي الستعراض 
منتجاتهم احمللية 

والتعرف على 
آخرين يشاطرونهم 

الشغف ذاته

سيارات هوندا املتنوعة تزين املعرض اجلديد عمر قتيبة الغامن وشونيشي أوشيدا وضيوف احلدث خالل قص شريط افتتاح معرض »هوندا« اجلديد في الشويخ
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نظمت رحلة لنادي باريس سان جرمان

نظمت Ooredoo الكويت رحلة لنادي باريس س����ان جرمان لكرة القدم 
في العاصمة الفرنس����ية باريس، وضمت قائمة املش����اركني بالرحلة عددا 
م����ن طلبة اجلامعات والكليات املختلفة إضاف����ة إلى العبني رياضيني 
محليني، مبش����اركة كل من املذيع واملعلق الرياضي مناف أشكناني 
واإلعالمي عمر العثم����ان، وذلك من 24 حتى 27 أكتوبر املاضي. 
واستمتع املش����اركون في الرحلة بحضور مباراة النادي ضد 
فريق بوردو في ملع����ب Parc des Princes املعروف بحديقة 
األمراء، والت����ي انتهت بفوز باريس س����ان جرمان بثالثة 

أهداف مقابل ال شيء. 
وقبل انط����الق الرحلة، قام املدي����ر العام والرئيس 
التنفيذي للش����ركة محمد بن عب����داهلل آل ثاني بدعوة 
جميع املش����اركني في الرحلة وذلك في مقر الش����ركة 
الرئيس����ي في مدينة الكويت، وصرح بهذه املناسبة: 
»كرة القدم من أكثر الرياضات التي جتمع الناس من 
مختلف الفئات واألعمار واجلنسيات، ونعمل نحن 
برؤيتنا ف����ي Ooredoo على إثراء حي����اة األفراد في 
املجتمع، حيث ان الشباب نسبة كبيرة في مجتمعنا 
فمن قيمنا االهتمام بهم ألنهم مستقبلنا وأملنا، ونعمل 

على دعمهم وحتقيق طموحاتهم«.
وأضاف: »تعتبر Ooredoo أن نادي باريس سان 
جرمان شريكا رائعا فهو من أكثر األندية صعودا في 
الفت����رة األخيرة والحظنا تزايد االهتمام بالفريق من 
قبل متابعي ك����رة القدم في الكويت. أتت هذه الرحلة 
كجزء من رعايتنا للن����ادي وهي بداية ملبادرات أخرى 
مستقبلية متعلقة 
ب  لشبا با

والرياضة«. وقامت Ooredoo بتنظيم مس����ابقة عن باريس سان جرمان في 
عدة جامعات وكليات في الكويت إضافة إلى مس����ابقة أخرى على حس����اب 
Instagram اخلاص ب� Ooredoo الكويت، ومسابقة خاصة مبوظفي الشركة. 
وحصل جمي����ع الفائزين على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لزيارة مقر 
باريس سان جرمان وحضور مباراة في ملعبهم الشهير. وشارك أيضا فيها 
العبون من الش����باب الكويتي الطموح من كل من النادي العربي الرياضي 

ونادي الساملية الرياضي. 
فور وصول املشاركني بالرحلة إلى العاصمة الفرنسية، قامت إدارة نادي 
باريس س����ان جرمان بتنظيم جولة تعريفية ح����ول مرافق النادي، حيث 
وصل املش����اركون في الرحلة إلى النادي قبل ساعات من بدء املباراة للقاء 
وفد إداري عرفهم بالنادي وقدم لكل منهم »تي شيرت النادي« اخلاص مع 
توقيع جميع الالعبني عليه. ثم قام الفريق اإلعالمي املشارك بزيارة املركز 
اإلعالم����ي للنادي والذي متكنوا فيه م����ن االطالع على إجنازات الفريق في 
املواسم الرياضية السابقة. ومتكن املشاركون من التواجد أثناء دخول العبي 
باريس سان جرمان إلى النادي الرياضي وقاموا بتحيتهم وتصويرهم، كما 
متكنوا أيضا من احلصول على إذن خاص لدخول أرض امللعب أثناء اإلحماء 

قبل بداية املباراة اللتقاط الصور التذكارية. 
وقال عبدالرحمن بوحمد أحد الطلبة املش����اركني في الرحلة: »مشاهدة 
املباراة في ملعب بهذا احلجم جتربة ال تنسى، حماس بقية املشجعني فاق 
توقعاتي واس����تمتعت جدا في املتابعة. التقطت الكثير من الصور لالعبني 
املشاركني واستمتعت جدا بدخولي ألرض امللعب قبل بداية املباراة، حيث 

كانت فعال جتربة مميزة«.
أما محمد ظاهر فقال: »لم أكن أتابع أي فرق كرة قدم فرنسية في السابق، إال 
أن فريق باريس سان جرمان اكتسح الساحة في السنوات األخيرة، خصوصا 
في أدائه في دوري أبطال أوروبا. مش����اهدة الالعبني في حدث رياضي على 

».Ooredoo أرضهم جتربة رائعة، وكانت مبادرة كرمية من
لم تقتصر الرحلة على زيارة نادي باريس سان جرمان فقط، بل نظمت 
Ooredoo جولة ألهم معالم العاصمة الفرنسية باريس جلميع املشاركني، 
وبهذا الشأن علق عبداهلل حسني، أحد 
الرحلة: »قمنا  املشاركني في 
بزي����ارة متحف اللوفر 
الشهير الذي يضم 
القط����ع  أه����م 
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الفنية واألثرية م����ن مختلف مناطق 
العالم، كما اس����تمتعنا بجولة إلى برج إيفل 

اللتقاط الصور، وزرنا عددا م����ن البنايات التاريخية 
القدمية في باريس. كانت الرحلة ممتعة وكان البرنامج 
مليئا بالنش����اطات التي أعجبت جميع أفراد املجموعة 
مبختلف اهتماماتهم، وأعجبن����ي التنظيم املميز الذي 
ساعدنا جدا ومتكنا من تخصيص فترة للتسوق والتجول 

في شوارع باريس«.
يذكر أن مجموعة Ooredoo العاملية لالتصاالت قد أعلنت عن 

رعايتها لنادي باريس سان جرمان في بداية املوسم الرياضي 
2012-2013 على أن تس����تمر الرعاية حتى نهاية موس����م 2018 

الرياضي، هذا وقد بدأت الش����ركة ومؤسسة باريس سان جرمان 
برنامجا تدريبا مجتمعيا على كرة القدم في عدد من املناطق التي 

تتواجد فيها الش����ركة في الشرق األوس����ط وشمال أفريقيا وجنوب 
شرق آس����يا، لتدريب وتقييم العبي كرة القدم من الشباب 

إضافة إلى برامج تدريبية حول سبل التغذية الصحية 
للرياضيني، وع����الج اإلصابات، وكيفية اإلعداد 

للمباريات.
وتعتبر فئة الشباب من أهم الفئات 

التي تركز Ooredoo على دعمها وذلك 
من خ���الل رؤية الش���ركة التي 

تتلخص في إثراء حياة األفراد. 
وال تقتصر هذه الرؤية على 
املبادرات الشبابية فقط، بل 
حتى على اخلدمات والباقات 
املخصصة للشباب والتي 
تتماش���ى مع مدخولهم 
واحتياجاته���م خلدمات 
االتصاالت، سواء كانت 
خدمات مسبقة الدفع أو 

آجلة الدفع.
وتقدم Ooredoo الشكر 
جلميع اجلهات التي قامت 
باملساهمة في إجناح هذه 

الرحلة وهي جامعة الكويت، 
اجلامعة األميركية في الكويت، 

الكلية األسترالية في الكويت، 
العرب���ي، نادي  الن���ادي 

الس���املية، ومجلة 
 StudenTalk

للشباب.

مبشاركة عدد من اإلعالميني والطلبة
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

أديداس قد تنهي عالقة »برشلونة ـ نايكي«الرياضية
تتجه النية داخل برشلونة إلى إنهاء عالقة عمرها 18 عاما مع شركة نايكي العاملية لألدوات الرياضية في 2016 إذا 
حصلوا على عرض مغر من الشركة األملانية أديداس. وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« ان الشركة األملانية 
تراقب عن قرب العالقة املتوترة بني الشركة األميركية وإدارة برشلونة في الفترة األخيرة. ويرغب برشلونة في 
احلصول على قيمة العقد نفسه الذي أبرمه اليونايتد مع أديداس وميتد إلى 10 سنوات، وعلى أمت االستعداد لدخول 
أي منافس لنايكي في الصراع القادم، حيث إن النادي يحصل حاليا وفقا للعقد الساري على 30 مليون يورو في 
املوسم، وهو رقم أقل كثيرا مما يحصل عليه اليونايتد ويصل إلى 94 مليون سنويا في عقده مع أديداس.

يسعى مان س���يتي حامل لقب الدوري االجنليزي املمتاز 
املوس���م املاضي الى تضميد جراحه على حساب جاره اللدود 
مان يونايتد عندما يستضيفه في لقاء قمة على ملعب االحتاد 

في املرحلة العاشرة اليوم.
وفشل »السيتيزنز« في الفوز في مبارياته الثالث االخيرة، 
حيث س���قط في فخ التعادل مع سسكا موسكو الروسي 2-2 
بعد ان تقدم عليه 2-0 في دوري ابطال اوروبا، ثم سقط امام 
وس���ت هام في الدوري احمللي ليتخلف عن تشلسي منافسه 
االساس���ي هذا املوسم بفارق ست نقاط، ثم خسر على ملعبه 
امام نيوكاسل 0-2 وفقد لقب كأس احملترفني االجنليزية وذلك 

على مدى اسبوع واحد.

واعترف مدرب مان س���يتي التش���يلي مانويل بيللغريني 
بأنه قلق من املس���توى الذي يقدمه فريقه في اآلونة االخيرة 
بعد النتائج املخيبة التي حققها وقال »بالطبع يجب ان نشعر 
بالقلق، لم ننجح في الفوز في ثالث مباريات لعبناها في االسبوع 
االخي���ر، وبالتالي يتعني علينا ايجاد احلل وتصحيح االمور. 

يجب استعادة الثقة بالنفس بأسرع وقت ممكن«.
وتابع »ال نلعب بطريقة جيدة في الوقت احلالي ومنر بفترة 

صعبة ونفتقد الثقة بالنفس«.
وكش���ف »استقبلت ش���باكنا العديد من االهداف وال نقوم 

باستغالل الفرصة التي تسنح لنا كما يجب«.
وما زاد من مشاكل س���يتي إصابة صانع ألعابه االسباني 

دافيد س���يلفا في ركبته، حيث سيغيب عن املالعب ملدة ثالثة 
اسابيع بحسب ما ذكرت تقارير صحافية في حني قلل املدرب 

من إصابة يايا توريه وخروجه في منتصف الشوط الثاني.
وناشد حارس مرمى س���يتي ومنتخب اجنلترا جو هارت 
زمالءه رفع مستوياتهم ضد يونايتد بقوله »ال نلعب مبستوانا 
املعهود في الوقت احلالي، لكن يتعني على بعض الالعبني وأنا 
واحد منهم ان يرتقوا مبستوياتهم. أنا واثق من اننا سنستعيد 
املس���توى الذي أهلنا للفوز بلقب ال���دوري وكأس احملترفني 

املوسم املاضي«.
في املقابل، اكمل مهاجم اليونايتد واين روني عقوبة إيقافه 

ثالث مباريات وسيعود أساسيا ضد السيتي.

ويدخل اليونايتد املباراة مبعنويات عالية بعد انتزاعه التعادل 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ضد تشلس���ي على 
ملعبه االحد املاضي بواسطة هدافه الهولندي روبني فان بيرسي 

وهو يريد استغالل تردي مستوى جاره ليعمق جراحه.
وكان مان يونايتد خس���ر مبارياته ذهابا وايابا أمام جاره 
املوسم املاضي 1-4 و0-3 لكن في حال قدر له الفوز هذه املرة 

فانه سيصبح على مقربة نقطة واحدة فقط من سيتي.
وفي لقاء آخر، تتجه االنظار الى ملعب »فيال بارك«، حيث 
يستضيف استون فيال املنتكس في مواجهاته األخيرة نظيره 
توتنهام املتذبذب هو اآلخر، حيث سيحاول كل طرف اإلجهاز 

على اآلخر وحتقيق النتيجة املطلوبة.

الديربي في نظر أنخلفان غال: الديربي األكبر مبسيرتي زاباليتا: احذروا دي ماريا
صرح لويس فان غال املدير الفني ملان 
يونايتد بشأن مباراة الديربي أمام مان 

سيتي املقرر ضمن منافسات اجلولة 
العاشرة من الدوري اإلجنليزي املمتاز 

قائال: »هذا الديربي هو األكبر في مسيرتي 
كمدرب لذا هدفنا األساسي هو الفوز فيه 

فنحن ذاهبون لتحقيق ثالث نقاط«.
وأضاف: »لقد شرح لي ريان غيغز تفاصيل 

كثيرة عن السيتي كما أننا شاهدناه في 
املباريات األخيرة ولم يكن مستواه جيدا 

لذلك فنحن لدينا شعور إيجابي قبل 
املباراة«.

وتابع: »بالرغم أن مباراة الديربي هي واحدة 
من بني 38 مباراة أخرى في الدوري إال أنها 

بالنسبة للمشجعني مباراة كبيرة جدا لذا 
نحن على أمت استعداد لها«.

صرح جنم مان يونايتد أنخل دي ماريا 
بأنه واثق من فوز الشياطني احلمر على 

مان سيتي في ديربي الكراهية. وقال دي 
ماريا: »إنها مباراة هامة للغاية ليونايتد 

ونعلم أيضا أنها هامة للسيتي، لذلك 
سنقدم كل ما لدينا في املباراة جلعل 

النصف األحمر هو من يحتفل بالفوز«. 
وكشف أنخيل عن السر الذي يدفعه 

لالبتسامة واالسترخاء قبل خوض 
الديربي املرتقب ضد مان سيتي. وقال 
الالعب األرجنتيني حسبما نقلت عنه 

صحيفة امليرور »بالنسبة ملواجهتي 
سيرجيو أغويرو وزاباليتا ودمييكيليس، 
فنحن اعتدنا ذلك، سنقوم بالسالم على 
بعضنا قبل اللقاء، لكن على أرض امللعب 

ليس هناك أصدقاء«.

قام املدافع األرجنتيني بابلو زاباليتا بتحذير زمالئه في فريق 
مان سيتي من خطورة مواطنه العب مان يونايتد أنخل دي 

ماريا قبل مواجهة الفريقني. وقال مدافع السيتيزن »دي ماريا 
العب رائع ويتميز بالسرعة واملهارات العالية، إنه من نوعية 

الالعبني الذين يصعب على الدفاع السيطرة عليهم في املباراة، 
يجب أن تكون في أفضل حالتك لتستطيع إيقافه«. وأضاف 

أيضا: »دي ماريا يلعب في اجلهة اليسرى لذلك سأحاول قدر 
اإلمكان أن أحد من خطورته.

في إس����بانيا لبحث »أنشطة 
االحتادات في مجال املنشطات 
الرياضي وضمان  واالنضباط 
ش����رعية العمليات االنتخابية 
مثلما هو موضح على موقعها 

في شبكة اإلنترنت.
وقال »الريال«: »زيدان مؤهل 
من قبل االحتاد الفرنسي لكرة 
القدم للعمل كمدرب في الفئة 
التي هو يشرف عليها في ريال 
مدريد كاستيا )الدرجة الثانية 
ب����اء، دوري الدرج����ة الثالثة 
اإلس����باني(، مثلما هو مصدق 
عليه في الشهادة الصادرة عن 
االحتاد ف����ي 13 أكتوبر 2013«. 
وتابع: »إن ريال مدريد سيلجأ 
إل����ى كل القن����وات القانونية، 
معتبرا أن هذا القرار ال يحترم 
القان����ون«. وخرج زيدان يوم 
اجلمعة املاضي عن صمته ليؤكد 
انه لم يكن يرغب في تسريع 

تكوينه.
وقال ف����ي حديث لصحيفة 
»لوفيغارو«: »منذ 3 س����نوات 
وأنا بصدد اخلضوع الختبارات 
احلصول على ش����هاداتي في 
فرنس����ا، وكان بإمكاني القيام 
بذلك ملدة 3 أشهر في إسبانيا، 
ولكن بالفعل م����ا كان يهمني 
هو التكوين في فرنسا. تابعت 
تكويني كالعب كرة قدم هناك، 
فأنا فرنس����ي ودائما حاولت 
القيام باألشياء طبقا للقوانني. 

احملكمة الرياضية تعلق عقوبة زيدان
كما تقدم معهد »سيناف«، أحد 
املعاهد املتخصصة في تخريج 
مدربي كرة القدم في اسبانيا، 
بشكوى إلى االحتاد االسباني 
بعدما اعتبر رئيسه أنه ليس 
باستطاعة زيدان مزاولة مهنة 
التدريب في الدرجة الثالثة وبأن 
الفرنس����ي سانتياغو  مساعد 
سانشيز يلعب »قانونيا« دور 
املدرب، وه����ي حالة أصبحت 
شائعة في أوروبا، في حني أن 
زيدان هو املدرب الفعلي، وهذا 
االمر يعاقب عليه املخالف في 
إسبانيا خالفا للدول األوروبية 

األخرى.

أعلن����ت محكم����ة التحكيم 
اإلداري الرياضية، الهيئة التابعة 
لوزارة الرياضة اإلسبانية، إلغاء 
الفريق  إيقاف م����درب  عقوبة 
الرديف لريال مدريد، الفرنسي 
زندين زيدان ملدة 3 أشهر بحسب 

ما أعلنه النادي امللكي.
وأوضح ريال مدريد في بيان 
التحكيم اإلداري  له: »محكمة 
الرياضية وافق����ت على طلب 
اإليقاف املؤقت الذي طالب به 
الن����ادي، وهو ما ميكن مدربي 
ريال مدريد كاستيان سانتياغو 
سانش����يز وزين الدين زيدان 
مبمارسة مهمتيهما حتى تصدر 
احملكمة قرارا نهائيا بخصوص 
االستئناف الذي تقدم بها إليها 
الن����ادي«. وكان ري����ال مدريد 
أعلن في وقت س����ابق أنه جلأ 
إلى محكم����ة التحكيم اإلداري 
الرياضية بعدما رفض االحتاد 
اإلسباني لكرة القدم استئناف 

عقوبة إيقاف زيدان.
وقال متحدث باس����م ريال 
مدريد ف����ي تصري����ح لوكالة 
فران����س برس: »االس����تئناف 
ال����ذي تقدمنا ب����ه إلى االحتاد 
االس����باني رفض وقدمنا طلبا 
إلى محكم����ة التحكيم اإلداري 
العقوبة«.  الرياضية إللغ����اء 
التحكيم  وأحدث����ت محكم����ة 
اإلداري الرياضية مطلع العام 
الهيئة املختصة  وقف مؤقت لعقوبة زيزو    )أ.ف.پ(احلالي وهي 

انتزع خيتافي ف���وزا ثمينا من مضيف���ه ديبورتيڤو الكورونيا 
2-1 على ملعب »ريازور« في افتتاح املرحلة العاش���رة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وتق���دم خيتافي بهدفني س���جلهما حارس املرمى 

فابريسيو اغوستو راميريز )35 خطأ في مرمى 
فريقه( اثر تس���ديدة للفرنس���ي كرمي عبدول 

يودا من داخل املنطق���ة وانخل الفيتا )46( 
من تس���ديدة من داخل املنطقة اثر متريرة 
من الكولومبي فريدي هينيس���تروزا قبل 
ان يقلص أصح���اب األرض الفارق عبر 

البرتغالي هيلدر بوستيغا.
التاس���ع  الى املركز  وارتقى خيتافي 
برصي���د 13 نقطة، فيم���ا جتمد رصيد 
ديبورتيڤ���و الكورونيا عند 8 نقاط في 

املركز السادس عشر.
ويلعب اليوم اتلتيك بلباو مع اشبيلية 

املتحف���ز والباحث ع���ن التأهل الى دوري 
ابطال اوروبا في املوسم املقبل، وفياريال مع 

ڤالنسيا املتطور كثيرا هذا املوسم والساعي 
الى البقاء في مربع الكبار، وليفانتي مع امليريا، 

والتشي مع اسبانيول.

ألمانيا

ق���اد املهاجم الدول���ي الهولندي كالس 
يان هونتيالر فريقه ش���الكه الى استعادة 
التوازن بتس���جيله هدف الفوز في مرمى 
ضيفه اوغسبورغ 1-0 على ملعب »فلتنس-

ارينا« في افتتاح املرحلة العاشرة من الدوري 
االملاني.

وس���جل هونتيالر اله���دف الوحيد في 
الدقيقة 37 بيمناه من مس���افة قريبة اثر 

متريرة للياباني اتسوتو اوشيدا.

وتختتم املرحلة اليوم، حيث يلعب بوروسيا مونشنغالدباخ مع 
هوفنهامي، وكولن مع فرايبورغ، وبادربورن مع هرتا برلني.

فرنسا

انتكس موناكو وصيف بطل املوس���م املاضي 
مجددا بس���قوطه في فخ التعادل امام ضيفه 
رينس 1-1 عل���ى ملعب »لويس الثاني« في 
افتتاح املرحلة الثانية عش���رة من الدوري 

الفرنسي.
وكان موناك���و في طريقه الى حتقيق 
الفوز الثالث على التوالي عندما تقدم بهدف 
الدولي النيجيري إلدرسون ايتشيجيلي 
في الدقيقة 20، بيد ان الدولي الكاميروني 
بنجامني موكاندجو حرمه من ذلك بإدراكه 
التعادل في الدقيقة 80، ليرفع نادي االمارة 
رصيده الى 18 نقطة في املركز السابع مقابل 

15 نقطة لرينس الثاني عشر.
وتختت���م املرحلة الي���وم بلقاءات نانت 
مع رين، وبوردو مع تولوز، ومرس���يليا مع 

لنس.

هونتيالر يعيد لشالكه توازنه.. وموناكو يترنح مجدداً

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا »املرحلة 10«

4:30beIN SPORTS 1HDمان سيتي � مان يونايتد
7beIN SPORTS 1HDأستون ڤيال � توتنهام

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا »املرحلة 10«

2beIN SPORTS 2HDأتلتيك بلباو � اشبيلية
7beIN SPORTS 2HDڤياريال � ڤالنسيا
9التشي � اسبانيول

إيطاليا »املرحلة 10«
5beIN SPORTS 3HDسامبدوريا � فيورنتينا

5اودينيزي � جنوى
10:45beIN SPORTS 3HDميالن � باليرمو

أملانيا »املرحلة 10«
5:30beIN SPORTS 4HDمونشنغالدباخ � هوفنهامي

7:30كولن � فرايبورغ

»السيتي« للنهوض على حساب جاره اللدود
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ناصر العنزي

لسنا بحاجة إلى »جتريبية ثالثة«
الفائدة من مباراتنا مع كوريا الشمالية أن املدرب جورڤان 

ڤييرا اطمأن على جهوزية عناصر بديلة ميكنها املنافسة على 
املركز األساسي مثل علي مقصيد وعلي الكندري وفيصل 

العنزي وأحمد عتيق وحميد القالف، صحيح ان منتخبنا لعب 
املباراة في غياب عدد كبير من العبيه األساسيني وفاز بهدف 
وحيد إال اننا كنا نتمنى ان يكون األداء افضل فنياً مما كان 

عليه بعد ان انحصر اللعب من اجلانبني في نصف امللعب ولم 
يتمكن منتخبنا من تهديد مرمى خصمه سوى مرة واحدة 
نتيجة تسديدة من علي مقصيد خدعت احلارس الكوري 

ودخلت هدفا، ولم يكن اخلصم الكوري ايضا كما كنا ننتظر 
ولعب مباراة بطيئة معتمدا على الكرات املرتدة التي لم تهدد 

مرمانا وكأنه مجبر على الدخول إلى امللعب.
ما يهمنا ان يثبت ڤييرا على التشكيلة التي سيخوض بها 

منافسات »خليجي 22« في املواجهة املقبلة مع اليمن ومنح 
الفرصة األساسية لالعبني املقتدرين حتى لو كان على حساب 

الالعبني القدامى، وقلنا أكثر من مرة إن منتخبنا يجيد نقل 
الكرات وتبادلها بني العبيه بالسرعة املطلوبة ويضم عناصر 
حيوية وفعالة إال ان مشكلته في النهاية السليمة، حيث تعود 
كرته أدراجها قبل الدخول الى منطقة جزاء اخلصم، ويحتاج 
منتخبنا الى العب أشبه بالصحن الالقط الذي يجيد التقاط 

الكرات الساقطة من دفاع اخلصم واالستفادة منها في 
التسديد أو التمرير.

ثمة نقطة أخرى ال نتفق معها مع اجلهازين الفني واإلداري 
وهي اللعب مباراة جتريبية ثالثة في معسكر أبوظبي قبل 

الذهاب الى الرياض، فلسنا بحاجة إليها خشية اإلصابات »وما 
فينا يكفينا« وكي ال نحمل الالعبني عبئا لياقيا مرهقا، وعلى 
املدرب ان يحسن في اختياراته األخيرة قبل إعالن تشكيلته 

األساسية التي سيلعب أولى مبارياته في البطولة أمام العراق، 
فالعبرة تكون في النظرة الثاقبة ملستوى كل العب وليس في 

كثرة املباريات التجريبية.

اجلهراء يتغلب على القادسية 
ويتصدر دوري البراعم

استطاع فريق براعم اجلهراء لكرة القدم حتت 13 سنة الفوز 
على نظيره القادس���ية بهدف دون رد مبلعب املرحوم فاروق 
ابراهيم بنادي القادسية ، وبهذه النتيجة تصدر اجلهراء البطولة 

برصيد 24، ويأتي في مركز الوصيف الكويتي. 
من جانبه قال مدير الكرة باجلهراء يوسف كرمي إن النهضة 
التي يشهدها قطاع الكرة بالنادي لم تأت من فراغ ولكنها نتاج 
جهد وعمل كبير، فلقد وفرنا جميع اإلمكانيات املادية والفنية 
ومت التعاقد مع مدربني أكفاء لقيادة فرق النادي وتوفير جميع 
سبل النجاح. ووعد كرمي العبي الفريق وجهازه الفني واإلداري 
بقي���ادة فيصل كرمي ومناور هزاع واملص���ري مصطفى مراد 
واإلداري س���عد اخلالدي مبكافآت خاصة لتصدرهم البطولة 

على حساب فرق كبيرة مثل الكويت والقادسية.

فرحة العبي اجلهراء بتصدر دوري البراعم

ختام بطولة الـ »أوتو.كروس« للسيارات

»التايكوندو« يواصل استعداداته 
للمشاركة في بطولة اخلليج

اختتمت منافسات النسخة االولى من بطولة »أوتو.كروس« 
للسيارات في حلبة نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات 
والدراجات على الدائري السابع. وشارك في البطولة 56 متسابقا 
قس����موا الى 3 فئات هي فئة )4 س����لندر( وفئة )6 سلندر( وفئة 
)8 - 10 - 12 س����لندر( وسط منافسات قوية وحماسية. وحقق 
املتس����ابق عبداهلل الكوت لقب فئة )4 سلندر( وعبداهلل القعود 

لقب فئة )6 سلندر( وآدم بوشهري لقب فئة )8 سلندر(.
وجاء ثانيا في فئة )4 سلندر( أحمد السعد وحل عبداهلل الشهاب 
في املركز الثالث وفي فئة )6 س����لندر( حل ثانيا املتس����ابق لؤي 
ابوعيان وجاء املتسابق محمد رائد ثالثا أما في فئة )8 سلندر( فقد 

جاء ثانيا فيصل الشويعي وفهد الديحاني في املركز الثالث.
وأشاد رئيس جلنة احللبات والسرعة في نادي باسل السالم 
الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ محمد اخلالد باملستوى 
الذي ظهر به املتسابقون في البطولة »الذي عكس قدرات فنية راقية 

تؤهلهم للمنافسة في شتى البطوالت اإلقليمية والدولية«.
وقال إن نتائج البطولة التي تقام للمرة االولى جاءت مواكبة 
للتوقعات »ومتكنا خاللها من تسليط الضوء بصورة أكبر على 
هذه الرياضة وإيجاد أرضية ش����عبية لها تكون خير انطالقة لها 

في الكويت«.

أكد مدرب منتخبنا للتايكوندو عقيل السيافي أهمية معسكر 
املنتخب باألردن في تعزيز قدرات الالعبني وتطوير مس����تواهم 

استعدادا لبطولة اخلليج التي تستضيفها البحرين.
وقال السنافي ان اختيار األردن للمعسكر الذي بدأ منذ ال� 22 
من الشهر املاضي جاء لالستفادة من عناصر القوة التي يتمتع بها 

املنتخب األردني وذلك استعدادا لبطولة اخلليج للعبة.
وأوضح ان املنتخب يضم حاليا عشرة العبني سيتم اختيار 8 
منهم للمشاركة في بطولة اخلليج التي ستنطلق األربعاء املقبل. 
ومن جانبه، قال كابنت الفريق سلطان املطيري ل� »كونا« ان املنتخب 
مير حاليا بتجربة إعداد واختيار العبيه للبطولة بصفتها األولى 
التي يخوضها املنتخب حتت اسم االحتاد التايكوندو بعد انفصاله 
عن اجلودو. وأكد أهمية املعسكر في اكتساب املشاركني اخلبرات 
خاصة وان االحت����كاك اخلارجي أحد أبرز التحديات التي تواجه 

املنتخب الذي يعاني ايضا من »مشكلة التفرغ وقلة الدعم«.
فهيد العجمي

اختيار الكويت مقرًا للجنة التنظيمية اخلليجية للرياضات الشتوية.. 
والعجمي رئيساً لها

أعلن رئيس نادي األلعاب الشتوية فهيد 
العجمي اختيار الكويت مقرا للجنة 

التنظيمية اخلليجية للرياضات الشتوية 
ملدة 4 سنوات وتزكيته رئيسا للجنة 

فضال عن اختيار أمني سر النادي بشار 
النصار لتولي منصب األمني العام للجنة 

اخلليجية الوليدة.
وقال العجمي لـ »كونا« عقب عودته الى 
البالد قادما من الدوحة إن هذه القرارات 
جاءت عقب االجتماع التشاوري لألندية 

واالحتادات اخلاصة باأللعاب الشتوية 
واجلليدية بدول مجلس التعاون الذي 

عقد في العاصمة القطرية أمس، مضيفا 
ان اللجنة ستساهم في تطوير مستوى 

العبي والعبات اخلليج باأللعاب الشتوية 
عبر تنظيم بطوالت منتظمة لهذه األلعاب 

لألندية واملنتخبات.
وأوضح ان االجتماع الذي حضره 
ممثلون عن أربعة أندية واحتادات 

خليجية هي اإلمارات وعمان وقطر 

والكويت تطرق أيضا الى وضع نظام 
أساسي للجنة والتنسيق مع األمانة 

العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
الراعية لهذه اللجان. وذكر ان هذه 

اخلطوة ستعمل على تطوير األلعاب 
الشتوية في الدول اخلليجية وجعلها 

قادرة على املنافسة على املستوى 
القاري، مبينا ان اختيار الكويت مقرا 
للجنة وتزكيته وزميله النصار لقيادة 

اللجنة يأتيان جتسيدا للتفوق اإلداري 
الرياضي الكويتي في هذه الرياضات 

الشتوية.
ولفت الى استضافة الكويت دورتني 
خليجيتني للعبة الهوكي على اجلليد 

وهي اللعبة اجلماعية الوحيدة في 
األلعاب الشتوية، مشيرا الى ان اللجنة 
ستبذل قصارى جهدها لالرتقاء بهذه 

األلعاب على املستوى اخلليجي.
وبني ان هذا االختيار مبنزلة تكرمي 

لرياضة األلعاب الشتوية الكويتية من 

نظيراتها اخلليجية بعد عملها الدؤوب 
لنشر هذه األلعاب في الدول اخلليجية 

ما يتطلب بذل املزيد من اجلهد لالرتقاء 
بهذه األلعاب إليصالها الى مستوى فني 

متميز.
وأعرب العجمي عن الشكر اجلزيل 

ملمثلي األندية واالحتادات اخلليجية على 
الثقة الكبيرة بالنادي الكويتي للرياضات 
الشتوية لقيادة هذا الكيان اجلديد والذي 
يصب في خدمة الشباب اخلليجي احملب 

لهذه الرياضات.
يذكر ان االجتماع الذي ترأسه رئيس 

جلنة الرياضات الشتوية القطرية راشد 
السليطي باعتبار قطر البلد املستضيف 

شهد حضور نائب رئيس احتاد اإلمارات 
للرياضات اجلليدية هامل القبيسي 

ورئيس جلنة سلطنة عمان للرياضات 
اجلليدية عناد البلوشي إضافة ملمثلي 

النادي الكويتي العجمي والنصار وبعض 
املسؤولني اخلليجيني لهذه األلعاب.

انضمام ندا لتدريبات األزرق الصباحية في أبوظبي

الشيخ د. طالل الفهد يقدم درعا تذكارية جلمال احلوسني

خاض األزرق حصت���ه التدريبية 
الصباحية في ال� 9:45 بالتوقيت احمللي 
ملدين���ة أبوظبي في الن���ادي الصحي 
املخصص للوفد في مقر إقامته للبعض 
من الالعبني، وذلك لرفع معدل اللياقة، 
حيث قسم العبو األزرق إلى 3 مجموعات 
للحصة التدريبية، كما خاضت املجموعة 
الثانية التدريب في امللعب الرئيسي، 
فيم���ا اكتفى اجلهاز بقيادة البرتغالي 
جورڤان ڤييرا للبقية من الالعبني اللذين 
بذلوا مجه���ودا في مباراة األمس أمام 
الشمالية باالسترخاء  منتخب كوريا 
في احلمام األوملبي، وقد شارك جميع 
الالعبني مبا فيهم الالعب مساعد ندا الذي 
وصل مساء األمس، حيث فضل ڤييرا 
إعطاء الراحة اإلجبارية لالعبني: فهد 
العنزي، طالل العامر، عامر املعتوق، بدر 
املطوع، يوسف ناصر، نواف اخلالدي، 
عبدالعزيز الس���ليمي وخالد إبراهيم 
عن املشاركة في مباراة األمس وسمح 
لالعبني سليمان عبدالغفور للمشاركة 
في الربع األخيرة من عمر املباراة رغم 
اإلصابة الطفيف���ة التي حلقت به في 
املران األخير وفهد األنصاري املصاب 

باالنفلونزا.

الفني باحلصص  واكتفى اجلهاز 
التدريبية الصباحية ملقر اإلقامة مع 
إعطاء الالعبني راحة للجولة احلرة في 
الفترة املسائية، حيث يسعى الالعبون 
لقضاء الوقت في املجمعات التجارية 
على أن يع���ودوا ملقر االقامة لتناول 

وجبة العشاء.
وحرص طاقم السفارة على حضور 
املباراة، كم���ا حضر املباراة أمني عام 
رعاية الشباب اإلماراتية عبداحملسن 
الدوسري، وأمني سر اللجنة األوملبية 
عبيد العن���زى املتواجد في أبوظبي 
حلضور اجتماعات االحتاد اآلسيوي 
للج���ودو، باإلضافة إلى القدس���اوي 
املخضرم عبداهلل سالم املتواجد في 

اجازة خاصة.

الفهد يشيد بإدارة الوحدة

تقدم رئيس االحتاد الشيخ د.طالل 
الفهد بالشكر واالمتنان من ادارة نادي 
الوحدة االماراتي حلس���ن االستقبال 
وكرم الضيافة لوفد األزرق، وذلك بعد 
اس���تضافة الوحدة املباريات الودية 
لألزرق بع���د تعذر إقامتها في ملعب 
الوصل بس���بب الصيانة، حيث قدم 

الفهد بني شوطي املباراة درعا تذكارية 
لعضو مجلس إدارة االحتاد االماراتي 
لكرة القدم عضو مجلس إدارة نادي 
الوحدة راشد الزعابي، وعضو مجلس 
إدارة شركة الوحدة لكرة القدم د.جمال 
احلوسني، باالضافة إلى درع تذكارية 
ألمني س���ر االحتاد الكوري الشمالي 

لكرة القدم.
وق���ال الفهد: »لم نش���عر للحظة 
بأنن���ا غرباء بني أبن���اء زايد اخلير، 
فقد غمرتونا بكرم الضيافة وحفاوة 
االستقبال، واصراركم على استضافة 
مباريات األزرق على الستاد الرئيسي 
للنادي أخجلن���ا، فمن القلب ونيابة 
عن جميع أعض���اء الوفد نتقدم لكم 
بالشكر اجلزيل على ما قدمتموه لنا، 

وهذا ليس بغريب عليكم«.
من جانب���ه، قدم الزعابي االعتذار 
للفه���د اذا كان هن���اك تقصي���ر في 
االستضافة خالل تواجده واملنتخب 
في ستاد النهيان، ومتنى طيب اإلقامة 
لألزرق في مدين���ة أبوظبي، واضعا 
جميع إمكانيات الوحدة رهن تصرف 
األزرق في أي وقت يش���اؤون، وقدم 

الزعابي درعا تذكاريا للفهد.

األخضر يجهز احلراس جراغ والقناعي ودشتي ملواجهة األهلي

العربي تدرب بغياب احملترفني
بس���بب غياب احلارسني 
األساسيني لألخضر حميد 
القالف وسلمان عبدالغفور 
اللذي���ن يش���اركان م���ع 

املنتخب.
وعلم���ت »األنباء« من 
مصدر مق���رب من اجلهاز 
الفني ان بونياك رفض فكرة 
االس���تعانة باي العب من 
خارج أسوار النادي العربي 
خل���وض مب���اراة األهلي 
واضعا ثقت���ه في العبيه 
ولتحقيق االستفادة املثلي 
من املباراة، وأضاف املصدر 
ان األخض���ر ال يواجه أي 
مشكلة في حراسة املباراة، 
الفتا إلى أن مواجهة األهلي 
رمبا تشهد والدة حقيقية 
الحد احلراس الثالثة جراغ 

او القناعي أو دشتي.
وف���ي س���ياق متصل، 
كشف املصدر عن احتمال 
الثالث���ي احملترف  غياب 
الس���وريان احمد الصالح 
ومحمود املواس واألردني 
احمد هايل ع���ن مواجهة 
األهلي بسبب مشاركتهم 
ف���ي معس���كرات خاصة 
برنامج إعداد منتخباتهم 
وكذلك خوضهم ملباريات 
الفيفا ف���ي 14 اجلاري ما 
يشير إلى صعوبة التحاقهم 

باألخضر.

مبارك الخالدي

أج���رى الفري���ق األول 
بالن���ادي العرب���ي حصة 
تدريبية مساء امس بقيادة 
امل���درب الصربي بوريس 
بونياك استعدادا ملواجهة 
فريق األهلي املصري وديا 
12 اجلاري على ستاد صباح 
السالم وغاب عن التدريب 
الثالثي احملترف السوريان 
احمد الصال���ح ومحمود 
امل���واس واألردن���ي احمد 
هايل الرتباطهم مبعسكرات 
خارجية خاص���ة ببرامج 

إعداد مع منتخباتهم.
التدريبات  وشارك في 
الس���وري فراس اخلطيب 
البالد وكل  ف���ي  املتواجد 
الالعب���ني احمللي���ني غير 
املرتبطني مع األزرق، وركز 
اجلهاز الفني على عمليات 
اإلحماء والتمارين اخلاصة 
باللياق���ة البدنية للحفاظ 
الفنية  عل���ى اجلاهزي���ة 
والبدنية لالعبني قبيل اللقاء 
املرتقب كم���ا تلقى ثالثي 
حراس املرمى علي جراغ 
القناعي واحمد  وس���عود 
دشتي متارين خاصة بقيادة 
امل���درب الهنغاري اندرس 
اثنني منهم  البرت لتأهيل 
فراس اخلطيب احملترف الوحيد الذي شارك في تدريبات العربيخلوض املباراة التاريخية 
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  العبو سيدني يحتفلون بالكأس على منصة التتويج                                                                     )أ.ف.ب(

العربي والنصر 
يودعان البطولة 

بخسارتهما 
من االحتاد 

والتضامن

تشلسي يفلت من فخ كوينز بارك.. ونيوكاسل يعمّق جراح ليڤربول
مرتقيا مؤقتا الى املركز 

الثاني في املرحلة العاشرة 
من الدوري األملاني.

وفاجأ هامبورغ اجلريح 
ضيفه باير ليڤركوزن 

عندما أحلق به خسارته 
الثانية 1-0 وحرمه الصعود 

الى املركز الثالث مؤقتا.
وحقق هانوڤر السادس 

فوزه الثاني على التوالي 
على حساب ضيفه 

اينتراخت فرانكفورت 
1-0 على ملعب »اتش دي 

اي ارينا« وامام 42200 
متفرج.

وجنح فيردر برمين 
بتحقيق فوزه االول هذا 

املوسم بعد 5 تعادالت 
و4 خسارات على حساب 
مضيفه ماينتس 2-1 على 

ملعب »كوفاسي ارينا« 
وامام 31017 متفرجا.

هيغواين بالتسجيل بكرة 
ميينية اكروباتية من داخل 
املنطقة بعد تسديدة بعيدة 

ارتدت من الدفاع وهزت 
شباك احلارس مورغان 

دي سانكتيس )3(.
وفي الشوط الثاني، بحث 
فرانشيسكو توتي ورفاقه 

عن معادلة األرقام لكن 
كايخون هز الشباك هذه 

املرة من داخل املنطقة 
بعد متريرة من هيغواين 

وقضى على آمال ذئاب 
املدرب الفرنسي رودي 

غارسيا )85(.
ألمانيا 

وجه فولفسبورغ رسالة 
مدوية الى من يعنيه األمر 
عندما سحق شتوتغارت 
في عقر داره 4-0 وحقق 

فوزه اخلامس على التوالي 

كرة على الطاير قوية 
بيسراه سكنت الزاوية 

البعيدة ملرمى غرناطة )31(.
ورد رونالدو اجلميل 
لبنزمية عندما مرر له 

كرة بكعبه فغمزها األخير 
بحرفنة داخل الشباك 
مسجال هدف فريقه 
الثالث )53(، قبل ان 

يختتم رودريغيز مهرجان 
األهداف من مسافة قريبة 

.)86(
إيطاليا 

أحلق نابولي اخلسارة 
الثانية بروما الوصيف 

في آخر 5 مباريات 0-2 
واقتنص املركز الثالث 

مؤقتا في افتتاح املرحلة 
العاشرة من الدوري 

اإليطالي.
وبكر االرجنتيني غونزالو 

سيتي على ملعبه امام 
وست بروميتش البيون 

.1-0
إسبانيا

تابع ريال مدريد عروضه 
الهجومية القوية بفوزه 

خارج ملعبه على غرناطة 
برباعية نظيفة في افتتاح 

املرحلة العاشرة من بطولة 
اسبانيا.

واحتاج النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو 

الى 100 ثانية الفتتاح 
التسجيل للفريق امللكي 
بعد متريرة عرضية من 

الفرنسي كرمي بنزمية 
رافعا رصيده الى 17 هدفا 

في 10 مباريات.
وجنح الكوملبي خاميس 

رودريغيز في اضافة 
الهدف الثاني عندما اطلق 

تقدمه مباشرة عندما 
انفرد الفرنسي رميي 

كابيال الذي دخل احتياطيا 
منتصف الشوط الثاني 

باحلارس العمالق سيمون 
مينيوليه لكنه سدد الكرة 
ضعيفة متكن األخير من 

إبعادها بساقه.
وواصل ساوثمبتون، 

مفاجأة املوسم، عروضه 
القوية وعاد بفوز ثمني من 

هال سيتي 0-1.
وحقق ارسنال فوزا 
متوقعا على بيرنلي 

الصاعد هذا املوسم من 
الدرجة األولي بثالثية 

نظيفة، وسقط ايڤرتون 
في فخ التعادل السلبي مع 

سوانسي سيتي، وقلب 
وست هام تخلفه امام 

ستوك سيتي بهدفني الى 
تعادل 2-2، وخسر ليستر 

بالكعب لتستقر داخل 
الشباك )62(، لكن تشلسي 

عاد وتقدم مجددا عندما 
حصل على ركلة جزاء 

اثر إعاقة جنمه البلجيكي 
ادين هازار داخل املنطقة 

فسددها األخير بنفسه 
داخل الشباك )75(.

وفي افتتاح املرحلة، عمق 
نيوكاسل جراح ليڤربول 

بإحلاقه اخلسارة الرابعة له 
في 10 مباريات اثر فوزه 

عليه 0-1.
على ملعب »سانت جيمس 

بارك« واصل نيوكاسل 
صحوته في اآلونة األخيرة 

وحقق فوزه الرابع في 
مختلف املسابقات بفوزه 

على ليڤربول بهدف نظيف 
سجله اإلسباني ايوزي 

بيريز في الدقيقة 73.
وكاد نيوكاسل يضاعف 

استعاد تشلسي نغمة 
الفوز اثر انتصاره الصعب 
على كوينز بارك رينجرز 

2-1 في املرحلة العاشرة 
من بطولة اجنلترا لكرة 

القدم أمس.
ورفع تشلسي رصيده الى 

26 نقطة من اصل 30.
وجنح تشلسي في 

افتتاح التسجيل بعد 
لعبة مشتركة بني سيسك 

فابريغاس والبرازيلي 
اوسكار، فمرر األول 

باجتاه الثاني داخل املنطقة 
فسددها بقدمه من اخلارج 

بعيدا عن متناول حارس 
رينجرز )32(.

وجنح كوينز بارك في 
ادراك التعادل عن طريق 

تشارلي اوسنت الذي خدع 
احلارس البلجيكي العمالق 

تيبو كورتوا بتسديدة 

العب ريال مدريد جيمس رودريغيز محاصرا بني مدافعي غرناطة خوان كارلوس وعبدالواحد سيسوكو                                                            )أ.ف.پ( مهاجم تشلسي دييغو كوستا في صراع على الكرة مع مدافع كوينز بارك ستيفن كاولكر

الكراتيه إلى أملانيا للمشاركة في بطولة العالم
يغ���ادر البالد صباح الي���وم وفد منتخب 
الكراتيه متوجها إل���ى مدينة بيرمن األملانية 
للمشاركة في بطولة العالم للعمومي 22 املزمعة 

إقامتها للفترة من 5 الى 9 اجلاري.
ويرأس الوفد أمني السر العام في االحتاد 
عماد بهبهاني ويض���م املدربني جابر احلماد 
وبدر العتيبي وعالء احلواج وسنادين جاهيك 
واحلكمني ناصر بارز وصادق البلوشي، و11 
العبا هم: مهدي العسعوس���ي واحمد البذالي 
وعبداهلل شعبان وعلي العسعوسي وراشد 
املطيري واحمد املسفر وسعد الرشيدي وعلي 
الشطي ومحمد احمد وسلمان املوسوي ومحمد 

املوسوي.
وس���يكون ضمن أنشطة البطولة اجتماع 
اجلمعية العمومية وانتخابات االحتاد الدولي 
للعبة وس���يحضر االجتماع ممثال عن احتاد 
الكراتيه رئيس الوفد عماد بهبهاني. من جهته، 
قال أمني سر احتاد الكراتيه عماد بهبهاني ان 

العبي الكراتيه عودونا دائما على املش���اركة 
الفعالة واملنافسة على امليداليات امللونة حتى 
اليوم األخير من ختام البطولة، مشيرا إلى أن 
األسماء املتواجدة مع الوفد سواء مدربون أو 
العبون تعتبر من األسماء املميزة والتي سبق 
له���ا أن مثلت الكويت ف���ي البطوالت القارية 

خير متثيل.
وأضاف ان اخلطة طويلة املدى التي وضعها 
احتاد الكراتيه برئاسة الشيخ خالد العبداهلل 
وباقي أعضاء االحتاد بدأت جتني ثمارها وخير 
دليل هو حتقيق أبط���ال الكراتيه للعديد من 
امليداليات في آسياد اينشيون التي اختتمت 
مؤخرا في كوريا اجلنوبية، مضيفا أن العبينا 

يريدون وضع بصمة في بطولة أملانيا.
وشكر بهبهاني رئيس احتاد الكراتيه الشيخ 
خالد العبداهلل على الدع���م الالمحدود الذي 
يقدمه لالحت���اد وجميع الالعبني في مختلف 

األندية.

الفريق للمحترفني، وكان ندا 
الربع  امام احلكمة في  قويا 
االول، مع اعتماد مدربه اشرف 
توفيق على دفاع »كريزي« 
النتيج���ة  1-3-1.وس���ارت 
متقاربة ب���ني الطرفني حتى 
حسمها احلكمة في الثواني 
االخيرة بفارق نقطة واحدة 
15-14. تابع االصفر تشديد 
اخلناق عل���ى خصمه وبقي 
مقاربا له في النتيجة، اال ان 
مدربه قام بتبديل أس���لوب 
دفاعه الى 2-3، مانحا بذلك 
املجال لالعب���ي احلكمة في 
ممارسة هوايتهم بالتصويب 
من خارج القوس، ليبدأ الفارق 
باالتس���اع تدريجيا ويصل 
ال���ى 10 نقاط عن���د الدقيقة 

السادسة، ويحافظ احلكمة 
على الفارق حتى نهاية الربع 

.34-45
مع بداية الربع الثالث افتقد 
التركي����ز، وغابت  الفريقان 
الوقوع في  اخلطط وس����ط 
أخطاء مترير، والسرعة في 
إنهاء الهجمات ومرت الدقائق 
اخلمس االولى دون ان ينجح 
أي منهما في التسجيل سوى 
اللبناني ما  نقطتني للفريق 
دفع باملدربني الى طلب أوقات 
مستقطعة لتغيير اخلطط، 
وجنح احلكمة في توس����يع 
الفارق مستغال ارتباك القادسية 
غير املبرر، لينهي الربع الثالث 

ملصلحته47-63.
جل����أ م����درب احلكم����ة 
إراحة بع����ض العبيه  ال����ى 
األساس����يني، بعدما جنح في 
احملافظة عل����ى الفارق حتى 
الربع االخير ليبدأ  منتصف 
القادسية بالتحرك من جديد 
ويقل����ص الفارق لكن الوقت 
لم يسعفه، إضافة الى متيز 

خصمه بالدفاع القوي.

النصر استفاد من االحتكاك

لم يصمد النصر س����وى 
التضامن  امام  خمس دقائق 
اللبناني، وجنح في مجاراته 
7-8، ولكن سرعان ما تسلم 
خصم����ه زمام األم����ور وبدأ 
بتوسيع الفارق مستغال فارق 
اخلبرة والطول واملس����توى 
الفني لالعبيه وتألق محترفيه، 
لينهي الربع االول ملصلحته 
28-7، ت����اركا النص����ر دون 
تسجيل خمس دقائق كاملة.

واستمر صيام العنابي عن 
التسجيل ولم يسجل سوى 
نقط����ة واحدة ف����ي الدقائق 
اخلم����س االولى م����ن الربع 
امام  الثاني، فاس����حا املجال 
خصمه بتوسيع الفارق ليصل 
الى »تربل سكور« 64-16 مع 

نهاية الفترة الثانية.
التضامن توس����يع  تابع 
الفارق ف����ي احلصة الثالثة، 
وحترك العبو النصر من رهبة 
خصمهم وبدأوا يسجلون، لكن 
الفارق الكبير املبكر حال دون 
اللحاق بخصمهم خالل الربعني 

األخيرين.

الربع الثالث وعاد الفتح ألجواء 
املباراة من جديد وتسلم زمام 
األمور مستغال تسرع خصه 
حتت السلة وغياب التركيز 
في إنهاء الهجمات، ومتكن من 
تقليص الفارق الذي وصل الى 
11 نقطة، وحقق التعادل وأنهى 
الربع ملصلحته 64- 60، في 
حني جنح بتروشيمي في حسم 
اللقاء ف����ي الربع االخير من 
خالل املتابعة اس����فل السلة 
وتعطيل مفاتيح لعب خصمه 
ووسع الفارق الى خمس نقاط 
في منتصف احلصة االخيرة، 
واستطاع زيادة الفارق لينهي 

اللقاء ملصلحته.
قدم القادسية افضل عرض 
له في البطولة في ظل افتقاد 

جرد فريق احلكمة اللبناني 
نظي����ره القادس����ية من لقب 
بطولته الدولية لكرة السلة، 
بعد ف����وزه عليه 82-69 في 
اللق����اء ال����ذي جمعهما على 
صالة فجحان هالل املطيري 
ضمن منافس����ات الدور ربع 
النهائ����ي للبطول����ة، وكذلك 
فق����د تأهلت أندي����ة االحتاد 
السكندري املصري واحلكمة 
والتضامن اللبنانيني إضافة 
الدور  الى  الى بتروش����يمي 
قبل النهائي، حيث جاء تأهل 
االحتاد السكندري بعد فوزه 
على نظيره العربي 91 - 50 
فيما تأهل التضامن اللبناني 
بعدما جت����اوز النصر 113 - 
61، بينما تأهل بتروش����يمي 
االيراني بعد تغلبه على الفتح 
السعودي 83 - 74 مكمال عقد 
الفرق األربعة املتأهلة للدور 

النصف النهائي.
وتقام اليوم مباريات الدور 
نصف النهائي للبطولة على 
صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية، حيث يلتقي 
التضامن اللبناني مع مواطنه 
احلكمة، عند الساعة ال� 6 مساء، 
فيما يلتقي في املباراة الثانية 
االحتاد السكندري املصري مع 
ال�  بتروشيمي االيراني عند 
8 مساء، ويسبقهما عند ال� 2 
ظهرا مباراة حتديد املركزين 
ال�  الس����ابع والثامن، وعند 
4 مب����اراة حتدي����د املركزين 

اخلامس والسادس.
ال����ى مباريات  وبالعودة 
الدور ربع النهائي، فقد كان لقاء 
الفتح السعودي وبتروشيمي 
االيراني ه����و االكثر تكافؤا، 
نظرا لتقارب مس����توييهما، 
اكثر من  التقدم  حيث تبادال 
مرة، ورغم ان بيتروش����يمي 
جنح في بسط سيطرته على 
املباراة والتقدم 5-9،  بداية 
إال ان الفتح جنح في تعديل 
النتيجة والتقدم 22-20 مع 

نهاية الربع االول.
وتابع الفتح سيطرته في 
الربع الثاني لكن تسرع العبيه 
وانكشاف دفاعه منح الفرصة 
خلصمه بتعديل النتيجة ثم 
التقدم وإنهاء الربع ملصلحته 
44-40 واستمرت الندية في 

دفاع قوي من العبي احلكمة منع القادسية من بلوغ نصف النهائي

احلكمة يقصي حامل اللقب 
من بطولة القادسية الدولية للسلة

»امللكي« يسحق غرناطة.. ونابولي »يصعق« روما

فولفسبورغ يوّجه 
رسالة إلى جميع 

فرق »البوندسليغا« 
بعد سحقه 
شتوتغارت

عاند احلظ الهالل السعودي في إحراز ولو 
هدف واحد من سيل فرص على أرضه وأمام 
جمهور هائل في الرياض ليذهب لقب دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم للمرة األولى في تاريخه 
لضيفه األسترالي وسترن سيدني واندرارز 
بعدم����ا تعادال 0-0 في إي����اب الدور النهائي 
أمس. وحافظ س����يدني على انتصاره بهدف 
نظيف في مباراة الذهاب بسيدني قبل أسبوع 
ليتفوق 1-0 في مجموع املباراتني ويصبح 

أول بطل استرالي للمسابقة القارية.
وبدا املش����هد عصيا عل����ى التصديق في 

س����تاد امللك فهد الدولي بعدما أضاع ناصر 
العابد والبرازيلي تياغو  الشمراني ونواف 
نيفيز وسلمان الفرج والبديل ياسر القحطاني 
كل ما أتيح للهالل من فرص، بينما احتجوا 
جميعا بش����دة على احلكم اليابان يويتشي 
نيش����يمورا مطالبني باحتساب ركلتي جزاء 
أظه����رت اإلعادة التلفزيوني����ة في كل منهما 
وج����ود احتكاك داخل منطق����ة اجلزاء. وفي 
الدقائق األخيرة لعب احلارس األسترالي أنتي 
كوفيتش دور البطولة بإنقاذ محاولتني بالغتي 

اخلطورة للقحطاني والشمراني.

»مو مكتوبة«
الهالل يرفض الفوز وسيدني بطل »أبطال آسيا« 
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حالة البحرمواقيت الصالة

أعلـــى مـــد: 5.59 ص ـ 
8.20 م

أدنى جزر: 00.37 ـ ص 
1.31 م

حالة الطقس

معتدل + سحب متفرقة والرياح 
شمالية غربية سرعتها من 10 

الى 32 كلم/ ساعة.
العظمى: 29 - الصغرى: 19

الفجر 4.41
الشروق 6.00
الظهر 11.32

العصر 2.39
املغرب 5.02
العشاء 6.20

البقاء هلل

دالل أحمد محمد الرويح، أرملة عبداللطيف 
مبارك السند ـ 76 عاما ـ الرجال: كيفان ـ ق3 ـ 
ش35 ـ م34 ـ ت: 99388880 ـ النساء: العديلية 

ـ ق1 ـ ش عبدالعزيز الراشد ـ ج13 ـ م9 ـ ت: 
.97111170

صالح عبداحملسن عبدالرزاق الشرمي ـ 64 عاما 
ـ الرجال: الشامية ـ ق8 ـ ش82 ـ م22 ـ ت: 

90937849 ـ 99906300 ـ النساء: السالم ـ ق2 
ـ ش211 ـ م70 ـ ت: 96929988.

ابراهيم حسني املذن ـ 88 عاما ـ الرجال: 
الروضة ـ ق4 ـ ش43 ـ م15 ـ ت: 99082280 ـ 
النساء: غرب مشرف ـ ق3 ـ ش312 ـ م17 ـ ت: 

.97144655
منى منصور علي ذياب، زوجة حسني علي 

الصراف ـ 56 عاما ـ الرجال: مسجد اإلمام 
احلسن منطقة بيان ـ ت: 99304080 ـ النساء: 

حسينية حسن دشتي ـ الساملية ـ ق12 ـ ش 
أبوذر الغفاري ـ ج1 ـ م22 ـ ت: 66863311.

عبدالصمد جابر الفارس ـ 79 عاما ـ الرجال: 
اجلابرية ـ ق5 ـ ش2 ـ م46 ـ ت: 60021223 ـ 

النساء: األندلس ـ ق5 ـ ش7 ـ م83.

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

محطات

سامي عبداللطيف النصف

إساءة اإلسالم 
السياسي لإلسالم!

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

ألن السكني وصلت إلى رقاب دولنا العربية وشعوبنا االسالمية، 
لم يعد هناك مجال للمجاملة، وحان الوقت لرسم خارطة طريق 
جديدة ملستقبل واعد لبلداننا وشعوبنا بعد اعوام التيه العربي 
واالسالمي االربعني التي بدأت منذ منتصف السبعينيات حتى 

انتهت على اعتاب الثورات العربية حني تصّدر االسالم السياسي 
االحداث وتسلم مقاليد االمور في دول مثل مصر وتونس، كما 
تصّدر املعارضة في دول اخرى مثل سورية، فتساقطت االقنعة 

بعد التجربة املرة وانصرف الناس عنهم بداللة ثورة مصر الثانية 
ونتائج االنتخابات التونسية االخيرة.
> > >

واضح ان االسالم السياسي بشقه السياسي وشعاره الشهير 
»االسالم هو احلل« واالقتصادي القائم على »استبدال الفوائد 

باملرابحة« ال يقدم حلوال على االطالق، بل يزيد املشاكل مشاكل، 
حيث مت التخلي عن شعار »االسالم هو احلل« الذي استخدم 
لكسب عواطف الفقراء والبسطاء مع الدقيقة االولى للوصول 

للحكم واستبدل مبشاريع »دنيوية« كالنهضة وغيرها من مشاريع 
قابلة للنجاح واإلخفاق كحال مشاريع منافسيهم، ولم يتمسكوا 

بذلك الشعار الذي لم يرفع مثله منذ دولة اخللفاء الراشدين حتى 
اليوم ملعرفتهم انه ال يحوي حلوال مفصلة إلشكاالت التعليم 

والصحة والتنمية والبطالة والبيئة والتصنيع.. الخ، كما متسك 
االسالميون باتفاقيات السالم مع اسرائيل التي شبعوا من نقدها 

عندما كانوا خارج احلكم.
> > >

واحلال كذلك مع ما سمي باالقتصاد االسالمي، فقد قامت 
حكوماتهم باالقتراض من البنوك الدولية ومن صندوق النقد 
الدولي بالفوائد الربوية، كما اتضح عبر التجربة ان بنوكهم 
االسالمية كانت في كثير من االحيان اكثر قسوة واستغالال 

للمواطنني مما تقوم به البنوك التقليدية، وان الف دوالر تقترض 
من بنك اسالمي او تقليدي لن تعاد بعد عام او اعوام الف دوالر، 

بل ستضاف لها فوائد أيا كانت مسمياتها طبقا للفوائد العاملية 
املعلنة للعمالت املختلفة.

> > >
ان احلل النهائي إلشكاالت دولنا هو االخذ مبا اخذت به دول 

العالم املتقدم، اي الليبرالية »السياسية« والليبرالية »االقتصادية« 
بعد ان حتولت االحزاب املسيحية في الغرب الى احزاب ليبرالية 
ينضم لها املسلم واليهودي وامللحد، كما ال يوجد في دول شرق 

آسيا البوذية املتقدمة ما يسمى باالحزاب السياسية البوذية او 
االقتصاد البوذي.. الخ، فقد اصبح العالم قرية صغيرة يتعلم 

بعضه من بعض، وتتطابق وتتقارب فيه االنظمة السياسية 
واالقتصادية الناجحة، لذا علينا اال نحّمل االسالم فوق ما يحتمل 

عبر رفع شعارات للدغدغة غير قابلة للتطبيق ملصلحة قيادات 
سياسية تبحث عن السلطة واملال.. بأي ثمن!

> > >
آخر محطة: )1( تقول بعض قيادات االسالم السياسي في 

تصريحات شهيرة: ان تركيا احلاضر هي املثل والقدوة لتطبيقات 
االسالم السياسي واالقتصادي، واحلقيقة ان تركيا اردوغان هي 

مثال »الدولة العلمانية« ال دولة االسالم السياسي.

رماح

سعد المعطش 
saad.almotish@hotmail.com

بعض تصريحات السياسيني أو القياديني في 
الدولة جتعلك في حيرة من أمرك وال تفهم 
ماذا يراد بها، فكلنا يعرف أن تصريحات 
السياسيني يراد منها احلضور اإلعالمي 

بني الناس، وكما يسمى االستهالك احمللي، 
وحتما أنه سيجد من يصدقه ويتفاعل معه 

من البسطاء.
ولكن تصريحات القياديني هي األكثر حيرة 
وحتتاج الى مفسر أحالم أو الى املخابرات 

الروسية لفك شيفرتها وملعرفة ان كانت 
حقيقية أو مجرد طرفة ولنأخذ تصريح 

وكيل وزارة االعالم صالح املباركي كمثال.
يقول املباركي إن الكويت تستطيع أن تنظم 
عمال مماثال كمعرض »اكسبوا ميالنو« وقد 

احترت بهذا التصريح وكيف سيتم ذلك 
ووزارة االعالم نفسها تعج بالعواجيز الذين 

أكل عليهم الدهر وشرب وال يريدون ترك 
مناصبهم للشباب.

نعرف صدقك يا املباركي ولكن عندما 
يريد أحد ما القيام بتحد فإننا نقول له 

»عد رجالك«، ونحن نقول لك نعم تستطيع 
الكويت أن تنظم مثل ذلك املعرض العاملي، 

وأنا على يقني أننا سننجح لو تغيروا 
»بحرية مركبك« ولكن خوفنا بأن يتحول 
اسم املعرض الى »اخسروا« بسبب بعض 

القياديني في االعالم الذين ليس لهم هم إال 
احملافظة على مراكزهم وجبلوا على توقيف 

عجلة التنمية.
في أغلب خطابات حضرة صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد يركز على منح 
الشباب الفرصة لالرتقاء ببلدهم، ولكن هناك 

من ال يريد ترك مكانه معتمدا على ضغط 
النواب للتجديد له وعدم زحزحته من مركزه.

ومن خالل هذا املقال نوجه رسالة لوزير 
االعالم ونقول له لقد جنحت في وزارة 
الشباب ألنك جعلتها اسما على مسمى 

ودعني اهمس في أذنك أنني مؤمن أنك تريد 
النجاح في االعالم، ولكن عليك أن تعتمد على 

الشباب ومتنحهم الفرصة وحينها سيرفع 
لك أهل الكويت قبعاتهم كما رفعوها لك حني 

رفعت اسم الكويت في الرياضة والشباب.
أدام اهلل من اقتص من نفسه وترك املجال 
للشباب لتكسب الكويت، وال دام من يريد 
التشبث مبنصبه وال تهمه خسارة الكويت.

الشباب يكسبون

اغاثة احد ضحايا ايبوال

»إيبوال« أباد قرى بأكملها في سيراليون

مهرجون يهاجمون املارة في مدن فرنسية
باريـــس ـ إيـــاف: ينتشـــر مهرجون 
عدوانيون بشـــكل غير مسبوق في املدن 
الفرنسية، وبعضهم مسلحون بالسكاكني 
واملسدسات، وبعضهم يحملون اخلفافيش، 
يهددون بها سكان املدن الفرنسية فيثيرون 
خوفهم، ويدفعونهم إلـــى حافة االرتياب 
واجلنـــون، في ظاهرة بدأت تتفشـــى في 

فرنسا.
يطارد هؤالء املهرجون غريبو األطوار 
الناس في الشوارع ويهاجمونهم من دون 
سبب، ملجرد اللهو ال أكثر. ففي مدينة أغدي 
الساحلية اجلنوبية، ألقت الشرطة القبض 

على نحو 15 من هؤالء املهرجني العدوانيني 
في موقف للسيارات في املدرسة الثانوية، 
بعدما ضبطتهم يطاردون الناس في الشوارع 

وهم يضحكون بطريقة جنونية.
وفي مدينة مارسيليا، اعتقلت الشرطة 
أحد هؤالء املهرجني بتهمة إتاف ســـيارة 
مدنية بشكل عدواني غريب. وفي مونبلييه، 
ضرب مهرج عدواني رجا 30 ضربة بقضيب 
حديدي، ثم سرق محفظته. كما اشتكى ثاثة 
من سائقي الســـيارات في املنطقة نفسها 
السيارات  من مهرجني مخيفني يهاجمون 

بجنون.

برشلونةـ  أ.ف.پ: صرح مسؤول في األبحاث 
العمانية في منظمة »أطباء با حدود« على 
هامش مؤمتر طبي في برشـــلونة أن الوضع 
أقرب إلى كارثة في ســـيراليون حيث قضى 
وباء »إيبوال« على سكان قرى بأكملها، مشيرا 
إلى أن حصيلة الوفيات باحلمى النزفية التي 

يسببها الڤيروس أكبر مما أعلن.
وقال الطبيـــب روني زاخاريا إن »مرضى 
توفوا ومجموعات زالت من دون أن يظهر ذلك 
في اإلحصاءات«، معتبرا أن األرقام الرسمية 
املتعلقة بضحايا هـــذا الوباء »أقل بكثير من 
الواقع«. وتفيد آخر حصيلة ملنظمة الصحة 
العاملية أن احلمى النزفية الناجمة عن ڤيروس 
»إيبوال« واملعدية أودت بحياة 4922 شخصا 
من أصل 13 ألفا و703 أصيبوا باملرض حتى 
27 أكتوبر. وتركزت كل اإلصابات والوفيات 
تقريبـــا في ثاث دول في غـــرب أفريقيا هي 

ليبيريا وسيراليون وغينيا.
ودعا الطبيب روني زاخاريا، الذي زار مؤخرا 
املناطق الريفية في سيراليون، خال مشاركته 
في املؤمتر اخلامس واألربعني ألمراض الرئة 

في برشلونة إلى تعزيز مكافحة املرض.
وقال إن »الوضع كارثي«، مضيفا أن »بعض 
القرى زالت عن اخلارطة«. وحتدث عن »قرية 
كانت تضم أربعني نسمة توفي منهم 39 ولم 
ينج سوى شخص واحد«. كما حتدث عن قرية 
أخرى »أودى املرض فيها بـ12 من أفراد عائلة 
واحدة من اجلدين إلى الوالدين إلى األحفاد«. 
وعبر عن أســـفه ألن »أيا من هذه احلاالت لم 

تدرج في اإلحصاءات«.
وذكر بوضع األنظمة الصحية احمللية التي 
بلغت حدها األقصى، مشيرا إلى أن بعضها »ال 
ميلك سوى ثاث سيارات إسعاف لكل 400 ألف 
نسمة«. وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها 
املراكز الصحية حيث يقتل »إيبوال« الطواقم 

التي تعتني باملرضى.
وقـــال إن »هذه الدول فيها ممرضة واحدة 
فقط لكل عشرة آالف نســـمة. كيف تريدون 
أن يعمل النظام الصحي عندما يفتك املرض 

بعشر أو 11 أو 12 ممرضة؟«.
وعبر الطبيب نفســـه عن ارتياحه للوعي 

الذي سجل في أوروبا بعد وصول املرض.

مصرع 3 فتيات
في احتفاالت الهالوين

كاليفورنيا ـ رويترز: قتلت 3 فتيات دهســــا 
بواسطة سيارة مسرعة بينهن توأمان، حسبما 
أعلنت الســــلطات في مدينة ســــانتا آنا، بوالية 
كاليفورنيا األميركية، أثناء قيامهن مبمارســــة 
لعبة »خدعة أم حلوى« وهو التقليد الذي ميارسه 
األطفال في عيد الهالويــــن. الفتيات وجميعهن 
في الـ 13 من أعمارهن، فتحت لهن إشارة املرور 
لعبور الشارع قرب مدرسة ابتدائية، عندما قامت 
السيارة بدهسهن ليل اجلمعة، والذ سائقها بالفرار، 

بحسب إدارة الشرطة في سانتا آنا.
وقد أعلن عن وفاة الفتيات الثاث في املوقع 
فورا، بحسب ما ذكرت محطة KABC الشقيقة لـ 
CNN. وذكر شــــهود عيان أن السائق كان يقود 
بسرعة عالية، وتبحث الشرطة عن رجلني يشتبه 
فيهما هربا ركضا على األقدام، بحســــب احملطة 
الشقيقة، بعد أن تركا السيارة في مكان قريب.

لندن ـ سي.ان.ان: قد يعتبر الكنز الفني 
الذي سيحقق ضجة كبيرة على مدى القرن 
بأكمله، أو قد يكون خدعة محكمة التصنيع، 
إذ عثر على لوحة بطول 33 سنتمترا تظهر 
صورة المرأة من فلورنسا بإيطاليا وبابتسامة 
مشابهة للموناليزا، واآلن يبحث إخصائيو 
الفنون فيما لو كانت هذه اللوحة من صنع 

الرسام الشهير ليوناردو دافينشي.
 La Bella« وقد قبعت اللوحة التي سميت
Principessa« في أحد املخازن حتى اكتشفت 
مجـــددا على يد إخصائيـــي الفنون، الذين 
قالـــوا إن قيمتها ميكن أن تبلغ 150 مليون 

دوالر.
وفـــي كل عام تظهر العديد من اللوحات 
واألعمال الفنية الضائعة لفنانني مشهورين 
مثل فان جوخ وبيكاسو وغيرهما، وميكن 
ألصحاب تلـــك األعمــال أن ميتلكوا مايني 
الدوالر فـــي ليلة وضحاهـــا، وهذا يعتبر 
سوقا رائجا للتزييف، إذ تشير وزارة العدل 
األميركيـــة إلى أن تزييـــف األعمال الفنية 
يتخذ املركز الثالـــث من األعمال اإلجرامية 
األكثر مكســـبا، بعد االجتـــار في املخدرات 

واألسلحة.
ويعمـــل خبراء الفنون علـــى التأكد من 
أصل األعمال الفنية وذلـــك بإجراء العديد 

من التحليات املخبريـــة، منها النظر إلى 
الطبقة األساســـية من األعمال وهي متاثل 
البصمة اخلاصة بكل فنان، كما ميكن التأكد 
من أن اللوحة أصليـــة كانت أم مزيفة من 
خال نوعية الطاء املســـتخدم بالرسم، إذ 
ان الدهـــان احلديث ال مياثـــل في تركيبته 
الطاء املستخدم خال القرنني اخلامس عشر 

والسادس عشر.
وتشير خبيرة الفنون، ماريكا سبرينغ، 
التي تعمل في مختبر املتحف الوطني للفنون 
في لندن، إلى أن التقـــدم في التكنولوجيا 
يتيح ملزيفي الفنون أن يتقدموا مبهاراتهم 
في التاعب بأصل األعمال، وهذا يشكل سباقا 
في التكنولوجيا املستخدمة بالتزييف وبني 

مهارة الكشف عن هذا اخلداع.
وقال سبرينغ إن اللوحة التي يثار اجلدل 
حولها حتوي الطبقة األساسية من الطاء 
الذي يعرف دافينشي باستخدامه، باإلضافة 
إلى أن فحص الطبقات ونوع األلوان وفحص 
الزمن باألشعة الكربونية، التي تستخدم في 
حتديد عمر التحف األثرية أظهرت أن زمن 
رسم اللوحة يتراوح بني عامي 1440 و1650، 
مما قـــد يرجح بن اللوحة قد تكون بالفعل 
من صنع الرسام دافينشي، وفقا ملا أشارت 

إليه سبرينغ.

جدل حول لوحة بابتسامة موناليزا..
عمل لدافينشي أم خدعة مبئات ماليني الدوالرات؟

برد قارس قادم إلى الرياض نهاية هذا األسبوع
الرياض ـ وكاالت 

موجة باردة حادة تنتظر أهالي منطقة 
الريـــاض واملنطقة الشـــمالية خال األيام 
القادمة، وســـط توقعات بأن تكون البداية 
الفعلية ملوســـم البرد يوم األربعاء املقبل، 
حيث ينتظر أن تبلغ معدالت االنخفاض 10 

درجات تقريبا خال يوم واحد.
وسيكون لزاما على أهالي املناطق التي 
تستعد الستقبال موجة البرد في السعودية 
لبس املابس الدافئة والبدء في طقوس شتوية 
يهدف منها الكثيرون إلى احلصول على الدفء 

القادم برائحة احلطب والزجنبيل.
ويعد االنخفـــاض املتوقع حدوثه خال 
نهاية األسبوع كبيرا وقد يؤثر على الصحة 
العامة خصوصا لدى األطفال، لكن مجموعة 
إرشـــادات وقائية قد تخفف من حدة البرد 

وأي انعكاس ســـلبي جراء استقباله بهذه 
الطريقة املناخية املتقلبة والسريعة.

وبحســـب توقعـــات موقـــع الفوريكا ـ 
الفنلندي الشهير واملختص بحاالت الطقس 
ـ فإن مدينة الرياض ستعرف من خال هذه 
املوجة وفي بداية تعمقها هطول أمطار من 
ســـحب النفيض إذ تبدو املؤشرات بحسب 
الرياض  الفوريكا بالنســـبة لألمطار على 

إيجابية حتى اآلن.
ويعرف السعوديون في مناطق كثيرة 
في الســـعودية تقـــلبات منـــاخية جتعل 
من فصل الشـــتاء فصا باردا يحتاج فيه 
املرء الرتداء املابس الدافئة طــوال الوقت 
على عكس ما يحدث في فصل الصيف متاما 
حني تكون درجات احلرارة مرتفعة وبشكل 
اســـتثنائي قد ال يحدث في مناطق كثيرة 

من العالم.
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»األعلى للتخطيط«: مستوى اخلدمات 
الصحية االفضل في املنطقة العربية.

ميركل تغرس شجرة كنصب تذكاري
لتوحيد شطري املانيا.

٭ كل شيء ممكن! ٭.. وفي العالم العربي نحتاج لزراعة غابات!

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

وكيل »التعاون« علي الرومي
ضيف »ألو األنباء« اإلثنني

يحل الوكيل املساعد لقطاع التعاون في وزارة 
الشؤون علي الرومي ضيفا على »ألو األنباء« يوم 
غد االثنني 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.
وسيتلقى الرومي اتصاالت القراء على مدى 
ساعة كاملة اعتبارا من 6 الى 7 مساء على الرقم: 

.22272888
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 اأبناء املرحوم

املعّلــم/ �سعيد توفيق اخلوري 
)C.C.C.( املوؤ�ش�س والّرئي�س الفخري ل�شركة احتاد املقاولني

يتقدمون

بجزيـــــل ال�شكـــــر واالمتنــــان اإلــــى كـــل مـــن

ل مبوا�شاتهـــم يف وفــــاة والــــدهـــم �شــــواء باحل�شـــور �شخ�شيــــًا اأو بالن�شر تف�شّ

يف ال�شحـــف اأو االت�شـــال هاتفيـــًا اأو برقيـــًا

مــــن داخـــل وخـــارج دولـــة الكـــويــــت

�شكر على تعاز

�شائلني �ملوىل �لعلي �لقدير �أاّل يريهم مكروهًا بعزيز

مقاالت األخيرة 
والوفيات 
والمواقيت

47

حتطم مركبة فضاء ومقتل أحد روادها في كاليفورنيا
كاليفورنياـ  رويترز: حتطمت 
سفينة فضاء تقوم بتطويرها 
شركة فيرجني جاالكتيك اثناء 
القيـــام برحلـــة جتريبية في 

كاليفورنيا، ما اسفر عن مقتل 
أحـــد رائديهـــا وإصابة اآلخر. 
وحتطمـــت املركبة خالل مهمة 
طيران جتريبيـــة في صحراء 

موهافـــي بكاليفورنيا اجلمعة 
فقتـــل أحد الطياريـــن. ووقع 
احلادث بعد ثالثة أيام من انفجار 
صاروخ من طراز أنتاريس متلكه 

شركة أوربيتال ساينسز بعد 15 
ثانية من اطالقه في ڤيرجينيا. 
الكونغرس  وقد يدفع احلادث 
إلى توسيع مراجعة  األميركي 

تقوم بها إدارة الطيران االحتادي 
للرحالت الفضائية التجارية بعد 
أن سعت جاهدة إلى وقفها حتى 

أكتوبر عام 2015.
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