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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... 

25د.ك  واحصل فوراً على طقم ساعة وقلم مرصعين باأللماس ! اشـــــترك بــ
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حتى ال يضطروا إلى دفع ضرائب عن ثرواتهم.. واإلجراءات قائمة إلنهاء القضية

1700 كويتي مزدوج يستعدون للتنازل عن اجلنسية األميركية
اقتصاد

الشيخ محمد العبداهلل

نائب الرئيس التنفيذي مبجموعة املال خالد املريخي                  )أنور الكندري(

أسعد البنوان

570 مليون دوالر صافي 
أرباح »زين« عن الـ 9 أشهر.. 

وقاعدة العمالء تقفز %10 
إلى 2.7 مليون عميل

املضف لـ »األنباء«: مناقشة زيادة كميات النفط اخلام 
ملصر إلى 100 ألف برميل يومياً

مجموعة »املال« تنظم امللتقى األول لعمالء »فوسو« 
في الكويت

العبداهلل: نسعى لوضع 
خطة إستراتيجية حكومية 

شاملة ومترابطة لبرامج 
احلكومة اإللكترونية صاحب السمو حّث رؤساء البعثات الديبلوماسية اجلدد 

 على خدمة املصالح العليا لوطننا العزيز  ومتثيل الكويت 
خير متثيل في احملافل اإلقليمية والدولية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية اجلدد

ممثل سمو األمير وزير الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد يتسلم 
تكرمي صاحب السمو من د.نبيل العربي

12

محمود فاروق

تأكيداً ملا انفردت بنشره »األنباء« 
في 30 أبريل املاضي عن وجود نحو 
5 آالف كويتي يحملون اجلنس����ية 
االميركي����ة مطالب����ون باخلضوع 
لقانون االمتثال الضريبي األميركي 
)فاتكا(، كشف مصدر أميركي مسؤول 
ل�»األنباء« عن ان نحو 1700 كويتي 
يس����تعدون للتنازل عن جنسيتهم 
االميركية لكي ال يضطروا الى دفع 
ضرائب عن ثرواتهم. وقال املصدر 
انه ج����ار العمل حاليا على االنتهاء 
من جميع االجراءات اخلاصة بعملية 
 التنازل. وأض����اف املصدر ان هناك
50 ألف خليج����ي خضعوا لقانون 
االمتثال الضريبي منذ تطبيقه، مشيرا 
الى وجود نحو 7 ماليني ش����خص 
يحملون اجلنس����ية االميركية في 
املنطقة بني خليجيني وعرب وأجانب، 
وجار حاليا التحقق من حساباتهم 
املصرفي����ة إلخضاعه����م للقانون. 
ويفرض القان����ون االميركي غرامة 
قد تتجاوز 10 آالف دوالر لكل حساب 
خارجي لم يتم االفصاح عنه، ويشار 
ان قانون االمتث����ال الضريبي  الى 
األميركي )فاتكا( اقره الكونغرس في 
مارس 2010 كجزء من قانون حوافز 
التوظيف الستعادة معدالت تشغيل 
العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ 
العام احلالي، حيث يتعني على دافعي 
الضرائب الذين ميتلكون اصوال مالية 
خارج الواليات املتحدة وتزيد أرصدة 
حساباتهم على 50 ألف دوالر لألفراد 
و250 ألف دوالر للشركات، االبالغ 
عنها وتقدي����ر بيانات تلك األصول 

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة ملصلحة االيرادات احمللية.
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ناصر صباح األحمد ناب 
عن صاحب السمو 

في تكرميه من اجلامعة 
العربية: األمير وضع 

العمل اإلنساني ضمن 
أولويات السياسة 
اخلارجية للكويت

اخلبيزي: النظام اإللكتروني للتأشيرة البريطانية 
سيطبق على املواطنني في مارس املقبل

أكد أن تأجيل زيارة األمير لروسيا لعدم اكتمال التحضير لالتفاقيات

بيان عاكوم

أكد مدير ادارة اوروبا في وزارة اخلارجية وليد اخلبيزي أن تأجيل 
زيارة صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد الى روسيا سببه 
عدم اكتمال امللفات التي من املقرر بحثها، مؤكدا أنه سيتم حتديد موعد 
الزيارة قريبا. من جهة أخرى، وعلى هامش مشاركته في االحتفال بالعيد 
الوطني النمساوي الذي نظمته السفارة مساء امس، لفت اخلبيزي الى 
انه تطرق ملوضوع التأش���يرة مع اجلانب البريطاني، مشيرا الى »ان 
النظام احلالي املطبق في الكويت سيتم إيقافه وكذلك النظام اإللكتروني 
املطبق على مواطني بعض الدول اخلليجية، وذلك بعد إدخال النظام 
اجلديد للتأشيرات الذي سيتم تطبيقه على املواطن الكويتي في شهر 
مارس املقبل، والذي سيطبق ايضا على بعض الدول اخلليجية«. ولفت 
الى ان الكويت س���تكون اول دولة خليجية تطبق النظام اجلديد الذي 
تتبعه بريطانيا مع مواطني كندا وأميركا وأستراليا، متحدثا عن وجود 
حملة توعوية س���تقوم بها اخلارجية الكويتية والسفارة البريطانية 

لتوعية وإرشاد املواطنني حول النظام اجلديد وطريقة التسجيل.

التفاصيل ص32 ٭

»املوارد البشرية«: ربط معاشات 
املتقاعدين مبعدالت التضخم

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

حددت جلنة تنمية املوارد البشرية أولوياتها الرئيسية في املرحلة 
املقبلة، والتي تتمثل في البديل اإلستراتيجي وشروط تولي املناصب 
القيادية، وأخيرا ربط معاشات املتقاعدين مع معدالت التضخم. وقال 
مقرر اللجنة النائب احم���د القضيبي في تصريح صحافي: إن اللجنة 
مازالت في انتظار وصول البديل اإلستراتيجي الذي وعدت به احلكومة 
حتى تستطيع حتديد اخلطوة التالية بعد وصوله. وفي هذا السياق، 
شدد مقرر فريق األولويات البرملانية النائب عبداهلل التميمي على أن 
أولويات الس���لطتني ستقترن بجدول زمني إلجنازها في دور االنعقاد 

احلالي فور االنتهاء من إعدادها وصياغتها.
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مجلس الوزراء السعودي يستعرض مباحثات األمير مع خادم احلرمني
ويُشيد بعمق العالقات بني البلدين وحرصهما على تنميتها وتعزيزها

� كونا: أش����اد  الري����اض 
الس����عودي  الوزراء  مجلس 
التاريخية  العالق����ات  بعمق 
واحلميم����ة الت����ي تربط بني 
الس����عودية  العربية  اململكة 
والكويت وحرص كال البلدين 

على تنميته����ا وتعزيزها في 
جميع املجاالت.

وج����اءت اإلش����ادة خالل 
جلسة أسبوعية عقدها املجلس 
أمس برئاسة ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 

امللكي  الدفاع صاحب السمو 
األمير سلمان بن عبدالعزيز 
واطلع خاللها على مباحثات 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
ب����ن عبدالعزيز مع  عبداهلل 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، والتي شملت 
آف����اق التعاون ب����ني البلدين 
ومجمل األحداث والتطورات 
الس����احتني اإلقليمية  عل����ى 

والدولية.
الس����مو  وكان صاح����ب 

االمير قد اختتم زيارة أخوية 
للسعودية في 28 أكتوبر املاضي 
بحث خاللها مع خادم احلرمني 
الشريفني العالقات التاريخية 
التي تربط بني البلدين وسبل 
تطويرها وتعزيز مس����يرة 

التعاون اخلليجي في جميع 
املج����االت إضافة إلى عدد من 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
الس����احتني اإلقليمية  عل����ى 

والدولية.
من جانب آخر، ذكرت وكالة 

األنباء السعودية أن مجلس 
الوزراء السعودي بحث مجمل 
األح����داث اإلقليمية والدولية 
والسيما تطورات األوضاع في 
سورية واألراضي الفلسطينية 

احملتلة.

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد في قصر الشويخ أمس، 
وزي���ر خارجي���ة جمهورية 
إبراهيم  الش���قيقة  الع���راق 
اجلعفري، والوفد املرافق له، 

مبناسبة زيارته للبالد.
وعق���ب االس���تقبال أقام 
سموه، مأدبة غداء على شرف 

الضيف والوفد املرافق له.

احملمد أقام مأدبة 
غداء على شرف وزير 

خارجية العراق

دعت سفارة مملكة البحرين 
املواطن����ني  الكوي����ت  ل����دى 
البحرينيني املتواجدين بدولة 
الش����قيقة واملقيدين  الكويت 
في جداول االنتخابات مبملكة 
البحرين إلى املبادرة بتسجيل 
اس����مائهم لدى مقر الس����فارة 
الكائن مبنطقة السرة قطعة 5 
شارع حسني الرومي مبنى 27 
ملدة س����بعة أيام اعتبارا من 9 
إلى 15 نوفمبر 2014، وذلك خالل 
وقت الدوام الرسمي للسفارة من 
الساعة التاسعة صباحا وحتى 
الواحدة بع����د الظهر، أو ملء 
استمارة التسجيل عبر املوقع 

.www.vote.bh اإللكتروني
علما بأن موعد االنتخابات 
ملن سجل اسمه بإحدى الطرق 
املذكورة سوف يجري في يوم 
الثالثاء املوافق 18 نوفمبر 2014، 
حيث يبدأ االقتراع من الساعة 
التاسعة صباحا حتى الساعة 
السابعة مساء، وستكون اإلعادة 
بالنس����بة للدوائر االنتخابية 
غير احملسومة في يوم الثالثاء 

املوافق 25 نوفمبر 2014.
الناخ����ب اصطحاب  وعلى 
جواز الس����فر وبطاقة الهوية 
عند االقتراع بالسفارة. ملزيد 
من االستفسار ميكن االتصال 

على الهواتف التالية:
ال����دوام  أثن����اء   25318530
الس����اخن  الرس����مي. اخل����ط 

009737727727

سفارة البحرين دعت 
املواطنني البحرينيني 

للمشاركة في انتخابات 
مجلس النواب

عادل الصرعاوي

الب���الد وفد رفيع  يغادر 
املستوى من ديوان احملاسبة 
برئاسة نائب رئيس ديوان 
احملاس���بة عادل الصرعاوي 
وذلك للمشاركة في اجتماع 
فريق اإلنتوساي للتخطيط 
االستراتيجي والذي سيعقد في 
مدينة ڤيينا بجمهورية النمسا 

يوم 5 نوفمبر 2014.
ويض���م الوف���د كال م���ن 
الصرعاوي رئيسا وعضوية 
محمد أشكناني مدير املكتب 
الفني للشؤون االدارية واملالية 
ومراقب املراقبة الثانية للرقابة 
على التسويق واالستثمار وائل 
املقيم ورئيس قس���م االعالم 

عبداهلل السجاري.
وم���ن املقرر ان يتم خالل 
االجتماع تقدمي عرض مرئي 
للمناقش���ة من قب���ل اجلهاز 
النتائج عالية  األميركي عن 
املبذولة  املس���توى للجهود 
الوقت  التخطي���ط حتى  في 
احلالي وع���رض مرئي آخر 
عن مخاطر احلوكمة العاملية 
احلالية واملستجدة من قبل 
شركة أوليفر واميان التي تعد 
تقرير املخاطر العاملية للمنتدى 
االقتصادي العاملي، باإلضافة 
الى مناقشة واعتماد القضايا 
االستراتيجية الرئيسية التي 
تواج���ه اإلنتوس���اي والتي 
ينبغي معاجلتها في اخلطة 

االستراتيجية القادمة.
كما س���يناقش االجتماع 
التوقعات االس�����تراتيجية 
املت��ح���دة  األم������م  إلدارة 
االقتصادي���ة  للش���ؤون 
 )UNDESA( واالجتماعي���ة 
ومنظمة اإلنتوساي وأهداف 
القادمة  التنمية املس���تدامة 
2015، وعرض موجز ملا متت 
مناقشته واعتماد اخلطوات 

املستقبلية.

»احملاسبة« يشارك 
في اجتماع فريق 

اإلنتوساي للتخطيط
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مجلس الوزراء: تعديل قانون هيئة الطرق إلخضاعها والعاملني فيها إلى قرارات »اخلدمة املدنية«

التجديد لـ » املطاحن « 50 سنة أخرى
4 أشهر لدراسة العطاءات املالية.. وقرار الترسية وتوقيع العقود في النصف األول من 2015

»اخلرافي ناشيونال« تنفّذ مشروع املطار اجلديد بـ 1.38 مليار دينار
محمود فاروق

املناقصات  تلق���ت جلن���ة 
املركزية أمس العروض املالية 
ملشروع إنشاء وإجناز وتأثيث 
وصيانة مبنى الركاب اجلديد 
مبطار الكويت الدولي )املبنى 
II( والذي يعد من أكبر املشاريع 
التنموية في البالد، من 4 شركات 
عاملية أهلتها وزارة األش���غال 
العامة للمشاركة في املشروع. 
وحسب بيانات حصلت عليها 
»األنباء« من جلنة املناقصات 
املركزية فإن 4 شركات تقدمت 
بع���روض مالية للمش���روع 
الضخم، جاء اقلها من نصيب 
شركة ليماك التركية عبر وكيلها 
احمللي شركة اخلرافي ناشيونال، 
إذ تقدمت بعرض مالي للمشروع 
قيمته 1.38 مليار دينار، وذلك 
بفارق كبير عن العطاء الثاني 
الذي تقدمت به الشركة الصينية 

لإلنشاءات والهندسة، ومن خالل 
وكيلها احمللي كوبري للمشاريع 
اإلنش���ائية بقيمة 1.62 مليار 
دينار، فيما تقدمت شركة ارابتك 
لإلنشاءات اإلماراتية بثالث اقل 
العطاءات املالية وعبر وكيلها 
شركة املاسية الهندسية للتجارة 
العامة واملقاوالت بقيمة 1.69 
مليار دينار، وجاءت ش���ركة 
استالدي اس.بي.ايه واي سي 
اسطاش انش���اءات برابع اقل 
العروض املالية وعبر الوكيل 
احمللي شركة عسالء للتجارة 
العامة واملق���اوالت بقيمة 1.71 
 مليار دين���ار. ووفقا ملصادر 
ل� »األنباء«، فإن وزارة االشغال 
العام���ة وعبر قطاع هندس���ة 
املش���اريع اإلنشائية بالوزارة 
ستعكف على دراسة العطاءات 
املالية خالل األشهر املقبلة على 
أن ترف���ع قرارها بالترس���ية 
املناقصات  إلى جلنة  النهائية 

املركزية في غضون 4 أش���هر 
م���ن اآلن، متوقع���ة أن يكون 
توقيع عقود مشروع املطار في 
النصف األول من 2015. وحسب 
البيانات املتاحة عن الش���ركة 
التركية »ليم���اك« التي قدمت 
أقل العروض املالية ملش���روع 
املطار، فإن الشركة تقوم حاليا 
بإنشاء وتطوير مبنى الركاب 
رقم 2 في مطار القاهرة الدولي، 
حيث فازت الشركة باملشروع 
الذي يعد من اكبر املشروعات 
احليوية في مصر بعد ثورة 25 
يناير 2011، كما نفذت الشركة 
مطار صبيحة كوكجن الدولي 
في اسطنبول في وقت قياسي، 
كذلك تعمل الشركة التركية على 
مشروع ضخم آخر مع حكومة 
إقليم كردستان إلنشاء نفق كالي 
مبنطقة زاخو في كردس���تان 

العراق. 
التفاصيل ص 31 ٭

الشركة التركية 
تنفذ مشروع 
مبنى املطار 

في مصر ونفذت 
مطار صبيحة 

الدولي في 
إسطنبول

حياة أرسالن

عبد احلكيم السبتيعبداهلل نواف األحمد

مريم بندق 

ان  أعلنت مصادر وزارية 
احلكومة مستعدة متاما إلطالع 
نواب مجلس األمة على تطورات 
األح����داث احمللية واخلليجية 
واإلقليمية ونتائج االجتماعات 
واملش����اورات الت����ي يقوم بها 
النائ����ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صب����اح اخلال����د.  وأوضحت 
املص����ادر ان احلكومة موافقة 
على الطلب النيابي بتخصيص 
ساعتني ملناقشة هذه األحداث 
ومن األفضل ان حتول اجللسة 
الى سرية.   الس����اعتني  خالل 
وأشارت املصادر الى انه متت 
إحالة تعديل على قانون الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري الى 
مجلس األمة يتضمن إخضاع 
الهيئة والعاملني فيها الى قرارات 
مجلس اخلدمة املدنية.  وقالت 
املصادر: متت مناقشة قضية 
مؤجري القسائم الصناعية في 
منطقة عشيرج الذين مازالت 
عقودهم سارية، ومتت إحالة 
املوضوع الى اللجنة االقتصادية 
لدراسة احلل األمثل لهم سواء 
او تسليم قسائم  بالتعويض 

بديلة للمؤجرين الذين لم تنته 
عقودهم حت����ى اآلن »وتوفير 
بدائل لهم هو احلل الذي طالب 
به املؤجرون«.  وأعلنت املصادر 
القانون  ان املجلس بحس����ب 
سيحيل مش����روع قانون الى 
مجلس األمة س����يكون ضمن 
أولويات احلكومة يقضي مبد 
االمتياز املمنوح لشركة مطاحن 
 الدقي����ق واملخاب����ز الكويتية

50 سنة اخرى لنجاح الشركة 
اململوكة بالكام����ل للدولة في 
الغذائي  تأمني منظومة األمن 
ط����وال ال� 50 س����نة املاضية 
بأسعار معقولة وتناسب جميع 
الطبقات.  ولفتت املصادر الى 

أنه بناء على عرض نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ خالد اجلراح، اعتمد 
املجلس مشروع مرسوم بترقية 
اللواء الركن الش����يخ عبداهلل 
إلى رتبة فريق  نواف األحمد 
وتعيينه نائبا لرئيس األركان 
العامة للجيش. ووافق املجلس 
على ترقية عبداحلكيم السبتي 
لدرجة وكيل مساعد وتعيينه 
ناطقا رس����ميا لوزارة الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء. 
ووافق ايضا على التجديد 
لكل من املدير العام للهيئة العامة 
للبيئة رجاء البصيري ونائب 
البيئية  العام للشؤون  املدير 
املدير  د.محمد األحمد ونائب 
العام للشؤون الفنية م.محمد 
العنزي، وشمل التجديد عضوي 
مجلس ادارة مؤسسة التأمينات 
االجتماعي����ة الفريق م.ناصر 
عبداللطيف العثمان وعبدالفتاح 
معرفي. واشارت املصادر الى 
انه طلب من وزير املالية عدم 
رصد أي مبالغ الستمالك قصر 
دسمان سواء قدم طلب بذلك 
من أعضاء مجلس األمة او من 

أعضاء املجلس البلدي.
التفاصيل ص4 ٭

ترقية عبداهلل نواف 
األحمد إلى رتبة فريق 

وتعيينه نائبًا لرئيس 
األركان

ترقية عبد احلكيم السبتي 
لدرجة وكيل مساعد 
 وتعيينه ناطقًا رسميًا

لـ »شؤون مجلس الوزراء« 

محليات
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العيسى: لن أسمح بأي تدخالت سياسية.. 
وأمهلوني ثالثة أشهر

»الكهرباء«: مشروع جتريبي أللف عداد ذكي 
مسبق الدفع قريباً

أسماء 351 طالبًا وطالبة مت قبولهم 
في خطة البعثات اخلارجية

األثري: »الديوان« وافق على مّد سّن 
التقاعد ملوظفي »التطبيقي« إلى 75 عاماً

جمعية لبنان العطاء 
اخليرية تقيم 

معرضها  الـ 72 
10في بيت لوذان

13

الغامن: توحيد اجلهود 
اإلقليمية والدولية والتنسيق 

السياسي ملجابهة 
خطر اإلرهاب ومعاجلته 

على مستويات عدة أمنية 
واجتماعية وثقافية

الرئيس يستشهد بأوكرانيا حلث األميركيني على التصويت

إخفاقات أوباما تعزز فرص التصويت العقابي 
للدميوقراطيني في انتخابات التجديد النصفي

عادت قضية مكافحة اإلرهاب 
الناخب  الى صدارة اهتم���ام 
األميركي من بوابة »داعش«. 

وكذلك عدم االستجابة كما يجب 
النتشار وباء »إيبوال« والتدخل 
الروسي في أوكرانيا والنزاع 

السوري.
وحل���ث الناخب���ني عل���ى 
االقتراع قال أوباما في جولة 
انتخابية »انظروا الى أوكرانيا 
التي أج���رت انتخابات، وهي 
في حالة حرب وبلغت نسبة 

املشاركة %60«.
وعلى غ���رار جورج بوش 
ف���ي 2006 وبيل كلينتون في 
1994 ورونالد ريغان في 1986، 
يرجح ان يخسر اوباما الغالبية 
في مجلس الشيوخ الذي يتم 
جتديد 36 م���ن مقاعده املائة 
ملدة س���ت سنوات. بينما يتم 
التصوي���ت على جتديد كامل 
مقاعد مجلس النواب ال� 435 

ملدة سنتني.
التفاصيل ص 29 ٭

الصحي���ة املع���روف بقانون 
»أوباما كير«، الى جانب عثرات 
السياس���ات اخلارجية، حيث 

عواصم � وكاالت: تش���هد 
الواليات املتحدة اليوم انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس 
وسط حتديات داخلية وخارجية 
كثي���رة تواجه الرئيس باراك 
الذي وصلت شعبيته  أوباما 
أدنى مس���توياتها، وهو  الى 
م���ا بنى علي���ه اجلمهوريون 
حمالتهم االنتخابية وعينهم 
عل���ى اس���تعادة الغالبية في 
الش���يوخ وتعزيز  مجل���س 
تفوقهم عل���ى الدميوقراطيني 

في مجلس النواب.
وي���رى محلل���ون أن هذه 
االنتخابات، ستكون تصويتا 
عقابيا على اخفاقات الرئيس 
الذي  اوبام���ا  الدميوقراط���ي 
يحملونه مس���ؤولية سلسلة 
أخط���اء مثيرة للج���دل مثل 
الفضيح���ة السياس���ية ف���ي 
الضرائ���ب. ونظ���ام الرعاية 

)ا.پ( باراك اوباما في حملة لدعم املرشح الدميوقراطي حاكم كونكتيكت    

السيسي: »اإلخوان« توهموا أنهم يستطيعون
 فصل سيناء عن مصر وجعلها إمارة

القاه����رة � أ.ش.أ: أك����د الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي أن اجليش كان حريصا 
على عدم إراقة الدماء لكن جماعة »اإلخوان« 
كانت حريصة على عكس ذلك متاما، مشددا 
على أن القوات املس����لحة »لم تهدف إال إلى 
أن تبقى مصر باقية شامخة بكل مؤسساتها 
حتى ال تسقط«. وأضاف السيسي في كلمة 
ألقاها أمس عل����ى هامش حضوره فعاليات 
املناورة التعبوية »بدر 2014« والتي نفذتها 
القوات اجلوية، أن اإلخ����وان توهموا أنهم 
يستطيعون أن يفصلوا سيناء عن الوطن 

األم ويجعلوها إمارة لتصبح شوكة في ظهر 
مصر تستخدم عند الضرورة.

وأش����ار إلى انه س����يتم اتخاذ املزيد من 
اإلجراءات إلخالء املنطقة احلدودية في شمال 
سيناء، الفتا الى أن تعويضات أهالي سيناء 
قد تصل الى مليار جنيه، الفتا الى ان أحدا 

لن ينسى تضحياتهم.
وشدد السيسي على أن »التنمية في سيناء 
حتتل أولوياتنا«، وأنها »ستستمر ولن ننتظر 

حتى يكون األمن كامال«.
التفاصيل ص 28 ٭

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يلقي كلمته على هامش حضوره مناورات »بدر 2014« أمس              )املصري اليوم(

أكد أن اجليش كان حريصاً على عدم إراقة الدماء لكن اجلماعة حرصت على العكس  »البيشمركة« تتقدم في »كوباني« و»داعش« يستقدم 
500 مقاتل.. وبحث إنشاء قوة تدخل عربية مبشاركة 

الكويت ملواجهته والتمرد في ليبيا واليمن
عواصم � وكاالت: نقلت وكالة أسوشيتد برس لألخبار عن مصادر 
أن كال من السعودية واإلمارات ومصر والكويت تبحث إنشاء قوة تدخل 
سريع منفصلة عن التحالف الدولي احلالي ملواجهة داعش والتمرد في 
ليبيا واليمن. إلى ذلك، أفادت القيادة املركزية األميركية بأن الواليات 
املتحدة استهدفت متشددي الدولة اإلسالمية )داعش( بخمس ضربات 

جوية في سورية وتسع في العراق في اليومني املاضيني.
جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد االش���تباكات في مدينة عني العرب 
)كوباني( الس���ورية بني مقاتلي التنظيم واملقاتلني األكراد، على بعد 
عش���رات األمتار فقط من بلدة س���وروج احلدودية بوالية ش���انلي 
أورفة التركية. وكشف قائد قوات البيشمركة التي دخلت عني العرب 
 أن قوات���ه حققت تقدما في س���احة القتال داخل املدينة، مش���يرا أن

»تنظيم داعش أرسل املزيد من قواته إلى املدينة، وكثف هجماته ضد 
البيش���مركة، كما دفع بنحو 500 مقاتل إلى املنطقة احلدودية، ونفذ 

أربع هجمات كبيرة«.

09

التفاصيل ص 29 ٭



محليات
الثالثاء 4 نوفمبر 2014

04

اعتمد ترقية عبداهلل النواف لرتبة فريق وتعيينه نائباً لرئيس األركان العامة للجيش

مجلس الوزراء: املوافقة على مشروعي هيئة الطرق والنقل البري 
واكتتاب الكويت في زيادة رأسمال املصرف العربي للتنمية في أفريقيا

اهتمام بالنظر فيها ودراستها 
والعمل على معاجلتها.

وقد أشاد مجلس الوزراء 
باجلهود التي قام بها ديوان 
احملاس���بة في إعداد تقريره 
السنوي للوزارات واإلدارات 
احلكومي���ة املختلفة للدولة 
ودعا كافة اجله���ات املعنية 
للعمل على تالفي املالحظات 
التي وردت في التقرير واتخاذ 
م���ا يلزم من إج���راءات ملنع 

تكرارها.
ثم بحث املجلس شؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلسة مجلس 

األمة.
هذا وبناء على عرض نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ خالد اجلراح 
الوزراء  فقد اعتمد مجل���س 
مشروع مرسوم بترقية اللواء 
الركن الشيخ عبداهلل النواف 
إل���ى رتبة فري���ق وتعيينه 
العامة  نائبا لرئيس االركان 

للجيش. 
كما بحث املجلس الشؤون 
السياسية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجم���ل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية 
العربي  عل���ى الصعيدي���ن 

والدولي.

التحديات املختلفة مبا يخدم 
عملية اإلصالح املنشود في 
جميع امليادين ويحقق مصلحة 

الوطن العليا.
ثم اطل���ع مجلس الوزراء 
على توصيتي جلنة الشؤون 
القانونية بشأن مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )115( لسنة 2014 في شأن 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري وكذلك مشروع قانون 
باملوافقة على اكتتاب الكويت 
في زيادة رأس مال املصرف 
العربي للتنمية االقتصادية 
ف���ي أفريقيا. وق���رر مجلس 
الوزراء املوافقة على مشروعي 
القانونني ورفعهما لصاحب 
السمو األمير متهيدا إلحالتهما 

ملجلس األمة.
ومن جانب آخر، استعرض 
املجلس تقرير ديوان احملاسبة 
الفحص  السنوي عن نتائج 
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية للسنة 
املالية 2014/2013 ومالحظات 
ديوان احملاس���بة على أعمال 
الوزارات واإلدارات احلكومية، 
مشيرا إلى عدد من املوضوعات 
ذات األهمية ومبا يترتب عليها 
آثار مالي���ة واقتصادية  من 
واجتماعية والتي تتطلب كل 

الرئيس���ية  التوجهات  فيها 
وفلس���فة العم���ل احلكومي 
للمرحلة املقبلة والتي تقوم 
التعامل  على أساس حتمية 
املوضوع���ي والواقع���ي مع 
القضاي���ا الوطنية ملا يحقق 
التوازن السليم بني الطموحات 
واإلمكانات املتاحة في جميع 
املجاالت، مؤكدا أهمية التركيز 
على معاجلة القضايا املصيرية 
وتنسيق العمل اجلماعي الفعال 
والتعاون البناء بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية ملواجهة 

مبا تضمنه اخلطاب األميري 
من تش���خيص دقيق للواقع 
اإلقليمي املضطرب وألوجه 
اخللل واملعوقات التي تعترض 
سبل اإلصالح والتي تعكس 
حرص س���موه على تلمس 
اهتمامات املواطنني وهمومهم 
وإيجاد أفضل احللول ملعاجلتها 
وحتقيق آمالهم وطموحاتهم. 
كما ت���دارس مجلس الوزراء 
أيضا س���بل تفعيل مضامني 
الكلمة التي ألقاها سمو رئيس 
مجلس الوزراء والتي تناول 

عق���د مجل���س ال���وزراء 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
امس في قاعة مجلس الوزراء 
في قصر السيف برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، وبعد االجتماع 
صرح وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل مبا يلي: اطلع مجلس 
الوزراء في مستهل اجتماعه 
على الرسالة املوجهة لصاحب 
الس���مو األمير م���ن رئيس 
جمهورية القم���ر املتحدة د. 
اكليل ظن���ني والتي تعلقت 
القائمة  الثنائية  بالعالق���ات 
بني البلدين الصديقني وسبل 
تنميتها في كاف���ة املجاالت 

وامليادين.
افتتاح دور  ومبناس���بة 
االنعقاد العادي الثالث للفصل 
التشريعي الرابع عشر ملجلس 
األمة الثالثاء املاضي أكد مجلس 
الوزراء أهمية ما تضمنه النطق 
السامي واخلطاب األميري الذي 
ألقاه صاحب الس���مو األمير 
املناسبة من توجيهات  بهذه 
س���امية من ش���أنها ترسيخ 
مقوم���ات الوح���دة الوطنية 
وحتقيق اخلي���ر واملصلحة 
للوط���ن وللمواطنني وكل ما 
من شأنه اإلس���هام في تقدم 
بلدنا العزيز ورفعته، منوها 

د.علي العمير وهند الصبيح

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع بحضور الشيخ صباح اخلالد والشيخ خالد اجلراح ود. عبداحملسن املدعج

»قائد للعمل اإلنساني« شعار االحتفاالت 
باألعياد الوطنية 2015

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل موافقة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الدائمة 
لالحتفال باألعياد واملناسبات الوطنية بشأن اطالق شعار 
»قائد للعمل اإلنساني« على احتفاالت الكويت لعام 2015. 

 وقال العبداهلل في تصريح لـ»كونا« عقب االجتماع 
األسبوعي ملجلس الوزراء ان اطالق هذا الشعار جاء 

مبناسبة تكرمي املجتمع الدولي لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ومنحه لقب »قائد للعمل اإلنساني« 
وتسمية الكويت »مركزا للعمل اإلنساني«.   وتعد اللجنة 
الوطنية الدائمة التي يترأسها وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود اخلطط والبرامج 

املقترحة لالحتفاالت واملناسبات الوطنية ومراسم رفع العلم 
»في يناير من كل عام« ملواكبته ذكرى تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم. استعرض تقرير ديوان 
احملاسبة السنوي 
عن نتائج الفحص 

واملراجعة على تنفيذ 
ميزانيات الوزارات 

واإلدارات احلكومية 
وحساباتها اخلتامية

م.ياسر أبل ويعقوب الصانع

اإلبراهيم ضيف ديوانية محافظ األحمدي
يحّل وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء 

م.عبدالعزيز اإلبراهيم ومسؤولو قطاع الطرق في الوزارة 
صباح اليوم ضيوفا على الديوانية األسبوعية حملافظ 

األحمدي الشيخ فــواز اخلالد وذلك بحضور رواد 
الديوانية من أهالي ومسؤولي قطاعات العمل الرسمي 

واألهلي واحملافظة ومديري خدمة إدارتي املواطن والعالقات 
احلكومية في احملافظة.
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خالل جولة تفقدية لعدد من احملاكم واملشاريع اإلنشائية اجلديدة اخلاصة بوزارة العدل وقطاعاتها اصطحبه خاللها الوكيل املاجد

الصانع: سرعة إجناز مجمعات احملاكم اجلديدة واالرتقاء بخدمات »العدل«

أسامة أبوالسعود

تفق����د وزير العدل ووزير األوق����اف يعقوب الصانع عددا من 
مجمعات احملاكم واملش����اريع اإلنشائية اجلديدة اخلاصة بوزارة 
العدل وقطاعاتها املختلفة وذلك خالل جولة مفاجئة رافقه خاللها 
وكيل وزارة العدل عبدالعزيز املاجد ومدير إدارة اإلعالم والعالقات 
العامة جمال التناك ومدير مكتبه صالح املكيمي، حيث تفقد الوزير 
الصان����ع العمل مبحكمة اجله����راء وإدارة تنفيذ اجلهراء ومجمع 
محاكم اجله����راء اجلديد ومجمع محاكم الفروانية اجلديد ومعهد 
الكويت للدراس����ات القضائية والقانونية اجلديد بحضور مدير 
املعهد املستشار عادل العيسى. واستهدفت جولة الصانع االطالع 
على سير العمل اليومي في اإلدارات واألقسام املمثلة للقطاعات 
العدلية املختلف����ة، والتقى خالل هذه اجلولة بالقائمني على هذه 
اإلدارات ورؤساء األقسام واملوظفني وجمهور املتقاضني، مستمعا 

إلى متطلباتهم ومقترحاتهم واملشاكل املعوقة لسير العمل.
ووجه الوزير الصانع بس����رعة تقدمي خدمات افضل والعمل 
على ضمان حتقيق متطلبات العدالة، مؤكدا على وجوب االرتقاء 
باخلدمات الى مس����تويات من الدقة والسرعة والكفاءة والتميز 
وصوال الى ارقى درجات رضا املراجعني، مشيدا بالروح املتجددة 
للعاملني بالقطاعات العدلية من اجل االرتقاء باألداء والعمل بروح 
الفريق الواحد، موجها في اختتام جولته الى سرعة إجناز املباني 
اجلديدة ملجمعات احملاكم والنيابات لتقدمي خدمات افضل للمراجعني 
واملتقاضني عموما، كما شكر العاملني في تلك املرافق على جهودهم 

في تطوير العمل وتسهيل معامالت املراجعني.

جانب من جولة الوزير الصانع الوزير يعقوب الصانع موجها تعليماته إلى قياديي الوزارة أحد املشاريع اإلنشائية التابعة لوزارة العدل

»التعريف باإلسالم« النسائية
نظمت »كوني داعية«

أكثر من مليون و893 ألف دينار مساعدات 
»مناء« لألسر املتعففة في 2013

ليلى الشافعي

االهتمام باملسلم اجلديد والعناية بتثقيفه شرعيا وثقافيا هو 
من ابرز أهداف قسم الفصول الدراسية بلجنة التعريف باإلسالم، 
ويتمثل هذا االهتمام في تنظيم دورات عن أساسيات علوم الدين 
والثقافة اإلسالمية وذلك ضمن مشروع »علمني اإلسالم«، وباإلضافة 
إلى ذلك فإن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل املتميزين منهم ليكونوا 
دعاة ومدرسني.  ومن هذا املنطلق حرص قسم الفصول الدراسية 
بإدارة الش����ؤون النسائية برعاية بعض املتفوقات من املهتديات 
ومن اجلاليات املس����لمة غير الناطقة بالعربية، وممن أنهني عدة 
دورات ش����رعية وممن تتوافر فيهن صفات الداعية، حرص على 
تأهيلهن ككوادر وطاقات متميزة للعمل كداعيات ومدرسات سواء 
في جلنة التعريف أو خارجها أو في بلدانهن وقد مت تنظيم دورة 
»كوني داعية« لهذه الفئة.  تتضمن هذه الدورة تعريف املشاركات 
بأساسيات الدعوة من الناحية النظرية كتعريف الدعوة وأهميتها 
وطرق الدعوة وكيف نصل إلى املدعو باإلضافة إلى صفات الداعية 
كما تهدف هذه الدورة الى التعريف بالديانات األخرى وذلك بإعطاء 
نبذة عن املس����يحية واليهودية والبوذية والهندوس����ية وأيضا 
األس����ئلة املتكررة حول اإلسالم والشبهات التي تكون في أذهان 
غير املسلمني عن اإلسالم. أما اجلانب العملي للدورة فيتمثل في 
تدريب املشاركات على بعض املهارات الدعوية كمهارة التواصل 
والتحدث بطالقة باإلضافة إلى مه����ارة التفكر وكتابة اليوميات 
للداعية، كما تش����مل ه����ذه الدورة تدريب املش����اركة على مهارة 

التخطيط ملشروع دعوي لفئة معينة.

 ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة جلان الزكاة في جمعية اإلصالح االجتماعي 
فهد املطيري انه ومن ضمن مشاريعها اخليرية الرئيسية داخل 
الكوي���ت وقعت مناء للزكاة واخلي���رات في جمعية اإلصالح 
االجتماعي عقد شراكة خيريا مع مجموعة لولو هايبر ماركت 
لتيسير حصول األسر املتعففة على كفايتها من املواد الغذائية 

من خالل مشروع إطعام الطعام.
وكشف املطيري في تصريح صحافي ان هذا املشروع مينح 
تعاون الشراكة مناء كمرحلة أولى أكثر من 600 كوبون خيري، 
قيمة الكوبون الواحد 10 دنانير متنح لألس���ر املتعففة حسب 
حاجتها ودراس���ة احلالة التي تقرها اللجان املتخصصة في 
دراسة احلاالت اإلنسانية والتحقق من مدى حاجتها الفعلية، 
بحيث تتسوق مجانا من خالل الكوبونات في أي فرع من فروع 

أسواق لولو املركزية املنتشرة في دولة اخلير الكويت.
وأوضح أن مشروع إطعام الطعام يعتبر من املشاريع اخليرية 
الرئيسية املستمرة طوال العام في مناء للزكاة واخليرات وأداة 
مهمة من أداوتها في كفالة األس���ر املتعففة واملستفيدة، حيث 
بلغت مساعدات مناء للزكاة واخليرات املتعففة في العام املاضي 
أكثر من مليون و893 ألف دينار، اس���تفادت منها أكثر من 19 
ألف أس���رة متعففة جتاوز عدد أفرداها 100 ألف شخصا، فيما 
قاربت قيمة املس���اعدات للنصف األول من العام احلالي 2014 
حوالي املليون دينار اس���تفادت من هذه املبلغ أكثر من 9500 

أسرة متعففة جتاوز عدد أفردها 50 ألف شخصا.

فهد املطيري يقدم الشيك للشركة املتعاقد معها



المجلس البلدي
الثالثاء 4 نوفمبر 2014

06
b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

أكد خالل اجتماع عقده مع عدد من مسؤولي »الداخلية« عدم السماح لكائن من كان بتعريض سالمة وصحة الناس للخطر

الكندري: فرق مشتركة من البلدية و»الداخلية« ملراقبة جتار األغذية الفاسدة
حيث ان هذا املوضوع يتطلب 
»فزعة وطنية« الرتباطه باألمن 

الغذائي للبالد.
من جانبه، شدد املنفوحي 
خالل ترؤسه لالجتماع على 
التنسيق  ضرورة اس���تمرار 
والتعاون بني مفتشي اإلدارات 
املختص���ة ورج���ال املباحث 
ف���ي اإلدارة العامة للمباحث 
الهدف  اجلنائي���ة لتحقي���ق 
املشترك للقضاء على االجتار 
الفاس���دة، مش���يرا  باألغذية 
إل���ى أن املطلوب من اإلدارات 
املختصة تكثي���ف احلمالت 
التفتيش���ية على األس���واق 
ومحالت اجلزارة واملس���الخ 

لضبط املتجاوزين.

وزارة الداخلي���ة بقول���ه »ان 
القبضة األمني���ة وحدها لن 
حتقق الهدف املشترك إال بتظافر 
اجله���ود من خ���الل مواصلة 
التع���اون بني وزارتي البلدية 
والداخلية ملتابعة كل املعلومات 
املتعلقة بهذا اخلصوص ووضع 
اخلطط املشتركة للقضاء عليها 
بشكل نهائي«، مبينا: لن نسمح 
ألي وافد متجاوز للقانون بهذا 
التمادي الفج للمتاجرة باألغذية 
الفاسدة وس���يتم اتخاذ قرار 
االبعاد الفوري ملن يثبت تورطه 
بهذه اجلرمي���ة التي يرفضها 
اجلمي���ع«، مطالبا مفتش���ي 
الس���ريع  البلدي���ة بالتحرك 
للتصدي لهم والقضاء عليه، 

البلدي���ة في األجهزة الرقابية 
املعنية لتضييق اخلناق على 
املتاجرين باألغذية واللحوم 
الفاسدة، قائال: لن نسمح لكائن 
من كان بتعريض سالمة وصحة 
الناس للخطر، وعليكم الضرب 
بيد من حديد وأال تأخذكم الرأفة 
أو الرحمة جتاه مروجي األغذية 

الفاسدة.
وأكد الكن���دري أن تفعيل 
القانون  الرقاب���ة وتطبي���ق 
هو الس���بيل الوحيد للقضاء 
على ه���ذه اآلفة الدخيلة على 
مجتمعنا، مش���ددا على قيام 
البلدية بواجباتهم  مفتش���ي 
وعدم االكتفاء بتشديد القبضة 
األمنية الت���ي يقوم بها رجال 

التعاون بني وزاراتي  تكثيف 
البلدي���ة والداخلية في مجال 
تب���ادل املعلوم���ات ملكافحة 
االجتار في بيع وشراء اللحوم 
الفاس���دة وس���د كل الثغرات 
التي يس���تغلونها بشأن آلية 
الذبائح غير الصاحلة  إتالف 
لالستهالك اآلدمي في املسالخ 
واملرادم وضبط عمليات بيع 
األغنام الهزيلة واملريضة في 
أسواق املاشية وتشديد الرقابة 

على متداولي هذه األغنام.
الكن���دري جانبا  وترأس 
من االجتماع شدد خالله على 
ضرورة تش���كيل ف���رق عمل 
التعاون  مش���تركة ملواصلة 
بني رج���ال املباحث وموظفي 

أثنى وزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة ووزي���ر املواصالت 
الكندري على اجلهود  عيسى 
الطيبة التي قامت بها األجهزة 
املعني���ة بوزارتي  الرقابي���ة 
البلدية والداخلية وذلك خالل 
االجتم���اع الذي عق���ده مدير 
عام البلدي���ة باإلنابة م.أحمد 
املنفوحي صباح أمس مع عدد 
الداخلية  من مسؤولي وزارة 
وحضره مديرو إدارات النظافة 
العامة ومديرو إدارات التدقيق 
ومتابعة خدمات البلدية ومدير 
إدارة شؤون البيئة ومسؤولو 
املسالخ ورؤساء فرق الطوارئ 
ومراقبو األغذية واألسواق، ومت 
عيسى الكندري وم. احمد املنفوحي خالل االجتماع مع مسؤولي »الداخلية«البحث خالل االجتماع عملية 

نايف السور مترئسا اجتماع اللجنة 

اوصت جلن���ة الفروانية 
خالل اجتماعها برئاسة نايف 
الس���ور باملوافقة على طلب 
وزارة الداخلي���ة تخصيص 
القيادة  موقع لقسم اختبار 

مبنطقة الضجيج.
وق���ال الس���ور انه متت 
املوافقة ايضا على طلب وزارة 
الداخلية اس���تحداث مدخل 
ومخرج ملوقف سيارات مسجد 
بتلة اخلرين���ج بالعارضية 

السكنية.
واشار إلى انه متت املوافقة 
اقت���راح العضو احمد  على 
البغيلي بشأن انشاء مدخل 
ومخرج ملنطق���ة العارضية 
يؤدي للقس���ائم الصناعية، 
موضحا انه متت املوافقة على 

طلبات وزارة الكهرباء واملاء. 
واالول يتضم���ن تخصيص 
مبنطق���ة العارضي���ة وآخر 
مبنطقة الضجي���ج لتغذية 
مستشفى الضمان الصحي.

جلنة الفروانية: تخصيص موقع لـ »اختبار القيادة« في الضجيج

رفع 8 دروب نفايات مبنطقة مخيمات األحمدي
أعلنت إدارة العالقات العامة 
في بلدية الكوي����ت عن قيام 
مراقبة النظافة العامة التابعة 
إلدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق في فرع بلدية محافظة 
األحمدي بحملة تنظيف على 

مناطق املخيمات املس����موح 
التخييم به����ا، ويأتي ذلك في 
سياق تواصل األجهزة الرقابية 
ف����ي إدارات النظافة في أفرع 
البلدي����ة مبحافظات اجلهراء 
والفروانية واألحمدي مع فرق 

الطوارئ في حمالتها التفتيشية 
وذلك من خالل احلملة التوعوية 
»رّخص وخّيم« التي أطلقتها 
إدارة العالق����ات العام����ة في 
بلدية الكويت بشأن تراخيص 
املخيمات ملوسم التخييم الذي 

س����يبدأ في األول من ش����هر 
نوفمبر املقبل. وأشارت اإلدارة 
الى أن احلملة أسفرت عن رفع 
8 دروب نسافات من النفايات 
حتت إشراف مراقب النظافة 

العامة فيحان املطيري.

إزالة سكراب غير مرخص و65 محصار غنم في الوفرة

املوسى لنقل »الفحص الفني« و»تنفيذ األحكام« خارج اجلابرية

م.علي املوسى

الكويت  تواصل بلدي���ة 
حمالتها إلزالة املخيمات غير 
املرخصة وكل التعديات على 
الدولة بالتنسيق مع  أمالك 
جلن���ة التعديات على أمالك 
الدولة والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية، مبساندة 
أمنية مبحافظ���ة األحمدي 
مبنطق���ة الوف���رة الكيلو 5 
وأس���فرت عن إزالة س���وق 
س���كراب غير مرخص و65 

محصار غنم.

 وفي هذا السياق صرح 
مدير فرع بلدي���ة محافظة 
األحمدي م.يوسف املال بأنه 
مت وض���ع خط���ة لتكثيف 
التفتيش���ية بدءا  احلمالت 
بإزالة املخيمات غير املرخصة 
وكذلك إزالة تعديات جواخير 
األحمدي، إضاف���ة الى إزالة 
املاش���ية  مخالفات س���وق 
إزالة  ال���ى جانب  واألعالف 
س���وق س���كراب حديد غير 

مرخص.

 وأش���ار إل���ى أن فريق 
الط���وارئ التابع للمحافظة 
قام بإزالة سوق سكراب غير 
مرخص مبنطقة الوفرة الكيلو 
5 وإزالة 65 محصار غنم، 6 
مواقع لبيع األعالف، 4 مواقع 
لبيع درامات مستعملة و10 
مخيمات مخالفة وموقع لبيع 
األدوات الصحية، مشيرا الى 
ان الفرع س���يقوم بإزالة كل 
التعديات على أمالك الدولة 

داخل نطاق احملافظة. 

الفري���ق   وأض���اف ان 
سيكثف حمالته التفتيشية 
على مناطق املخيمات املخالفة 
املناطق  التي نصبت خارج 
املسموح بها التخييم وإزالتها 
فورا، مشيرا إلى أن األجهزة 
الرقابية لن تتهاون في اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة إلزالة أي 
مخيم غير مرخص، وكذلك 
املخالفة لالشتراطات واللوائح 
التي سنتها البلدية بخصوص 

تنظيم املخيمات الربيعية.

 تق����دم عض����و املجلس 
البل����دي ومق����رر جلن����ة 
العاصمة م.علي  محافظة 
املوس����ى باقتراح يقضي 
بنقل مباني وزارة الداخلية 
املرور وتنفيذ  وهي مبنى 
االحكام ومبن����ى الفحص 
الواقع����ان مبنطقة  الفني 
ال����ى موقع آخر  اجلابرية 

خارج املنطقة.
وأوض����ح املوس����ى في 
تصريح صحافي أن منطقة 

املناطق ذات  اجلابرية من 
العالية  الكثافة السكانية 
وتتمي����ز بوج����ود الكثير 
م����ن احمل����الت التجاري����ة 
كاملطاع����م بأع����داد كبيرة 
وكذلك الن����وادي الصحية 
للجنس����ني والصالون����ات 
والعيادات اخلاصة والعديد 
من االنشطة التجارية فيها 
مع حدوث تكدس مروري 

في املنطقة.
واش����ار ال����ى ان����ه مع 

إقبال الكثير من املواطنني 
واملقيمني على املنطقة مما 
يؤدي ب����دوره إلى حدوث 
تكدس مروري، باإلضافة إلى 
ما تسببه املدارس الواقعة 
فيها من ازدحام وبوجود 
الداخلي����ة  مبان����ي وزارة 
باإلضافة إلى ما مت ذكره في 
منطقة اجلابرية فقد أصبح 
االزدحام املروري ال يطاق 
والبد من املساهمة في احلد 

من هذا االزدحام.

واضاف انه مت تخصيص 
موقع لتوسعة موقف سيارات 
رئاسة احلرس الوطني مبنطقة 
الرقعي، كما متت املوافقة على 
تخصيص موقع لفرع التموين 
مبنطقة الرابية، ق5، كما متت 
املوافقة على توسعة مسجد 
مبنطقة الفردوس ق4، وايضا 
احالة اقتراح االعضاء حسن 
كمال وعلي املوسي، وعبداهلل 
الكندري بش���أن االستعانة 
بخدمات املتقاعدين للمحافظة 
على البيئ���ة البحرية وذلك 
الع���داد تقرير، كما مت احالة 
اقتراح نايف الس���ور بشأن 
اقامة منطقة خضراء عازلة 
ب���ني العارضي���ة الصناعية 

والسكنية.
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محمد العتيبي

املكثفة  الدورات  تنطلق 
لتعلي����م اللغة الفارس����ية 
الثق���افية  في املستشارية 
اإليرانية بإش����راف أساتذة 
أكف��������اء ووفق  جامعيني 
التعليم  اح����دث أس����اليب 
السمعي والبصري ففضال 
عن أهمية ه����ذه اللغة لكل 
الباحث����ني في حقول األدب 
والتاري����خ الس����يما طلبة 
ب��ج��امعة  ك���لي����ة اآلداب 
الكويت فهي ضرورية لكل 
ال����زوار واملصطافني الذين 
يس����افرون إلى مدن إيران 
او  الدينية  سواء للسياحة 

العالجية او الترفيهية. 
اللغ����ة  دورات تعلي����م 
الفارسية ستكون مسائية 
وللذكور واإلناث على جميع 
املس����تويات. علما بانه قد 
تخرج حتى اآلن العشرات 
الراغبني في تعلم هذه  من 
اللغة االدبي����ة العذبة ومن 
جنس����يات مختلفة وذلك 
بس����بب س����هولة تعلمها 
وقواس����مها املش����تركة مع 
اللغة العربية، حيث تعتبر 
اللغة الثانية األوسع انتشارا 
العالم االس����المي بعد  في 
التسجيل  العربية. يستمر 
في اجلابرية، قطعة 10، شارع 
107، مبن����ى 38 حتى يوم 
االحد 2014/11/6 من الساعة 
9 صباحا حتى 2 ظهرا ما عدا 
اجلمعة والسبت لالستفسار: 

.25350245 � 25350246

شدد مدير مركز التدريب 
ف���ي اجلمعية  والتطوي���ر 
الكويتية حلقوق اإلنس���ان 
احملامي محمد العتيبي على 
إلى تطبيق  أهمية االنتقال 
البديلة  العقوب���ات  نظ��ام 
بشكل أوس���ع والعمل على 
تطوير التشريعات اإلجرائية 
املطبقة ف���ي الكويت والتي 
تسمح باس���تبدال العقوبة 
باخلدم���ة املدنية، حيث ان 
التحوالت املجتمعية احلديثة 
في عمقها اإلنساني بحاجة 
إل���ى قوان���ني حديثة تعزز 
اجلوانب اإلنسانية حتى في 

جانبها الردعي والعقابي.
وقال العتيبي ان اجلمعية 
الكويتية حلقوق اإلنس���ان 
ستشارك في »املؤمتر الدولي 
ح���ول اإلص���الح اجلنائي 
وحق���وق اإلنس���ان.. واقع 
وتطلعات« والذي يعقد في 
العاصمة األردنية عمان وذلك 
خال الفت���رة الزمنية 3 � 4 
نوفمبر حت���ت رعاية امللك 
الثاني بن احلسني  عبداهلل 
ملك األردن، والذي تنظمه 
السامية حلقوق  املفوضية 
اإلنس���ان واملنظمة الدولية 
لإلصالح اجلنائي ومديرية 
الع���ام وإدارة مراكز  األمن 
اإلص���الح والت���أهي���ل في 
اململكة األردنية الهاش���مية 
وبدعم من الوكالة السويدية 
للتنمية )سيدا(، ومبشاركة 
أكثر من 100متخصص في 
مجال حقوق اإلنس���ان في 
مختلف أنح���اء العالم مبن 
النش���طاء واخلبراء  فيهم 
وممثلو احلكومات ومديرو 
السجون العربية واالعالميون 
وممثلون عن جامعة الدول 
العربي���ة واألمم املتح���دة 
واالحتاد األوروبي واالحتاد 

األفريقي.
وص���رح العتيب���ي بأن 
منظم���ي املؤمتر يطمحون 
من خالله الى الوقوف على 
بعض املمارس���ات الفضلى 
والتج���ارب اإليجابية على 
الدولي واإلقليمي  الصعيد 
البرامج واملبادرات  لبعض 
والتعديالت القانونية التي 
جتس���د التطبي���ق العملي 
ال����دولي،  القانوني  لإلطار 
في إط���ار مواءم���ة الواقع 
احمللي مع منظومة حقوق 

اإلنسان.

املستشارية الثقافية 
اإليرانية تطلق 

دورات لتعلم
اللغة الفارسية

العتيبي: ضرورة 
تطبيق العقوبة 

البديلة في الكويت

جانب من اجلولة في املعرض املصاحبأنس الصالح يكرّم أقدم موظف بإدارة نزع امللكية

)قاسم باشا( الصالح مكرما مصطفى الشمالي       أنس الصالح وفهد الشعلة ومصطفى الشمالي وعدد من املكرمني 

أشار خالل االحتفال مبناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء إدارة نزع امللكية إلى أن امللكية اخلاصة مصونة

الصالح: تعويض عادل لنزع ملكية العقارات واألراضي للمنفعة العامة

في جليب الشيوخ.
وختم الشعلة تتزامن 
ذك���رى االحتفال باليوبيل 
الذهبي إلدارة نزع امللكية 
مع فوز اإلدارة باملركز الثالث 
في جائزة الكويت للشفافية 
واإلصالح لعام 2014 والتي 
تنظمها جمعية الشفافية 
الكويتية س���نويا لثالثة 
وخمس���ني جهة حكومية، 
الفتا إلى أن اإلدارة حصلت 
أيض���ا على املرك���ز األول 
اخلاص بخدمة املراجعني 

واملراجع الفني.
هذا، وقد ش���هد احلفل 
عرض فيلم تسجيلي عن 
إدارة نزع امللكية منذ نشأتها 

وحتى اليوم. وقام الوزير 
الصال���ح بتفق���د املعرض 
اخلاص باإلدارة برفقة عدد 
من مسؤوليها ومن بينهم 
رئيس قسم العالقات العامة 

باإلدارة على السند. 

المكرمون 

رئيس جلنة التثمني العم 
دغيشم محمد الدغيشم 

رئيس جلنة االعتراضات 
املستشار إبراهيم عبدالرحيم 

املال
نائب رئيس جلنة التثمني 

صادق خلف اجلمعة 
أقدم موظف بنزع امللكية 

سعود الشارخ

متس���ارعة  وتط���ورات 
تتطلب من���ا مواكبة هذه 
التغيرات، لذا سعت اإلدارة 
إلى تطوي���ر خدماتها التي 
تقدمها للجمهور والتحول 
إلى احلكومة اإللكترونية 
وحتديث تش���ريعاتها مبا 
التطور في  يتناس���ب مع 

القوانني والتشريعات.
الش���علة في  وكش���ف 
تصريح للصحافيني على 
انه س���يتم  هامش احلفل 
اإلعالن عن استمالك عقارات 
في هذا العام، مش���يرا إلى 
ف���ي ن���زع ملكية  املضي 
واستمالك ما مت اإلعالن عنه 
في مجمع الصوابر وعقارات 

للمنفعة العامة فهد الشعلة 
أن تأسيس اإلدارة لم يكن 
مصادفة بل ج���اء كحلقة 
أساسية من حلقات انتقال 
الكويت إلى الشكل احلديث 
للدولة بالتزامن مع االستقالل 
واملصادقة على الدس���تور 
وضمن اإلطار العام للعالقة 
املتوازنة بني الفرد والدولة 
والتي ضمنت حق املواطن 
التملك  الكويتي في حرية 
امللكية اخلاصة،  وصيانة 
موضحا فال ينزع ملك خاص 
إال للمنفعة العامة ومقابل 

تعويض مادي عادل.
وتابع الش���علة نعيش 
الي���وم في ظ���ل متغيرات 

نحو حتقيق األهداف التي 
من اجلها أنش���ئت، مؤكدا 
أن احلكومة ال تدخر وسعا 
في تقدمي ما يلزم من عون 

لتأدية رسالتها.
وثمن الصال���ح جهود 
العامل���ني ف���ي إدارة نزع 
امللكي���ة الفت���ا إل���ى أنها 
تاريخيا خير إدارة لتحقيق 
الرفاه االجتماعي والنهضة 
العمراني���ة والذين أثمرت 
جهوده���م الكبيرة ما نراه 
اليوم من تقدم في أداء عمل 
إدارة نزع امللكية للمنفعة 

العامة.
وعلى صعي���د متصل، 
أكد مدير إدارة نزع امللكية 

هالة عمران 

املالية أنس  أشاد وزير 
الصالح باجلهود احلاضرة 
جلمي���ع العاملني في إدارة 
نزع امللكية منذ نشأتها في 
ذاكرة الوطن واملواطنني، 
مش���يرا إلى أن قانون 33 
لسنة 1964 يقضي بأن نزع 
ملكية العقارات واألراضي 
ال يكون إال للمنفعة العامة 
ومقاب���ل تعوي���ض عادل 
حتقيق���ا لألهداف املرجوة 

من عملية االستمالك.
وتابع الصالح بأنه إلى 
جانب األه���داف العمرانية 
التنظيمي���ة هناك األهداف 
االجتماعي���ة واالقتصادية 
التي تضم���ن حتقيق مبدأ 
الرعاية االجتماعية ليكون 
محصلة هذه األهداف هي 
املنفعة العامة التي استهدفها 
الدستور في املادة 18 والتي 
نص���ت )عل���ى أن امللكية 
اخلاصة مصونة وال ينزع 
من اح���د ملكه إال للمنفعة 
العامة، موضحا أن إجراءات 
نزع امللكية وتركيبة اللجان 
العامة باإلدارة سارت على 
ه���ذا الهدى ال���ذي يحقق 
العدال���ة ويحف���ظ حقوق 
املواطنني الذين يجري نزع 

أمالكهم 
وأردف الصالح أن نزع 
امللكي���ة للمنفع���ة العامة 
تواصل س���يرها احلثيث 

الشعلة: تأسيس 
إدارة نزع امللكية 

حلقة أساسية 
النتقال الكويت 

للشكل احلديث 
للدولة 
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الديوانيات منبر 
لطرح اآلراء 

والنقاش حول أبرز 
القضايا ودورها كبير 
في توطيد العالقات 

االجتماعية

رفع الدعم عن 
بعض املواد يضر 

باملواطن وال داعي 
التخاذ مثل هذا 

اإلجراء

التشريعات 
والقوانني متوافرة 
في الكويت ولكن 
ينقصنا آلية التنفيذ

ضرورة االهتمام 
بالبرامج التوعوية 
حملاربة الثقافات 

الدخيلة

استبدال العالج 
باخلارج بالتأمني 

الصحي في 
املستشفيات 

اخلاصة يوفر على 
الدولة الكثير من 

األموال

ضرورة توفير 
األماكن الترفيهية 

وتنمية مهارات 
الشباب بإنشاء 
أماكن مخصصة 
لهم في األندية 

واملهرجانات

على احلكومة 
االهتمام بالساحات 
الترابية واستغاللها 
مبا ينفع املواطنني

أكدوا أن املخدرات انتشرت في الكويت بشكل مخيف وبأسماء غير معروفة وطالبوا اجلهات املعنية باالهتمام أكثر مبنطقة العدان

رواد ديوانية السند لـ »األنباء«: ضرورة االهتمام بزيادة الوازع الديني لدى الشباب 
حلمايتهم من االنحراف وتطوير مخرجات التعليم لتتناسب مع سوق العمل

عبدالغفور فرج إن املتقاعدين 
ش���ريحة كبيرة ف���ي البلد 
وتتأث���ر بش���كل كبير في 
حال زيادة األسعار بسبب 
محدودية دخولهم، مشيرا 
إلى أن املتقاعدين يفتقرون 
إلى من يوصل صوتهم إلى 
املسؤولني، مناشدا اجلهات 
املختصة النظر في حاالتهم 
كونهم قدموا للبلد كل العطاء 

والتضحية.
الس���ند  وأوضح جمال 
أن للديواني���ات دورا كبيرا 
في صلة الرح���م بني افراد 
املجتمع الكويتي، مؤكدا على 
دورها في بحث املشكالت، 
مشددا على ضرورة حضور 
الشباب للديوانية بعيدا عن 
املوالت واملجمعات التجارية 
ومواقع التواصل االجتماعي 
ومشاكلها، مش���يرا إلى أن 
منطقة القري���ن بها العديد 
من املشاكل، مطالبا اجلهات 
املعنية باالهتمام بش���ارع 

املشاة وتوفير االضاءة.
أما محمد الس���ند فناشد 
اجلهات املعني���ة االهتمام 
الترابي���ة  باملس���احات 
واس���تغاللها مب���ا ينف���ع 
س���كان املنطقة مع توفير 
األماكن املخصصة لألطفال 
وحمايته���م، مطالبا مختار 
املنطقة بتكثي���ف جهوده 
وسماع آراء سكان املنطقة، 
إلى أن األخالق اهم  مشيرا 
ركيزة للمجتمع وتغليب لغة 
احلوار الهادئ التي تساهم 
بش���كل كبير في حتس���ني 

االحوال وحل املشكالت.
وأض���اف أن االزدح���ام 
امل���روري مش���كلة تعاني 
منها الكويت بش���كل كامل، 
مش���ددا عل���ى ض���رورة 
انشاء اجلسور والشوارع 
إلى  اجلدي���دة، باالضاف���ة 
شبكة املواصالت التي تقلل 
االعتماد على اخلط الرئيسي، 
باالض��افة إلى تعديل طرق 
منح رخصة القيادة للت��أكد 
من قدرة حاملها على القيادة 
باحتراف، مبينا أن مشروع 
إلكترونيا  اجناز املعامالت 
ناجح وس���يخفف الضغط 
الدولة ويقلل  على وزارات 

االزدحام املروري.

تستطيع أن تستبدلها بالتأمني 
الصح���ي في املستش���فيات 
اخلاص���ة احمللي���ة، وان لم 
الع���الج فيها يتم  يتواف���ر 
التسفير إلى اخلارج بحيث 
توفر عل���ى الدولة املليارات 
سنويا، مبينا أن اخلصخصة 
مفيدة لكن باتباع اإلجراءات 
التي تكفل حقوق املواطنني.

المخدرات

بدوره، قال أحمد السند إن 
املخدرات واملنشطات انتشرت 
بش���كل مخيف في الكويت، 
كما ان اسماءها باتت تتداول 
بشكل معروف، مشيرا الى ان 
غياب الدور االس���ري ساهم 
بشكل كبير في تعاطي الكثير 
من الشباب، باالضافة لغياب 
الشجاعة لدى بعض أولياء 
االمور ملواجهة املدمن وأخذه 
للعالج، مطالبا وسائل االعالم 
واجلهات املختصة بنش���ر 
الوعي واملخاطر التي تصاحب 

اإلدمان وعواقبه.

الشباب

م���ن ناحيته، ق���ال عمر 
جمال إن القطاع اخلاص في 
الكويت أفض���ل من القطاع 
احلكومي، وجتد فيه الفرصة 
املناسبة لالبداع وتوفر مبدأ 
الفرص وفيه تختفي  تكافؤ 
الواس���طة، حيث االفضلية 
للموظ���ف املنت���ج واملتقن، 
مضيفا أن الشباب الكويتي 
ل���م يأخذ الفرص���ة الكاملة 
في املجتم���ع، خصوصا ان 
التعليمي���ة ال  املخرج���ات 
العمل، فنجد  تناسب سوق 
بعض الشباب خريج علوم 
سياس���ية ويعم���ل في احد 
أو العكس صحيح،  البنوك 
وهذه بحد ذاتها مشكلة أضف 
إلى ذلك املشاكل التي حتدث 
في املجمعات، مناشدا احلكومة 
ممثل���ة في وزارة الش���باب 
الترفيهية  بتوفير االماك���ن 
الش���باب  وتنمي���ة مهارات 
بإنش���اء أماكن مخصصة أو 
توفير االنشطة املناسبة لهم 

في االندية واملهرجانات.

المتقاعدون

في الس���ياق ذات���ه، قال 

على الدولة أن تقدم اخلدمات 
املمتازة حيث ان مفهومها في 
الدول املتقدمة يعني زيادة 
جودة اخلدمة على الشيء 

املفروض عليه الضريبة.
ولفت الى ان منطقة العدان 
تعاني من س���وء اخلدمات، 
مطالبا وزارة االوقاف بزيادة 
الوازع الديني لدى الشباب 
في املنطقة واملجتمع، ألنه 
من اهم االشياء التي تساهم 
في حفظ املجتم���ع، مؤكدا 
الرؤية املس���تقبلية  غياب 
التي  في تخطيط الشوارع 
تكدست بالسيارات مما سبب 

االزدحام.

التشريعات والقوانين

م���ن جهته، ق���ال محمد 
التش���ريعات  الياس���ني إن 
والقوانني متوافرة في الكويت 
لكن الشيء الذي ينقصنا هو 
آلية التنفيذ وهي تكمن في 
التي حترك  توفير اخلبرات 
عملي���ة التقدم والتنمية في 
البلد، مطالب���ا بتفعيل دور 
احملافظ بش���كل مطلق كما 
هو احلال ف���ي بعض الدول 
املتقدمة، حيث إن له سلطة 
املدين���ة أو احملافظ���ة التي 
أن  إلى  يترأس���ها، مش���يرا 
الكويت تتمت���ع باخلبرات 
والعقلي���ات املنفتحة وعلى 
احلكومة تعديل بعض قوانني 
االس���تثمار ف���ي البلد وهذا 
الدور من���اط ايضا مبجلس 
االمة، الفتا إلى دور القضاء 
في تفعيل محكمة االس���رة، 
حيث إنه من املفترض أن نبدأ 
البشرية  باالسرة والتنمية 
حملاربة الثقافات الغريبة على 
الكويتي، باالضافة  املجتمع 
إلى غياب البرامج التوعوية 
الثمانينات،  مثلما كانت في 
حيث كان���ت تثقف وتوعي 
املجتم���ع الكويتي، موضحا 
أنه وبنظرة بسيطة للمحاكم 
الكويتية جتد الفرق واضحا 
وعما كنا عليه وما وصلنا إليه 
خاصة في العالقات االسرية 
وقضاي���ا الطالق التي باتت 

ال حتصى.
وزاد: ان معامالت العالج 
باخلارج تكلف الدولة مبالغ 
غي���ر معقول���ة، وبالتال���ي 

قام بابتعاثهم وزارة التعليم 
العالي، االمر الذي يعاني منه 
العديد من الشباب الكويتي 
ويسبب العديد من القضايا 
حلني الفصل في امرهم من 
قبل احملاكم الكويتية كما أن 
هذه املش���كلة تواجه بعض 
اخلريج���ني من ش���هادات 
والدكت���وراه  املاجس���تير 
الذين يت���م ابتعاثهم، حيث 
العالي  التعلي���م  ان وزارة 
تقبل شهاداتهم لكن جامعة 
الكويت ترفض تعيينهم مع 
أن هناك نقصا واضحا في 

الهيئة التدريسية. 
الدعم  ال���ى أن  واش���ار 
احلكومي املقدم إلى القطاع 
اخلاص ضعيف جدا، االمر 
الذي يجعل منه غير مناسب 
للمواطن، الفتا إلى ان القطاع 
اخلاص يجب أن يكون احملرك 
الرئيسي لعجلة التنمية كما 
هو احلال في الدول املتقدمة، 
مشيرا الى أن وزارت الدولة 
بحاجة إلى املوارد البشرية 

املاهرة ذات الكفاءة.
وب���ني ان رفع الدعم عن 
بعض املواد يضر باملواطن، 
السيما أن الدولة ال حتتاج 
إلى مثل هذا االجراء، حيث 
ان الفوائض املالية متوافرة، 
معتب���را أن ه���ذا االج���راء 
متناقض مع املس���اعي إلى 
توفي���ر احلي���اة الكرمي���ة 
للمواط���ن، كم���ا ان فرض 
الضريبة في الكويت يتحتم 

البداية، قال صاحب  في 
الديواني���ة احملامي عبداهلل 
ان للديوانية دورا  الس���ند 
الكويتي  كبيرا في املجتمع 
خاصة انها تتحول إلى مكان 
لنقاش اهم القضايا التي تطرأ 
على املجتمع س���واء كانت 
أو  أو اقتصادية  سياس���ية 
ثقافية باالضافة إلى كونها 
مكان���ا يجتمع في���ه اغلب 
الفئات العمرية، مشيرا إلى 
العالقات  دورها في توطيد 
االجتماعية وتقويتها والتي 
نحرص على أال تنقطع بفعل 
تطور التكنولوجيا التي قللت 
من التواصل في الديوانيات 
وجعلتها حك���را في برامج 

التواصل االجتماعي.

التعليم

واضاف السند أن التعليم 
في الكويت في تدن مستمر 
حتى ان معظم رواد الديوانية 
اصبحوا يدرسون أبناءهم في 
املدارس اخلاصة بسبب تردي 
املدارس احلكومية  أوضاع 
باالضافة الى تطور املدارس 
اخلاصة وتطور طرق التعليم 
فيها وجودة املعلمني الذين 
يتم اختيارهم بعناية فائقة 
تفرض على اجلميع اختيارها 
بديال عن املدارس احلكومية، 
مضيفا أنه كمحام واجه العديد 
من القضايا في اروقة احملاكم 
خلريجني لم يتم االعتراف 
بشهاداتهم بالرغم من أن من 

علي الرندي ـ عبداهلل الراكان

دي��وان��ي��ة  رواد  أك����د 
احملامي عبداهلل السند في 
العدان أن للديوانيات دورا 
املجتمع  كبيرا في تثقيف 
على  واحل��ف��اظ  وتعليمه 
العادات والتقاليد، مطالبني 
الشباب بااللتزام باحلضور 
أن  للديوانيات، موضحني 
احملافظة على القيم واالخالق 
االم��ث��ل ملشاكل  ه��ي احل��ل 
الشباب ف��ي ه��ذه االي��ام، 
املعنية  اجلهات  مناشدين 
نشر الوعي لدى افراد املجتمع 
الشبابية  الفئات  وخاصة 
وحت��ذي��ره��م م��ن خطورة 
آفة املخدرات التي انتشرت 
بشكل غير مسبوق واصبحت 
الهاجس الذي يؤرق أولياء 

أمور الطلبة.
وطالب رواد ديوانية السند 
احلكومة باالهتمام بالتعليم 
وتطوير مخرجاته، الفتني 
إلى جلوء الكثير من املواطنني 
لتعليم أبنائهم في املدارس 
اخلاصة وجلوء العديد من 
اخلريجني للقضاء لالعتراف 
بشهاداتهم، االمر الذي يؤخر 
عملية تعيينهم، كما متنوا 
املتقاعدين  مراعاة شريحة 
في ظل ارتفاع االسعار مع 
الى  الدخل، مشيرين  ثبات 
القوانني والتش���ريعات  أن 
املوجودة ف���ي البلد كفيلة 
بحل جميع املشكالت شريطة 
تطبيق القانون واالستعانة 
باخلبرات التي حترك عجلة 
التنمية واالقتصاد في البلد، 
كم���ا ان االهتم���ام بالقطاع 
اخلاص أو استحداث قوانني 
جديدة للعمل سيس���هم في 
الوظيفي في  تعزيز االمان 
القطاع اخلاص وسيخفف 
الضغط على »احلكومي«، 
مشددين على ضرورة تفعيل 
دور احملافظني واملختارين 
واالهتمام باخلدمات املقدمة 

للمواطنني.

عبدالغفور فرج عمر جمال عبداهلل السند محمد السندأحمد السندجمال السندمحمد الياسني

ضرورة تطوير مخرجات التعليم لتناسب متطلبات سوق العمل

)محمد هاشم(  رواد ديوانية السند في منطقة العدان ويبدو الزميالن علي الرندي وعبداهلل الراكان     
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أسماء 351 طالباً وطالبة مت قبولهم في خطة البعثات اخلارجية
الواليات املتحدة

٭عبد اهلل فيصل شفاقه العنزي 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭زايد علي زايد العجمي ـ علم 
اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭محمود محمد محمود حسن ـ 

إدارة املوارد البشرية ـ جمهورية 
ايرلندا

٭رافع فهد رافع احلسيني ـ علم 
البستنة ـ الواليات املتحدة

٭عبداهلل مبارك عبدالهادي 
العجمي ـ نظم املعلومات 

اجلغرافية ـ الواليات املتحدة
٭محمد خالد سائر العنزي ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭محمد علي صلفيج الظفيري ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭احمد عايض حمود املطيري ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭حوراء عبد الرحيم اسماعيل 
نقي ـ علوم كمبيوتر ـ استراليا

٭علي حسني علي القالف ـ نظم 
املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭محمد نوري علي البلوشي ـ 

إدارة املوارد البشرية ـ جمهورية 
ايرلندا

٭عبد اهلل محمد عبد اخلضر 
اكبر ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عبد اهلل عبد اللطيف عبد 

اخلضر تونيه ـ علم البستنة ـ 
الواليات املتحدة

٭عثمان مساعد سيف العتيقي ـ 
علم البستنة ـ الواليات املتحدة

٭سلطان عقاب جفني الدويش ـ 
علم البستنة ـ الواليات املتحدة
٭شافي رسام عماش املطيري 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭فهد عايش كساب الظفيري ـ 

دراسات في حل النزاع والسالم ـ 
الواليات املتحدة

٭طالل محمد مثال املطيري ـ علم 
البستنة ـ الواليات املتحدة

٭خديجة فهد عبدالرحمن محمد ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭عبدالرحمن تركي ناصر 
املطيري ـ علم اجلزيئات 

احلسابية ـ الواليات املتحدة
٭سالم سلمان عبداهلل الفقعان 

ـ علم اجلزيئات احلسابية ـ 
الواليات املتحدة

٭عبدالرحمن عبداهلل سعد 
النمشان ـ إعالم ـ الواليات 

املتحدة
٭مبارك فهد مبارك السبيعي 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭حسني حمود فالح الرشيد 
ـ علم اجلزيئات احلسابية ـ 

الواليات املتحدة
٭عبدالرحمن مبارك عايض 

الرشيدي ـ إعالم ـ اململكة املتحدة
٭مشاري ناجي حمد الفجي ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭سامي محمد مطلق العدواني 

ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 
الواليات املتحدة

٭نادر محمد زنيفر العجمي 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭احمد عبد االمير يوسف القالف 

ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 
الواليات املتحدة

٭عبداهلل علي عبداهلل الكندري 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭ضاري زيدان خليف العنزي ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭خالد جمال حاجي الكندري 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭عبداهلل سامي عبداهلل امليلم ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭ناصر غالي ناصر الرشيدي 

ـ علم اجلزيئات احلسابية ـ 
الواليات املتحدة

٭فاطمه عبد اهلل ناصر اخلميس 
ـ علم اجلزيئات احلسابية ـ 

الواليات املتحدة
٭ناصر محمد مساعد اخلضاري 

ـ ادارة اعمال/ لوجيستيات ـ 
استراليا

٭محمد موسى حسني اكبر ـ علم 
اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭عبد الرحمن محمد ناصر 

العثمان ـ إعالم ـ اململكة املتحدة
٭فواز عادل عواض الرشيدي ـ 

إعالم ـ اململكة املتحدة
٭نورة عبد الناصر محمد 

الصرعاوي ـ العالقات الدولية/ 
علوم السياسية ـ اململكة املتحدة
٭محمد جابر محمد املري ـ نظم 
املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭عجاب بشير عجاب شمروخ 

عجاب ـ علم اجلزيئات احلسابية 
ـ الواليات املتحدة

٭بدر عامر عبد اهلل الكندري ـ 
علم البستنة ـ الواليات املتحدة
٭يوسف فهد محمد الفرحان ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عبد العزيز فهد محمود املغربي 

ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عبد احملسن احمد محسن 

اجلعفر ـ نظم املعلومات 
اجلغرافية ـ الواليات املتحدة

٭حسني ناصر مرتضى بهبهاني 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭محمد عدنان عبدالرحمن 

احلمازي ـ دراسات في حل النزاع 
والسالم ـ الواليات املتحدة

٭خالد وليد شهاب الصفي 
ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭علي حمد علي العجمي 
ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭عبد احملسن محمد عبد 

اهلل العجمي ـ نظم املعلومات 
اجلغرافية ـ الواليات املتحدة

٭طالل محمد عطا اهلل الظفيري ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭عثمان جاسم محمد احلسينان ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭يوسف علي ابراهيم دنبوه ـ 
دراسات في حل النزاع والسالم ـ 

الواليات املتحدة
٭عبد اهلل فهد عبد اهلل الصليلي 

ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭جراح بدر نعير الهاجري 

ـ العالقات الدولية/ علوم 
السياسية ـ اململكة املتحدة

٭حصة احمد عبد اهلل احمد 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭مهدي جاسم محمد الشطي ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭بدر مسعد محمد املطيري 

ـ العالقات الدولية/ علوم 
السياسية ـ اململكة املتحدة

٭عبد العزيز ابراهيم عبد اهلل 
الريحان ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭عبد العزيز ماجد مفرج 

الدوسري ـ إعالم ـ اململكة املتحدة
٭علي محمد حسني بن نخي ـ 

تربية/ رياضيات ـ استراليا
٭رمي ناصر يوسف احلمادي 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭سعد ضويحي محمد الضويحي 

ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عمر سالم سعيد الرشيدي ـ 

دراسات في حل النزاع والسالم ـ 
الواليات املتحدة

٭تركي فيصل عامش الديحاني 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭طالل بدر تراك الشمري 
ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭عبد الرحمن عبد اهلل ضحوي 

الشمري ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭سلمان فيصل رسمان مبارك ـ 
دراسات في حل النزاع والسالم ـ 

الواليات املتحدة
٭أحمد ثامر غالي العنزي ـ نظم 
املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭داليا نايف خالد العسكر ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭عبداهلل حسني عبداهلل عنان 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭مشاري سلطان مطر الصالل ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عمر عبد اهلل قعود الصليلي ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭خالد سليمان عبد الرزاق مال 

علي ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 
الواليات املتحدة

٭سعود عادل عبداحملسن 
التميمي ـ نظم املعلومات 

اجلغرافية ـ الواليات املتحدة
٭ناصر رياض علي الربيعة ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة

نظم املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭علي فهد علي العجمي ـ نظم 
املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭حسني محمد حسني العماني ـ 

علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 
املتحدة

٭عبد اهلل مدعج ماجد الدوسري ـ 
نظم املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭طالل زبن سليمان الشمري ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭علي عبد الرحمن محمد الهدهود ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭ساملني طلب مطلق العجمي ـ إدارة 
املوارد البشرية ـ جمهورية ايرلندا

٭محمد ابراهيم محمد حسني ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭سالم حمود سالم الصباح ـ 

العالقات الدولية/ علوم السياسية ـ 
اململكة املتحدة

٭حمد محمد صالح املطلق ـ إعالم ـ 
الواليات املتحدة

٭فواز خالد فالح العلي ـ نظم 
املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭يوسف ساري عبد الرحمن 

املطيري ـ علم اجلزيئات 
احلسابية ـ الواليات املتحدة

٭فيصل محمد ذوقان الضفيري 
ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭سالم عبداهلل سالم السنافي ـ 

دراسات في حل النزاع والسالم ـ 
الواليات املتحدة

٭محمد جمال عبد احلميد عاشور 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭مهدي هيثم مهدي الشمري ـ 
علم البستنة ـ الواليات املتحدة

٭سعد الفي صباح الشمري ـ علم 
اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭الهنوف عبدالعزيز رومي 

الظفيري ـ نظم املعلومات 
اجلغرافية ـ الواليات املتحدة
٭دالل سعود مال اهلل محمد 
ـ علم اجلزيئات احلسابية ـ 

الواليات املتحدة
٭ساير عادل ساير الظفيري 
ـ علم اجلزيئات احلسابية ـ 

الواليات املتحدة
٭ناصر نهار محمد الهاجري 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭فهد جمعان نومان العازمي 

ـ العالقات الدولية/ علوم 
السياسية ـ اململكة املتحدة

٭سعود أحمد سعود العنزي ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭طالل عبد احملسن عبد اهلل 
الهشام ـ دراسات في حل النزاع 

والسالم ـ الواليات املتحدة
٭نواف خالد محمد الدويش ـ 

دراسات في حل النزاع والسالم ـ 
الواليات املتحدة

٭عبد الرحمن شهاب حمد 
الشمري ـ إعالم ـ الواليات املتحدة

٭مبارك مهدي مبارك املطيرات 
ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭سلمان احمد مسعود السيحان 

ـ العالقات الدولية/ علوم 
السياسية ـ اململكة املتحدة

٭ابراهيم رشيد سعد احلربي 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭غامن خالد عوض الدويخ ـ علم 

البستنة ـ الواليات املتحدة
٭خالد سلمان عجل العازمي 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭محمد علي اسماعيل العبد 

الرزاق ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭سليمان خالد ابجاد العتيبي 

ـ علم اجلزيئات احلسابية ـ 
الواليات املتحدة

٭احمد علي حمود الشمري 
ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭رغد فواز صقر الغامن ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭وليد خالد احمد بوجروه ـ علم 
اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭علي عصام عبد اهلل العصيمي 

ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

٭حمد وليد حمد الوشمي ـ إعالم ـ 
الواليات املتحدة

٭محمد حسن محمد عباس ـ نظم 
املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭زينب ميثم حسن املهنا ـ علوم 

كمبيوتر ـ نيوزيلندا
٭مشعل شافي محمد العجمي ـ 

نظم املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭محمد علي حمزة العوض ـ إعالم ـ 
الواليات املتحدة

٭ليلى حمود سويد السعيدي ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭عبدالرحمن فارس حجي املعصب 
ـ العالقات الدولية/ علوم السياسية 

ـ اململكة املتحدة
٭محمد جاسم محمد محمد ـ إعالم ـ 

الواليات املتحدة
٭راشد عبد اهلل راشد الرباح ـ 

دراسات في حل النزاع والسالم ـ 
الواليات املتحدة

٭عبدالرحمن فهد رافع احلسيني ـ 
علم البستنة ـ الواليات املتحدة

٭فالح هجاج رفاعي العجمي ـ إعالم 
ـ الواليات املتحدة

٭يوسف عبد اهلل محمد السرهيد ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭مطلق فهد عبد اهلل العتيبي ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭سالم صالح سالم مديد ـ علم 

الرياضة والتدريب ـ استراليا
٭فالح حسني راشد املشهور ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭خليفة خالد ثامر علي ـ العالقات 
الدولية/ علوم السياسية ـ اململكة 

املتحدة
٭عبد اهلل سالم مترك القحطاني ـ 

نظم املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭يوسف علي شريدة العنزي ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭سعد بدر سعد العازمي ـ نظم 
املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭سلطان بدر رفيد العنزي ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭يوسف مضحي احبيب الفضلي ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭فيصل سلطان مطلق الدويش ـ 
دراسات في حل النزاع والسالم ـ 

الواليات املتحدة
٭حمد عبداهلل محمد العجمي ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭ناصر عبداهلل عواد املطيري ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭أحمد بن عبداهلل أحمد عباس ـ 

علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 
املتحدة

٭عبداهلل سعد شعيفان الدوسري ـ 
نظم املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 

املتحدة
٭الفي عماش خالد الديحاني ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭عبد الرحمن سالم رهيف 
الظفيري ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭فيصل مبارك لزام وطيل ـ علم 

البستنة ـ الواليات املتحدة
٭محمد علي عبداهلل صغير ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭محمد ناصر صالح النجادة ـ 
تكنولوجيا املعلومات ـ استراليا
٭حمود ناصر منشد اخلالدي ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭خالد فيصل حسن باقر ـ علم 

الرياضة والتدريب ـ استراليا
٭ناصر محمد ناصر احلشار ـ إعالم 

ـ الواليات املتحدة
٭فهد حسني فالح العجمي ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭فهد فالح مبارك الدوسري ـ إعالم 
ـ اململكة املتحدة

٭عبد اهلل هزاع صالح الديحاني ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭بسام ناصر سالم الصميعي ـ 

نظم املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭عبد اهلل صباح عبد اهلل اجلندل ـ 

هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة
٭عبد اهلل محمد غنيم املطيري ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عبد اهلل محمد عثمان مطر ـ 

قانون ـ اململكة املتحدة
٭حامد السيد انور حامد الرفاعي ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭فهد علي فهد املياس ـ ادارة 
اعمال/ اقتصاد ـ الواليات املتحدة

٭محمد هادي احمد شير ـ هندسة 
كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭حمد عبداهلل احمد عنان احمد ـ 
هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة

٭فهد راشد معزي امليع ـ قانون ـ 
اململكة املتحدة

٭فيصل محمد علي العويدي ـ 
عالقات دولية ـ استراليا

٭عبداهلل بدر ناصر املفلحي ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭صالح فهد فراج العازمي ـ إعالم ـ 
الواليات املتحدة

٭عبد العزيز احمد عوض املطيري 
ـ هندسة ميكانيكية ـ اململكة 

املتحدة
٭عبد اهلل بدر ناصر الشطي ـ 

هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة
٭جاسم محمد هالل آل بن علي ـ 

هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة
٭يوسف مجيد يوسف امير غلوم ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭عبداهلل خلف جدوع العنزي ـ 
العالقات الدولية/ علوم السياسية ـ 

اململكة املتحدة
٭سعود عبدالعزيز سعود سلمان ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭عبدالرحمن عايض علوش 
املطيري ـ نظم املعلومات 

اجلغرافية ـ الواليات املتحدة
٭حسن فؤاد خليفة عباس ـ علم 

البستنة ـ الواليات املتحدة
٭احمد فؤاد عباس الباذر ـ علم 
اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭حسني عبدالوهاب عبداحملسن 
بوحمد ـ عالقات دولية ـ استراليا
٭وليد مناع عبد اهلل املطيري ـ 

دراسات في حل النزاع والسالم ـ 
الواليات املتحدة

٭عبد اهلل سعد فالح السهلي ـ 
إدارة املوارد البشرية ـ جمهورية 

ايرلندا
٭هاني محمود جمعة غلوم ـ إعالم 

ـ الواليات املتحدة
٭عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز 

غازي ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 
الواليات املتحدة

٭عبد العزيز فيصل فارس دبي 
الرشيدي ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭يوسف عبداهلل محسن الشمري 
ـ إدارة املوارد البشرية ـ جمهورية 

ايرلندا
٭علي حماد غزاي امليموني ـ نظم 

املعلومات اجلغرافية ـ الواليات 
املتحدة

٭سعد عبد اهلل مناحي القحطاني 
ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 

الواليات املتحدة
٭محمد خالد عبداهلل احملجان 

ـ نظم املعلومات اجلغرافية ـ 
الواليات املتحدة

٭سارة محمد داود الصباح ـ إعالم 
ـ الواليات املتحدة

٭هبة عبد اهلل احمد حجي ـ علم 
اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭بداح جاسر بداح املطيري ـ 

دراسات في حل النزاع والسالم ـ 
الواليات املتحدة

٭عامر فهد عامر الشمري ـ 
العالقات الدولية/ علوم السياسية ـ 

اململكة املتحدة
٭عفره غليفص بخيت هويدي 

الهاجري ـ علم البستنة ـ الواليات 
املتحدة

٭عبدالعزيز خالد محمد العبيد ـ 
علم البستنة ـ الواليات املتحدة

٭عبداهلل نايف قطيم املطيري ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة
٭عبد اهلل علي سعيد حسن 

العجمي ـ علم اجلزيئات احلسابية 
ـ الواليات املتحدة

٭عبداهلل فاضل عباس علي عباس 
ـ إعالم ـ الواليات املتحدة

٭محمد عوض خلف العنزي ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭محمد مطلق محمد العجمي ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭عبيد عارف شعيفان العتيبي ـ 
علم اجلزيئات احلسابية ـ الواليات 

املتحدة

املتحدة
٭محمد مصطفي محمد االربش 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭فيصل عبد اهلل فالح الفضلي ـ 
هندسة طبية ـ اململكة املتحدة

٭محمد دوخي صبار الشمري ـ 
الهندسة الكهربائية وااللكترونية ـ 

اململكة املتحدة
٭حسني علي حسن دشتي ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭نواف سعد ادغام العازمي ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭سعد شعيل فالح املطيري ـ 

العالقات الدولية/ علوم السياسية 
ـ اململكة املتحدة

٭خالد محمد عقلة العنزي ـ 
هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة

٭عبداهلل سعد محمد الرشيدي 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭منيف نواف محمد املطيري ـ 

هندسة صناعية ـ الواليات املتحدة
٭محمد كردي ضاري املطيري 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭ضافي غازي صالح الرشيدي 
ـ ادارة نظم املعلومات ـ الواليات 

املتحدة
٭حمود عبدالرحمن حمود 

البرجس ـ ادارة االعمال/ التمويل ـ 
الواليات املتحدة

٭يوسف ناصر مساعد الهاجري ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭خالد سلطان عبداهلل سويري 
عبداهلل العجمي ـ هندسة معمارية 

ـ الواليات املتحدة
٭علي عجيل جابر الشمري ـ ادارة 

نظم املعلومات ـ الواليات املتحدة
٭محمد عبداهلل بداح العجمي ـ 
هندسة بيئية ـ الواليات املتحدة

٭فهد عبداهلل فهد العجمي ـ إدارة 
املوارد البشرية ـ جمهورية ايرلندا

٭محسن هاشم عبد األمير املزيدي 
ـ هندسة معمارية ـ الواليات 

املتحدة
٭تركي محمد سالم الهاجري ـ 

هندسة بيئية ـ الواليات املتحدة
٭حمد مساعد موسى الداود ـ إعالم 

ـ الواليات املتحدة
٭محمد ناصر عبداحملسن 

العصفور ـ ادارة االعمال/ التمويل ـ 
الواليات املتحدة

٭عبدهلل خالد عبدهلل الصباح ـ 
محاسبة ـ الواليات املتحدة

٭فهد زيد جمعان الرشيدي ـ ادارة 
االعمال/ التمويل ـ الواليات املتحدة

٭ساره الفي عزيز املطيري ـ 
هندسة صناعية ـ الواليات املتحدة
٭سالم خرصان محمد العجمي ـ 

هندسة كمبيوتر ـ الواليات املتحدة
٭عبد الرحمن احلميدي مطر 

املطيري ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭احمد سالم احمد الصباح ـ ادارة 

االعمال/ املشاريع الصغيرة ـ 
الواليات املتحدة

٭أنور مساعد علي البسيس ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭عالية محمد علي غلوم علي ـ 
هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة

٭عبداهلل عيسى أنور الصالح ـ 
ادارة نظم املعلومات ـ الواليات 

املتحدة
٭حمود حبيب حمود العنزي ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭سعود ثامر سعود السهلي ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭علي ابراهيم طاهر القطان ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭عبد الرحمن فالح سعد الهبيدة ـ 
هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭عبداهلل عبيد عبداهلل عويهان ـ 

هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة
٭عبداهلل جمال سليمان الدرباس ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭سعد ابراهيم سعيد العرفج ـ 
هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة

٭مبارك سالم حربي العازمي ـ 
هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة

٭نواف مطر مفضي الشمري ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭عبد اهلل فالح مناور العازمي ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭خالد بريكان عبد اهلل الهرشاني ـ 
إعالم ـ الواليات املتحدة

٭مبارك محمد مانع العجمي ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭محمد وليد عبد الكرمي جاسم ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات املتحدة
٭عبداهلل حامد غنيم الصويلح ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭سند تركي هليل احلربي ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭أسماء علي فليح املطيري ـ 

الهندسة الكهربائية وااللكترونية ـ 
اململكة املتحدة

٭شيخة محمود محمد القطان ـ 
هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة

٭هاشم باسل عبدالرزاق مجيد ـ 
هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة

٭علي طارق عبداهلل الصراف ـ 
علوم التغذية ـ الواليات املتحدة
٭سيد هاشم علي سيد حسني 
املوسوي ـ هندسة كهربائية ـ 

الواليات املتحدة
٭اسرار محمد احمد القبندي ـ 
هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة

٭حنان عبداللطيف جنم اخلضر 
ـ تكنولوجيا الطب النووي ـ 

الواليات املتحدة
٭ثريا كاثلني عبداهلل جنم الوزان 

ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عبد الرحمن فارس مطلق 

الرشيدي ـ إعالم ـ الواليات املتحدة
٭نهى فهد دغش العجمي ـ هندسة 

مدنية ـ اململكة املتحدة
٭خالد احمد حسني رمضان ـ ادارة 
االعمال/التمويل ـ الواليات املتحدة

٭أحمد فيصل عبد الرسول 
معرفي ـ ادارة االعمال/ التسويق ـ 

الواليات املتحدة
٭فهد خالد عبدهلل الصباح ـ 

ادارة االعمال/ التسويق ـ الواليات 
املتحدة

٭حمد مبارك عبد اهلل الهاجري 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭جراح فيصل عبد الرسول 

معرفي ـ ادارة االعمال/ التسويق ـ 
الواليات املتحدة

٭سليمان امين سليمان احلبشي ـ 
هندسة بيئية ـ الواليات املتحدة

٭محمد فرج راكان العجمي ـ ادارة 
اعمال/ اقتصاد ـ الواليات املتحدة

٭فاطمة حسني قدير اجلدي 
ـ هندسة كيميائية ـ اململكة املتحدة

٭غدير صالح مرهون القالف ـ 
هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة

٭عبداهلل عباس علي كرم جوهر 
محمد علي ـ هندسة كمبيوتر ـ 

الواليات املتحدة
٭ناصر مشعل ثويني مطرود 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭حمد عبد الرزاق سلطان النجدي 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭حصة بسام أحمد الرندي ـ 
هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة

٭رائد مشعل محمد السرهيد ـ 
ادارة االعمال/ التسويق ـ الواليات 

املتحدة
٭بدر أحمد علي البشر ـ هندسة 

ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭مرمي جمال عبد اهلل بلوشي ـ 

هندسة صناعية ـ الواليات املتحدة
٭ناهض سلطان سلطان السهلي 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭علي راشد عبداهلل التوحيد ـ 
ادارة نظم املعلومات ـ الواليات 

املتحدة
٭شروق اسماعيل ابراهيم 

املنصور ـ قانون ـ اململكة املتحدة
٭سلمان ظافر محمد القحطاني ـ 

هندسة صناعية ـ الواليات املتحدة
٭طيبة وليد يونس احلامت ـ 

هندسة بيئية ـ الواليات املتحدة
٭عبد العزيز عبد اهلل فهيد 

العجمي ـ ادارة نظم املعلومات ـ 
الواليات املتحدة

٭غازي فيصل غازي العرادة ـ 
هندسة كمبيوتر ـ الواليات املتحدة

٭جلني صباح حسن السنافي ـ 
دراسات في حل النزاع والسالم ـ 

الواليات املتحدة
٭عبداهلل عبدالقادر خدابخش 

شاداد ـ هندسة ميكانيكية ـ اململكة 
املتحدة

٭سالم محمد محمد العربيد ـ 
ادارة االعمال/ التسويق ـ الواليات 

املتحدة
٭رهف خالد محمد القيسي 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭سالم عبد اهلل سالم الهاجري ـ 
هندسة بيئية ـ الواليات املتحدة

٭جاسم علي امني  ـ ادارة اعمال/ 
اقتصاد ـ الواليات املتحدة

٭كلثوم جاسم هندي احلمدي 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭عبد العزيز خالد مسفر املطيري 

ـ ادارة االعمال/ التسويق ـ 
الواليات املتحدة

٭نورهان ابراهيم محمد احمد ـ 
هندسة ميكانيكية ـ استراليا
٭امل وليد عبداهلل احلجي ـ 

قانون ـ اململكة املتحدة
٭بداح منيخر راشد االصقه ـ ادارة 

اعمال/ اقتصاد ـ الواليات املتحدة
٭عبدالرحمن مليح مهل الرشيدي 

ـ قانون ـ اململكة املتحدة
٭علي فرحان محمد املطيري ـ 

محاسبة ـ الواليات املتحدة
٭طالل عبد الرزاق طرقي العنزي 

ـ قانون ـ اململكة املتحدة
٭يوسف احمد عقلة اخلالدي ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭فيصل ناصر احلميدي الشالحي 
ـ دراسات الشرق األوسط ـ اململكة 

املتحدة
٭طالل هشام سرور الفوزان ـ 

قانون ـ اململكة املتحدة
٭عمر احمد عبداهلل الدوسري ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭مشاري سعد ظاهر التمتام ـ 

إعالم ـ الواليات املتحدة
٭عهود قاسم عبد اهلل العنزي ـ 

هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة
٭علي ناصر صقر العتيبي 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭عبد العزيز محمد سعد املقهوي 
ـ هندسة كمبيوتر ـ الواليات 

املتحدة
٭يوسف علي حسني العجمي ـ 

ادارة االعمال/ التمويل ـ الواليات 
املتحدة

٭خالد فهد دغيم العازمي ـ هندسة 
مدنية ـ اململكة املتحدة

٭مشاري ازبيدي دايخ دويخ 
وادي ـ الهندسة الكهربائية 

وااللكترونية ـ اململكة املتحدة
٭سارة عبداالمير احمد 

عبدالوهاب ـ إدارة سلسلة التوريد 
ـ الواليات املتحدة

٭عبد اهلل هادي منصور 
العجمي ـ العالقات الدولية/ علوم 

السياسية ـ اململكة املتحدة
٭عبد اهلل ناصر حاجون العتيبي 

ـ هندسة صناعية ـ الواليات 
املتحدة

٭مسفر محمد جابر العجمي ـ 
ادارة نظم املعلومات ـ الواليات 

املتحدة
٭عبد العزيز علي مشيلح 

الديحاني ـ هندسة ميكانيكية ـ 
اململكة املتحدة

٭محمد عادل عبدالكرمي االبراهيم 
ـ هندسة معمارية ـ الواليات 

ثامر السليم

أعلن وكي�ل وزارة التعليم العالي 
راش�د النويهض عن قبول 351 طالبا 
وطالبة خلط�ة االبتعاث )الش�واغر( 
مش�يرا الى انهم جميعا قبلوا حسب 

رغباتهم األولى.
وأضاف النويهض ان الوزارة أعلنت 
قبول العديد من الطلبة بالفترة السابقة 
على مختلف خط�ط بعثات ابتداء من 
اخلطة األصلية حتى هذه اخلطة متمنيا 
التوفيق لكل طلبتنا الدارسني باخلارج 
مهنئا في الوق�ت ذاته املقبولني على 
هذه اخلطة، وفيما يلي أسماء املقبولني 
وكذلك أس�ماء الكليات والدول التي 

قبلوا فيها:

٭خليل حسني ابراهيم جمال ـ 
هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة

٭بدر فؤاد أمني عباس ـ هندسة 
كهربائية ـ الواليات املتحدة

٭محمد عدنان محمد الوزان ـ 
محاسبة ـ الواليات املتحدة

٭أسيل مصعب فرحان الفرحان ـ 
هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭يوسف حسن درويش الشمالي ـ 

اقتصاد ـ نيوزيلندا
٭فهد مطلق جلوي اجللوي 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭خديجة محمد جمعان الهبيداء ـ 
االحياء ـ الواليات املتحدة

٭محمد فالح جاسم جابر ـ هندسة 
كيميائية ـ اململكة املتحدة

٭أحمد نواف هزاع العنزي ـ 
هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة

٭سكتة حميد محمد العازمي 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭مرمي عاهد سليمان نعمان 

ـ هندسة كيميائية ـ اململكة املتحدة
٭صفاء حسن حسني املوسى ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭فواز ابراهيم محمود مال اهلل ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭رمي عدنان عبد اهلل اسماعيل ـ 

ادارة االعمال/ التسويق ـ الواليات 
املتحدة

٭فيصل فاضل احمد كمال ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭جنى جنيب حسني باقر الكندري 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭حصة حامد يوسف الغربللي ـ 
هندسة بترول ـ استراليا

٭محمود مؤيد عبدالوهاب 
عبدالرزاق ـ هندسة ميكانيكية ـ 

اململكة املتحدة
٭عبد العزيز محمد عبد الرحمن 

الكندري ـ هندسة ميكانيكية ـ 
اململكة املتحدة

٭زينب ابراهيم محمد احلبيب ـ 
هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة

٭شهد عبداهلل احمد االنصاري 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭جديع عبد اهلل جديع العجمي 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭حوراء عبد الهادي عبد النبي 
الهندال ـ هندسة ميكانيكية ـ 

اململكة املتحدة
٭احمد محمد احمد الكندري ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭فوزية فهد فارس اخلرينج ـ 

الهندسة الكهربائية وااللكترونية ـ 
جمهورية ايرلندا

٭عبد الرحمن عبد اهلل 
عبدالرحمن العساكر ـ هندسة 

بيئية ـ الواليات املتحدة
٭محمد محسن مشرع العتيبي 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭عبد اهلل عارف عبداهلل آل بن 
علي ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭فجر جمال عبداهلل احلبيل ـ 
هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة

٭احمد علي حسني ذياب حسني 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭سارة محمد علي العبيدلي ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭زهراء عادل صفر محمد ـ 

هندسة مدنية ـ اململكة املتحدة
٭عبد الرحمن ناصر محمد املزين 
ـ هندسة بيئية ـ الواليات املتحدة

٭مرمي ابراهيم عبد اللطيف 
اخلراز ـ هندسة كهربائية ـ 

الواليات املتحدة
٭محمد ثالب راشد الهاجري 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭خالد دحام حميد الشمري 
ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭سعود ناصر راشد العبهول ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭حصة جمال احمد احلرمي ـ 

هندسة ميكانيكية ـ اململكة املتحدة
٭دانة عماد علي العصفور ـ 

هندسة طبية ـ اململكة املتحدة
٭دانة جاسم أحمد الفيلكاوي ـ 

هندسة صناعية ـ الواليات املتحدة
٭سعود فيصل سالم املطيري ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭زينب علي محمد القالف ـ 

هندسة صناعية ـ الواليات املتحدة
٭مرمي فرج احمد املطوطح ـ 
هندسة كهربائية ـ الواليات 

املتحدة
٭زينب ثابت طاهر بوحمد ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭اميان انور محمد املطوع ـ 

هندسة معمارية ـ الواليات املتحدة
٭عبد الهادي سعود فهد املجاوب 

ـ هندسة كهربائية ـ الواليات 
املتحدة

٭عيد حمود عيد الشريدة ـ 
الهندسة الكهربائية وااللكترونية ـ 

اململكة املتحدة
٭استبرق علي سليمان السمحان 

ـ تكنولوجيا الطب النووي ـ 
الواليات املتحدة

٭محمد طارق عبداهلل الصراف ـ 

راشد النويهض
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 شراشف مميزة 

 من مقتنيات املعرض 

 جانب من املعرض

)محمد هاشم( سارة عبدالصمد وكلود قرطباوي وماري قرطباوي ورنا شمس  أرسالن مع سيليا الدنف 

 شراشف ومناشف مشغولة بحرفية عالية

جمعية لبنان العطاء اخليرية 
تقيم معرضها الـ 72 في بيت لوذان

أرسالن:هدفنا من املعارض متكني املرأة اقتصاديًا

بيان عاكوم

انطالقا من اميانها 
بالعمل اخليري، وأهمية 

رسم االبتس���امة على وجوه 
آالف احملتاجني، افتتحت رئيس���ة 

جمعية لبنان العط���اء اخليرية حياة 
ارس���الن املعرض احلرفي ال� 72 مساء أول 

من أمس في بيت لوذان برعاية وحضور السفير 
اللبناني لدى البالد د.خضر حلوي.

وكان ألرسالن كلمة أشارت فيها الى أن اجلمعية »تقوم 
بهذه املعارض انطالقا من برنامج تعمل على اساسه وهو متكني 

املرأة اقتصاديا«، مبينة أن اجلمعية »تعمل على تدريب الس���يدات 
اللواتي اقل حظا في العلم حيث يستطعن اكتساب مهارات متكنهن من 

العمل حتى داخل منازلهن وبذلك يكتسنب مهنة حتقق لهن االستقالل الذاتي 
وتأمني حياة كرمية حتفظ لهن مكانتهن بكل جدارة واحترام«، مؤكدة »أن املرأة 

ال ميكنها أن تتحرر إال إذا استقلت اقتصاديا«.
وأضافت أرس���الن ان املعرض »يتضمن مش���غوالت ومطرزات وشراشف وعباءات 
بأش���كال متنوعة حيث حتاكي التراث اللبناني ممزوجة باحلداثة وذلك بأنامل نسوية 
اكتسبوا مهارات عالية والدليل املشغوالت التي تبني مدى الدقة واحلرفية التي يتمتعن 

بها«.
وبينت »ان اجلمعية تأسست عام 1983 وتتخذ من لبنان مركزا لها وتقيم معارض في 
مختلف انحاء العالم في جميع الدول العربية الى جانب عدد كبير من الدول الغربية«، 
مشيرة الى انه »من خالل هذه املعروضات نبني للعالم وجه لبنان املضيء ونقدم صورة 
مش���رقة عن تراث بلدنا وحضارته«، وعن ريع املع���رض ذكرت انه يعود الى العائالت 

املتعففة واملدارس وكمساعدات طالبية.
وأوضحت ارس���الن »انه يقام اكثر من مرة خالل العام«، مبينة ان »املعرض احلالي 
سيتس���مر ملدة ثالثة أيام«، معربة في الوقت نفسه عن سعادتها باإلقبال على املعرض 
خصوصا من اجلان���ب الكويتي، حيث لفتت الى ان كثيرا من الكويتيات ينتظرن اقامة 

املعرض إلعجابهن باملنتجات التي يقدمها.
من جهتها، قالت دياال ارس���الن احدى منظمات املعرض ان اجلمعية تضم 120 امرأة 
تدربن على احلياكة مبختلف انواعها ليكون لديهن س���الح ميكنهن من االستقالل املادي 
بعيدا عن سطوة املجتمع الذكوري، ويحفظ كرامتهن، مشيرة الى انهن يتمتعن مبهارات 

عالية ويقمن بأعمالهن بشكل دقيق ومتقن. 
سيليا الدنف احدى زوار املعرض، اشادت باملعروضات التي تقدمها اجلمعية وبرئيسة 
اجلمعية حياة ارسالن، حيث اش���ارت الى ان االخيرة من اكثر الداعمني للمرأة العربية 
واللبنانية حتديدا،  حيث انها توجد عمال لكل من ال يس���تطيع اخلروج من املنزل كما 

انها تقدم ريع املعارض لألسر احملتاجة ونحن فخورون بوجودها«.
أما س���ليم حالوي، فقد أش���ار الى ان للجمعية باعا طويال في عمل اخلير 

من خالل تقدمي املنح الطالبية واملس���اعدات لألسر احملتاجة، مشيرا الى 
ان بيت ارس���الن مبني على العم���ل االجتماعي واخليري وهذا ليس 

بجديد عليه���م، آمال ان يحقق املعرض النجاح املرجو منه، وقد 
ش���هد املعرض حضورا الفتا من قبل عدد من أبناء اجلالية 

اللبنانية وسيدات املجتمع الكويتي واللبناني.

من املعروضات 

 عباءات متنوعة 

إقبال نسائي على منتجات املعرض

حياة أرسالن
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املعتوق: الكويت 
متتلك سجاًل 

حافاًل في مساعدة 
احملتاجني ولعبت 
دوراً بارزاً من خالل 

التمويل السخي 
لبرامج وأنشطة 

املنظمات اإلنسانية 
التابعة لألمم 

املتحدة

اخلرينج: الكويت 
جتسد أعظم 

األمثلة على روح 
الوحدة الوطنية 

والتعايش والتسامح 
الديني

العربي: الكويت لم 
تتوقف يومًا واحداً 
عن املشاركة في 

أي جهود عربية
أو دولية إلغاثة 

شعب عربي 
يتعرض ألزمة 

إنسانية

أبو غزالة: مشاركة 
جامعة الدول 

العربية في هذا 
التكرمي تأتي تثمينًا 

لقيادة صاحب 
السمو االستثنائية 

للعمل اإلنساني
في العالم

خالل احتفال جامعة الدول العربية بصاحب السمو بحضور حشد من الديبلوماسيني واإلعالميني واملسؤولني

ممثل األمير: صاحب السمو وضع العمل اإلنساني ضمن أولويات السياسة اخلارجية الكويتية
)ناصر عبدالسيد( استقبال بالورود للشيخ ناصر صباح األحمد ويبدو مبارك اخلرينج  الشيخ ناصر صباح األحمد يسجل كلمة في سجل اجلامعة العربية نبيل العربي خالل تكرمي ممثل األمير وزير الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد

س����موه عبر مس����يرة العطاء 
التي قاد الكوي����ت فيها خالل 
سنوات حكمه املديدة وتتويجا 
لس����جل العمل اإلنساني الذي 
خطه س����موه للكويت. وقالت 
إن هذا االحتفال بحضور هذه 
الكوكبة رفيعة املس����توى من 
الدول الشقيقة والصديقة ما هو 
إال تعبير عن التقدير واالحترام 
الذي يكنه اجلميع ألمير الكويت 
الكويت والش����عب  وملكان����ة 
الكويتي الشقيق. وأقيم على 
هامش االحتفال معرض وثائقي 
للعمل اإلنساني ألمير الكويت 
باالضافة الى عرض فيلم وثائقي 
عن األمي����ر ودوره في نهضة 

وتثبيت دعائم الكويت.

وأضافت أبوغزالة إن صاحب 
السمو عمل على إرساء دعائم 
العالق����ات املتينة م����ع الدول 
العربية واإلسالمية والصديقة 
ودعم وتعزيز مسيرة السالم 
العاملية والدعوة إلحقاق حقوق 
الش����عوب في تقرير مصيرها 
واالهتمام بالقضايا اإلنسانية، 
إميانا من س����موه ب����أن العمل 
اإلنساني هو أحد اآلليات لألمن 

اإلنساني.
إلى أن مشاركة  وأش����ارت 
جامعة الدول العربية في هذا 
التكرمي تأت����ي تثمينا لقيادته 
االس����تثنائية للعمل اإلنساني 
ف����ي العالم وجتس����يدا للمثل 
العليا والسامية التي آمن بها 

الفلس����طينية، أكد العربي ان 
الكويت اس����تمرت في رعاية 
الفلسطينية ودعمها  القضية 
إنس����انيا وسياسيا وماليا في 
جميع احملافل العربية والدولية، 
منوها بتوجيه صاحب السمو 
األمير األخير مبساهمة بالده 
في إعادة إعمار قطاع غزة في 
مؤمتر القاهرة الذي عقد الشهر 
املاضي مببلغ 200 مليون دوالر، 
وذل����ك اس����تمرارا لتوجيهاته 
بالتخفيف من معاناة الشعب 

الفلسطيني.
وبدورها، قالت األمني العام 
املس����اعد رئيس قطاع اإلعالم 
واالتص����ال باجلامعة العربية 
الس����فيرة هيفاء أبوغزالة في 
كلمتها ان اختيار صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
»قائدا إنسانيا« وتسمية الكويت 
»مركزا إنسانيا عامليا« من قبل 
األمم املتحدة يأتي تتويجا للدور 
اإلنساني الكبير للكويت وقائدها 
احلكيم واعترافا بدعمه الكبير 
والالمحدود للعمل اإلنس����اني 
الكوي����ت لتكون  ق����اد  والذي 
منوذج����ا للحري����ة والعدالة 
الفرص  واملس����اواة وتكاف����ؤ 
وصون وحماية حقوق اإلنسان 

ومركز إشعاع لإلنسانية.

املتحدة املركزي لالس����تجابة 
للطوارئ اإلنس����انية، وكذلك 
الكويت ملنظمة الصحة  تبرع 
العاملية الحتواء وباء »إيبوال« 
املميت، موضحا ان هذا التبرع 
يعد األول من نوعه الذي تتسلمه 

املنظمة من دولة عربية.
العربي،  وعلى املس����توى 
أكد األم����ني العام في كلمته ان 
الكويت لم تتوقف يوما واحدا 
عن املشاركة في اي جهود عربية 
أو دولية إلغاثة ش����عب عربي 
يتعرض ألزمة إنسانية، فضال 
عن ان قائمة مساهماتها السخية 
في هذا اإلط����ار طويلة، وقال 
ان اجلميع يعرف مس����اهمات 
الكويت جلميع الدول العربية 
التي واجهت ظروفا إنس����انية 
أو إمنائية  أو حتى اقتصادية 
أو سياس����ية والنوايا الطيبة 
التي يحملها صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
اجلابر الصب����اح أمير الكويت 
العربية واإلسالمية  للشعوب 

تقترن بالفعل.
وقال ان الكويت بهذا التكرمي 
اضحت قبلة لإلغاثة اإلنسانية 
ليس فقط في محيطها اإلقليمي 
بل في املجتمع الدولي بأسره.

وعلى صعيد دعمها للقيادة 

األزم����ات التي عصفت بالعالم 
في السنوات األخيرة.

وأشار الى القرار املهم الذي 
صدر ع����ن قمة الكويت والذي 
نص على »إنشاء آلية عربية في 
إطار األمانة العامة جلامعة الدول 
العربية لتنس����يق املساعدات 
اإلنسانية في الدول العربية«، 
موضح����ا ان هذا الق����رار جاء 
تتويجا للجهود املتواصلة من 
العمل اإلنساني واإلغاثي الذي 
تقوم به جامعة الدول العربية 
بالتع����اون مع حكومات الدول 
إنس����انية  األعضاء ومنظمات 
عربية غير حكومية في أنحاء 
الوطن العرب����ي املختلفة. كما 
العربية  القمة  أوضح ان قرار 
يهدف ايضا إلى االرتقاء بالعمل 
اإلنساني واإلغاثي ليصبح أكثر 
فعالي����ة ومصداقية ودون أي 

معوقات إدارية أو مالية.
كما اشاد مببادرة »احلياة 
الكرمية« التي أطلقتها الكويت 
في املنتدى االقتصادي اإلسالمي 
الرابع وس����اهمت فيها مبائة 
مليون دوالر ملواجهة االنعكاسات 
العاملية  الغذاء  السلبية ألزمة 
على ال����دول األقل منوا، حيث 
قامت الكويت مبضاعفة قيمة 
مس����اهمتها في صندوق األمم 

بصاحب الس����مو كقائد للعمل 
اإلنس����اني وتكرميه في بيت 

العرب.
وقال انه رسم جانبا كبيرا 
من اخللود للكويت وش����عبها 
وبناء الكويت احلديثة القائمة 
على احترام حقوق اإلنس����ان 

وصونها.
وأضاف ان الكويت في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير تعمل من اجل اإلنسانية، 
وفي ظل حكمه حتظى بتقدير 

اممي.
واعتبر ان هذا التكرمي يأتي 
البيضاء  أياديه  تقديرا لعطاء 
للشعوب دون النظر للدين او 
اجلنس او العرق، فالكل سواء 

من اجل اإلنسان وكرامته.
وأوضح ان الكويت في عهد 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحم����د اصبحت مالذا 
وواحة للعط����اء، تتبوأ مكانة 
عظيمة في ظل ما قدمه عربيا 
وعامليا من مبادرات بناءة، فهو 
لم يدخر جهدا في تخفيف معاناة 
دول العال����م واغاثة املنكوبني 
واس����هاماته ف����ي العملي����ات 
اإلنسانية لألمم املتحدة معروفة، 
ما جعل الكويت مركزا للعمل 

اإلنساني.
وأك����د ان الكويت جتس����د 
اعظم االمثال على روح الوحدة 
الوطنية والتعايش والتسامح 
الديني، وان اجلانب اإلنساني 
الدولة واصل عملها  هو اصل 
وانطالقا من شريعتنا اإلسالمية، 
وبالتالي فان هذا التكرمي تتويج 

للعمل اخليري واإلنساني.
ب����دوره، أكد األم����ني العام 
للجامعة العربية د.نبيل العربي 
ان احتف����ال اجلامعة باختيار 
األمم املتحدة لصاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
قائدا للعمل اإلنس����اني، يأتي 
اعترافا من املنظمة ومن املجتمع 
الدولي بفضله وعطائه الدافق 
ودعمه املستمر للعمل اإلنساني 
وعدم توانيه عن رفع املعاناة 
عن احملتاجني في جميع أنحاء 

العالم.
ونوه العرب����ي � في كلمته 
خالل االحتفال � بالدور االيجابي 
الذي تق����وم به الكويت والذي 
يأتي مس����اندة جلميع جهود 
حتس����ني األوضاع اإلنسانية 
في الوطن العربي وفي املناطق 
التي تتعرض شعوبها ألزمات 

إنسانية.
وأك����د العرب����ي ان ال����دور 
العري����ق واالصيل الذي يقوم 
به سمو األمير في جندة وإغاثة 
احملتاج، نحت����اج إليه في ظل 
اتهامات باطلة تروج ضد العرب 

والعروبة.
وقال العربي إن مبادرة األمم 
املتحدة وسكرتيرها العام بان 
كي مون لدليل على أهمية العمل 
الدولي، ودليل على  اإلنساني 
أن بصمة الكويت وأميرها في 
املجال اإلنساني واضحة وجلية، 
وأن جهود سموه ومساهماته 
اإلنسانية املتواصلة قد حققت 
أثرها الطيب في تخفيف معاناة 

الشعوب في أوطان كثيرة.
وأكد العرب����ي ان املبادرات 
التي قامت بها الكويت بقيادة 
س����مو األمير، ج����اءت تنفيذا 
لتوجيهاته وانطالقا من خبرته 
الطويلة واملمي����زة في املجال 
الديبلوماس����ي، ودفع����ا قويا 
للمجتمع اإلنس����اني ملواجهة 

القاهرة ـ هناء السيد

قال ممثل صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح االحمد 
وزير شؤون الديوان االميري 
الشيخ ناصر صباح االحمد: ان 
احتفالية جامعة الدول العربية 
مبناسبة اختيار صاحب السمو 
األمير قائدا للعمل االنساني تعد 
»خطوة مضيئ����ة في التاريخ 

السياسي للكويت«.
ألقاها  جاء ذلك في كلم����ة 
ممث����ل صاح����ب الس����مو في 
احتفالية نظمتها جامعة الدول 
العربية مبناسبة تكرمي االمم 
املتحدة لصاحب السمو االمير 
ومنح سموه لقب »قائد للعمل 
الكويت  االنساني« وتس����مية 

»مركزا للعمل االنساني«. 
وقال ممثل صاحب السمو 
األمير »باس����م صاحب السمو 
الكويت����ي  الش����عب  وباس����م 
انقل  ان  وحكومته يش����رفني 
التحيات والتقدير واالحترام 
لالمانة جلامعة الدول العربية 
عل����ى اقامة ه����ذه االحتفالية 

العربية في بيت العرب«.
واضاف ان »هذه االحتفالية 
تعكس االرتباط التاريخي الذي 
يرب����ط الكويت ومقام صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد مع هذه املنظمة االقليمية 
التي يش����هد لها التاريخ على 
مواقفها القومية من اجل العمل 

العربي املشترك«.
وأعرب عن خالص ش����كره 
وتقديره لالمني العام جلامعة 
الدول العربية د. نبيل العربي 
على تنظيم ه����ذه االحتفالية 
متقدما بالشكر لكل من شارك 
التظاهرة  وس����اهم في ه����ذه 

العربية اجلميلة. 
وأكد ان هذه االحتفالية جاءت 
العمل  بحق قائد عربي وضع 
االنس����اني من ضمن اولويات 
سياسة الكويت اخلارجية.. قائد 
انساني سعى من اجل التضامن 
والوحدة العربية.. وتبنى مع 
اش����قائه القادة الع����رب قيادة 
العديد م����ن املبادرات العربية 
لضمان وحدة الصف العربي. 
من جانب����ه، وجه مبعوث 
ل����ألمم املتحدة  الع����ام  األمني 
للش����ؤون اإلنس����انية وممثل 
بان كي مون د.عبداهلل املعتوق 
العربية على  الشكر للجامعة 
اس����تضافتها احل����دث املق����ام 
بالقاهرة على ش����رف صاحب 
الس����مو األمير ملس����اهمته في 
برنامج العمل اإلنساني، مؤكدا 
ان األمم املتحدة تثمن بدورها 
عاليا قيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وجهوده 
التقريب بني الشعوب من  في 
اجل دفع جدول األعمال اإلنساني 
قدما ف����ي ظل الك����وارث التي 

جتتاح العالم.
وأوضح ان الكويت متتلك 
س����جال حاف����ال في مس����اعدة 
احملتاجني ويبدو ذلك جليا في 
الفعالة للمنظمات  االستجابة 
الكويتية لالزمات اإلنسانية، 
كما لعبت الكويت دورا بارزا من 
خالل التمويل السخي لبرامج 
وأنشطة املنظمات اإلنسانية 

التابعة لألمم املتحدة.
ونوه املعتوق بدور الكويت 
التي دش����نت دورا يحتذى في 
املجال اإلنساني من خالل قدرتها 
الفائقة على تنظيم املؤمترات 
الدولي����ة الناجحة وأخذ زمام 
املبادرة حلشد اجلهود الدولية 
للمش����اركة الفعالة في العمل 
اإلنساني، وخير مثال على ذلك 
استضافتها للمؤمترين الدوليني 
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني 
في س����ورية خالل عامي 2013 

و2014.
وقال ان الكويت بلد صغير 
لكنه صاحب قل����ب كبير وقد 
ضرب صاحب السمو مثال وقدوة 

في قيادة العمل اإلنساني.
من جهت����ه، أش����اد مبارك 
اخلرينج نائب رئيس مجلس 
العربي  البرمل����ان  األمة عضو 
بإقام����ة هذا االحتف����ال الكبير 

جولة داخل اجلامعة
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اخلالد أكد أن توجيهات سموه ستكون عوناً ونبراساً لهم في أداء عملهم وتقوية الروابط بني الكويت والدول املعتمدين فيها

صاحب السمو حث رؤساء البعثات الديبلوماسية اجلدد على خدمة املصالح 
العليا لوطننا العزيز  ومتثيل الكويت خير متثيل في احملافل اإلقليمية والدولية

واحمد الفهد مدير مكتب صاحب 
السمو األمير ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ 
خالد العب���داهلل ومدير إدارة 
املراس���م ب���وزارة اخلارجية 

السفير ضاري العجران.

واجباتهم والعمل على تعزيز 
الكويت  الروابط بني  وتقوية 

والدول املعتمدين فيها.
وحضر مراسم أداء القسم 
الديوان  نائب وزير ش���ؤون 
األميري الش���يخ علي اجلراح 

ومن جانبه، أعرب النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية عن ش���كره 
وتقديره لتوجيهات س���موه 
السامية والتي ستكون عونا 
ونبراسا للديبلوماسيني في أداء 

وحثهم عل���ى خدمة املصالح 
العليا لوطننا العزيز ومتثيل 
بلدهم خير متثيل في مختلف 
احملافل االقليمي���ة والدولية 
متمنيا سموه لهم دوام التوفيق 

والنجاح. 

ادوا  البصرة(، حيث  )مدينة 
اليمني الدستورية امام سموه 
حفظه اهلل مبناسبة تسلمهم 

مناصبهم اجلديدة.
وقد زودهم س���موه رعاه 
الس���امية  اهلل بتوجيهات���ه 

قنص���ال عام���ا للكويت لدى 
اجلمهورية العراقية الشقيقة 
)مدينة اربيل(، ويوسف عاشور 
الصب���اغ مبناس���بة تعيينه 
قنص���ال عام���ا للكويت لدى 
اجلمهورية العراقية الشقيقة 

لدى جمهورية غانا محمد 
الفيلكاوي وسفير  حسني 
ل���دى جمهورية  الكويت 
تنزانيا االحتادية جاس���م 
الناجم وس���فير  إبراهيم 
ل���دى جمهورية  الكويت 
كيني���ا ق���ص���ي راش���د 
الكويت  الفرحان وسفير 
لدى جمهورية كازاخستان 
ط���ارق عب���داهلل الف���رج 
وقنصل عام الكويت لدى 
العراق )مدينة  جمهورية 
أربيل( عمر احم����د الكندري 
وقنصل عام الك���ويت لدى 
العراق )مدينة  جمهورية 

البصرة( يوسف عاشور 
الصباغ وذلك مبناس���بة 
تعيينه���م ف���ي مناصبهم 
اجلديدة. وهنأ سموه حفظه 
السفراء اجلدد معربا  اهلل 
عن خال���ص متنياته لهم 
بالتوفيق والسداد في أداء 
الديبلوماسي  مهام عملهم 
مؤكدا على ض���رورة بذل 
أقص���ى اجله���ود لتطوير 
العالقات الثنائية بني الكويت 
والدول الشقيقة والصديقة 
وتنميتها مبا يحقق مصالح 
الدولة العلي���ا ويعزز من 
مكانتها االقليمية والدولية 

انسجاما مع رسالتها القائمة 
املتبادل  عل���ى االحت���رام 
والتنسيق وتعزيز املصالح 

املشتركة.
من جانبهم، أعرب سفراء 
الكويت ش شكرهم لسموه 
مؤكدين ان توجيهاته حفظه 
اهلل س���تكون نبراسا لهم 
وحاف���زا في بذل املزيد من 
العم���ل واجله���د لتعزيز 
عالقات التعاون والصداقة 
مع الدول املعتمدين لديها.

حضر املق��ابلة مدير إدارة 
املراسم بوزارة اخلارجية 

السفير ضاري العجران.

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
بقصر السيف صباح أمس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
واستقبل س���موه بقصر 
الس���يف صباح امس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير بقصر السيف وبحضور 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املبارك النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد، حيث قدم لسموه محمد 
الفيلكاوي مبناسبة  حس���ني 
تعيينه س���فيرا للكويت لدى 
جمهورية غانا، وجاسم إبراهيم 
الناجم مبناسبة تعيينه سفيرا 
للكويت لدى جمهورية تنزانيا 
االحتادية، وقصي راشد الفرحان 
مبناسبة تعيينه سفيرا للكويت 
لدى جمهورية كينيا، وطارق 
عب���داهلل الف���رج مبناس���بة 
تعيينه س���فيرا للكويت لدى 
جمهورية كازخستان، وعمر 
احمد الكندري مبناسبة تعيينه 

اس���تقبل س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
حفظه اهلل في ديوانه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ 

ثامر العلي.
كما استقبل سموه في 
ديوانه بقصر السيف صباح 
امس النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ صباح 
اخلالد حيث قدم لس���موه 
البعثات  عددا من رؤساء 
الديبلوماسية والقنصلية 
وهم كل من سفير الكويت 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية اجلدد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ صباح اخلالد والسفير ضاري العجران يتوسطون السفراء اجلدد 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

ولي العهد يستقبل رئيس جهاز األمن الوطني وعدداً من السفراء

العدواني سفيراً محاالً إلى هلسنكي

رئيس األركان استقبل امللحق العسكري األردني
عبدالهادي العجمي 

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح امس 
امللحق العسكري األردني العميد الركن هالل 
اخلوالدة مبناس���بة تعيينه ملحقا عسكريا 
لبالده لدى الكويت، حيث مت خالل اللقاء تبادل 

األحاديث الودية ومناقشة أهم األمور والقضايا 
ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها، مشيدا 
بعمق العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

وحرص الطرفني على تعزيزها وتطويرها.
ومتنى اخلضر للملحق العسكري التوفيق 

والنجاح في مهام منصبه اجلديد.

موس����كو � كونا: قدم س����فيرنا لدى موسكو 
عبدالعزيز العدوان����ي أوراق اعتماده للرئيس 
الفنلندي سارلي نينيستو بصفته سفيرا محاال 

الى هلسنكي.
وقال العدواني في تصريح ل� »كونا« أمس 
انه نقل للرئي���س الفنلندي حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وأضاف 
ان الرئيس الفنلندي أشاد بالعالقات الثنائية 
م���ع الكويت، وأعرب عن الرغبة الصادقة في 
تعزيزها وتطويرها. وذكر انه اجتمع مع وزير 
الدولة للش���ؤون اخلارجية بيتر ستونلوند 

حيث سلمه نسخة من اوراق اعتماده ونقل له 
حتيات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
وأش����ار الى ان س����تونلوند اكد خالل اللقاء 
وجود هامش واسع لتطوير العالقات والروابط 

الثنائية بني الكويت وهلسنكي.
واجتمع العدواني كذلك مع رئيس قسم الشرق 
االوسط وش����مال افريقيا في وزارة اخلارجية 
الفنلندية كريسيكا اسيكانني حيث تبادل اجلانبان 
سبل تطوير العالقات الثنائية والتطورات التي 

تشهدها منطقة الشرق األوسط.

السفير عبدالعزيز العدواني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفنلندي سارلي نينيستو بصفته سفيرا محاال الى هلسنكي

كواالملبور � كونا: قدم سفيرنا لدى جمهورية 
سنغافورة يعقوب السند أوراق اعتماده بصفته 
سفيرا معتمدا إلى رئيس جمهورية سنغافورة 
توني تان كنغ يام في القصر الرئاس����ي صباح 

أمس.
وقال الس���فير الس���ند في اتصال هاتفي 
مع »كونا« بعد مراس���م االحتف���ال إنه نقل 
الى الرئيس الس���نغافوري أطيب التحيات 
وأجمل التمنيات ودوام الصحة والعافية له 
واالزدهار والرفاهية للش���عب السنغافوري 

الصديق من صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وأضاف بأنه »مت التأكيد على أهمية 
تعزيز العالقات الثنائية املميزة بني البلدين 
الصديقني ونقلها الى مراحل جديدة«، الفتا 
الى أن العام املقبل يش���هد االحتفال مبرور 
30 عاما على إنشاء العالقات الديبلوماسية 
بني الكويت وسنغافورة. وشارك في مراسم 
االحتفال الس���كرتير الثالث مش���عل البناي 

وامللحق الديبلوماسي مشعل املنصور.

السفير يعقوب السند يقدم أوراق اعتماده سفيرا معتمدا إلى رئيس جمهورية سنغافورة توني تان كنغ يام

السند قدم أوراق اعتماده لدى سنغافورة

صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األم���ني ورئي����س 
مجل���س األمة وس�����مو 
ال���وزراء وجميع  رئيس 
الكوي���ت واملقيمني  ابناء 

الذين دعوا اهلل له بالشفاء، 
القدير  العزيز  سائال اهلل 
ان يدمي على الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا نعمة األمن 

واألمان.

الدويش بالشكر هلل تعالى 
على نعمة الشفاء.

كما ش���كر كل من زاره 
او سأل عنه وفي مقدمتهم 
صاحب السمو األمير الشيخ 

غادر امير قبيلة مطير 
الدويش  الش���يخ فيصل 
ام��س  املستشفى مس���اء 
بع���د ان م���ّن اهلل علي���ه 
بالش�����فاء، وق���د توجه 

نحر اإلبل ابتهاجا بشفاء الدويش فيصل الدويش مغادرا املستشفى

الدويش متاثل الشفاء وغادر املستشفى

مشروع جتريبي أللف عداد ذكي مسبق الدفع في »الكهرباء« قريباً
دارين العلي

 قال���ت مصادر مطلعة 
ف���ي وزارة الكهرباء واملاء 
إنه ق���د مت إغالق مناقصة 
ط���رح مش���روع جتريبي 
أللف عداد ذكي ومس���بق 
الدفع، وس���تقوم الوزارة 
بتجربة هذه العدادات خالل 
الفترة القادمة، وبناء على 
نتائج التجربة سيتم إعداد 
التي س���تطرح  املناقصة 

لتطبيق مشروع استبدال 
العدادات احلالية بعدادات 

ذكية مسبقة الدفع.
ولفتت املصادر إلى ان 
هذه العدادات تعني مرحلة 
جدي���دة م���ن التعاون مع 
املستهلك، وانتهاء مشاكل 
املبالغ املتراكمة والتحصيل، 
وم���ا يرتب���ط مبوضوع 
التحصيل م���ن صعوبات 
لل���وزارة واملس���تهلك في 

الوقت نفسه.

ه���ذا  أن  وأوضح���ت 
املشروع يصطحبه نظام 
آلي يعمل مع طرح العدادات، 
واستخدام ألف عداد بداية 
لتجرب���ة هذا املش���روع، 
ومعرفة عيوبه إن وجدت، 
الفتة إلى أنه سيتم اختبار 
عدد مختلف من العدادات 
الذكية من أجل اعتماد أكثر 
من صناع���ة، وال يقتصر 
األمر على شركة أو صناعة، 

سيكون مفتوحا.

وأشارت إلى أن الهدف 
التجرب���ة تطوي���ر  م���ن 
برنامج يسمح بالتعددية، 
الش���ركات تستطيع  فكل 
املشاركة في هذا املشروع 
واعتماد األفضل، وسيتم 
ط���رح التطبي���ق الفعلي 
ملش���روع العدادات الذكية 

على مراحل.
ولفتت املصادر إلى أن 
قراءة العدادات الذكية من 
املمكن أن تت���م من خالل 

برنام���ج داخل ال���وزارة، 
ويستطيع املس���تهلك أن 
يضع رصي���دا في عداده، 
وقت ما ش���اء، إضافة إلى 
أن هذه العدادات سوف توفر 
معلومات مستمرة ميكن 
االستفادة منها مستقبال في 
عمليات التخطيط، والتعرف 
على منط االستهالك وأوقات 
العدادات  الذروة، وه���ذه 
س���تكون مص���درا غنيا 

باملعلومات.
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خالل استقباله املهنئني مبناسبة توليه حقيبة »التربية والتعليم العالي«

العيسى: التربية »شاخت« ولن أسمح بأي تدخالت سياسية تضر بالتعليم
الشيخ علي اجلابر مهنئا د.بدر العيسى 

عبدالعزيز الغنام وعبدالرحمن الغنيم يهنئان د.بدر العيسى 

رجا احلجيالن مهنئا العيسى 

د.محمد الرميحي ود. أحمد أبو الليل يقدمان التهاني فهد ابو شعر ومنير عامر يهنئان د.بدر العيسى

د.بدر العيسى متوسطا متعب العتيبي وجمال السويفان 

محمد الصبر ود.ناجي املطيري يهنئان 

د.عبداهلل النيباري مهنئا 

السفير د.عبدالعزيز الفايز مهنئا د.بدر العيسى

عبداهلل الفارس وطارق الدريس يهنئان العيسى 

الزميل محمود املوسوي مهنئا 

وقال مخاطبا الصحافيني 
»اسئلتكم وايد استراتيجية 
وانا حلد اآلن ما عندي طرح 

اقوله لكم«.
وحول مرحلة البناء التي 
وصلت إليها جامعة الشدادية، 
قال العيسى: »معلوماتي عن 
جامعة الش���دادية صفر وال 
اعرف عنها شيئا، مشيرا إلى 
انه سيقوم األسبوع املقبل 
بصحب���ة عدد م���ن النواب 
بزيارة اجلامعة لالطالع على 
سير العمل فيها والتعرف إلى 

أين وصلت األمور«.
وفيما يتعلق مبش���كلة 
مواقف س���يارات الطلبة في 
جامع���ة الكويت، أوضح ان 
أزلية وتتفاقم  هذه املشكلة 
كلما زاد عدد الطلبة، مشيرا 
الى ان هناك الكثير من الطلبة 
يرغبون في ايقاف سياراتهم 
بالقرب من القاعات، وهناك 
تنس���يق س���يتم مع وزارة 
الداخلي���ة ملعاجل���ة ه���ذه 

املشكلة.

أربعة وكالء مس���اعدين في 
التربية على وشك انتهاء فترة 
عملهم بخصوص التجديد لهم 
من عدم���ه قائال: »أمتنع عن 

االجابة عن هذا السؤال«.

التي بدأتها الوزارة وذلك حتى 
الدول  التطوير مع  يتماشى 

املتقدمة. 
وامتنع العيسى عن االجابة 
عن سؤال حول حتديد مصير 

التحدث ع���ن قضية ويترك 
أخرى.

وأوضح انه سيستمر في 
عملية التطوير في التعليم عن 
طريق مشاريع التكنولوجيا 

في كل األماكن، مشيرا الى انه 
ليس لديه حاليا أي تصور 
واض���ح خاص���ة ان امللفات 
جميعها مرتبط���ة ببعضها 
البعض وبالتالي ال يستطيع 

يتحدث عن الوزارة السيما ان 
التربية »شاخت« وحتتاج الى 
نفضة وعمل، حالها كحال أي 
بيت بعد فترة معينة يحتاج 
الى تعديل، وهذا األمر موجود 

محمود الموسوي

أكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
انه لن يس���مح بأي تدخالت 
سياس���ية أو أي شيء يضر 
بالتعليم، مشيرا الى أنه عندما 
دخل قاعة عبداهلل السالم وجد 
كل تعاون ايجابي سواء من 
احلكومة او النواب، متمنيا 
ان يكون هذا التعاون مثمرا 

خلدمة البلد.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به العيسى للصحافيني خالل 
استقباله املهنئني مساء امس 
األول ف���ي ديوان العيس���ى 
مبناسبة توليه حقيبة وزارة 
التربية والتعليم العالي، حيث 
أشار الى أن لديه أفكارا كثيرة 
وخطة مس���تقبلية لالرتقاء 
التربوية، مشيرا  باملنظومة 
الى ان ذلك يتحقق بتعاون 

كل مؤسسات الدولة.
إمهاله  العيس���ى  وطلب 
ثالثة اشهر حتى يستطيع ان 

د. بدر العيسى متوسطا عددا من مهنئيه  )محمد خلوصي(

انطالق املرحلة الثالثة من مشروع دورات 
التكنولوجيا لذوي اإلعاقة

محمود الموسوي 
عادل الشنان 

كشف أمني سر جمعية املعلمني مسعود 
املطيري عن انطالق املرحلة الثالثة 

ملشروع دورات تكنولوجيا املعلومات 
لذوي اإلعاقة املرحلة الثالثة وبدعم 
وتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي لدعمهم ودمجهم في مجاالت 
العمل عبر دورات التكنولوجيا املتطورة.

وقال ان التعاون بني جمعية املعلمني 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستمر 

حيث تتحقق االستفادة من تكنولوجيا 
املعلومات وهذه الدورات املخصصة 

ألبنائنا من ذوي اإلعاقة تأتي للمساهمة 
في تغيير منط احلياة لديهم انطالقا 

من حرص اجلمعية على مواكبة جميع 
التطورات اخلاصة لرفع كفاءة ذوي 

اإلعاقة مبا يتناسب معهم لتفتح امامهم 
آفاقا جديدة حلياة أفضل.

وأوضح املطيري ان مدة املشروع متتد 
لعامني وقد انتهت املرحلة االولى والثانية 
بتنظيم دورات ضمت 64 متدربا ومتدربة 

من ذوي اإلعاقة القابلني للتعلم، وسيبدأ 
مرحلته الثالثة وملدة شهرين بدورات 

مسائية تركز على املهارة التكنولوجية 
وتنمي املواهب، شاكرا مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي على هذا التعاون بني 
مؤسسات املجتمع املدني خلدمة مختلف 

فئات املجتمع.
من جهته، قال مدير مركز احلاسب 

اآللـي فــي جمعيـة املعلـمني أشرف 
عبداملنعــم ان التسجيل بالدورات بدأ 

للراغبني من ذوي اإلعاقة وسيتم اختيار 
املتدربني بعد إجراء مقابالت واختبارات 

معهم ملعرفة مدى قدرتهم لالستفادة من 
نوعية الدورات املقدمة.

ودعا عبداملنعم أولياء أمور الطلبة من 
ذوي اإلعاقة إلى احلاق أبنائهم بالدورات 
ملنحهم فرصة التقدم وتطوير مهاراتهم 
لالستفادة منها فـي حياتهـم العلمـية 

والعملية، مؤكدا أن الـدورات تنظـم 
فـي أجــواء تدريبية تربـويـة ويقـوم 
مبتـابعتهـا وتنظيمها واإلشراف عليها 

طاقم متخصص بخبرة وكفاءة على أعلى 
مستوى.
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دور اخلارجية الكويتية 
داعم ومتفهم للعراق 
وزيارة اخلالد األخيرة 

اتسمت بأعلى 
درجات االنسجام

ليس من العدالة أن 
نضع حزب الدعوة 

مبوازاة »داعش«
 

»داعش« ظاهرة 
ناشزة ظهرت في 

سورية وعبرت 
احلدود العراقية

أكد خالل حفل استقبال نظمته رابطة أعضاء هيئة التدريب في »التطبيقي« عدم وجود اعتصام أو تذمر من قبل اإلداريني في الهيئة

ً األثري: »الديوان« وافق على مدّ  سن التقاعد ملوظفي »التطبيقي« إلى 75 عاما
اكد ان قطاع التدريب يوجد 
لديه العديد من االتفاقيات مع 
الوزارات، واجلهات العاملة في 
الدولة مثل اجلمارك، والبلدية، 
وش���ركة النف���ط، واملصافي 
الكويتي���ة، والطيران املدني 
والعديد من املؤسسات داخل 
الكويت نتعاون معها في مجال 

التدريب. 
وعن تذمر بعض العاملني في 
الهيئة العامة من قبل القيادين 
اكد  إلى االعتصام،  واللجوء 
انه ال يوجد هناك اي تذمر او 
اعتصام بدأ من قبل االداريني 
وذلك بوجود النقابة والروابط 
العام���ة للتعليم  الهيئة  في 
التطبيق���ي والتدريب، الفتا 
الى ان الهيئة ال تزيد فقط من 
اعداد املتدربني بل تعمل على 
زيادة تخصصات التدريب من 
حيث فتح تخصصات جديدة 
وهي تخصصات تنتهي عند 
والتخصصات  التوظي���ف، 
االخرى مت التعاون مع ديوان 
املدني���ة العدادها،  اخلدم���ة 
وضعت في حيز التنفيذ وهذا 
التوسع من اجل طلبتنا خلدمة 

وطنهم.

وتوفي���ر قاع���ات دراس���ية 
للطلبة، وانتقال كلية العلوم 
الصحية إلى مبناها اجلديد في 
التكنولوجيا مبنطقة الشويخ، 
والتوسعات التي متت في كلية 
التكنولوجيا واملعاهد، وتعد 
هذه االجن���ازات إيجابية في 

خطة القبول لهذه السنة. 
وعن تعاون الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
م���ع اجله���ات احلكومية في 
التدريب،  الدولة مع قط���اع 

عائليا وأسريا تترتب عليه 
امور مهمة ج���دا باإلنتاجية 

في العمل.
وح���ول التحدي���ات التي 
تواجه الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في خطة 
القبول التي ش���ملت 12 الف 
طالب وطالبة، قال االثري ان 
القبول لم يأت من فراغ ولكن مت 
القبول بسبب امكانيات الهيئة 
وذلك بانتقال كلية الدراسات 
التجارية إلى منطقة العارضية 

البحر، ان رابطة اعضاء هيئة 
التدري���س والتدريب تفتتح 
بداية العام الدراسي من خالل 
عقد هذا االحتف���ال كعادتها 
الروابط  السنوية مثل بقية 
والنقابات التي تدشن كل سنة 
يوما اجتماعيا جلميع منتسبي 
الرابطة واملنتس���بني للهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدريب، وان مثل هذه االمور 
نشجع على قيامها ألنها جتعل 
اجلو العملي في الهيئة جوا 

الش���خصيات والرئيس  من 
الوطني  التنفي���ذي للبن���ك 
عصام الصقر، ونائب رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة الغامن 
لاللكترونيات خالد علي الغامن، 
ونائ���ب رئيس مجلس إدارة 
نادي الكويت الرياضي، إضافة 
حلضور املدير السابق للهيئة 
د.عبدالرزاق النفيسي، ونواب 
مدير ع���ام الهيئة د. محمود 
فخرا، د. عيسى املشيعي، وم. 
حجرف احلج���رف، وصباح 

الدراسي  العام  مبناسبة بدء 
اجلديد بحضور رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن وبرعاية 
فهد املعجل، وبحضور الوكيل 
املساعد بوزارة الداخلية ألمن 
اللواء الشيخ محمد  احلدود 
اليوس���ف، وس���فير اململكة 
العربية السعودية لدى الكويت 
د. عبدالعزيز الفايز، ورئيس 
حترير جريدة السياسة الزميل 
أحم���د اجلاراهلل، والش���يخ 
أمير احلمود الصباح، وعدد 

ثامر السليم

الع���ام للهيئة  املدير  أكد 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدريب د. احمد االثري ان 
ديوان اخلدمة املدنية لم يطالب 
برفع اسماء املوظفني املؤهلني 
لسن التقاعد بل متت املوافقة 
الديوان على رفع س���ن  من 
التقاع���د لدى موظفي الهيئة 
الى  حتى 75 س���نة، مشيرا 
ان االع���الن اخلاص بأعضاء 
الهيئة  ف���ي  التدريس  هيئة 
بصدد التنفيذ وس���وف يتم 
اعتماده خالل الفترة القادمة 
وهي فت���رة وجيزة جدا ومت 
االنتهاء من إع���داده والتأكد 
من التخصص���ات املطلوبة، 
وسوف يتم االعالن عنه في 
الصحف حيث تشمل العديد 
من التخصصات املطلوبة في 

كل كلية.
وأضاف االثري خالل حفل 
االستقبال الذي نظمته رابطة 
أعضاء هيئة التدريب للكليات 
العامة  الهيئة  التطبيقية في 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بصال���ة املعج���ل بالفيحاء 

عبدالرحمن الغنيم وعبدالعزيز الغنام يهنئان د. عبدالرزاق النفيسي يهنئعصام الصقر وفهد املعجل وم. حجرف احلجرف 

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز يبارك مرزوق الغامن وفهد املعجل وعدد من احلضور خالل احلفل أحمد باقر مقدما التهاني إلى د. أحمد االثري 

ياسني »أشعر باالعتزاز لقيام 
قيادة الكلية األس���ترالية في 
الكويت باملوافقة على مبادرتنا 
ومساعدتنا للسعي إلى اعتماد 
برنامج إدارة األعمال من قبل 
 ،)ACBSP( املجلس املرموق
الذي يع���د من أه���م جهات 
اعتماد برامج إدارة األعمال في 
العالم. وتعتبر عضويتنا في 
املجلس دليال على التزام الكلية 
األسترالية في الكويت بالسعي 
إلى توفير أعلى مس���تويات 

التعليم لطالبنا«.
املنهج  يتمي���ز وينف���رد 
التعليمي في الكلية األسترالية 
في الكويت بأس���لوبه، حيث 
يعمل الط���الب عن كثب مع 
خبراء متخصصني في مجال 
إدارة األعمال ضمن مشروعات 
محددة ومتنوعة طوال فترة 

دراستهم. 
إلى  ويهدف ه���ذا املنهج 
تزويد اخلريج���ني باملعرفة 
املتكاملة  النظرية والعملية 
في حني يؤدي ذلك الى متكني 
الطالب وتعزيز اهتماماتهم 
وحتفيزهم للتعمق في التعلم 

ياسني: »األسترالية« في الكويت تفوز بعضوية 
مجلس االعتماد لكليات وبرامج إدارة األعمال

وبالتالي يحصل طالب الكلية 
الكويت على  األسترالية في 
أولوية احلصول على فرص 
وظيفية متميزة في س���وق 

العمل الكويتي.

تتوي�����ج���ا لنجاح���ات 
كلي���ة إدارة األعمال بالكلية 
األس���ترالية في الكويت منذ 
إنش���ائها، جنحت الكلية في 
احلصول على عضوية »مجلس 
االعتم���اد لكلي���ات وبرامج 
 ،)ACBSP( »إدارة األعم���ال
اجلهة العاملية الوحيدة التي 
تعتم���د جميع برام���ج إدارة 
األعم���ال، واحملاس���بة، على 
جميع املستويات، باإلضافة 
ف���ي اعتماد  إلى التخصص 
ودعم مجال التعليم ومكافأة 
التميز في التدريس، س���واء 
على مستوى البكالوريوس، 
املاجس���تير أو الدكتوراه في 
جميع أنح���اء العالم، ويؤكد 
هذا االس���تحقاق على التزام 
إدارة األعم���ال لتقدمي  كلية 
تعليم عالي اجلودة لطالبها، 
وأيض���ا توفير أعضاء هيئة 
التدريس أسسا متينة لضمان 
برام���ج تعليمية تتطابق مع 

أطر املؤهالت الدولية.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
كلي���ة إدارة األعمال بالكلية 
البروفيسور جهاد ياسنياألسترالية البروفيسور جهاد 

اإلنترنت ف����ي مجال اإلعالن 
ومدى تأثيره على مجتمعاتنا 

وثقافاتنا الشرقية.
قد نظمت هذه احملاضرة في 
التي  اطار اخلطة األكادميية 
وضعها قسم الدراسات اإلدارية 
والتي تهدف الى اس����تضافة 
محاضرون ذوو خبرة وتقدمي 
كل ما هو جدي����د ومفيد في 
عالم التس����ويق االلكتروني 
والتس����ويق املتكامل بشكل 

عام.
ويذكر أن كلية بوكسهل 
تس����عى دائما الس����تضافة 

»بوكسهل« نظمت محاضرة 
عن إستراتيجيات التسويق

محاضرين متخصصني في 
مجاالت مختلفة بهدف إثراء 
اجلانب العملي لدى الطالبات 
من خالل االحتكاك والتفاعل 
مع خبرات لها جتارب عملية 

ثرية.

نظم مكتب اإلرشاد الطالبي 
في كلية بوكس����هل الكويت 
للبنات بالتنس����يق مع قسم 
اإلدارية محاضرة  الدراسات 
 A New Marketing« بعنوان
ألقاه����ا   »Mix with PWasta
د.لويس تاك����ر والذي تولى 
مناصب قيادية كبرى في أهم 
الشركات واجلامعات احمللية 
والعاملية كجامعة بنسلفانيا 
واجلامع����ة األميركي����ة في 

الشارقة.
 وكان����ت احملاضرة التي 
نظمت في مس����رح عيس����ى 
الرفاعي قد ش����هدت حضور 
مدير الش����ؤون الطالبية في 
كلية بوكسهل ماري ماكنيللي 
الهيئة  وعدد م����ن أعض����اء 
األكادميية وجمع من الطالبات. 
وقد تناولت احملاضرة بعض 
التطورات في مجال التسويق 
من إس����تراتيجيات وخطط 
تتبعها املؤسس����ة لتحسني 
نشاطها ومكانتها في السوق 
ومتيزه����ا ع����ن غيرها من 
الشركات املنافسة، كما تعرض 
د. لويس تاكر متحدثا خالل احملاضرةتاكر لتحليل تأثير استعمال 

وزير اخلارجية العراقي أكد خالل ندوة بجامعة الكويت على متانة العالقات العراقية ـ الكويتية

اجلعفري: طهرنا بغداد من »داعش« ولن نسمح بسقوط العراق

مؤسسات املجتمعات املدني 
دورها املنوط بها خلدمة بناء 
الدولة اجلديدة، وان العراق 
مر بأزمة إعالم متمثلة في 
الفراغ اإلعالمي وايضا اعالم 
األزمة، مشيرا الى ان اإلعالم 
اليوم باستطاعته ان يسكن 
بعض املشاكل وباستطاعته 
الكثير من  كذلك أن يؤجج 
البس���يطة فهو  القضاي���ا 
س���الح ذو حدي���ن وليس 
الع���راق  عل���ى مس���توى 
فحسب وامنا على مستوى 
دول املنطقة، مشيرا الى ان 
السياسة اخلارجية للعراق 
الثوابت  تقوم على أساس 
املس���توحاة م���ن املصالح 
واملخاطر املشتركة واحلقائق 
اجلغرافية وحقائق التاريخ 

واحلقائق احليوية.
وزاد: جتمعنا بدول العالم 
مصالح مشتركة لذا فنحن 
مصممني على بناء عالقات 
استراتيجية راسخة وثابتة 
ترعى املصاحل���ة املتبادلة 
ونس���عى إلى حتسني هذه 
العالقات مبا يخدم العراق، 
مشددا انه ال يوجد بلد في 

العالم مبن���أى عن مخاطر 
»داعش« ضاربا مثاال بكندا 
تلك الدول���ة الدميوقراطية 
التي وصلت اليها يد الغدر 
الداعشي، موضحا ان احلشد 
الدولي ف���ي نيويورك كان 
ي���درك ان داع���ش موجود 
على األرض العراقية وقدوم 
مواطنو داعش من بلدانهم 
يعني ان اخلطر الداعش���ي 
يهددهم كذلك، مؤكدا أهمية 
التكيف مع اجلوار اجلغرافي 
النن���ا لس���نا م���ن اخترنا 

جيراننا.
وفي رده على سؤال حول 
الف���رق بني ح���زب الدعوة 
و»داعش« اكد انه ليس من 
العدالة أن نضع حزب الدعوة 
ضحية االره���اب مبوازاة 
داعش مولد اإلرهاب، مشيرا 
ان اآلالف من حزب الدعوة 
قتلوا بقرار جائر حيث حكم 
عليهم باإلعدام سواء املنتمني 
الى احلزب او املتعاطفني معه 
انه  وباثر رجعي، موضحا 
حاليا ليس عضوا في احلزب 
ولكن ليس م���ن االنصاف 
وضع احل���زب وداعش في 
منزلة واحدة، مشددا على 
ان »داعش« ولدتها ظروف 
اشبه بالڤيروس االنتهازي 
وتعتبر ظاهرة ناشزة ظهرت 
في سورية وعبرت احلدود 
العراقية وحاولت ان تعوض 
نفس���ها بجذور عراقية من 
خالل بعض الشباب قليلني 
الثقافة، مؤك���دا ان داعش 

لديهم معتقدات منحرفة، 
وأشار اجلعفري ان داعش 
هم عناصر س���وء يحبون 
القتل ويس���تغلون وجود 
خلل في العمل السياس���ي 

ليخترقوا الدولة. 
ولف���ت: نؤمن باحلفاظ 
على العالقة الثنائية بيننا 
وبني دول اجلوار ونعلم ان 
هناك اشكالية حاليا بني تركيا 
وسورية ولكننا نحافظ على 
الدولتني وال  عالقتنا بكلتا 
نريد ان نكون مع دولة ضد 
املثال  أخرى، وعلى سبيل 
هناك برود في العالقة بني 
إيران والسعودية وال نريد 
أن نكون جزءا من املساحة 
الباردة ونريد عالقة جيدة 
مع الطرف���ني، كما نحرص 
دائما على عالقتنا بإخواننا 
في الكويت ونحاول مد يد 
السالم وفتح صفحة جديدة 
املاض���ي، مؤكدا  لنس���يان 
الكويت  انه اختار زي���ارة 
كباكورة عمله حاليا كوزير 

للخارجية.

العراق حاول البعض العبث 
بالتنوع العراقي الذي يشكل 
التي  الع���راق  حض���ارات 
تعتب���ر منبعا للحضارات، 
والعراق بانسانيته وليس 
بديكتاتوريت���ه، وال توجد 
حضارة تتشرف بأن يكون 
اح���د أطرافها مس���تبدا أو 
ديكتاتوريا أو طاغيا أو ظاملا 
مع شعبه، مشيرا الى ان من 
أراد تسلق قمة احلضارات 

فإن العراق تنتظره هناك.
وح���ول دور اخلارجية 
الكويتية والزيارة األخيرة 
للش���يخ صباح اخلالد أكد 
اجلعف���ري عل���ى أن دور 
الكويتية دور  اخلارجي���ة 
مش���رف وداع���م ومتفهم 
للعراق، موضحا أن زيارة 
اخلالد األخيرة كانت متميزة 
واتس���مت بأعل���ى درجات 
االنسجام، مبينا أن مؤسسات 
املجتمع املدني في العراق وان 
لم يك���ن تاريخها عريقا إال 
أنها من املمكن ان تلعب دورا 
في إنش���اء البنية التحتية 
املجتمعية ولديها العديد من 
اإلجنازات، متمنيا ان متارس 

آالء خليفة 

اك���د وزي���ر اخلارجية 
العراقي د.ابراهيم اجلعفري 
ان س���يطرة »داعش« على 
أن  أمر مس���تحيل  بغ���داد 
يحدث، مؤكدا تطهير بغداد 
من اإلرهاب، وان س���قوط 
عاصمة ما يعني س���قوط 
البلد بأكمله، مش���ددا على 
عدم السماح بذلك في العراق 

مهما كان.
واضاف اجلعفري، جاء 
التي  الن���دوة  ذلك خ���الل 
الدراس���ات  نظمتها وحدة 
اآلسيوية � اليابانية في كلية 
العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت ظهر أمس في القاعة 
الدولية باحلرم اجلامعي في 
الشويخ بعنوان »التطورات 
السياسية في املنطقة واثرها 
على البني���ة االجتماعية«، 
قائال: قد يب���دو بالعنوان 
شيء من الغموض ويحتاج 
الى تفكيك والتطورات التي 
تش���هدها املنطقة لم تكن 
سياسية فحسب بل احيانا 
تستهدف فكرا وأمورا غير 
سياسية وال تكون ظاهرة 
على السطح، وهي بالواقع 
تؤث���ر عل���ى املجتمع النه 
يؤثر ويتأث���ر بالتطورات 

السياسية.
واوض���ح ان التطورات 
في الوق���ت املعاصر ولدت 
مجتمعات م���ن منط معني 
والعالم قبل احلروب العاملية 
اختلف بع���د انتهائها على 
س���بيل املثال، موضحا ان 
املجتمع يؤثر ويتأثر بالقضايا 
السياسية واصبح السياسي 
هو املهندس احلقيقي لبناء 
املجتم���ع، مش���يرا الى ان 
االمم دائم���ا لديها نظريات 
في علم االجتماع السياسي 
وقد متيل في بعض االحيان 
الى التسييس الذي قد ياخذ 
منحى طائفيا مثلما يحدث 
أحيانا في العراق مبا يحول 
الوضع الى وضع متناكس 

طائفيا.
وتابع: ان اهلل عز وجل 
كرم االنسان وال يوجد اي 
مبرر لهتك كرامة اإلنسان 
وقتله، موضحا ان االشكالية 
ليس���ت ف���ي االختالف في 
النظر امنا نحتاج  وجهات 
ال���ى ان جني���د ف���ن إدارة 
العالقات من دائرة االختالف، 
وليس كل شيء في التاريخ 
صحيحا وليس كله خاطئا، 
ونحن لس���نا في أزمة فكر 
بل في أزم���ة تطبيق، وفي 

وزير اخلارجية العراقي د.إبراهيم اجلعفري ود.غامن النجار خالل الندوة 

السفير عبدالعزيز الشارخ والسفير العراقي في مقدمة احلضور
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اخلزاعي: األمور 
األخالقية مقرونة 
بالتفقه في الدين 
والتحلي باحللم 
والعلم والشجاعة

الديباجي: في 
الشعائر احلسينية 
رسالة بأن اإلمام 

احلسني گ إمام 
للكرامة والصلح 

واإلصالح

الغزي: الباري عّز 
وجّل كانت لديه 

متابعة حثيثة 
ودؤوبة لإلنسان 

املؤمن

اليعقوبي: خير 
األنساب النسب 
الذي ينتمي إلى 

الرسول األكرم ژ

احلسينيات أحيت الليلة التاسعة من احملرم باستذكار استشهاد شبيه رسول اهلل ژ علي األكبر

املزيدي: األجيال احلالية تأثرت بتضحيات  احلسني والنهج احملمدي األصيل

بس����يوفهم إربا إربا، حتى قال 
اإلمام احلس����ن گ: يا فتيان 
بني هاشم هلموا واحملوا أخاكم 

إلى الفسطاط.

صلة الرحم

وفي حس����ينية أهل البيت 
عليهم الس����الم تطرق الس����يد 
أحم����د العقاب����ي إل����ى صاحب 
الليلة التاسعة من ليالي محرم 
احل����رام علي األكب����ر وحادثة 
استش����هاده گ ف����ي كربالء، 
قائال: اس����تأذن علي األكبر أباه 
اإلمام احلس����ن گ في القتال 
فأذن له، ثم نظر إليه اإلمام گ 
نظرة آيس منه، وأرخى عينيه 
فبكى، ثم رفع س����بابتيه نحو 
الس����ماء وقال: »اللهم كن أنت 
الش����هيد عليهم، فقد برز إليهم 
غالم أشبه الناس خلقا وخلقا 
ومنطقا برسولك محمد صلى اهلل 
عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى 
وجه رسولك نظرنا إلى وجهه. 
اللهم فامنعهم بركات األرض، وإن 
منعتهم ففرقهم تفريقا، ومزقهم 
متزيقا، واجعلهم طرائق قددا، 
وال ترض الوالة عنهم أبدا، فإنهم 
دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا 

يقاتلوننا ويقتلوننا«.
العقابي »ثم صاح  وأضاف 
احلسن گ بعمر بن سعد: ما 
لك قط����ع اهلل رحمك، وال بارك 
لك في أمرك، وسلط عليك من 
يذبحك على فراشك، كما قطعت 
رحمي ول����م حتفظ قرابتي من 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله. 
ثم رفع صوت����ه وقرأ: )إن اهلل 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
وآل عمران على العاملن * ذرية 
بعضها من بعض واهلل سميع 
عليم(. فلم يزل يقاتل حتى ضج 
أهل الكوفة لكثرة من قتل منهم، 
ثم رجع إلى أبيه احلسن گ 
وقد أصابت����ه جراحات كثيرة، 
فقال: يا أبت، العطش قد قتلني، 
وثقل احلديد قد أجهدني، فهل 
إلى شربة من ماء سبيل أتقوى 
بها على األعداء؟ فبكى احلسن 
گ وقال: »ي����ا بني، عز على 
محمد وعلى علي وعلى أبيك أن 
تدعوهم فال يجيبوك، وتستغيث 
بهم ف����ال يغيثوك يا بني، هات 
لس����انك«. فأخذ لسانه فمصه، 
ودفع إليه خامته وقال له: »خذ 
هذا اخلامت في فيك وارجع إلى 
قتال عدوك، فإني أرجو أال متسي 
حتى يسقيك جدك بكأسه األوفى 
شربة ال تظمأ بعدها أبدا«، فرجع 
علي بن احلسن گ إلى القتال، 
وجع����ل يقاتل حتى قتل جمعا 
كبي����را من جيش عبيد اهلل بن 

زياد«.
وأض����اف العقاب����ي انه في 
الروايات ذك����ر فيها أن  احدى 
مرة بن منقذ العبدي قال: علي 
آثام العرب إن لم أثكل أباه به، 
فطعنه بالرمح على ظهره، ثم 
ضربه »مرة« على مفرق رأسه 
ضربة صرعه بها، وضربه الناس 
بأسيافهم فقطعوه إربا إربا. فلما 
بلغت روحه التراقي نادى بأعلى 
صوته: يا أبتاه، هذا جدي رسول 
اهلل قد س����قاني بكأسه األوفى 
شربة ال أظمأ بعدها أبدا، وهو 
يقول لك: »العجل العجل، فإن لك 
كأسا مذخورة«. وبعد ذلك توجه 
إليه اإلمام احلسن ورمى بنفسه 
عليه باكيا ثم أمر فتية بني هاشم 

بحمله إلى خيمة الشهداء.

عب����اءة اإلس����الم ولطخوا هذا 
التاريخ وهذه األحكام مبا يسيء 
إليها عن طريق إصدار مختلف 
الفتاوى الت����ي تخدم أهواءهم 
ومصاحلهم، هذه الفئة املسماة 
بداعش إمنا أساءت لإلسالم عن 
املوازين بإنش����اء  طريق قلب 
سوق الرقيق، مضيفا أن داعش 
استطاعت السيطرة على األجواء 
بتعاونها مع من هم ليس لديهم 
قوة ملواجه����ة ذلك، إضافة إلى 

ضعف االستعداد الفطري.

القسم

من جهته، ذكر السيد حاكم 
اليعقوبي ف����ي مجلس أبي ذر 
الغفاري أن الب����اري عّز وجّل 
أقس����م بجميع مخلوقاته، كما 
أن اإلنس����ان يقس����م أيضا من 
الناحية الفقهية وهو القسم بلفظ 
اجلاللة اهلل وباهلل وتاهلل، وال 
يجوز احلنث بهذا القس����م وإال 
عليه كفارة صيام ثالثة أيام أو 
إطعام عشرة مساكن، وهناك 
القسم االصطالحي أي إن اإلنسان 
يقسم بأحد األولياء الصاحلن 
أو القرآن، وهذا جائز ولكن إن 
أحنث القسم ففيه توصية ملن 
أقسم عليه، وأوضح أن القسم هو 
نوع من التصديق أو إعطاء نفسه 
من املكانة وان يكون واعزا لعدم 

اإلتيان بأي شيء مخالف.
وتطرق اليعقوبي إلى اآلية 
املباركة )ووال����د وما ولد، لقد 
خلقنا اإلنسان في كبد(، موضحا 
أن الباري عز وجل أقسم على 
الولد ويريد في ذلك لفت أنظار 
الناس إلى أم����ر موجود وفيما 
بينهم وهو مجرد التفات، الفتا 
إلى أن املعروف أن للولد مكانة 
في قلب الوالد ألنه الذرية وهو 
الذي يحافظ على اس����تمرارية 
نسبه، وال شك أن خير األنساب 
ذلك النس����ب الذي ينتمي إلى 
الرسول األكرم صلى اهلل عليه 

وآله وسلم.
وعرج اليعقوبي إلى مصيبة 
علي األكبر بن اإلمام احلس����ن 
گ حن ق����ال إن علي األكبر 
اس����تأذن أباه بالقت����ال فأجابه 
)إن اهلل اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العاملن( 
فع����رف أن أباه قد أذن له حتى 
دخل ساحة القتال، فرفع اإلمام 
احلسن شيبته الى السماء وقال: 
اللهم اشهد على هؤالء القوم، فقد 
برز اليهم غالم أشبه الناس خلقا 
وخلقا ومنطقا برس����ولك وكنا 
إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى 

وجهه حتى حمل على القوم 
فشد على الناس وقتل منهم 
كثي����را، فرجع إل����ى أبيه وقد 
أصابته جراح����ات كثيرة وهو 
يقول: يا أبي العطش قد قتلني 
وثقل احلديد قد أجهدني، فهل 
إلي ش����ربة من املاء أتقوى بها 
على األعداء، فبكى احلسن وقال: 
واغوثاه يا بني، يعز على محمد 
املصطفى وعلى علي تدعوهما 
فال يجيباك وتستغيث بهما فال 
يغيثاك، يا بني قاتل قليال، فما 
أسرع أن تلقى جدك محمدا صلى 
اهلل عليه وآله فيسقيك بكأسه 
األوفى شربة ال تظمأ بعدها أبدا، 
حتى رج����ع إلى القتال فضربه 
العبدي ضربة  مرة بن منق����ذ 
صرعته، وضربه الناس بأسيافهم 
فاعتنق فرسه فاحتمله الفرس 
إلى معس����كر األعداء فقطعوه 

الكمال التفقه في الدين، والصبر 
على النائبة، وتقدير املعيشة«، 
مبينا أن األمور األخالقية مقرونة 
بالتفقه في الدين ويجب على كل 
مسلم أن يكون مسؤوال فيهتم 

بدينه.
كما دعا اخلزاعي الى أن نكون 
حس����ينين واقعي����ن فنتحلى 
باحللم والعلم والشجاعة ورأى 
أن س����يرة اإلمام احلسن گ 
يج����ب أن تذكر يوميا كقراءتنا 

لسورة الفاحتة.
اإلم����ام زين   وف����ي جامع 
العابدي����ن گ اش����ار اية اهلل 
س����ماحة الس����يد أبوالقاس����م 
الديباجي وكيل املرجع الديني 
سماحة السيد علي السيستاني 
في الكويت ال����ى أن الهدف من 
إقامة ه����ذه املجال����س وإحياء 
هذه الشعائر هو مبثابة رسالة 
للبش����رية تظهر فيها ان اإلمام 
احلسن گ كان إماما للكرامة 
والصلح واإلصالح قبل أن يكون 
إماما للثورة، مشيرا إلى أن هناك 
الكثير من العلماء والفالس����فة 
تبوأوا مراكز مرموقة بس����بب 
التأليف واخلطاب����ات والدفاع 
عن حقوق اإلنس����ان والكرامة 
واإلنس����انية ف����إن كان هؤالء، 
فكيف باإلمام احلسن گ الذي 
كان يه����دف للدفاع عن الكرامة 
اإلنسانية وشخصيته، لذا علينا 
االس����تفادة من ه����ذه الدروس 
والقيم وكيفية احترام القانون 

واحملافظة عليه والدفاع عنه.

استلهام العبر

واس����تطرد قائال: علينا أن 
نتذكر قول اإلمام احلسن گ 
»إن لم يس����تقم دين محمد إال 
بقتلي فيا سيوف خذيني«، كما 
قال أخ����وه أبوالفضل العباس 
عندما قطعوا ميينه: »ان قطعتموا 
مييني فإن احامي ابدا عن ديني 
وعن امام صادق اليقن«، فكل 
أصحاب اإلمام احلس����ن گ 
رفعوا شعار الدفاع عن الدين.

وأوض����ح الديباجي أنه من 
اننا نستلهم من هذا  الطبيعي 
الكثير من العبر والقيم  اإلمام 
ملعرفة القان����ون، حتى نعيش 
دائم����ا في هذا البل����د متحابن 
متآلفن في ظل القيادة احلكيمة 
واستقرار األمن واألمان، واننا 
نبته����ل من الباري عّز وجّل أن 
يوفق اجلميع وشكرنا لرجال 
األمن الذين بذلوا جهدا كبيرا في 
استتباب األمن واألمان، وكذلك 
إلى كل املش����اركن واملساهمن 

في املجالس احلسينية.

داعش أساءت إلى اإلسالم

بدوره، أشار الشيخ حسن 
الغزي إلى أنه علينا أال نستغرب 
من أسلوب القرآن الكرمي الذي 
خاطب البش����رية جمعاء دون 
تفرقة، فهناك خطابات للمسلمن 
واملشركن والكافرين، وكانت 
أفضل اخلطابات توجه للمؤمنن 
عن طري����ق التحذير والوقاية 
واخلشية، موضحا أنه من خالل 
املرور باآليات القرآنية نرى أن 
هناك خطاب����ات فردية وأخرى 
جماعي����ة، مضيفا انه علينا أن 
نعلم بأن اإلنسان املؤمن لديه 
الفطري لتقبل هذه  االستعداد 
اخلطابات إلدراكه وسعة أفقه.

وقال الغزي إنه يجب علينا 
أن نتوقف قليال أمام أناس لبسوا 

يوجد مج����ال حينها للحيادية 
إال أنه انتصر. مبينا أن النصر 
ليس دائما على النحو العسكري 
بل هن����اك نصر يلوح بعد مدة 
من انقض����اء املعركة قائال: »ان 
هذه االنتصارات التي نشهدها 
في زمننا احلالي ووصلنا إليها 
طوال التاريخ جاءت بفضل دماء 
احلسن فصار أجيالنا يأخذون 
من����ه ببركة صب����ره وصاروا 
مييزون احلق والباطل والتفاني 
بالبذل في س����بيل اهلل وترجم 
ذلك في مواجهة إسرائيل وحفظ 
املقدسات وأرواح املسلمن وغير 

املسلمن«. 
ودعا سماحته إلى التمسك 
باملراجع الكرام في عصر الغيبة 
استعدادا لنصرة اإلمام املهدي 
گ، مستنكرا احملاوالت التي 
تريد النيل من بعض العلماء.

مش����يرا إلى انها تخ����دم دول 
الذين لم يقدروا أن  االستكبار 
ينتصروا على الشيعة فعمدوا 

إلى خلق هذه الفنت.

الحلم والعلم والشجاعة

من جانبه، ش����دد الش����يخ 
عبداألمير اخلزاعي في خطبة 
له في مسجد اإلمام احلسن گ 
على أهمية العلم في إحياء الناس 
وارتقائها إلى مستوى العبودية 
هلل، مشيرا إلى كالم أمير املؤمنن 
گ لكمي����ل بن زياد ÿ:» يا 
كميل... احفظ عني ما أقول لك: 
الناس ثالثة: عالم رباني، ومتعلم 
على سبيل جناة، وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق، مييلون مع كل 
ريح، لم يستضيئوا بنور العلم 

ولم يلجأوا إلى ركن وثيق«. 
أض����اف أن »من طلب العلم 
يباهي به العلماء، أو مياري به 
السفهاء، أو يصرف أعن الناس 
إليه تبوأ مقعده من النار« وفي 
فضل طلب العلم قال سماحته 
»إن املالئكة لتض����ع أجنحتها 
لطالب العلم رضا مبا يصنع« 
أن املالئكة يخفضون  موضحا 
أجنحتهم تواضع����ا له، ألنهم 
يحبون الذي يخرج لطلب العلم 
ملا يعلمون من الش����أن العظيم 

الذي يكون له. 
ونقال عن اإلمام موسى بن 
جعف����ر گ: »تفقهوا في دين 
اهلل، فإن الفقه مفتاح البصيرة، 
إلى  العبادة، والس����بب  ومتام 
املنازل الرفيعة والرتب اجلليلة 
في الدين والدنيا، وفضل الفقيه 
على العابد كفضل الشمس على 
الكواك����ب، ومن ل����م يتفقه في 
دينه لم ي����رض اهلل له عمال« 
وفي حديث آخ����ر: »الكمال كل 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

واصلت احلسينيات إحياءها 
ذكرى عاش����وراء، حيث تطرق 
اخلطباء في الليلة التاسعة إلى 
مصيبة عل����ي األكبر ابن اإلمام 
احلسن گ والذي كان أشبه 
الناس ُخلقا وَخلقا بجده األكبر 
الرسول األكرم صلى اهلل عليه 

وآله وسلم.
وأكد سماحة الشيخ إبراهيم 
ألقاها  املزيدي خالل محاضرة 
 ÿ في حسينية اإلمام الراحل
أن األجيال احلالية الذين تأثروا 
بسيرة األئمة األطهار وتضحيات 
احلسن گ استطاعوا حتقيق 
االنتص����ارات اللتزامهم الكامل 
النهج  باملعايير األخالقية لهذا 

احملمدي األصيل.
وقدم املزيدي صورا لتخاذل 
أهل الكوفة مع اإلمام احلس����ن 
گ وتخاذل املسلمن مع اإلمام 
علي بن أبي طالب گ مقاربا 
ما حصل مع قوم بني إسرائيل 
الذين طلب����وا املعونة من رب 
العاملن فمده����م اهلل بطالوت 
حملاربة طغي����ان جالوت ثم ما 
لبثوا أن تخاذلوا عن طالوت بعد 
مرورهم بعدة اختبارات انتهت 
إلى بقاء ثل����ة قليلة مخلصة، 
مبينا أن اإلنسان يطلب من اهلل 
تعالى العون وحينما تتعارض 
املبادئ والقيم اإللهية مع مطامعه 
الدنيوي����ة ينقلب����ون إلى فئة 
املتخاذلن، ولطاملا كانت هناك 

أدلة خلذالن القادة اإللهين.
وذكر املزيدي باآلية الكرمية 
)ألم تر إلى املأل من بني إسرائيل 
من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
اهلل قال هل عس����يتم إن كتب 
عليك����م القتال أال تقاتلوا قالوا 
وما لنا أال نقاتل في سبيل اهلل 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 
فلما كتب عليهم القتال تولوا إال 
قليال منهم واهلل عليم بالظاملن(، 
مش����يرا إل����ى أن اهلل عّز وجّل 
س����ّلط على بني إسرائيل ملك 
ظالم )جالوت( فطلبوا أن ميدهم 
الباري مبلك يقاتل معهم وبعث 
لهم طالوت إال أن لبني إسرائيل 
مقاييس دنيوي����ة فامللوك من 
ذرية معينة واألنبياء من ذرية 
أخرى فتكبروا على اختيار اهلل 
لهم واختبرهم اهلل في مواطن 
عدة قبل الوصول إلى مواجهة 
جالوت وجيشه ولم يبق سوى 
القليل إال أن اهلل عّز وجّل نصر 
طالوت، مبينا ما حصل مع اإلمام 
احلسن گ حن قام أهل الكوفة 
بإرسال الرسائل إليه يطالبونه 
باملجيء ونصرته ضد يزيد ثم 
نقضوا وعودهم بعد أن خافوا 
على دنياهم وأمالكهم وخذلوا 

اإلمام وأهل بيته.
أمي����ر املؤمنن  أن  وأضاف 
عليا بن أبي طالب لم يش����تك 
من أعدائه بل من جيشه ومن كان 
حوله فعانى من املتخاذلن الذي 
طالبوه بتولي أمورهم وأصروا 
عليه أن يقبل بخالفتهم وحن 
تولى زمام األمور وأراد إحقاق 
احلق والعدل يقول علي گ: 
فلما نهضت باألمر نكثت طائفة 
ومرقت أخرى، وذلك ألنهم لم 
يتحمل����وا عدل أمي����ر املؤمنن 

گ.
ورأى املزيدي أن احلس����ن 
گ رغم هذا اخلذالن حيث ال 

جانب من املعزين

جمهور كبير من املعزين

اإلمام في حسينية األوحد يلقي خطبته السيد ابو القاسم الديباجيالسيد حاكم اليعقوبي الشيخ عبد األمير اخلزاعي

عدد من املعزين يتابعون احملاضرة في الساحة اخلارجية حلسينية األوحد         )أسامة أبوعطية(   حضور غفير في حسينية األوحد         

اإلمام احلسني
شهيد اإلرهاب

بقلم: السيد محمد باقر المهري

خرج االمام احلسني يوم التروية الثامن من ذي احلجة 
احلرام من مكة املكرمة قاصدا العراق حتى يحافظ على 

حرمة وقدسية مكة املكرمة، وألجل أال تنتهك حرمة 
بيت اهلل احلرام، وذلك بعد ان سمع االمام احلسني 

گ ان يزيد بن معاوية عهد الى احد االرهابيني الكبار 
وهو عمرو بن سعيد االشدق ان يناجز احلسني گ 

احلرب، وان عجز عن ذلك اغتاله ولو كان متعلقا بأستار 
الكعبة، وقدم االشدق في جند مجندة الى مكة، فلما 

علم احلسني گ بذلك خرج منها ولم يعتصم بالبيت 
احلرام الذي جعله اهلل امنا وملجأ ومثابة للناس حفاظا 

على قداسته )تاريخ الطبري، ج4، ص581 و588(.
وقال سيد الشهداء االمام احلسني گ »واهلل ألن 

اقتل خارجا منها بشبر احب الي«، وقال ايضا البن 
الزبير »ألن اقتل واهلل مبكان كذا احب الي من أُستَحل 
مبكة«، وقد خشي االمام من االغتيال في مكة حتى ال 

يقع بأيدي العصابات االرهابية بقيادة يزيد بن معاوية، 
وقال ابن عباس في رسالة ليزيد: وما انسى من االشياء 
فلست بناس إطرادك احلسني بن علي من حرم اهلل الى 
الكوفة فخرج منها خائفا يترقب فقد اعز اهل البطحاء 
بالبطحاء قدميا واعز اهلها حديثا واطوع اهل احلرمني 
باحلرمني لو تبوأ بها مقاما واستحل بها قياما )املعرفة 

والتاريخ، ج1، ص531(. فألجل ان يحافظ على حرمة 
الكعبة املشرفة وأال يهدر فيها دم فتصبح مكة غير 

آمنة للناس وغير مصونة من االشرار وغير محفوظة 
من القتل واالرهاب وسفك الدماء احرم احلسني گ 

باحرام العمرة املفردة وامت اعمالها ثم ذهب الى العراق، 
لذا نستطيع ان نقول ان االمام احلسني هو شهيد 

اجلماعات والعصابات االرهابية التي مازال العالم يعاني 
منها، فاحلسني قرر ان يحارب ويقاتل هذه العصابات 

اخلارجة عن االسالم والبعيدة عن اهلل وعن رسالة 
السماء، وكان للحسني گ رسالة وهي يجب على 

االنسان ان يعيش حرا وأال يرضى بالذل والهوان وأال 
يخضع للظاملني والطغاة والقتلة، فنرى حينما طلب 

من االمام احلسني گ البيعة لطاغية زمامه يزيد بن 
معاوية يقول: فعلى االسالم السالم اذا ابتليت االمة 

براع مثل يزيد، فمثلي ال يبايع مثله.
فاحلسني گ علمنا كيف نعيش وكيف منوت بعز 
وشرف وشهامة، فأبى احلسني گ اال ان يعيش 

عزيزا غير خاضع للضغوطات الدنيوية وال للتهديدات 
الظاملة وال للعمليات االرهابية ألن له هدفا مقدسا من 

هذه الثورة املباركة وهو ايصال صوت املظلومني 
الى العالم ونشر ثقافة املظلومية ووجوب الدفاع عن 

املقدسات االسالمية واملفاهيم الدينية والعمل بكتاب اهلل 
وسنة نبيه محمد ژ، ولذا نرى ان احلسني گ بقي 
مخلدا في سماء املجد والعظمة والتضحية والبطوالت 

والفداء وسطر اروع ملحمة في يوم عاشوراء بقيت الى 
آخر الدهر.

فسالم على سيد الشهداء يوم ولد ويوم حارب الطغاة 
واالرهابيني ويوم استشهد في سبيل اعالء كلمة احلق 

واحياء دين جده املصطفى صلى اهلل عليه وآله.
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أجرت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
القرعة على البيوت احلكومية في القطاع ن 2 من 
مدينة جابر األحمد شاملة 194 بيتا مبساحة قدرها 

400 متر مربع لكل منها. 
وقالت املؤسس���ة في بيان صحافي امس إنها 
أعلنت أس���ماء املواطنني املستحقني لدخول هذه 
القرعة بناء على أولوية الطلب اإلس���كاني، التي 
وصل التخصيص إليها حتى تاريخ 1996/12/30 

وما قبل. 

ويقع مش���روع مدينة جابر األحمد في اجلهة 
الغربية ملدينة الكويت وتبعد عنها 22 كم، وتقدر 
مس���احة املش���روع بنحو 1245 هكتارا، ويشتمل 
املش���روع على 6679 وحدة سكنية، مقسمة على 

1475 بيتا و4494 قسيمة. 
 ويشتمل املشروع على 37 مدرسة و32 مسجدا 
و4 مراكز ضاحية ومجمع حكومي و18 محال جتاريا 
و3 مراكز صحية ومخفري شرطة وأربعة فروع 
للغاز باإلضافة إلى املباني واملرافق العامة وخدمات 

تعليمية منها الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
وجامعة خاصة وخدمات صحية منها مستشفى 
خاص ومركز صحي وخدمات جتارية تشمل أسواقا 
ومجمعات جتاري���ة وإدارية وصالة أفراح وأفرع 
بنوك، كما يشتمل املشروع على قرية اوملبية تضم 
ناديا رياضيا ومجمع صاالت ألعاب ومجمع إسكواش 
ومجمعا للتنس ومالعب مفتوحة ومجمعا لصاالت 
ألعاب متنوعة ومجمع سباحة أوملبيا وقاعة أنشطة 
ومركزا طبيا رياضيا، إضافة الى مركز إس���المي 

يش���مل دار حتفيظ القرآن الكرمي وإدارة السراج 
املنير وإدارة التنمية األسرية واملكتبة اإلسالمية 

ومسجدا يسع 12000 مصل. 
 وأعلنت املؤسس���ة  انها ستستقبل املواطنني 
في صالة اخلدمة اإلس���كانية مبقرها في جنوب 
الس���رة خالل الفترة املسائية من الساعة الثانية 
ظهرا حتى السابعة مساء، وذلك حرصا على إجناز 
معامالت املواطنني م���ن دون التأثير على أوقات 

عملهم الرسمية.

»السكنية« أجرت القرعة 
على 194 بيتًا في مدينة 

جابر األحمد
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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

العبيدي يفتتح امللتقى اخلامس لألمراض اجللدية لدى األطفال اليوم

الشايجي: 35% من مراجعي عيادات اجللدية أطفال

الشمري: بدء العمل مبركز جابر للطب النووي خالل شهر

الفضلي: أمراض اجلهاز التنفسي تزداد في فصل الشتاء

الفريح: االكتشاف املبكر لـ »السيلياك« يجنب املضاعفات

عبدالكريم العبداهلل

 تنطلق مساء اليوم الثالثاء 
فعاليات اليوم امللتقى العلمي 
اخلامس لألمراض اجللدية لدى 
األطفال والذي ينظمه مجلس 
أقس����ام األم����راض اجللدية 
والتناس����لية حت����ت رعاية 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
والذي يعقد خالل الفترة من 

حنان عبدالمعبود

أعلنت رئيس���ة مجلس 
أقسام الطب النووي بوزارة 
أنه  الصحة إميان الشمري، 
من املتوقع بدء العمل الكلي 
في مركز جابر للطب النووي 

عبدالكريم العبداهلل

اكدت عضو جلنة التوعية 
باالمراض املعدي���ة بوزارة 
الصحة د.م���رمي الفضلي أن 
أم���راض اجلهاز التنفس���ي 
املاء  ال���زكام وجديري  مثل 
واحلصب���ة األملاني���ة تكثر 
في فصل »الش���تاء« نتيجة 
تكاثر الڤيروس���ات املسببة 
في هذه الفترة، كما أن كثير 

حنان عبد المعبود

أوضحت رئيس����ة الفريق 
الكويتي التطوعي للتوعية عن 
السيلياك التابع ملركز الكويت 
للعمل التطوعي الباحثة سعاد 
الفريح، أهمية التوعية حول 
أعراض مرض السيلياك »الداء 

4 - 6 من نوفمبر اجلاري في 
فندق سفير الفنطاس بحضور 
ومشاركة ما يقارب ألف طبيب 
ومتخصص. وقال املنسق العام 
للملتقى د.جاسم الشايجي ان 
امللتقى يشمل برنامجا علميا 
يتألف من ندوات ومحاضرات 
وحلقات بحث متنوعة تبرز 
أحدث ما توص����ل إليه العلم 
العلمية  وآخر االكتش����افات 

والتصوير اجلزيئي بعد شهر 
تقريبا، بالتعاون مع مؤسسة 
التقدم العلمي، مش���يرة الى 
الدائري املوجود  أن املعجل 
باملركز أصبح جاهزا للعمل 
بعد أن تخطى كل الفحوصات، 
س���واء الع���دوى أو الوقاية 

من الن���اس مييل إلى إغالق 
األبواب والنوافذ داخل املنزل 
وما يصاحب ذلك من تغيير 
مفاجئ في درجة احلرارة عند 
إلى  الدخول  أو  اخلروج من 
الفضلي في  املنزل. وذكرت 
تصريح صحافي أن األمراض 
تنتقل مباشرة من املريض إلى 
السليم من خالل استنشاق 
الس���ليم للرذاذ  الش���خص 
املتطاير واحململ بامليكروبات 

الزالقي«، الكتشافه مبكرا لدى 
املصابني به.

وقالت خالل محاضرة قدمتها 
في مؤمتر »وايرلس« الذي أقيم 
حتت رعاية املركز، وحاضر فيه 
نخبة من احملاضرين املتميزين، 
ان التشخيص املبكر هو أجنح 
وس����يلة لتالف����ي مضاعفاته 

لتش����خيص وعالج األمراض 
النادرة.

وأش����ار ال����ى أن الرعاية 
الكرمية للوزير د.علي العبيدي 
تعكس حرص وزارة الصحة 
التدريب  على االهتمام بدعم 
الطبي املس����تمر  والتعلي����م 
إيقانا منها بأن تطوير األداء 
ب����وزارة الصحة  للعامل����ني 
واكسابهم للخبرات واملعلومات 

من اإلشعاع، وأن املركز بدأ 
قبل ش���هر تقريبا التشغيل 
اجلزئي للمركز، ويجري اآلن 
تدريب الكوادر على األجهزة 
املوجودة من خالل مجموعة 
من اخلبراء.  وأوضحت في 
تصري���ح صحافي أن وحدة 

من فم املريض عند السعال أو 
العطاس أو الكالم أو الضحك 
بطريقة غير مباشرة، مشيرة 
الى ان العدوى ايضا تتم عند 
اس���تعمال أدوات املري���ض 
الشخصية من أدوات للطعام 
أو الشراب أو األدوات املدرسية 
أو عند املصافحة، حيث تنتقل 
الڤيروسات من أدوات املريض 

ومنها إلى الشخص اآلخر.
وش���ددت على احلرص 

اخلطي����رة، وان أول إصاب����ة 
يلحقها السيلياك بجسم املريض 
تكون في األغشية املبطنة جلدار 
األمعاء، حيث يصيبها إصابة 
مدمرة فتتليف وتصبح غير 
قادرة على امتصاص الطعام 
وم����ن هنا تنج����م اخلطورة. 
وأشارت الفريح الى أن مريض 

املتجددة م����ن خالل عقد مثل 
هذه امللتقي����ات والندوات قد 
أصبح ركيزة أساسية للنهوض 
باخلدمات الصحية والطبية 
لبلدن����ا احلبي����ب ووس����يلة 
تطويرية مهمة وفعالة جلميع 
مرافقنا الصحية. وأشار الى أن 
األطفال ميثلون اكثر من %35 
من مراجعي عيادات اجللدية 

مبستشفيات الوزارة.

الطبية املستحدثة  الفيزياء 
مؤخ���را، هي التي تقوم اآلن 
بإج���راء اختب���ارات القبول 
لفح���ص األجهزة، من خالل 
مجموع���ة م���ن الفيزيائيني 
املؤهل���ني واملدربني على هذا 

األمر.

على تطعي���م األطفال ضد 
الطفولة حس���ب  أم���راض 
املواعيد املقررة من قبل وزارة 
الصحة، فضال عن احلرص 
الش���خصية،  النظافة  على 
عالوة على التغذية السليمة 
واحلرص على تناول وجبة 
الفطور وتن���اول األطعمة 
الغنية بالڤيتامينات واملعادن 
الطازج���ة  كاخلض���راوات 

والفواكه.

الس����يلياك يعاني من نقص 
في احتياجات جسمه من كل 
املواد، كالبروتني والكالسيوم 
واحلديد وغيرها، ويقل وزنه 
عن الطبيعي بصورة واضحة، 
وتنتفخ بطنه بشكل مبالغ فيه 
نتيجة لسوء الهضم الشديد 

الذي يتعرض له.



محليات
الثالثاء 4 نوفمبر 2014

18

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

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

66633075-99633114ت:

شقق جديدة لإليجار بالساملية

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- نوري عبد�خلالق عبد�هلل �لنوري

2- �ل�صركة �لثالثية �لقاب�صة - �س.م.ك )قاب�صة(

�أ�صحاب �صركة/ موؤ�ص�صة نوري �ل�صناعية للتجارة 

�لعامة و�ملقاوالت ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.
• بطلب �إىل �إد�رة �صركات �لأ�صخا�س بوز�رة �لتجارة و�ل�صناعة:

- تعديل �لكيان �لقانوين لل�صركة من ذ�ت م�صوؤولية 

حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد.

- خروج �ل�صريك �ل�صيد/ نوري عبد�خلالق عبد�هلل 

�لنوري من �ل�صركة.

�ملذكورة  لالإد�رة  يتقدم  �أن  �عرت��س  له  يرجى ممن 

باعرت��س  �لإعالن  ن�صر  تاريخ  من  يوما   60 خالل 

خطي مرفقا به �صند �ملديونية و�إل فلن يوؤخذ بعني 

�لعتبار.

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- عادل نوري عبد�خلالق �لنوري

2- جا�صم نوري عبد�خلالق �لنوري

للمقــاوالت  وكنـت  نـــوري  �صـركــة/  �أ�صحــاب 

�لفنيــة و�ل�صيانـة ذ.م.م .

• بطلب �إىل �إد�رة �صركات �لأ�صخا�س بوز�رة �لتجارة و�ل�صناعة
• خروج جميع �ل�صركاء �ملذكورين �أعاله ودخول �ل�صريك: 

�ل�صركة �لثالثية �لقاب�صة - �س.م.ك قاب�صة.

م�صوؤولية  ذ�ت  من  لل�صركة  �لقانوين  �لكيان  **تعديل 
�ل�صركة  با�صم/  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  �إىل  حمدودة 

�لثالثية �لقاب�صة - �س.م.ك قاب�صة.

يرجى ممن له �عرت��س �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل 

60 يوما من تاريخ ن�صر �لإعالن باعرت��س خطي مرفقا 
به �صند �ملديونية و�إل فلن يوؤخذ بعني �لعتبار.

�إعــــــــــالن

حتويل �لكيان �لقانوين

عقدت �جلمعية �لعامة غري �لعادي�������ة مل�صاهمي �صركة نان 

�لعقاري�������ة - �صرك�������ة م�صاهمة كويتية )مقفل�������ة( �جتماعها 

غري �لعادي وذلك يف متام �ل�صاعة �حلادية ع�صر من ظهر 

يوم �لأح�������د �ملو�فق 10 �أغ�صط��������س 2014م مبقر جممع 

�ل�������وز�ر�ت - وز�رة �لتج�������ارة و�ل�صناعة ومت�������ت �ملو�فقة على 

حتوي�������ل �لكيان �لقان�������وين لل�صرك�������ة من �صرك�������ة م�صاهمة 

كويتية مقفلة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد.

يرج�������ى ممن له �عرت��س �أن يتق�������دم لالإد�رة �ملذكورة خالل 

60 يوما م�������ن تاريخ ن�صر �لإعالن باعرت��س خطي مرفقا 
به �صند �ملديونية و�إل فلن يوؤخذ بعني �لعتبار.

هند الصبيح خالل لقائها الوفد األردني

خلود العلي وعلي الثويني خالل املؤمتر الصحافي  )انور الكندري(

بشرى شعبان

أش���ادت وزيرة الشؤون 
هن���د الصبي���ح بالعالقات 
التاريخي���ة الوطي���دة التي 
تربط الكويت واألردن، وذلك 
على هام���ش لقائها مع وفد 
اململك���ة األردنية حيث  من 
قدم الوفد ش���رحا تفصيليا 
للوزيرة عن مؤسسة امللكة 
رانيا التعليمية ومبادرة ادراك 
وأهدافها في إصالح املنظومة 
آفاق  التعليمية وحتس���ن 
التشغيل في الدول العربية. 
وأعربت الصبيح عن تقديرها 
ألهداف املؤسسة وما تصبو 
الي���ه من تطوي���ر للعملية 
التعليمية التي تعد من اهم 
معطيات تطوي���ر املجتمع. 

بشرى شعبان

 أطلقت اجلمعية الكويتية 
ملتابعة قضايا املعاقن برنامج 
اليوم  أنش����طتها مبناس����بة 
العاش����ر للتضامن  الوطني 
مع املعاقن الذي ينطلق غدا 
وحت����ى 15 نوفمبر اجلاري، 
ويتخلله الكثير من االنشطة 
والفعاليات حتت شعار »يدا 
بيد لبناء وطن الغد«. استهل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد في 
جمعية الصحافين امس االول 
بكلمة لنائب رئيس اجلمعية 
خلود العلي، استعرضت فيها 
التي  الوطني  الي����وم  أهداف 
تتمحور حول حتقيق األهداف 
املشتركة للمؤسسات العاملة 
في مجال االعاقة وترس����يخ 
مفهوم الشراكة االجتماعية في 
االعتناء مبا يخص املعاقن في 
شتى املجاالت، وتعزيز الوالء 
لصاحب السمو األمير والوطن 
وح����ب املواطنة وتس����ليط 
الضوء على مواهب وقدرات 

ومن جانبها شكرت الرئيس 
التنفيذي للمؤسسة هيفاء 
العطية الوزيرة على حسن 

االستقبال متمنية استمرار 
التواصل لتحقيق الطموح 

في تعليم متطور.

ذوي االعاق����ة والتعرف على 
الدولة  التي تقدمها  اخلدمات 
لذوي االعاقة الى جانب تعزيز 
االندماج املجتمعي والتوعية 
بحقوق املعاقن ومكتسباتهم، 
معرب����ة عن ش����كرها جلميع 
اجلهات املشاركة في فعاليات 

اليوم الوطني.
بدوره، توجه عضو جمعية 
املتابعة ومنسق اليوم الوطني 
علي الثويني بالشكر لكل من 

ساهم في اعداد هذا احلدث. 

واش����ار الى ان احتفاالت 
اليوم الوطني العاش����ر تقام 
برعاية س����امية من صاحب 
الس����مو األمير وه����ذا ليس 
بغريب على امير االنس����انية 
وسيكون حفل االفتتاح الذي 
يقام في جمعية متالزمة الداون 
في اخلالدية برعاية س����موه 
ايضا وسيمثل سموه وزيرة 
الشؤون هند الصبيح، مشيرا 
الى ان االفتتاح يتضمن معرضا 
تعريفي����ا وحفال مس����رحيا 
ويستمر من العاشرة صباحا 

حتى الثامنة مساء. 
وق����د عرضت كل جهة من 
اجلهات املش����اركة نش����اطها 
واستعرضت غروب بورحمة 
من مركز التوحد املؤمتر الرابع 
للتوحد الذي يعقد هذه السنة 
في الكويت مبشاركة 36 دولة 
وتتخلله محاضرات وندوات من 
متخصصن من الدول العربية 
واخلليجية والدولية باالضافة 
ال����ى ورش عمل للعاملن مع 

التوحد ملدة ثالثة ايام.

التقت وفداً من مؤسسة امللكة رانيا التعليمية

جمعية متابعة قضايا املعاقني أطلقت االحتفاالت باليوم الوطني للمعاقني

الصبيح: التعليم أهم معطيات تطوير املجتمع

العلي: ترسيخ الشراكة االجتماعية في االعتناء 
باملعاقني في شتى املجاالت

مسلم السبيعي

السبيعي: »الشؤون« تشارك في مهرجان العمل االجتماعي
بشرى شعبان

اعلن مدي����ر إدارة الرعاية 
األسرية مسلم السبيعي عن 
مش����اركة وزارة الشؤون في 
الرابع  املهرج����ان اخلليج����ي 
للعمل االجتماعي املقرر عقده 
في قطر خ����الل الفترة من 12 
الى 16 اجلاري مبشاركة وكيل 
الش����ؤون عبداحملسن  وزارة 
املطي����ري والوكيل املس����اعد 
للتنمي����ة االجتماعية باإلنابة 

د.مطر املطي����ري ومدير إدارة 
تنمية املجتمع شيخة العدواني 
وعدد من موظفي الوزارة في 

اإلدارات املعنية.
وأشار السبيعي في تصريح 
صحاف����ي ال����ى ان الهدف من 
التأكيد على  املش����اركة ه����و 
الترابط اخلليجي واملشاركة 
في جميع املهرجانات اخلليجية 
التي تنظم، وكذلك دعم االسر 
التدريب  التي تتلقى  املنتجة 
في ال����وزارة وتبادل اخلبرات 

ب����ن العاملن في مجال العمل 
االجتماعي، مبينا انه س����يتم 
تسويق منتجات االسر في هذا 

املهرجان.
وأوض����ح ان إدارة الرعاية 
االسرية ستشارك في انشطة 
هذا املهرجان من خالل عرض 
منتجات مشروع من كسب يدي 
وكذلك ورقة قطرية عن جهود 
ال����وزارة املبذولة في الضمان 
االجتماعي، مشيرا الى انه سيتم 
تكرمي رواد العمل االجتماعي.

أحمد الرجيب وعلي حسن يتوسطان املشاركني في االجتماع

نبيلة اخلليل تتفقد مشروع منتزه الساملية

الرجيب رحب باملشروع وأهدافه التنموية واإلستراتيجية

مبساحة 350 ألف متر مربع

حسن: افتتاح مكاتب خدمات زراعية وبيئية في التعاونيات

اخلليل: تذليل العقبات أمام مشروع »منتزه الساملية«

محمد راتب

أكد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية علي حسن أن افتتاح 
مكاتب خدمات زراعية وبيئية 
التعاونية في  في اجلمعيات 
مختلف احملافظات سيس����هم 
ف����ي تطوير نوع����ي جلميع 
املناطق بصورة مدروسة عبر 
مش����روعات صغيرة شبابية 
تعمل عل����ى إحداث طفرة في 
الواق����ع املجتمع����ي، وإيجاد 
فرص عمل للشباب الراغب في 
خوض غمار سوق العمل احلر، 
وتوعية املواطنن واملقيمن 
البيئة  بطرق احلفاظ عل����ى 

وجتميل حدائقهم.
جاء ذلك خالل عرض مرئي 
ف����ي محافظة مب����ارك الكبير 
حض����ره احملافظ الفريق أول 
إدارة  الرجي����ب ومدير  أحمد 
املش����روعات الصغي����رة في 
الهيكلة فارس  إعادة  برنامج 
العنزي ورئيس فريق نهتم 
التطوعي صالح املوسى وبدور 
العدواني م����ن برنامج إعادة 
الهيكلة ورؤس����اء جمعيات 
الع����دان والقص����ور ومبارك 
الكبير والقرين وصباح السالم 
إلى  التعاونية. وأشار حسن 
أن احتاد اجلمعيات التعاونية 
الذي يعد شريكا فاعال في هذه 
اخلط����وة الهامة يضع جميع 

محمد راتب 

أكدت رئيس مجلس اإلدارة 
املدي����ر العام للهيئ����ة العامة 
الزراع����ة والثروة  لش����ؤون 
الس����مكية نبيل����ة اخلليل أن 
مش����روع منت����زه الس����املية 
)بوليف����ارد( أحد املش����اريع 
الهيئة  التي تسعى  احليوية 
لالنتهاء منها وتذليل املعوقات 
الت����ي تواجهها لي����رى النور 
بداي����ة العام املقب����ل. ودعت 
خالل تفقدها املشروع ولقائها 
مسؤولي الشركة املستثمرة إلى 
ضرورة االلتزام بكافة مكونات 
املشروع واالنتهاء منه خالل 
املقبلة، حيث  القليلة  األشهر 
تبلغ مساحته 350 ألف متر 
مربع، ويحت����وي على مركز 
جت����اري وص����االت متعددة 
األغراض وناد صحي، ومالعب 
رياضية ومسطحات خضراء، 
ألعاب  ومس����رح، ومناط����ق 
خارجية وقرية مطاعم. وبينت 
اخلليل أن الهيئة حريصة على 
االنتهاء من جميع املشاريع في 
الوقت احملدد ومتابعتها بهدف 
اجناز كافة املراحل وفق اجلدول 
الزمني احملدد لها، باإلضافة إلى 
تطوير العمل في كافة املشاريع 
وتذليل املعوقات التي تواجهها 

بهدف سرعة إجنازها.

إمكاناته في س����بيل حتقيق 
اهداف املكاتب ومتكن أصحاب 
املش����روعات الصغي����رة من 
الشباب من القيام بأعمالهم على 
أمت وجه من دون أي عراقيل، 
مبينا ان هذا العمل يقع ضمن 
العام����ة للجمعيات  األهداف 
التعاونية التي تقوم على تقدمي 
اخلدمات الراقية وتوفير الراحة 
جلميع أبناء املناطق، واالهتمام 
باملظهر العام وحتسن البيئة 
الصحية. بدوره، اشاد محافظ 
مبارك الكبير الفريق اول أحمد 
الرجي����ب بأهداف املش����روع 
التنم����وي، مبدي����ا ترحيبه 
بالفكرة والعمل على تنفيذها 
في احملافظ����ة، مؤكدا وقوفه 

مع كل املبادرات اخلالقة التي 
تسهم في رفد املجتمع بأساليب 
التطور والنمو االزدهار، مع 
االهتمام بش����ريحة الشباب 
الكويتي وتوفير فرص عمل 

لهم.
من جهته، قال مدير إدارة 
املش����روعات الصغي����رة في 
الهيكلة فارس  إعادة  برنامج 
العن����زي إن افتت����اح مكاتب 
الزراعية والبيئية  للخدمات 
التعاونية هو  في اجلمعيات 
مشروع شراكة بن البرنامج 
التعاونية  واحتاد اجلمعيات 
وفريق نهتم التطوعي وفريق 
ديرتنا خضرا وفريق ترشيد 

الطاقة.

الكويت حتظر استيراد املجترات من 6 دول
محمد راتب 

بعد ظهور مرض اللسان األزرق وحرصا 
على سالمة املستهلكني، أصدرت رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السميكة نبيلة 

اخلليل قرارا بحظر استيراد جميع 

املجترات من إيطاليا ومقدونيا واليونان 
وتركيا ورومانيا وألبانيا، وذلك بعد تقارير 

املنظمة العاملية للصحة احليوانية )OIE( التي 
أفادت بوجود املرض فيها. وتضمن القرار 
ضرورة إخضاع اإلرساليات حسب نوعها 

للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة 
الصحة احليوانية في الهيئة.
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أحمد القضيبي

عقب استقباله وزير خارجية العراق بحضور عدد من النواب

الغامن: توحيد اجلهود اإلقليمية والدولية والتنسيق السياسي ملجابهة 
خطر اإلرهاب ومعاجلته على مستويات عدة أمنية واجتماعية وثقافية

استقبل رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغانم في مكتبه امس 
وزير الخارجية العراقي د.إبراهيم 
الجعفري وذلك بمناسبة زيارته 

للبالد.
وقال الغان����م في تصريح 

صحافي عق����ب اللقاء إن اللقاء 
الذي حضره ع����دد من أعضاء 
مجلس األمة ترك����ز على آخر 
التطورات السياسية واألمنية 
في العراق والمنطقة اضافة إلى 
بحث القضايا المتعلقة بتعزيز 

التع����اون الثنائي بين البلدين 
الشقيقين.

وأض����اف الغانم أن����ه أكد 
للدكتور الجعفري خالل اللقاء 
أهمية توحيد الجهود االقليمية 
والدولية والتنسيق السياسي 

لمجابهة خط����ر االرهاب الذي 
يض����رب مناطق واس����عة من 
العراق ودول أخرى في المنطقة، 
مش����يرا إلى أن ظاهرة االرهاب 
يجب أن تعالج على مستويات 
عدة سياسية وأمنية واجتماعية 

وثقافية.
وقال الغانم ان زيارة الجعفري 
للكويت مهمة ألنها تأتي فقط بعد 
أيام م����ن زيارة مماثلة لرئيس 
مجلس النواب العراقي سليم 
الجبوري كم����ا انها تأتي عقب 

اكتمال تشكيل الحكومة العراقية 
بما فيها الحقائب االمنية والتي 
ضمت كل االطياف السياسية 

العراقية.
من جانب آخر، بعث الرئيس 
الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل 

من رئيس المجلس الوطني في 
جمهورية بنما »أدولفو فالديراما« 
ورئيسة المجلس الوطني في 
كمنولث دومنيكا »أليكس بويد 
نايتس«، وذلك بمناسبة العيدين 

الوطنيين لبلديهما.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال وزير اخلارجية العراقي د. إبراهيم اجلعفري بحضور مبارك احلريص وعبداهلل التميمي ود.يوسف الزلزلة وكامل العوضي وفيصل الشايع وأحمد الري

محذراً من انتشارها السريع واملرعب

كامل العوضي: قضية املخدرات ال حتل بضبطيات بل 
بإستراتيجية دولة تتضافر فيها جهود كل اجلهات املعنية

قال عضو مجلس األمة 
النائ���ب كامل العوضي إن 
ضبط ثالث���ة ماليني حبة 
مخ���درة اتهم بها حلام في 
احدى اجلمعيات التعاونية 
يعني وب���كل تأكيد وجود 
كميات بأضعاف مضاعفة 
امل���واد املخدرة  من ه���ذه 
املختلفة، مؤك���دا أن هذه 
الكمية الضخمة كان ميكن 
له���ا أن تغطي كل ش���باب 
الكوي���ت وتكفيه���م لعدة 
أش���هر وبالتالي تتسبب 
بكوارث صحية واجتماعية 
ال ميكن عالجها بأي شكل 
من األش���كال، مؤك���دا أن 
مكافحة املخدرات وحماية 
املجتم���ع والدولة من هذا 
اخلطر اجلسيم واملمتد ال 
تكون فقط بضبط التهريب 
ومالحقة جتار السموم بل 
يجب أن تتضافر مؤسسات 
الدولة وجهود املجتمع املدني 
والقطاع اخلاص لتش���كل 
حتالف���ا مجتمعي���ا كبيرا 
لتنفيذ اس���تراتيجية عمل 
يقوم بإعدادها مختصون 
حتت إشراف وزارة الداخلية، 
مطالبا نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر الداخلية 
الش���يخ محم���د اخلال���د 
باستثمار جناحاته وحنكته 
األمنية وتتويجها بحمالت 
دورية ملدة أس���بوع مثال 
كل ثالثة أشهر بالتنسيق 
مع اجله���ات املعنية حيث 
تقوم كل جهة بتنفيذ اجلزء 
اخل���اص بها م���ن برامج 
ضمن االستراتيجية العامة 
الوزارات  مشددا على دور 
املختصة مثل وزارة التربية 
واإلعالم والشباب والشؤون 
والداخلية واألوقاف وغيرها 
م���ن الهيئات مثل ما قامت 
به احلكومة السعودية من 
خالل برنامج »األمل« لتأهيل 
املتعاطني وتوعية الشباب 

من خطر املخدرات. 
وأض���اف العوضي ان 
تهريب هذه الكمية الضخمة 
ال ميكن أن يكون من تصميم 
فرد أو جماع���ة صغيرة، 
بل تقف وراءه مجموعات 
خطيرة وكبي���رة تخطط 
لتدمير أبنائنا من ش���باب 
الكويت وضياعهم والتأثير 
في مستقبل الكويت، مشددا 
على ضرورة مقابلة جهود 
رجال األمن مبا يستحقونه 
من حوافز مادية ومعنوية 
مثل زيادة رواتبهم ومكافآت 
دورية وتخصيص مكافآت 
مجزية له���م أيضا عن كل 
ضبطي���ة يقومون بها مبا 
يتناسب مع كمية الضبطية 
دون حتديد س���قف لهذه 
املكاف���آت لتك���ون حافزا 
حقيقيا لرجال األمن وتقديرا 
يتناسب مع خطورة عملهم 
وحيويته وصعوبته حيث 
انه���م كمن يبحث عن إبرة 
في بحر، خاصة أن رجال 

األمن املميزين والنشطني 
في موض���وع الضبطيات 
محدودي العدد، وذلك أسوة 
مبا يتم تقدميه من حوافز 
لرجال اجلمارك الذين يأتي 
املهربون إليهم بينما يصل 
رجال األمن واملباحث الليل 
بالنهار ويالحقون املهربني 
ويتعرضون لألخطار، محذرا 
م���ن احتمال دخول ماليني 
احلبوب واملواد املخدرة دون 
أن تكتشف خاصة أن الكمية 
التي مت ضبطها كانت في 
عمق الكويت، مقدرا ترقية 
املق���دم محمد قب���ازرد في 
إدارة العامة للمخدرات من 
قبل نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية إلى 
رتبة عقيد تقديرا جلهوده 
وآمال أن تتبع هذه اخلطوة 
خطوات أخرى للمميزين من 

أمثال قبازرد.
وطالب العوضي بضرورة 
تطوير جهود إنقاذ الشباب 
مم���ن يقعون ف���ي براثن 
جتار الس���موم واملخدرات 
في تطوير منظومة العمل 
واالرتقاء بها لتواكب اخلطط 
الت���ي يطورها  اجلهنمية 
أبناء  املجرمون في ح���ق 
الكوي���ت، مطالب���ا معالي 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلي���ة بالنظر بش���كل 
جدي وعملي ف���ي األرقام 
والنسب املخيفة املتعلقة 
باجلرمية واملخدرات حيث 
تشير اإلحصائيات إلى أن 
65% من اجلرائم لعام 2013 
مرتبطة باملؤثرات العقلية 
وهي نسبة مرشحة لالرتفاع 
عام 2014 لتصل إلى %75، 
مشيدا بالتعاون األمني في 
مجال مكافح���ة املخدرات 
والذي أس���فر مؤخرا عن 
مساهمة الكويت في ضبط 
كميات كبيرة من املخدرات 
بلغ���ت 4.5 مالي���ني حبة 
مخدرة ف���ي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وقام وزير 
الداخلية اإلماراتي على إثرها 
بشكر رئيس مجلس الوزراء 
ونائبه وزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد آمال في تعزيز 
هذا التعاون وتطويره بني 
كل دول اخلليج واملنطقة.

إلى  العوضي  كما أشار 
ضرورة تنفيذ حملة توعوية 
الش���باب  كبيرة لتعريف 
بأساليب ترويج املخدرات 
والطرق الت���ي يلجأ إليها 
جتار املوت في اس���تغالل 
الشباب بطرق مغلفة مثل 
الطلب من املسافرين توصيل 
طرد ما عل���ى أنه يحتوي 
بعض الدواء املهم أو بعض 
احللوى أو استغالل فترات 
االمتحان���ات والتوتر لدى 
الطلبة ومحاولة إعطائهم 
أنها  حبوبا مخدرة بحجة 
تري���ح أعصابهم أو تقوي 
ذاكرتهم وتس���اعدهم على 
احلفظ والفهم، مشددا على 

أن املخ���درات ه���ي مفتاح 
الشر الرئيسي في كثير من 
القضايا اجلرمية واجلنائية، 
مؤكدا أن قضية املخدرات 
تستحق أن يصرف عليها 
أي ميزانية ملا لها من أهمية 
الدنانير  خاصة أن ماليني 
تصرف على جلان وأمور 
أقل أهمية بكثي���ر أو أنها 
في بعض األحيان غير ذات 

أهمية تذكر. 
العوضي  كما استغرب 
انتشار ظاهرة التعاطي داخل 
أسوار السجن املركزي مما 
يوحي بسهولة إدخالها إلى 
املساجني احملكومني بقضايا 
جرمية وكأن هناك من يقوم 
بتسهيل هذه املهمة وبالتأكيد 
يك����ون ذلك مقاب����ل أمور 
إلى أن نسبة  مادية، الفتا 
الذين  كبيرة من السجناء 
يدخلون السجن املركزي 
القضايا  بأي قضية م����ن 
ال عالق����ة له����ا باملخدرات 
واإلدم����ان يخرج����ون من 
السجن متعاطني ومدمنني 
ورمبا موزعني أيضا نظرا 
النتش����ار ظاهرة التعاطي 
الس����جن ومساعدة  داخل 
ظروف الس����جني النفسية 
على اإلدمان، مطالبا وزارة 
الداخلية بالتحقيق في مثل 
هذه احلاالت واتخاذ أقسى 
العقوب����ات بحق من يقوم 
بتسهيل دخول املخدرات 
إلى املساجني ألن ذلك يعني 
وج����ود خلل كبير في أداء 
األف����راد وينعكس  بعض 
بشكل س����لبي كبير على 
أداء رجال الداخلية الشرفاء 
الذين يضحون بحياتهم من 
أجل منع دخول املخدرات 
الب����الد بينم����ا يقوم  إلى 
البعض بإدخال املخدرات 
إلى عق����ر دار الداخلية في 

السجون.
كما ح���ذر العوضي من 
إمكانية إدخال مواد مخدرة 
معينة بطرق س���هلة مثل 
الكريستال ميث أو  مخدر 
ما يعرف ب�»الشبو« والتي 
بدأت تدخل الكويت منذ عام 
2013 وه���و مخدر صناعي 
بالكامل يتم تهريب مواده 
األولية من الفلبني وغيرها 
من الدول اآلس���يوية ومن 
ثم يت���م تركيبه���ا داخل 
الكويت وميك���ن خطرها 
ف���ي أنها رخيص���ة الثمن 
مقارنة باملخدرات التقليدية 
إضافة إلى آثارها التدميرية 
السريعة والهائلة حيث ان 
جرعة واح���دة منها تكفي 
لإلدمان وهي تودي بحياة 
املتعاطي تدريجيا من خالل 
الشيخوخة املبكرة وفقدان 
الذاكرة خالل أشهر قليلة 
بعد أن يدمن عليها، محذرا 
أيضا من تعم���د مروجي 
الشبو خلطه بالبروتينات 
التي يأخذها الش���باب في 

النوادي الصحية.

أن  العوضي  وأوض���ح 
نوعي���ة اجلرائ���م وأماكن 
ارتكابها تثبت تفشي مادة 
الشبو بني الشباب حيث ان 
الكثير من اجلرائم البشعة 
التي ارتكبت مؤخرا حدثت 
في أماكن للتسلية والترفيه 
وهي أماكن من املفترض أن 
يك���ون مرتادوها في حالة 
نفسية جيدة، ولكن تأثير 
الش���بو هو الس���بب وراء 
العدوانية غير  التصرفات 
املبررة حيث انه يؤدي إلى 
السلوك العدواني واإلجرامي 
بسبب انفصام الشخصية 
وتل���ف األوعي���ة الدموية 
الذاك���رة وغيرها  وفقدان 
م���ن التأثي���رات اخلطيرة 

املختلفة.
وأشار العوضي إلى أن 
انتشار مادة الشبو بكثرة 
مؤك����د حيث ان الكثير من 
املهربني وقع����وا في أيدي 
رج����ال األمن ومت ضبطهم 
مثل قضية املصريني اللذين 
مت ضبطهم����ا في األحمدي 
أثناء  عن طريق املصادفة 
القيام مبهام دورية روتينية 
وضبط ش����خص آخر من 
غير محددي اجلنس����ية ب� 
700 غرام من مادة الشبو 
يحصل عليها من س����ائق 
شاحنة تعمل بني الكويت 
ودولة مج����اورة وقضية 
اإليرانيني اللذين فشال في 
التخلص من كيس الشبو 
عندم����ا فاجأتهم����ا دورية 
شرطة ومعهما ميزان، مبينا 
أن مادة الش����بو املوجودة 
داخل البالد هي أضعاف ما 
يتم ضبطه حيث ان معظم 
الضبطيات تكون عن طريق 
املصادفة، إضافة إلى الكثير 
التي تؤكد  من احل����وادث 
انتشار الشبو بشكل كبير 
مثل حادثة املتعاطي الذي 
طع����ن أخويه ب� 34 طعنة 
س����كني وهو حت����ت تأثير 
مادة الشبو حيث ان هذه 
املادة توحي بالشك والريبة 
للمتعاط����ي من كل من هو 
حوله وتخرجه عن توازنه 

دون أي مبررات. 
العوضي مشددا  وختم 
على أن مجلس األمة سيعمل 
ف����ي دور  بش����كل حثيث 
االنعقاد احلالي على تشريع 
وإقرار قوانني حملاصرة كل 
من يتعامل باملخدرات جتارة 
وتعاطيا وبيعا وشراء ملا 
في ذلك من أخطار جسيمة 
ومدمرة تكون في معظمها 
غي����ر قابلة لإلص����الح أو 
الترميم، مبين����ا أن كتاب 
الصح����ف واملختصني من 
رج����ال دين وعل����م كتبوا 
مقاالت كثيرة محذرين من 
خطر املخدرات والش����بو 
بش����كل خاص ولكننا لم 
نتوصل بعد ملكافحة ذلك أو 
إيجاد حلول ناجعة للقضاء 
على هذه الظواهر املميتة.

كامل العوضي
الفريق احلكومي«.

التميم���ي »كما  وتاب���ع 
الفريق بطلب جلميع  بعث 
اللجان البرملانية لتزويدها 
ل���دور االنعقاد  بأولوياتها 
املقبل، مشيرا الى ان هناك 
اولويات حكومية ونيابية 
اس���تجدت وترى تقدميها 
على غيرها لك���ن االمر في 
النهاية يرجع لتقييم فريق 
االولوي���ات لكل املش���اريع 
واالقتراحات بقوانني وطريقة 
توزيعها على جدول اعمال 

املجلس«.
ان  التميم���ي  وتوق���ع 
يكون هن���اك توافق نيابي 
� حكوم���ي عل���ى ترتي���ب 
جدول اعمال جلسات دور 
االنعقاد احلالي، الفتا الى ان 
االولويات ستقترن بجدول 
زمني ملناقشتها خالل الدور 
احلالي لكن هذا اجلدول قد 
يتع���رض لتأخير في حال 
قدمت االس���تجوابات لكنه 

التميمي: أولويات السلطتني ستقترن بجدول زمني
لن يؤثر على سير اجنازها 
وقد وضع الفريق هذا االمر 

بعني االعتبار.

شدد مقرر فريق االولويات 
البرملاني���ة النائب عبداهلل 
التميمي عل���ى ان اولويات 
السلطتني ستقترن بجدول 
زمن���ي إلجنازه���ا في دور 
االنعقاد احلالي فور االنتهاء 
من اعدادها وصياغتها، مؤكدا 
في الوق���ت ذاته ان الفريق 
وضع بعني االعتبار ان اي 
استجوابات قد تقدم خالل 
الدور احلالي لن تؤثر على 
سير عمل االولويات وان أثرت 

على مواعيد مناقشتها.
وقال التميمي في تصريح 
صحافي عقب اجتماع فريق 
االولويات يوم امس »عقد 
البرملانية  فريق االولويات 
اجتماع���ه الثاني برئاس���ة 
الزلزلة  النائب د.يوس���ف 
وحض���ور االعض���اء كامل 
العوضي ومبارك احلريص 
وفيصل الش���ايع وسيكون 
التالي يوم  هناك االجتماع 
عبداهلل التميمياالربع���اء املقب���ل بحضور 

القضيبي: »املوارد« بانتظار البديل 
اإلستراتيجي من احلكومة

أكد مقرر جلنة تنمية املوارد البشرية النائب أحمد القضيبي 
أن جلنته اجتمعت أمس وحددت أولوياتها الرئيسية في املرحلة 

املقبلة والتي تتمثل في البديل االستراتيجي وشروط تولي 
املناصب القيادية وأخيرا ربط معاشات املتقاعدين مع معدالت 
التضخم. وأضاف أن جلنته مازالت في انتظار وصول البديل 

االستراتيجي الذي وعدت به احلكومة حتى تستطيع حتديد 
اخلطوة التالية بعد وصوله.

انتشار مادة الشبو 
بكثرة مؤكد حيث 

إن الكثير من 
املهربني وقعوا 
في أيدي رجال 

األمن ومت 
ضبطهم

تطوير جهود إنقاذ 
الشباب ممن 

يقعون في براثن 
جتار السموم 

واملخدرات في 
تطوير منظومة 

العمل

تنفيذ حملة 
توعوية كبيرة 

لتعريف الشباب 
بأساليب ترويج 

املخدرات والطرق 
التي يلجأ إليها 

جتار املوت

متخصص، مؤك���دا أنه في 
العرف العسكري لم يحصل 
أي انقالب داخل اللجنة وإمنا 

تفاهم وتراض وتشاور.
من ناحيته، أعلن النائب 
انه متت  اللغيصم  سلطان 
تزكي���ة النائ���ب عب���داهلل 
املعي���وف رئيس���ا للجنة 
الداخلية والدفاع البرملانية 
والنائب ماجد موسى مقررا 
اللجنة  رغ���م ان أعض���اء 
قاموا بتزكيتي رئيس���ا في 
اللجنة االفتتاحية ولكنني 

اعتذرت.
وقال اللغيصم في تصريح 
صحافي: فضلت منح الفرصة 

املعيوف رئيسًا لـ »الداخلية و الدفاع« 
وماجد موسى مقرراً

ألعضاء آخرين في رئاسة 
اللجنة ومنصب املقرر بعدما 
توليت وزميلي النائب عسكر 
العنزي الرئاسة واملقرر في 
دور االنعق���اد املاضي ومع 
ذل���ك نحن ل���ن نتأخر في 
تقدمي العون لرئيس اللجنة 

وأعضائها.

أكد رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع عب���داهلل املعيوف 
اللجنة  أن تزكيته لرئاسة 
والنائ���ب ماج���د موس���ى 
ملنصب املقرر متت بالتفاهم 
والتراضي بني جميع اعضاء 
اللجن���ة الذين اتفقوا خالل 
اجتماع عقد امس على حتقيق 
االجنازات، معربا عن تعاون 

احلكومة مع اللجنة.
وقال املعيوف في تصريح 
للصحافيني ان اللجنة حددت 
مواعيد اجتماعاتها كما قررت 
االستعانة باخلبرات الفنية 
والعس���كرية ف���ي وزارتي 
الداخلية والدفاع واحلرس 

الوطني.
وأعلن املعيوف عن اجتماع 
تعقده اللجنة األربعاء املقبل 
لتحديد األولويات، مؤكدا أن 
هناك جدية من أعضاء اللجنة 
التقاري���ر املتعلقة  إلجناز 
بالقوانني املدرجة على جدول 

أعمال اللجنة.
وردا على س���ؤال حول 
سبب تغيير رئاسة اللجنة، 
رد املعيوف ان ما حصل مت 
بالتشاور بني األعضاء على 
عبداهلل املعيوفأن يترأس اللجنة ش���خص  سلطان اللغيصم
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أعظم 100 اكتشاف

اسألوا األنباء

39
143

459
2457

756934
8759

9648
5

8496

251
364

68432
452

27853
97326

589
9573
67398

3789
15
612

83
378

95
76
48673

287

أفقياً:

عمودياً:

الصوت
املعبر
جميل
النبرة

لقاء
الصباح

سد
مرمى

ود
وعد

األصدقاء
سرو
جبال

األلب
العالي
رطب
نخيل
فارس
رامي
براق

خيول
التمثيل

فهد
املشاهد

مرح

٭ سنة االكتشاف: 1870
العميقة  مي��اه احمليط��ات 
والسوداء ليست أبدا صحارى 

مقفرة لكنها مفعمة باحلياة.
تش��ارلز  اكتش��فه  ٭ 

تومبسون.
مل��اذا يعتبر من اعظم مائة 

اكتشاف؟
٭ غير تشارلز تومسون نظرة 
العميقة  العلم عن احمليط��ات 
ومتطلبات احلياة في احمليطات 
بشكل جذري، رغم عدم وجود 
ضوء في اعماق احمليطات اال انه 
اكتشف حياة غزيرة ومتنوعة 
فقد اثبت ان احلياة ميكن ان 
توجد دون ضوء، حتى انه اثبت 
ان النباتات ميكن ان تنمو في 
االعماق املظلمة رغم ان االمر 
اس��تغرق قرنا اخ��ر قبل ان 
يكتش��ف العلماء كيف تعيش 
التركيب  النباتات دون عملية 

الضوئي.
وسع اكتش��اف تومسون 
حياة احمليط��ات املعروفة من 
طبقة رقيقة سطحية للمحيطات 
الى اعماق شاسعة وامن الدراسة 
للمحيطات  العلمي��ة األول��ى 
العميق��ة من اجل اكتش��افاته 
ثم تنصيب تومسون كفارس 
من قبل امللك��ة فكتوريا عام 

. 1877
٭ حقائق طريفة: اضخم حيوان 
بحري متت دراسته كان طوله 
36 قدما اجنرف ميتا على شاطئ 
اميركا اجلنوبية، طول املاصات 
الدائرية املوجودة على اذرعه 
الطويل��ة كان يبلغ 2.2 بوصة 
من جانب الى اخر، ومت التقاط 
حيتان عنب��ر مصابة بجروح 
حديثة ناجتة عن ماصات حيوان 
بحري عمالق ويبلغ طولها 22 
بوصة، وهذا يتحول الى وحش 
بحري طول��ه 220 قدما، انها 
موجودة هناك لكن لم ير بشري 
واحدا منه��ا منذ كان البحارة 
يتكمل��ون عن مالقاة وحوش 

بحرية منذ مئات السنني.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1- حديقة الشعب، 2- يستقيل- ر 
ر ر، 3- أمي - دفة )معكوسة( - عب 
)معكوسة(، 4- رياحني، 5- ابن 
املقفع، 6- لب - جمال )معكوسة(، 
7- الرفاق، 8- هدف - سد - ا ا، 9- 
رقد )معكوسة( - عمان )معكوسة(، 

10- ح ح ح - العلي.

عموديًا:
1- حياة الفهد، 2- يسد )معكوسة(  - ب 
ب - حقد )معكوسة(، 3- يتمرن - أفرح، 
4- ق ق - يأفل، 5- الهية )معكوس���ة( 
- رس���ن، 6- الفحم - ف���داء، 7- القيد 
)معكوسة( - مل، 8- شر - نفاق - ع ع، 

9- عرب - عم، 10- برعم - جوادي.

حل عينك .. عينك

1- أحد األماكن الترفيهية في الكويت، 2- يترك عمله- 
متشابهة، 3- للقسم - لقيادة السفينة )معكوسة( 
- ش����رب بكثرة )معكوسة(، 4- نباتات عطرية، 
5- أديب عباسي، 6- عقل - حسن )معكوسة(، 
7- األصدقاء، 8- غاية - حاجز - متشابهان،9- 
نام )معكوسة( - دولة خليجية )معكوسة(، 10- 

متشابهة - من أسماء اهلل احلسنى.

1- فنانة كويتية، 2- يغلق )معكوسة( - متشابهان 
- كره )معكوس���ة(، 3- يتدرب - أس���عد، 4- 
متشابهان - يذوي النجم، 5- عابثة )معكوسة( 
- جلام، 6- أحد مصادر الطاقة - تضحية، 7- 
األسر )معكوسة(- ضجر، 8- عكس خير - كذب 
وادعاء - متشابهان، 9- من الشعوب - من االقارب، 

10- الزهرة قبل التفتح - فرسي.

احلل  أسفل الصفحة

احلياة في أعماق البحار

حل اعرف الشخصية:
نانسي عجرم

حل كلمة السر:
جاسم الفرس

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مخرج كويتي 
من 9 أحرف

سرسدفيمرمج
جودحابصلاا

ميلاعلااال
يسرسلقنلجم
لرارواخابع

لطمايريلاب
قبيفخبلبلر
اسروةربنلا

ءءاقدصالال
موعدتوصلاا
فهـدليثمتلا
مرحدهـاشملا

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 تعتبر البكتيريا )اجلراثيم( 
من اكثر املخلوقات انتش��ارا 

في العالم.
فكل مانلمسه يحتوي على 
املاليني منها، حتى الهواء الذي 
نستنش��قه، ومع ذل��ك، فإننا 
نعتبر ان حوالي 80% من انواع 

البكتيريا ليست مؤذية.
ومنها ايضا م��ا هو مفيد 

ومنها ايضا ما هو مضر.
ومب��ا ان االنس��ان يتلقى 
بص��ورة دائمة هذه البكتيريا 
مبختلف انواعها، فقد ش��كل 
ذلك ما يشبه نوعا من »عالقة 
العمل« ما بني جس��م االنسان 
وبينها، وهكذا نرى ان اجسامنا 
تقوم بدعم املس��تعمرات من 
البكتيريا املوجودة، كما تقوم 
هذه البكتيريا، بدورها بتنفيذ 
واجناز وظائف مفيدة في هذا 

اجلسم كتحليل الطعام مثال.
البكتيريا  ولكن ماذا ع��ن 

املؤذية التي تدخل اجسامنا؟
من هذه - مثال - البكتيريا 
التي تسبب »اخلناق« فهي تقوم 
بافراز سم قوي يسمى »السم 
اخلناقي« الذي ينتشر بسرعة 
ف��ي الدورة الدموي��ة، وكذلك 
تقوم بعض انواع البكتيريا - 
غير املميتة - بإنتاج السموم 
ف��ي دمائنا. تقوم اجس��امنا، 
عن��د ذلك بانتاج مواد حملاربة 
هذه السموم، وهي ما يسمى 

االجسام املضادة.
وتس��مى بعض االجسام 
التي يفرزها اجلسم  املضادة 
حملارب��ة الس��موم »الترياق« 
وه��ذه لديها القوة على ابطال 
تأثيرات مؤذية للس��موم  اي 
عن طريق االحتاد معها، وهنا 
يصبح لدينا »جس��م مضاد« 
متخصص بكل سم كان سببا 
ف��ي ظهوره - ويب��دو لنا من 
هذا وكأن اجلسم ميتلك قوة 
بوليس��ية متخصصة فحاملا 
يدخل اي غريب خطير، يقوم 
فرد من هذه القوة البوليسية 
مبواجهت��ه ومن ث��م مرافقته 
للتأكد من أنه لن يقوم بأي عمل 
مؤذ. اال انه، ولالسف ال يقوم 
اجلسم بانتاج االعداد الكافية 
من االجسام املضادة ملعاجلة كل 
نوع من انواع هذه البكتيريا 
املؤذية التي تدخل اجس��امنا، 
ولهذا، يق��وم االطباء بتعليق 
املصل ومن ثم حقنه باملضاد 

للتصدي المراض عدة.

ما هي األجسام املضادة؟

والء بدر:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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ماكدونالدز يشارك مبسيرة »حارب السكري« في سنتها اخلامسة

بدعم من وزارة الصحة، 
انطلق����ت مس����يرة »حارب 
السكري« السنوية في 1 نوفمبر 
وذلك في شارع اخلليج العربي. 
وقد ش����ارك في املسيرة أكثر 
من 8000 شخص من جميع 
االعمار الجتياز مس����افة 3.1 
كم س����يرا على االقدام، وذلك 
به����دف زي����ادة الوعي حول 
مرض السكري الذي يصيب 
25% من سكان الكويت. وتأتي 
مشاركة ماكدونالدز الكويت في 
هذا احلدث الرياضي كتأكيد 
منه عل����ى التزامه بدعم منط 
حياة صحي وتشجيع الكبار 
والشباب على حد سواء بعيش 

جانب من مسيرة »حارب السكري« السنويةحياة نشيطة.

جهاز VelaShape 3 اجلديد لشد وتخسيس اجلسم 
حصرياً في عيادات طيبة بالفنطاس

استعماله ونتائجه امللحوظة، 
حيث يقوم اجلهاز مبساعدة 
اجلسم على خسارة 2 سم من 
محيط البطن و1.5 س����م من 
محيط منطقة الفخذين بعد 
احلصول على 3 جلسات فقط 
وذلك من دون آالم مصاحبة 
أثناء أو بعد استخدام اجلهاز 
وبذلك ميكن اعتبار اجلهاز أحد 
أكثر األجهزة فاعلية وأقلها أملا 

في تقنية نحت اجلسم.
في س����ياق آخ����ر، صرح 
رئيس املراك����ز التخصصية 

ناصر الشايجي قائال: يعتبر 
قسم األمراض اجللدية والليزر 
في عيادات طيبة التخصصية 
أحد أكثر األقس����ام استقطابا 
للمراجع����ن وذل����ك بفضل 
اخلدمات املختلفة التي يقدمها 
حتت إش����راف طب����ي مميز 
باس����تخدام أح����ث التقنيات 
املتطورة، حيث يقدم القسم 
خدمات مختلف����ة مثل حقن 
البوتكس لع����الج التجاعيد 
الفيلرز  التع����رق،  وزي����ادة 
لعالج عيوب البشرة، جلسات 
امليزوثيرابي لش����د ونضارة 
آث����ار حب  البش����رة وعالج 
الشباب، التقشير الكيميائي 
والكريس����تالي، إزالة الشعر 
بالليزر، جلسات اجللوتاثيون 
لتبييض البشرة، وغيرها من 

اخلدمات املتخصصة.
ملزيد من املعلومات حول 
جه����از Velashape 3 أو أي 
من اخلدمات األخ����رى التي 
يقدمها القسم، ميكنكم زيارة 
عيادات طيبة التخصصية في 

الفنطاس، أبراج الشاهن.

اجلسم خصوصا في منطقتي 
البطن والفخذين، باإلضافة 
إلى ع����الج تراكم الدهون في 
الذق����ن والذراعن،  منطقتي 
وذلك عن طريق األشعة فوق 
احلمراء والترددات الهوائية، 
حيث تعمل األشعة على شد 
اجللد بعد أن تقوم الترددات 
بإذابة الدهون املتراكمة. وفي 
السياق نفسه أضافت د.غادة 
عطية طبيبة األمراض اجللدية 
والتناسلية، قائلة: إن ما مييز 
جهاز Velashape 3 هو سهولة 

يسر قسم األمراض اجللدية 
واللي����زر في عي����ادات طيبة 
التخصصية في الفنطاس، ان 
الكرام أحدث  يقدم ملراجعيه 
جهاز لشد وتخسيس اجلسم 
VelaShape 3 ال����ذي يعتب����ر 
اجلهاز األول م����ن نوعه في 
الكويت، حيث يقوم اجلهاز 
بعالج ونحت اجلسم عن طريق 
احلد من السيليوليت ملنطقة 
الفخذي����ن، وتصغير محيط 
اجلسم، وعالج تراكم الدهون 
في منطقتي الذقن والذراعن 
وذل����ك عن طريق جلس����ات 
قصيرة وغير مؤملة حيث ميكن 
أن تخسر املنطقة املعاجلة %10 
من محيطها بعد اس����تخدام 
اجلهاز.ح����ول هذا املوضوع، 
قالت د.أمل غباش����ي طبيبة 
األمراض اجللدية والتناسلية: 
يعتبر جهاز VelaShape 3 من 
أحدث األجهزة املستخدمة في 
نحت اجلس����م حاليا، حيث 
يس����اعد اجلهاز عل����ى احلد 
من السيليوليت في منطقة 
الفخذي����ن وتصغير محيط 

ناصر الشايجي

 VelaShape 3 جهاز 

 د.غادة عطية  د.أمل غباشي 

»مايندشير« احتفلت بالذكرى 
الـ 15 على تأسيسها

احتفلت »مايندشير« بسعادة غامرة بالذكرى 
ال� 15 على تأسيسها وسط أجواء مفعمة بالفرح 
ومشاعر الفخر واالعتزاز ملا حققته من ابتكارات 

وجناحات متميزة.
وتعتبر »مايندشير« إحدى الشركات التابعة 
ملجموعة »دبليو بي بي«، وهي وكالة إعالمية 
عاملية رائدة تس���اعد الش���ركات على اتخاذ 
قرارات مس���تنيرة مرنة وقابلة للتكيف عبر 
جميع القنوات التسويقية اململوكة واملدفوعة 

واملكتسبة اخلاصة.
وجاء هذا االحتف���ال تقديرا لدور وجهود 
أعضاء فريق »مايندش���ير« في جميع أنحاء 
العالم، واحتفلت وكالة »مايندشير« الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة وموظفيها واتخذت االحتفاالت طابعا 
خاصا وتضمنت أنش���طة مثل كشك الصور 
الفورية حيث استمتع املوظفون بأخذ الكثير 
من الص���ور التذكارية لتخليد أجمل حلظات 

هذا اليوم املميز.
وخالل وجبة الغ���داء، عمت املكان أجواء 
الفرح واملرح من خالل باقة متنوعة من األلعاب 

واألنشطة الترفيهية املمتعة.
أما فترة بعد الظهر فشهدت مؤمتر ڤيديو 
مت من خالله التواصل بن مكاتب »مايندشير« 
في جميع أنحاء الش���رق األوس���ط وش���مال 

أفريقيا.
وفي سياق حديثه عن هذه املناسبة، علق 
الرئيس التنفيذي في وكالة »مايندشير« الشرق 
األوسط وشمال افريقيا سمير أيوب قائال: »إن 
مثل هذه املناسبات تتيح لنا فرصة النظر إلى 
الوراء باعتزاز جلميع ما أجنزته الوكالة، مع 
عدد ال يحصى من احلمالت الرائعة التي قمنا 
بإطالقها وفريق مبدع ينجز األعمال بشغف 
وحيوي���ة وبراعة، نحن فخ���ورون بأعمالنا 
والتفكير اإلبداعي الذي زودنا به قطاع اإلعالن 

على مدى السنوات ال� 15 املاضية«.

لقطة تذكارية مبناسبة االحتفال بالذكرى الـ 15 لـ »مايندشير«

ح���االت اإلجه���اض املتكرر، 
والقي���ام بجمي���ع جراحات 
امراض النس���اء واالكتشاف 
املبكر لس���رطان عنق الرحم 
بواسطة إجراء فحص املنظار، 
ومتابعة وعالج حاالت سن 

اليأس وحاالت العقم. 
إدارة مستشفى  وباس���م 
السيف رحب د.محمود دشتي 
املدير الطبي بانضمام د.جنوى 
لبيب، وأكد أن إدارة املستشفى 
حترص على استقطاب األطباء 
االستشارين ذوي اخلبرات 
الكبيرة من أمثال د.جنوى، في 
سعيها الدائم لتطوير مستوى 
األداء وتقدمي اخلدمات الطبية 
ملراجعي املستشفى، ومتنى 
د.دش���تي للدكتورة جنوى 
التوفيق في عملها ضمن أسرة 

مستشفى السيف.
ود.جنوى لبيب متخصصة 

د.جنوى لبيب استشاري أمراض النساء والوالدة 
ومعاجلة العقم تنضم  لكادر  مستشفى السيف

ف���ي متابعة وع���الج حاالت 
احلمل ذات اخلطورة الكامنة، 
ومتابع���ة وع���الج ح���االت 
االجه���اض املتكرر، ومتابعة 
حاالت العقم، ومتابعة وعالج 
حاالت س���ن اليأس، والقيام 
بجميع جراحات امراض النساء 
التجميلية، واالكتشاف املبكر 

لسرطان عنق الرحم.

أعلن مستشفى السيف عن 
انضمام د.جنوى سيد لبيب 
النساء  استش���اري أمراض 
والوالدة الى مستشفى السيف، 
ورحب���ت إدارة املستش���فى 
بانضمام د.جنوى واعتبرت 
أن وجوده���ا ضم���ن الكادر 
الطب���ي للمستش���فى يأتي 
تعزيزا لنجاحات قسم أمراض 
النساء والوالدة في املستشفى 
والس���يما أن د.جنوى حتمل 
معها سنوات خبرتها العملية 
الطويلة في اختصاصها إضافة 
إلى عضويتها ف���ي جمعية 
اجلراحن الدولية واجلمعية 

الدولية للخصوبة والعقم.
أما على املستوى األكادميي 
فالدكتورة جنوى سيد لبيب 
قد تخرجت ف���ي كلية الطب 
� جامع���ة األزه���ر وحتم���ل 
الدكتوراه في امراض النساء 
وال���والدة، وعملت في بداية 
حياتها العملية مدرسا مساعدا 
وتدرجت في السلم األكادميي 
إل���ى أن وصلت إل���ى درجة 
الكويت  أستاذ مساعد، وفي 
عملت د.جنوى استش���اريا 
في اختصاصها ثم عهد إليها 
برئاس���ة قس���م الوالدة في 

مستشفى الصباح.
وس���تقوم د.جن���وى في 
الس���يف مبتابعة  مستشفى 
وع���الج ح���االت احلمل ذات 
العالي���ة وعالج   د.جنوى لبيب  د.محمود دشتي اخلط���ورة 

GF FERRE تصاميم رقيقة بألوان دافئة
لشتاء أنيق لدى روائع جنيڤ للساعات

وه����ي متع����ددة املوديالت 
النسائية والرجالية لترضي 
جميع األذواق ومن يرتديها 
تكون لديه الصفات اجلريئة 
الدافع  التي متثل  واملتميزة 
وراء حرص����ه على اقتنائها. 
وألول م����رة بالكويت تنفرد 
روائع جنيڤ للساعات بتقدمي 
 GF جميع تشكيالت ساعات
FERRE إلرضاء جميع األذواق 
وبأسعار في متناول اجلميع. 
التقنية للساعة:  املواصفات 
صناعة سويس����رية، علبة 
الس����اعة من الفوالذ املقاوم 
للصدأ، مقاومة للماء، سوار 
الساعة من اجللد الطبيعي، 
زجاج الساعة من الزفير النقي 
املقاوم للخدش، كفالة عامن. 

 GF ويرجع سر جناح ماركة
FERRE بعيدا عن اجتاهات 
املوضة املتكررة إلى التصميم 
املميز الفريد، واالهتمام بأدق 
املواد  التفاصي����ل وج����ودة 
العالمة  اخلام. وبن نفاسة 
اليدوي  التجارية واالنتهاء 
املتقن للمجوهرات اإليطالية، 
فإن االهتمام الدقيق مبراحل 
اإلنتاج واملخصصة إلعطاء 
الكائن  التأل����ق  املزيد م����ن 
في الس����اعات، فإن التركيز 
الرئيسي للمنتج هو األلوان، 
حيث يتم توظيف الساعات 
لتجمع ب����ن األنوثة الفائقة 
والزمن، وتكون مقياسا ألناقة 
املرأة بطريقة التبعية الرتداء 

منط املالبس اخلاصة بها.

االيطالي املعروف بجاذبيته 
وأناقت����ه، ورمز املعيش����ة 
احلضارية في عالم الساعات، 
حيث تستخدم األلوان لتضفي 
احلياة عل����ى القطع الرائعة 
ذات اخلط����وط التعبيري����ة 
بأس����لوب مبتكر وتنفيذ ال 
تشوبه شائبة، فهي مستوحاة 
من من����ط احلي����اة اجلذابة 
واملرحة وقام على تصميمها 
مصمم����ون عامليون جمعوا 
بن اإلبداع واخلبرة اإليطالية 
في مجال صناعة الس����اعات 
لعمل تشكيالت متطورة من 
امتد  التي  الفاخرة  الساعات 
صداها إلى صيحات املوضة 
العاملية والفاخرة، عاكس����ة 
ش����خصية متألقة وناعمة. 

اس����تقباال لفصل الشتاء 
وكما عودتنا ش����ركة روائع 
جنيڤ للساعات بتقدمي كل 
ما هو جديد ومميز في عالم 
الساعات واملجوهرات لشتى 
املناسبات وجميع الفصول، 
تفخر بتقدمي تصاميم جديدة 
ملاركة GF FERRE، بتصاميم 
دافئة وألوان داكنة وتفاصيل 
رقيقة لتكتمل أناقتك وليسطع 
جنمك في فصل الشتاء، مع 
ال����ذوق اإليطالي  مزيج من 
الرفي����ع واملمي����ز وج����ودة 
السويس����رية،  الصناع����ة 
جتدونها لدى روائع جنيڤ 
للس����اعات. GF FERRE رمز 
الش����ياكة العصرية والتفرد 
عن اآلخرين، فهي ثمرة الفن 

زفاف فهد احلجب
اليوم في اجلهراء

يحتفل صالح نزال احلجب العنزي بزفاف جنله فهد.
ويقيم باملناس���بة حفال مساء اليوم الثالثاء، وذلك في 
صالة سمو الشيخ سالم العلي الكائنة في اجلهراء.. ألف 

مبروك.

البديوي تخرج
في  جامعة اخلليج 

تلق���ى عل���ي عبدالرحمن 
املبارك���ة والتهاني  البديوي 
مبناسبة تخرجه في »جامعة 
اخلليج«، حيث بارك له األهالي 
واألصدقاء على هذه املناسبة 
الس���عيدة، كما شاركه خاله 
الش���يبان  محمد عبدالعزيز 
فرحته ومتنى له مس���تقبال 
حافال بالعطاء وبالنجاح الدائم، 
آماله وطموحاته  وان يحقق 
العلمية والعملية. ألف مبروك 

ومنها لألعلى.

فهد احلجب

علي البديوي مع خاله محمد الشيبان

»جميرا شاطئ املسيلة« يشارك في حملة التوعية بسرطان الثدي

احلضور رؤاها القيمة حول 
املرض وأهمية الكشف املبكر 
وجتربتها ف����ي اخلضوع 
للعالج وحياتها اليوم بعد 
ش����فائها من املرض. وفي 
تصريح له بهذه املناس����بة 
قال مدير عام الفندق هاكان 
بيتيك: »باعتبارنا أعضاء 
في املجتمع الكويتي نحمل 
مسؤولية اجتماعية جتاه 
هذا املجتمع، فإننا نأمل أن 
تساعد مش����اركتنا الفاعلة 
ف����ي حمل����ة التوعية على 
إنقاذ األرواح. وقد شرفنا 
حقا املساهمة بايجابية في 
هذه احلملة وأهدافها النبيلة، 
وهنا أود أن أتوجه بالشكر 
للرابطة األميركية لسيدات 
األعمال ومستشفى السيف 

على دعمهما ومساهماتهما 
في جناح ه����ذه الفعالية«.
الفن����دق حلضور  وق����دم 
االحتفالي����ة ش����عار حملة 
الثدي  التوعية بس����رطان 
وقس����ائم للحص����ول على 
خدمات تاليس سبا وقسائم 
لفحص سرطان الثدي مقدمة 
من مستشفى السيف، وكان 
فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املسيلة قد دعم أيضا اليوم 
العامل����ي للتوعية مبرض 
الفندق  التوحد واكتس����ى 
يومها باللون األزرق. كما 
شارك الفندق في االحتفال 
السنوي بيوم األرض عبر 
اطفاء أو خفض مس����توى 
األضواء غي����ر الضرورية 

ملدة ساعة كاملة.

الفندق وغ����رف الضيوف 
املواقع بالفندق،  ومختلف 
وحضر االحتفالية س����فير 
الواليات املتحدة األميركية 
لدى الكويت دوغالس آالن 
سليمان وزوجته التي قرأت 
رس����الة مؤثرة وملهمة من 
الس����فير األميركي  زوجة 
الس����ابق التي ش����فيت من 
مرض السرطان، وأعضاء 
الرابطة األميركية لسيدات 
األعمال وأطباء من مستشفى 
السيف، إلى جانب ممثلن 
الكويت ملكافحة  عن مركز 
السرطان. وكانت السيدة 
التي ش����فيت  »ايرين لو« 
الثدي،  من مرض سرطان 
ف����ي  املتحدث����ة الضيف����ة 
االحتفالية، حيث شاركت 

استضاف فندق ومنتجع 
جميرا ش����اطئ املس����يلة، 
الوجه����ة الفندقي����ة األكثر 
فخامة في الكويت، فعالية 
خاص����ة اكتس����ت باللون 
الوردي، احتفاال بالش����هر 
العامل����ي للتوعية مبرض 
سرطان الثدي، بالتعاون مع 
الرابطة األميركية للسيدات 
ومستشفى السيف.وألقت 
الفعالية الضوء على احلملة 
التي أطلقها الفندق على مدى 
شهر كامل، وتألقت خالله 
أرج����اء الفن����دق باألضواء 
الوردية مثل املدخل والردهة 
وأشجار النخيل والشاطئ. 
كما شهد الفندق على مدى 
هذا الش����هر نشر ديكورات 
الزه����ور الوردية في ردهة 

 هاكان بيتيك  السفير األميركي دوغالس سيليمان وهاكان بيتيك يقصان الشريط

الفندق يتألق 
باألضواء الوردية 

دعماً للشهر 
العاملي للتوعية 

باملرض
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تأسر الوجدان

لطامل���ا تغنت كثير من الدول 
املوجودة على خارطة السياحة 
العاملية بسحر طبيعتها، وروعة 
وجم���ال ش���واطئها، وغاباتها 
وش���الالتها، واعتب���رت مقصدا 
العربية  خصوصا في بلدانن���ا 
الس���كون واله���دوء  لعش���اق 
واالستجمام، ولكن ال تتفاجأوا 
ان قلت لك���م أن تلك املواصفات 
موجودة ايضا قربكم على الضفة 

احملاذية في الشمال االيراني.
قبيل سفري الى إيران لم أكن 
أعلم انه يوجد في ذلك البلد سوى 
املناطق  الدينية في  الس���ياحة 
املعروفة  التي هي محط اهتمام 
كثيري���ن، الى جانب الس���ياحة 
الثقافية التي تزخ���ر بها إيران 
نظرا لتاريخها وحضارتها التي 
تعود آلالف السنني، اللهم اال ما 
سمعته من هنا وهناك عن جمال 
الطبيعة، إال انني عندما ذهبت لم أتخيل ما رأيته 
من لوحات تشكيلية طبيعية متناثرة في معرض 
مفتوح ف���ي الهواء الطلق، حيث تفترش اخلضرة 
بساطها الشاسع، وتكسو اجلبال الشاهقة غابات 
كثيفة، ومزارع للشاي تستمد ريها وبرودتها من 
تكتالت الغيوم املستقرة فوق سمائها، والشالالت 
التي تنحدر في منظر طبيعي أخاذ، والهواء النقي، 
أضف ال���ى ذلك كله متعة احلياة البس���يطة التي 
تلتمسها من عيشة املواطن اإليراني الشمالي الذي 
اليزال يحتفظ بطبيعة املواطن الريفي وسجيته.

ولكن هذه الطبيعة الساحرة وبالرغم من دخول 
يد املستثمر احمللي واألجنبي عليها من خالل اقامة 
الفنادق واملنتجعات السياحية والقرى الترفيهية 
التي هي محط إقبال كثير من السياح، إال أنه اليزال 
هناك الكثير منها غير مكتشف، وحتتاج ملن يضفي 
عليها خدمات سياحية البد من توافرها كالفنادق ذات 
املواصفات العالية واملجمعات التجارية واملطاعم 
العاملية واملدن الترفيهية الكبيرة، والتي دون شك 
ستزيدها ثراء وتعطيها مميزات تتمكن من خاللها 
من قلب جميع املقاييس لصاحلها بحيث تصل ألن 

تكون في مصاف الدول السياحية األولى.
وف���ي الواقع هذا هو التوج���ه حيث ان مناطق 
الش���مال مقبلة على نهضة سياحية في السنوات 
املقبلة من خالل املش���اريع املس���تقبلية التي هي 
في طور البن���اء والتجهيز مدعمة بخطة حكومية 
لتعزيز قطاع السياحة في املنطقة الى جانب تقدمي 
حكومة الرئيس روحاني جميع التسهيالت الالزمة 

للمستثمرين من الداخل واخلارج.
فالش���مال االيراني، يتكون من ثالث محافظات 
هي كلس���تان ومازندران وكيالن والتي زرنا منها 
احملافظت���ني األخيرتني حيث تتمتع���ان بطبيعة 
خالبة مطلة على بح���ر قزوين او بحر اخلزر كما 
يسميه اإليرانيون، حتيطهما من الناحية األخرى 
جبال البرز الشاهقة القريبة من البحر، وتزينهما 
غابات بكر كثيفة، وبحيرات وسهول وينابيع حارة 
متدفقة معاجلة لكثير من األمراض والتي س���يجد 
فيها املستثمر ضالته لتوافر أرضية مناسبة ألي 

مشروع استثماري ناجح.

بيان عاكوم

بالتقاط الصور مع »أبنائه« 
كما يطلق عليهم احليوانات 
التي انتشرت في ثنايا املنزل 
والتي شكلت جتربة فريدة 
وجميلة لدى البعض، ورهبة 
وخوفا لدى البعض اآلخر.

رحيمي ورهبري يجهزان 
ملشاريع عدة، وبينما حتدث 
رهبري عن مش����روع بناء 
مدين����ة خاص����ة لعروض 
احليوانات، اسهب رحيمي 
في احلديث عن مشروعه في 
مدينة نوشهر وهو عبارة 
عن فندق من فئة ال� 5 جنوم 
الى جانب مارينا في البحر 
يصل طوله لكيلومتر مربع، 
اضافة الى مركز للتسوق.

ويق����ول رحيمي ان هذا 
املشروع هو األول للقطاع 
اخلاص وسيكون األكبر من 
ضمن املشاريع املطلة على 
بحر قزوين يغطي مساحة 
65 ألف كلم2 وتبلغ تكلفته 
250 ملي����ون دوالر، وم����ن 
املتوقع االنتهاء منه خالل 

ال� 4 سنوات املقبلة.
وعن امكانية مش����اركة 
رجال اعمال كويتيني، ذكر انه 
سيتم ادراج اسهم املشروع 
قريبا في البورصة ولالكتتاب 
العام حيث سيكون بإمكان 
املس����تثمرين في اي دولة 
في العالم املشاركة في هذا 

االكتتاب.
وبني رحيمي ان سياسة 
الرئيس حس����ن روحاني 
اجلديدة والتي تدعم القطاع 
اخلاص بشكل كبير وتقدم 
التس����هيالت للمستثمرين 
متكن أي مستثمر من اجناز 
أيا كان  مشاريعه اخلاصة 
نوعها بكل سهولة وبتكلفة 

قليلة جدا.
حاكم مدينة نوشهر محمد 
علي قمي وض����ح ألعضاء 
الوفد مؤهالت هذه املدينة 
السياحية ان في البحر الذي 
يبلغ طول ساحل املدينة 60 
كلم2 او في اجلبل او الغابات 

املنتشرة فيها.

أشجار برية كثيفة متنوعة 
مث����ل الصفصاف والبلوط 
ويبل����غ عمرها 700 س����نة 
وتعتبر طبيعة الغابة بكرا 
وقد مت����ت احملافظة عليها 
كي ال تتع����رض لعمليات 

التحديث.
على الضفة األخرى تزداد 
التسلية مرحا بلفتة انسانية 
جميل����ة حيث مركز عرض 
حليوان الفقمة � اسمها سيال 
متزوج����ة من اثنني ولديها 
ثالثة ابناء � فبقدر استمتاعنا 
مبا يقدمه الفقمة من عروض 
مائي����ة، ومواهب، وقدرات 
فنية من رسم وغيره، زاد 
استمتاعنا عندما علمنا انه 
يجري مزاد لرسومات الفقمة 
بحيث يعود ريعها الى األسر 
احملتاجة وذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وم����ن منك اب����رود الى 
مدينة نوشهر كانت محطتنا 
األخي����رة في ه����ذا اليوم، 
وهي بلدة س����احلية متلك 
حدائق غنية بأنواع الفواكه 
الى جانب غابات  والورود 
كثيفة اش����هرها غابة سي 
سنكان التي تعتبر مقصدا 

للسياح.
في هذه املدينة توجهنا 
ليال الى منزل رجل األعمال 
االيراني أمير حسني رحيمي، 
والهدف من الزيارة تعريف 
اجلمهور مبا حتتويه املدينة 
من مؤهالت س����ياحية الى 
جانب املشاريع املستقبلية 
التي يتم التحضير لها والتي 
من شأنها أن تنتقل باملدينة 
نقلة نوعية، ولكن في واقع 
األمر تركت هذه الزيارة في 
أنفسنا ش����عورا ذا طبيعة 
خاصة رمبا عكسه تواضع 
شخصية رحيمي الى جانب 
األجواء التي وفرها في منزله 
والتي تعود بك الى عصور 
خلت، أضفى عليها مروض 
األسود واملخرج السينمائي 
أمير رهبري رونقا وحيوية 
من خالل إفساحه املجال لنا 

قصي����رة الى من����ك ابرود، 
وهي منطقة تقع في مدينة 
جالوس وتعتب����ر مقصدا 
للسياح ألنها حتتوي على 
امكانيات سياحية واسعة 
وتوجد فيها قرية سياحية 
تضم سلس����لة من املطاعم 
واالماكن الترفيهية واملقاهي 
وحديقة للحيوانات اضافة 
التلفريك التي  الى خطوط 
تش����كل فرصة لالستمتاع 
برؤية املناظر اخلالبة في منك 
ابرود حيث متر بني غابات 
اشجار الصفصاف والبلوط 
ويزورها س����نويا نحو 6 
ماليني سائح خصوصا في 

فترة االعياد.
كما تضم ه����ذه املدينة 
عددا من األلعاب الرياضية 
كمضمار سباق السيارات 
ال����ذي  الرماي����ة  ون����ادي 
قمن����ا بزيارت����ه ومتتعنا 

بالتجربة.
وال ننسى الغابة في منك 
ابرود التي تبلغ مساحتها 
200 هكتار وحتتوي على 

تتميز بإطاللة رائعة على 
بحر قزوي����ن وفيها أفضل 
ش����اطئ بح����ري صال����ح 
لالس����تثمار ميتد طوله 32 

كم2.
ووسط متتعنا بشاطئ 
البح����ر كانت لنا دردش����ة 
مع حاك����م املدين����ة هادي 
خنجري حول االس����تثمار 
وم����دى إمكاني����ة االنفتاح 
االيراني جلل����ب املزيد من 
االس����تثمارات، حيث أشار 
خنجري الى ان قوانني بالده 
تقوم على أساس الشريعة 
االس����المية، وبالتالي على 
اجلميع احترام هذه القوانني، 
مؤكدا ان املس����تثمر جل ما 
يهمه األمن، وهذا ما تتمتع 
ب����ه بالده ومنطقة ش����مال 
إي����ران، أض����ف ال����ى ذلك 
الطبيعة اخلالب����ة، مبينا 
ان هذين العاملني هما أبرز 
ما يشجع املس����تثمر على 
استثمار رؤوس أمواله في 

أي بلد.
وم����ن البح����ر مس����افة 

مع اطالل����ة يوم جديد، 
غادرنا فندق نارجنس����تان 
ال����ى غابة نور،  متوجهني 
والتي تقع في منطقة نور 
في محافظة مازندران. مررنا 
التي بدت  املدينة  بشوارع 
نظيف����ة والمع����ة، لتأثرها 
بنس����مات منعش����ة ومطر 
خفيف أضفى عليها عذوبة 
وصفاء، وصلنا الى الغابة 
عبر طريق طويل تنتش����ر 
عل����ى جنباته أش����جارها 

النادرة املختلفة االنواع.
غابة نور تعتبر أكبر غابة 
في منطقة الشرق األوسط، 
كما اخبرنا حاكم املدينة هادي 
خنجري، وحتتل مس����احة 
36 كم2، ويوجد فيها نحو 
10 هكتارات من املساحات 
املائية، وتتميز بقربها الكبير 
من البحر، وبطبيعة رائعة 
حيث يزورها سنويا ما بني 

15 و20 ألف سائح.
ومن الغابة انطلقنا الى 
»سد اليماالت«، الذي أملى 
العني سحرا استثنائيا في 
روعته حيث يلبي ش����غف 
السائح بالراحة واالستجمام، 
ويحل����و للروح ان تتنفس 
هواء نظيف����ا خاليا من أي 
تلوث، حيث حتيط بالسد 
غابات كثيفة خضراء، وترنو 
ببصرك صوب األفق البعيد 
فترى جبال البرز والسحاب 

تغطيها في منظر آسر.
وكان قد بني السد لتأمني 
الزراعي����ة،  ري األراض����ي 
ولكن لروعة املكان وجدنا 
الكثير من األهالي يجلسون 
لالس����تمتاع على يابسته 
الطري����ة كما يس����تغلون 
املكان ملمارس����ة هواياتهم 

املفضلة.
وبعد جلسة دامت نحو 
ساعتني انطلقنا الى محطتنا 
التالية، وه����ي منك ابرود، 
ولكن قبل زيارة هذه املدينة 
الس����ياحية مررنا مبنطقة 
رويان والتي تعتبر افضل 
التي  املناطق في مازندران 

حاكم مدينة نوشهر محمد علي قمي

الوفد الصحافي مع ممثل محافظ مازندران مهدي سجودي ورجل األعمال اإليراني امير رحيمي

منطقة 
رويان تتمتع 

بأجمل 
إطاللة على 
بحر قزوين 

ويمتد 
ساحلها

إلى 32 كم2 
ويعتبر أفضل 

شاطئ
بحري صالح 

لالستثمار

السحر االستثنائي 
وموطن الهوايات املفضلة 

والراحة واالستجمام

2

3
من

ـة
حلق

ال

غابة نور أكبر غابة 
في منطقة
الشرق األوسط 
تتميز بأشجار 
نادرة وبقربها
من البحر
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منك ابرود مكان مناسب 

لالستجمام والراحة 
والترفيه

جبل دماوند
يقع ضمن سلس���لة جبال البرز بالقرب من بحر اخلزر 
على مسافة 70 كم من طهران وجبل دماوند يحتل مكانه في 
االدب الفارسي احلديث والقدمي حيث كان يتغنى به معظم 

الشعراء، وهو ميثل للفارسيني الصمود واالستقامة.

سمك الكافيار
تشتهر ايران باس���تخراج اللؤلؤ األسود 
او سمك الكافيار الباهظ الثمن حيث يتمركز 
تواجده في احملافظات الثالث في الشمال اإليراني 
وهي كلستان ومازندران وكيالن تنتج أجود 
زنواع الكافيار بعد الكافيار الروسي وتفرض 
الس���لطات على الصيادين الذين يحصلون 
على حوت الكافيار بتسليمه للدولة املخول 

لها فقط القيام باستخراجه.

املستثمرين في القانون لهم 
احلرية في االس����تفادة من 
عمالة تتناسب مع مشاريعهم 
كما ال يلزم القانون اصحاب 
العمالة  املشاريع بتوظيف 
اإليرانية، لكنه أش����ار الى 
ان ق����وى العمالة اإليرانية 
رخيصة وبالتالي عادة ما 

يستفيدون منها.
املدير العام لقرية رامسر 
الس���ياحية خسرو جنفي 
حتدث عن ش���ركة رامسر 
»تلكابني« حيث اش���ار الى 
ان املشروع ميتد على مساحة 
141 هكتارا وبإمكانه استضافة 
20 ألف س���ائح ف���ي اليوم 
واخلدمات التي تقدم للسياح 
والزائرين تقسم بني خدمات 
بحرية وتسوق اضافة الى 

املدينة الترفيهية.
وأش���ار الى ان املشروع 

يقسم الى 3 أجزاء 
البحر والس���احل 
وف���وق اجلبل الى 

جانب الفنادق.
وب���ني ان هذه 
الس���نة 50% م���ن 
ال���زوار كانوا من 
الدول املطلة على 

اخلليج.
وم���ن مدين���ة 
الترفيهية  رامسر 
ال���ى س���وق كدر 
التراث���ي مس���افة 
قريبة جدا حظينا 
باستقبال رائع من 
القائمني على السوق 
كما كانت لنا جولة 
في أرجائه لالطالع 
املنتجات  على اهم 
التراثية  اإليرانية 
م���ن مالب���س الى 
حرف يدوية واوان 
فخاري���ة ومتاثيل 
خشبية تشكل حتفا 

تذكارية مناسبة لكل سائح. 
ولم نترك املكان اال بعد سهرة 
جميلة في أحد مقاهي داخل 
السوق املترامية على شط 

البحر.

وذكر انه يوجد في املدينة 
مطار ومين����اء يوفر قدوم 
السائحني من اي مكان ويخدم 
املاليني من الس����ياح الذين 
املدينة سنويا.  الى  يأتون 
كما أبدى استعداده ملن يرغب 
في االس����تثمار في املنطقة 
الالزمة  بتوفير األرضي����ة 
وتقدمي التسهيالت، مشيرا 
الى ان أي مستثمر بإمكانه 

العمل براحة وبأمان.
وكان ختام اللقاء مسكا 
كما يقال مع رقصة »سما« 
من أمير رهبري وهو رقص 
صوفي حيث يقوم عشاقه 
بارت����داء تنانير واس����عة 
ويقومون بحركة دورانية 
مع رفع اليد اليمنى لألعلى 
وخفض اليسرى الى االسفل 
وذلك بقصد التأمل والتقرب 

الى اهلل.
ومن خالله يس����تطيع 
رهب����ري أن يحص����ل على 
طاقة ربانية كما يقول متكنه 
من تروي����ض احليوانات 
دون اس����تخدام أي وسيلة 

رادعة.
ومن منزل رحيمي توجهنا 
مباشرة الى الفندق في يوم 
آخر حافل كان ينتظرنا، بدأ 
بلقاء مع مدير عام منظمة 
السياحة والتراث في محافظة 
مازندران ومسؤولي املكاتب 
الس����ياحة ورج����ال أعمال 
إيرانيني الذين وضعونا في 
اجواء املقومات الهائلة التي 
حتتويها مازندران وما تضمه 
من فنادق حيث حتتوي على 
100 فندق من فئة 3 و4 و5 
جن����وم الى جان����ب وجود 
معالم سياحية وينابيع كنبع 
سود الذي يخرج منه املاء 
بأل����وان مختلفة ويحتوي 
على صوديوم وبوتاسيوم 
الى  ويعتبر جيدا للبشرة 
جانب معالم تراثية يعود 
تاريخها ل� 10 آالف سنة مثل 

مغارة اوتو وغيرها.
الى  وأشار احلاضرون 
خبرتهم مبعرفة متطلبات 

حتتوي على فنادق وألعاب 
ترفيهية وأسواق جتارية 
وتلفريك ال����ذي يعتبر من 
مميزا بالعالم نظرا للخدمات 

التي ميتاز بتقدميها.
كم����ا ذكر س����روري ان 
املدين����ة تذخ����ر باألماكن 
التراثي����ة كمتحف كاخ الى 

جانب شارع املعلم.
وذكر سروري ان للمدينة 
مطارا يعود خلمسني عاما 
مضى وهو في طور التطوير 
حيث يتم تطوير مدرج املطار 
حتى تك����ون هناك امكانية 
لنزول الطائرات الكبيرة فيه، 
كما بإمكانه ان يلعب دورا 
اقتصاديا في نقل منتجات 
احملافظة التي تشتهر بإنتاج 
الزهور واحلمضيات الى دول 

اخرى.
وعن االستثمار في املنطقة 
ذكر سروري ان قانون دعم 
االس����تثمار االجنب����ي من 
القوان����ني احلديثة بحيث 
يضمن رأس املال واألرباح 
من املش����اريع، الفتا الى ان 

رامسر والتي تعتبر قطبا من 
اقطاب املدن السياحية في 
شمال ايران وتتميز مبوقع 
جغرافي رائع لقرب البحر 

للغابة.
ومدينة رامسر معروفة 
س����ياحيا منذ 80 عاما كما 
تعتبر من املدن القليلة في 
العالم الت����ي حتتوي على 
مختل����ف انواع الس����ياحة 
الس����احرة  كالطبيع����ة 
والسياحة البحرية وينابيع 
املاء احل����ار املعالج لكثير 
من االمراض، وتتوافر فيها 
الفنادق القدمية التي يعود 
الى 80 عاما، حيث  بناؤها 
التوقيع  شهد احد فنادقها 
على اتفاقية البحيرات قبل 
40 سنة والتي انضم اليها 
165 بلدا في العالم كما ذكر 
لنا نائب احملافظ حس����ني 
سروري والذي اشار ايضا 
الى ان مدينة رامسر تضم 
غابات عدة اهمها غابتا دالي 
خان����ي وس����فار روت هذا 
الى جانب مدينة سياحية 

السائح العربي وما يفضله 
من معالم سياحية تتوافر في 
احملافظة من ينابيع وشالالت 
وغابات وجبال، اضف الى 
ذلك طبيع����ة املازندرانيني 
املضيافة وترحيبهم بالسياح 
ال����ى جانب وجود  العرب 
املطارات في احملافظة والتي 

تسهل وصول السياح.
علي رضا شاهدي قائم 
بأعمال مدير عام الش����ركة 
الس����ياحية نارجنس����تان 
حتدث عن الشركة وفرص 
االس����تثمار املوجودة في 
احملافظ����ة مش����يرا الى ان 
الشركة أنشأت عدة مناطق 
سكنية وفنادق ومشاريع 
جتاري����ة والعمل جار على 
إنش����اء فنادق جديدة في 
مناطق ع����دة في مازندران 
الى جانب مشروع جتاري 
في طور البناء وهو عبارة 
عن شقق سكنية ومشروع 

وجبات اكل سريع.
وعبر شاهدي عن رغبته 
في مش����اركة املستثمرين 
العرب مبشاريع مستقبلية 
ترغب احملافظة في انشائها 
مثل جزيرة صناعية وقرية 
للس����ياحة واالس����تجمام 
وقري����ة مائية ومدينة ثلج 
ومدينة رياضي����ة ومركز 
للخي����ول ومراكز جتارية 
وس����ينما. الفتا الى وجود 
120 مش����روعا شبه جاهز 
في مجال الفنادق واملطاعم 

واملشاريع الترفيهية.
مدير عام منظمة السياحة 
حت����دث عن نقل����ة نوعية 
يحضر لها متمثلة في شبكة 
طرق تربط مازندران بطهران 
اضافة الى القطارات وتطوير 
املطارات املوجودة، متطرقا 
الى مش����اريع احلكومة في 
هذا املجال والتي من شأنها 
عند تنفيذه����ا ان تقلل من 
مدة الس����فر الى الش����مال 

االيراني.
من املؤمت����ر الصحافي 
مباشرة توجهنا الى مدينة 

مروض األسود ومخرج السينما امير رهبري

الفقمة سيال خالل أحد العروض

مجسم مشروع رجل األعمال رحيمي في مدينة نوشهر

أجمل اطاللة ملدينة رامسر

رحيمي: نجهز ألكبر 
مشروع مطل

على بحر قزوين يضم 
فندق 5 نجوم ومارينا 

وأسواقًا تجارية 
واالنتهاء منه خالل الـ 4 

سنوات المقبلة

نوشهر مدينة الفواكه 
والورود يقصدها السياح 
لغابة سي سنكان وتتهيأ 
لمشاريع سياحية ضخمة

التلة كابني في رامسر

مدير عام 
منظمة 

السياحة: 
نقلة نوعية 

في شبكة 
الطرق من 

شأنها 
تقليل 

مسافات 
السفر بين 

المحافظات
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عرض علي 32 
فيلمًا سينمائيًا 
لكنني اعتذرت 
ألني »كاشف 

اللعبة« وأعرف 
األفالم املقتبسة 

والضعيفة

»كل يوم أبوس 
األرض مئة مرة« 
ألنني استطعت 
بأخالقي أواًل أن 

أحافظ على نفسي 
كفنان

أكد أنه ال يغني في مطاعم مثل بعض الفنانني.. ويشارك كممثل ألول مرة في مسلسل تاريخي

رامي عياش لـ »األنباء«: أنا أكثر مطرب عربي يحيي حفالت
و»أنصاف املواهب« لن يستمروا مثلي ألن أساسي متني

الذين  املواهب«  ٭ »انص����اف 
تعدوني لن يس����تمروا مثلي 
ألن أساس����ي متني، ومكانتي 
احلقيقي����ة لم أصل إليها حتى 
اآلن، ولو شعرت بانني وصلت 

إليها فسأتوقف.

رامي.. أين أنت من برامج 
اكتشاف املواهب؟

٭ أنا من أول الناس الذين مت 
االتصال بهم في جميع برامج 
اكتش����اف املواهب ألشارك في 
جلنة التحكي����م، وكنت اعتذر 
ألن جدولي السنوي مشحون، 
حيث انن����ي أحيي في مصر 4 
حفالت كل شهر، غير املهرجانات 
واملناسبات العربية األخرى، ما 
يجعل وقتي ضيقا، ولكن هذه 
السنة رمبا سأظهر في برنامج 

ضخم.

تعني »اكس فاكتور«؟
٭ نعم، وحت����ى اآلن ال يوجد 
شيء مؤكد، فقط هناك مفاوضات 
جتري معي وأحاول أن أنسق 

وقتي ألخوض هذه التجربة.

وماذا عن مشروع التمثيل الذي 
سمعنا عنه؟

٭ منذ 2001 ع����رض علي 32 
فيلما سينمائيا مصريا، لكنها 
لم تعجبني واعتذرت عنها، فأنا 
متابع شرس للسينما العاملية 
و»كاشف اللعبة« واعرف األفالم 
املقتبس����ة والضعيفة، واآلن 
اس����تعد ألول مرة للمشاركة 
في مسلسل تاريخي لبناني- 
مصري - س����وري من تأليف 
منى طايع وهو عمل رائع »غير 
ملعوب في أحداثه«، ومبني على 

وثائق حقيقية.

ستشارك في املسلسل كمطرب 
أم ممثل؟

٭ ممثل فقط، وكثير من الفنانني 
كانوا يقول����ون لي انني أجيد 
التمثيل، حتى املنتجني وأمتنى 

أن تكون نظرتهم في محلها.

على تأخرنا عنه����م ان مايكل 
جاكس����ون قدم أغنيات من 15 
سنة بتقنيات نستخدمها اآلن، 
لذلك أؤكد انه ال بد أن نصل الى 
ما وصلوا إليه، مستدركا: نحن 
لدينا أصوات عربية باإلمكان 
ان تهز العال����م كله مع وجود 
شركة اإلنتاج الواعية واإلدارة 
الذكية والهدف السامي واالهتمام 

بالفنان وراحته.

سمعنا انك شاركت في حفالت 
مصر الفترة األخيرة من دون 

أجر؟
٭ مص����ر لها فض����ل كبير في 
حياتي على املستوى الشخصي 
والعائلي والفني، وأن ألبي طلبا 
لها وأشارك في أنشطتها الفنية 
فهذا شرف لي، وقريبا لدي حفل 
في مكتبة االسكندرية، وأيضا 

في دار أوبرا القاهرة.

هل هناك دور وطني في 
حفالتك؟

٭ السياس����ة كذبة كبيرة جدا 
وخطيئ����ة في العالم، وال أنكر 
الناس وأهمية  الفن في  تأثير 
احلفالت في لم الش����مل، لكننا 
نحتاج الى ان يلتحم زعماؤنا 
الوحدة  ويتعاضدوا لتع����ود 
العربية بش����كل حقيقي، ألننا 
بش����كل »اوتوماتيكي« نتبع 

قادتنا.

»بوب ستار« لقب مالصق لك 
منذ بداياتك لكن نرى انك حتى 

اآلن لم تأخذ حقك؟
٭ من قال ذلك، احلمد هلل أنا 
أكثر مطرب عربي يحيي حفالت 
غنائية خاصة وعامة، وكل عام 
أش����ارك في مهرجانات املغرب 
وتونس ولدي 4 مهرجانات في 
مصر كل سنة، لكنني ال أغني في 

مطاعم مثل بعض الفنانني.

ترى انك وصلت الى املكانة التي 
تستحقها.. فماذا عن »أنصاف 

املواهب« الذين تعدوك؟

انني »صانع موسيقى« مثلهم 
واعزف وصاحب مسرح قبل 
ش����هرتي، وكش����خص عملت 
تاريخي ب� »بعرق جبيني«، وال 
اقبل ان يعطيني أي إنسان رأيه 
في أغنية انا مقتنع بها، إال إذا 
كان هذا الرأي بناء، احلمد هلل 
»كل يوم ابوس األرض مئة مرة« 
ألنني استطعت بأخالقي أوال ان 

أحافظ على نفسي كفنان.

وبالنسبة للشكل اجلديد 
لـ »بالتينوم« وفكرة الغناء 

باألجنبي...
ل����دي أغنيات  ٭ )مقاطع����ا( 
ف����ي  ودويتوه����ات اجنبي����ة 
ألبوماتي السابقة، واملطربون 
الع����رب يقدمون هذا الش����كل 
املوس����يقي من 50 سنة، لكن 
املختلف هنا الهدف بان نصعد 
بالقوة العربية لتكون مبستوى 

القوة الغربية.

لكن لكل أغنية طابعها اخلاص.. 
كيف نعلي العربية لنوصلها الى 

مستوى الغربية؟
٭ أعني بالتعلية هنا التعلية من 
قيمة »الكواليتي«، فهم سبقونا 
التط����ور والتكنولوجيا  ف����ي 
اخلاص����ة باألغني����ة، وما يدل 

املطربني اجلدد في الوطن العربي 
يعرفون الغناء لكنهم ال يعرفون 
كيف يختارون الكلمات واألحلان 
أنا  املناسبة لهم، ومن جانبي 
موجود مع جنوم »بالتينوم« 
الشباب واش����جعهم وسأحلن 

لهم أغنيات.

لكن هل يتقبلون تشجيعك؟
الفنية »احلف  ٭ منذ بداياتي 
بعمري« انني عندما أقابل مطربا 
اكبر مني س���نا وق���درا »احط 
عيني مباشرة في األرض«، ألنه 
بالنسبة لي قيمة فنية وتاريخية 
يج���ب أن حتترم، ولألس���ف 
املوازي���ن انقلبت اآلن وراحت 
هذه املبادئ، ونس���ي كثيرون 
ان الغن���اء إحس���اس وأخالق 
ورقة وإبداع، واعتقد ان جنوم 
»بالتينوم« لديهم حب متبادل 
وقبول للنصيحة والتشجيع 

ألنها تصب في مصلحتهم.

رامي بصراحة هل تتقبل ان 
يفرض عليك »صناع املوسيقى« 

أغنية معينة؟
٭ بالتأكي����د ال، وهم صرحوا 
بانهم ال يفرضون على أي احد 
أغنية معينة بل يعطون رأيهم 
فقط، والذي ال يعلمه اجلميع 

عبدالحميد الخطيب

يتميز البوب ستار اللبناني 
رامي عياش بخلطة سحرية، 
جعلت ش����عبيته مختلفة عن 
غيره من املطربني، فهو شرقي 
الطب����اع، منفتح في فنه، لديه 
طموحات كثيرة يريد حتقيقها، 
لكنه في املقابل يرفض أن يقفز 
»السلم« حتى تكون خطواته 

ثابتة على أرض صلبة.
رام����ي أكد ان����ه يرفض ان 
يف����رض عليه أح����د رأيا غير 
مقتنع به، قائال انه ال يخشى 
»أنص����اف املواهب« ألنه يقف 
على أساس صحيح منذ بداياته، 
مشددا على أن 90% من مطربي 
الوطن العربي يعرفون الغناء 
لكنهم ال يعرفون كيف يختارون 
الكلمات واألحلان املناسبة لهم، 
وهو ما أثر على مطربني كثر.

البوب  التق����ت  »األنب����اء« 
ستار رامي عياش في أبوظبي، 
وحتدثن����ا معه ع����ن دخوله 
ال����ى التمثي����ل وانضمامه الى 
جلنة حتكيم »اكس فاكتور«، 
وس����ألناه عن رأي����ه في فكرة 
»صناع املوسيقى« التي طبقتها 
اإلدارة اجلديدة لشركة إنتاجه 
»بالتينوم ريك����وردز«.. فإلى 

التفاصيل:

أنت اآلن »رقم واحد« على 
رأس قائمة فناني »بالتينوم 

ريكوردز«.. كيف ترى املواهب 
األخرى التي معك؟

٭ ليس هناك شيء اسمه »رقم 
واحد«، انا فقط عندي اخلبرة 
األكثر م����ن الباقني، وجتمعني 
مع ادارة الشركة وجلنة »صناع 
املوسيقى« عشرة عمر، وأرى أن 
املواهب التي معنا ستستفيد جدا 
من الفكرة العاملية اجلديدة التي 
ينفذها مدير عام »بالتينوم« 
تيمور مرمرشي، فاألغنية اآلن 
حتتاج الى مواهب أخرى غير 
الصوت مثل الشكل والكاريزما 
واالختي����ار، وللعلم 90% من 

رامي عياش متحدثا للزميل عبداحلميد اخلطيب

شيالء سبت 

دفع���ت االنتقادات التي 
طالت الفنان���ة البحرينية 
شيالء سبت على صفحتها 
ب� »تويتر« الى الرد وتوجيه 
رسالة الى منتقديها، حيث 
غردت شيالء: »يا مدور عيوب 
خلق اهلل وكلك عيوب.. ابدا 
بنفسك وعقبه دور عيوبها.. 
ما حدا ف���ي هالكون كامل 
غير منشى الهبوب.. وراك 
تبحث خوافيها وعذروبها.. 
من انت ولي حتاسبهم وال 
انت مغصوب.. ان ما خسرت 
الصداقة تكس���ب ذنوبها.. 
الظن له وجه متسامح وجه 
شحوب.. والناس ما تعرف 
اللي داخ���ل قلوبها.. أحدا 
يجي صادق الكلمة واآلخر 
كذوب.. وناس ترزز بثوب 
ماهو ثوبها.. واحدا طريقة 

كالمه عن صفاته تنوب«.

وت���اب���ع���ت ال��ف��ن��ان��ة 
موقع  حسب  البحرينية، 
»جولولي«: »وبعض األوادم 

تبني لك من أسلوبها بعض 
املجالس م��دارس والكالم 
محسوب.. والبعض منها 
صوبها  جتي  ال  نصيحة 
واملرجله  بالوفاء  االول��ه 
والشبوب.. وقلوب اهلها 
وماكلها ومشروبها والثانية 
بالهروج الكاذبة والذنوب... 
ولو مالقت من تخمه تاكل 
جنوبها اح��رص على من 
مييزها بياض القلوب.. على 
السجيه تواضعها وماجوبها 
محبوب.. ال زرتها وابشر 

بصدر رحوب«.
 وأضافت في تغريدتها: 
»دع اخلاليق خلالقها وخلك 
طروب... ترا التجاهل عالج 
النفس وحبوبها.. من راقب 
الن���اس وعيون���ه عليهم 
جتوب.. بيموت ضايق وال 

هو قاطع دروبها كلمات«.

شيالء سبت توجه رسالة ملنتقديها

وفاء عامر

بعد التحضيرات النهائية 
لبرنامج املسابقات اجلديد 
»أراب أكتر«، الذي كان من 
املفترض عرضه على قناة 
احلياة، ويض���م مجموعة 
النجوم داخل  كبيرة م���ن 
التحكي���م، ومنهم  جلن���ة 
رياض اخلولي ومحمد أبو 
داود ومحمد النجار، يجري 
بالفعل حاليا تصوير أولى 
حلقات البرنامج، إال أن وفاء 
عامر وزوجها املنتج محمد 
فوزي اعتذرا عن املشاركة 
في جلنة التحكيم فجأة بعد 
أن بات البرنامج على وشك 

الظهور.
وعما تردد عن انسحابها 
من البرنامج قبل التصوير 
بأيام، تقول وفاء: صبحي 
خلي���ل رش���حني بالفعل 
البرنامج،  للمش���اركة في 
ولكني منذ البداية النشغالي 
بظروف خاصة اعتذرت له، 
وذلك على الرغم من أنني 
مؤمنة بالفكرة، ولكني كنت 
أرى أنني محتاجة إلى دراسة 
الفكرة قبل تقدميها فال ميكن 
أن أخوض التجربة من دون 
دراسة. ولم يكن لدي الوقت 
الكاف���ي لذلك ففضلت منذ 
البداية االعتذار، وبالفعل 
تعاقدوا مع جنوم آخرين. 
ولكن م���ا قيل ع���ن أنني 

انسحبت قبل بدء التصوير 
»كالم فاضي« فأنا ب� »100 
راجل«، وال ميكن أن أقول 
وعودا في الهواء، وإذا قلت 
إنني سأش���ارك في عمل ال 
أنس���حب وإذا وعدت أنفذ 
الفور، ولكن ظروفي  على 
من البداية لم تكن مناسبة، 
وأحتدى أن يقول صبحي 
خليل أي تصريحات عكس 

ذلك، وأحتدى أي ش���خص 
آخر أن يقول إنني ورطت 

القناة.
وعن برامج املسابقات، 
تقول عامر، حس���ب موقع 
»نواعم«، إنها مع الفكرة إذا 
كانت تدفع املواهب وتوجهها 
إلى املكان الصحيح، وبات 
الشارع بحاجة  الناس في 

إلى وجوه جديدة.
وبعي���دا ع���ن برام���ج 
املس���ابقات وعما تردد عن 
مشاركتها في مسلسل الفنان 
نور الشريف اجلديد الذي 
س���يبدأ تصوي���ره قريبا، 
تقول: ليس من الضروري 
ف���ي كل عمل  أن أش���ارك 
م���ن إنتاج زوج���ي محمد 
ف���وزي، واجلميع توقعوا 
مش���اركتي ألنني سافرت 
إلى تركي���ا ملعاينة  معهم 
أماكن التصوي���ر، ولكني 
سافرت بصفتي زوجة محمد 
فوزي ال وفاء عامر الفنانة، 
وبالفعل يشرفني العمل مع 
نور الشريف، ولكن لم يتم 
ترش���يحي، وأنا ال أفرض 
نفسي على أعمال زوجي. 
إنها التزال  وتتابع بالقول 
مشغولة حتى اآلن بقراءة 
السيناريوهات، ولكنها لم 
حتدد العمل الذي ستشارك 

فيه حتى اآلن.

وفاء عامر: ال بديل لي.. وأحتدى من يتحدث عن انسحابي
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باسم عبداألمير توصل معه التفاق نهائي

»العم صقر« يعيد القطري عبدالعزيز جاسم
إلى الدراما الكويتية بعد فترة غياب طويلة

املق���رر أن يزور  وم���ن 
جاس���م الكويت ف���ي األيام 
املقبلة اس���تعدادا لتصوير 
العمل ومبشاركة كوكبة من 
الفنانني يتم اختيارهم حاليا 
من قبل اجلهة املنتجة قبل بدء 
التصوير، حيث من املنتظر 
ان يعرض العمل في رمضان 
املقبل عبر عدد من القنوات 

الفضائية. 

واجلدير بالذكر ان الفنان 
عبدالعزيز جاسم شارك في 
رمضان املاضي في مسلسل 
»كس���ر اخلواطر« للكاتبة 
وداد الكواري وأخرجه محمد 
القف���اص ومت تصويره في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
ف���ي ع���دة قنوات  وعرض 
فضائية وحقق نسبة مشاهدة 

عالية.

الذي قام  العمل،  ويشهد 
بكتابة نصه الكاتب البحريني 
النجم  املهدي، عودة  حسني 
القطري لألعم���ال الكويتية 
التي تصور وتنتج في الكويت 
بعد فترة غياب طويلة، حيث 
كان���ت آخر مش���اركاته في 
مسلسل »التنديل« مع العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا وعدد 

كبير من النجوم. 

أحمد الفضلي

توص���ل املنتج باس���م 
عبداألمير التفاق نهائي مع 
النجم القط���ري عبدالعزيز 
جاس���م لالنضم���ام لطاقم 
عمل مسلسل »العم صقر«، 
أحدث أعمال املجموعة الفنية 
لإلنتاج الفني اململوكة للمنتج 

باسم عبداألمير. 

جاسم مع املنتج والفنان باسم عبداالميرعبدالعزيز جاسم

على الرغم من أن جالل هو 
الذي اختارها ورشحها ألداء 
الدور ألنه وجدها املناسبة 
لتقدمي العمل، مش���يرة الى 
انه أعطاها مساحة الختيار 
التي تريد أن  الش���خصية 
تؤديه���ا، وبالفعل اختارت 
ش���خصية من املفترض أن 
تكون قريبة جدا من عمرو 

عمرو دياب يلبي طلب معجباته فوق السحاب
دياب، وقد رفضت اإلفصاح 
عما إذا كانت س���تؤدي دور 
زوجته أم شقيقته ألنها تفضل 

أن يكون األمر مفاجأة.

حتت رعاية الوكيل 
لش���ؤون  املس���اعد 
الش���يخ فهد  اإلذاعة 
إذاعة  املبارك ومدير 
الثان���ي  البرنام���ج 
واحملطات احمللية بدر 
وم���راقب  الطراروة 
البرام���ج  ش������ؤون 
سحر الرق��م، مت تكرمي 
»شيخ املخرجني« خالد 
العويس على  مبارك 
مجهوده الفني الكبير 
البرامج  في اخ���راج 
املباشرة والتسجيلية، 
وه���و املخت���ص في 
برامج النقل اخلارجي 
واملسابقات الرمضانية، 
وله اجنازات كبيرة في 

هذا املضمار.

استغلت بعض مضيفات 
إحدى شركات الطيران فرصة 
وجود النجم املصري عمرو 
دياب وسعت اللتقاط صورة 
تذكارية معه فوق السحاب. 
ونش���ر »الهضبة« الصورة 
على حسابه الشخصي عبر 
موقع »فيس���بوك«، وعلق 
عليه���ا قائال: »طيران مصر 

للطيران«.
وحازت الص���ورة على 
حس���د وإعج���اب متابعي 
عمرو، وخاصة من الفتيات 
الالتي حسدن املضيفات على 
تواجدهن مع »الهضبة«، ومن 
التعليقات: »يا بختكم،  بني 
اتصورتوا م���ع الهضبة«، 

وغيرها.
يذكر ان الفنانة بش���رى 
نفت استبعادها من مسلسل 
»الشهرة«، الذي جتسد فيه 
دور البطولة أمام عمرو دياب، 
وقالت: »كيف ميكن أن أكون 
استبدلت بفنانة أخرى وأنا ما 
زلت أحضر للشخصية ولم 
يخبرني املخ���رج أو املنتج 
بذلك؟«، مؤك���دة أن تغيير 
املخ���رج أحمد ن���ادر جالل 
واالستعانة باملخرج رامي إمام 
لن يغير شيئا في ترشيحها 

املبارك مكرما العويس

عمرو دياب يتوسط معجباته

مطربة خليجية مشكلتها 
انها ما تركز في ردها 

علــى ربعـها في 
صفحتها بتويتر وتغرد 

بأمور بعيـدة عن 
شــغلها الفني بس ملجرد 

اإلثارة.. 
احلمد هلل والشكر!

ممثلة توها طالعة من 
البيضة قاعدة تسوي 

مقاطع ڤيديو وتنشرها في 
حسابها باالنستغرام حتمل 

العديد من اإلساءة لبعض 
زميالتها بطريقة غير 

مباشرة..
اهلل يشفيچ!

بعض العاملني في 
محطات اإلرسال اإلذاعي 

مستاؤون من عملية 
نقلهم وندبهم إلى إدارات 
أخرى خصوصا بعد ما 

تعودوا على طبيعة أعمالهم 
السابقة.. 

ومنا للمسؤولني!

تغريداتڤيديو استياء

اتهم ش���ريف  القصة عندما 
منير ش���يرين باإلساءة إليه 
وإلى زوجته وإلقائها قمامة 
أمام ش���قته، واستشهد على 
ذلك برسائل أرسلتها الفنانة 

إليه.

خالف شيرين وشريف منير يصل إسرائيل
النجمة  يبدو أن قضي���ة 
املصرية شيرين عبدالوهاب 
والفنان شريف منير ال تثير 
اهتمام اإلعالم املصري فقط، 
بل واإلسرائيلي أيضا، حيث 
اس���تعرض موق���ع »والال« 
اإلسرائيلي اخلالف بني شيرين 
ومنير، وأكد أن االختالف بني 
اجليران وارد بني الناس بشكل 
عام، ولكنه يصبح غريبا عندما 
يصل للمشاهير، وخاصة إذا 

انتهى بحكم حبس.
يذكر أن محكمة جنح املقطم 
قضت على شيرين عبدالوهاب 
باحلبس 6 أش���هر وألزمتها 
بس���داد كفال���ة 500 جنيه، 
وتعويض مدني مؤقت قدره 
2000 جنيه، بتهمة سب وقذف 
شيرين عبدالوهابالفنان شريف منير. وبدأت 

قالت إن »حارة املشرقة« يناقش موضوع اغتيال العلماء

فواخرجي لـ »األنباء«: كل عمل أقوم به 
يختلف عن اآلخر حتى ال أخسر جمهوري

دمشق ـ هدى العبود 

أكدت الفنانة السورية سالف فواخرجي 
أن عجلة اإلنتاج الدرامي في سورية بانتظار 
موسم رمضان املقبل، مؤكدة أن الكاميرات 
تدور عدساتها بدمشق حاليا، مع بدء تصوير 
مسلسل »حارة املشرقة« من إنتاج »املؤسسة 
العامة لإلنت���اج التلفزيون���ي واإلذاعي«. 
»األنباء« التقت فواخرجي في هذا احلوار، 

فالى التفاصيل:
حدثينا عن مضمون »حارة املشرقة«؟

٭ هو عمل وطني بامتياز تطرق ملواضيع 
جديدة، فألول مرة قدمنا دراما تلقي الضوء 
على اغتيال العلماء، وهذا هو هدف العدو 
األول القضاء على األدمغة العربية لصالح 
أعدائها، وجميعنا يعلم أن جتارة العقول 
تعمل على اس���تمالة تلك األدمغة بطريقة 
منظمة، ولم يسبق التطرق لذلك في الدراما 
السورية أو العربية على ما اعتقد سابقا، إلى 
جانب تسليط الضوء على الفساد الذي نعاني 
منه في مجتمعات العالم الثالث خاصة انه 
يتشظى ويتفجر في أماكن غير محسوبة.

يقال ان املسلسل يلقي الضوء على 
أعمال جاسوسية؟

٭ نعم هذا صحيح، العمل أجنز بأسلوب 
تشويقي يحفز على املتابعة، وتدور أحداث 
العمل في »حارة املش���رقة« بدمشق التي 
تعطي عنوانها للعمل، في سياق يجمع بني 
اجلاسوسية واملشاكل االجتماعية، من دون 

أن يتطرق إلى األزمة السورية مباشرة.
هل فعال أديت دورا لم يشاهدك 

اجلمهور فيه من قبل »سيدة جشعة 
سيئة السمعة«؟

٭ أديت شخصية »شهيرة« التي حتاول أن 
تثبت وجودها من خالل مجتمع ال يرحم، 
وهنا التحدي، هل تعيش كما هي من داخلها 
إنس���انة مظلومة دافئة أم أن القوي يأكل 
الضعيف؟، ولكن »شهيرة« قررت أن تكون 
منهم »وس���ط الذئاب« وتذهب باجتاهات 
متعددة تعرف من أين تؤكل الكتف، لتتوالى 
األحداث بالعالقة مع احلب واملال واجلشع في 
سبيل احلصول على كل شيء، وباختصار 
هناك كل النماذج، حياة ملونة ومتنوعة، مثل 
حياة كل السوريني، أناس متعبون من ضغط 
احلياة عليهم يوميا جراء األزمة، وبداخلنا 
إصرار على أن نعمل وال نقف مكتوفي األيدي، 

ونريد احلياة ونرفض املوت.
هل تعاطفت فواخرجي مع 

الشخصية؟
٭ بكل تأكيد تعاطفت معها، وعشت حالتها 
وقدمتها كما هي، وأنا مقتنعة بكامل ظروف 

الشخصية، وعلينا أن ندرك انه ال يوجد 
إنسان خير باملطلق أو شرير باملطلق، 
الظروف هي التي تسير حياتنا، »شهيرة« 
فتاة تعيش يومها ممثلة باحلياة بشكل 

كبير لكن تركيبتها معقدة.
برأيك كيف سينظر املشاهد 

للشخصية التي قدمتها فواخرجي؟
٭ على املشاهد أن يدرك أن »شهيرة« 
فت���اة معذبة تعيش مبجتمع ال يرحم، 
تضح���ك وتتحرك بحيوي���ة وبطريقة 
مستهجنة مبجتمع شرقي، لكنها بينها 
وبني نفسها شخصية مكسورة مقهورة 
مظلوم���ة، تبكي في س���رها ولكنها في 
اخلارج قوية، كما قلت شخصية مركبة 

وصعبة للغاية.
هل تعودت فواخرجي على األدوار 

املتعبة؟
٭ بالطب���ع ال ابحث عن األدوار التي ال 
تترك أثرا في ذهن املتلقي، وإال خسرت 
جمهوري، وال اقدم ش���خصية تش���به 
األخرى، كل عمل أقوم به يختلف عن 
اآلخر، ومن يتابع أعمالي يعي حقيقة ما 
أقول، وأسعى لتقدمي اجلديد دائما، وال 
ابحث عن التواجد فقط من اجل التواجد 
على شاشات التلفزة، احلمد هلل امتلك 

موهبة الشغف ألقدم اجلديد.
السينما ماذا تعني لك؟

الهاجس  ٭ أعيش ط���وال عم���ري 
الس���ينمائي، وهذا ينطبق على كل 
املمثلني السوريني وهدفنا سينما جيدة 

كما دراما جيدة.
وماذا عن التلفزيون وانت ابنته؟

٭ الس���ينما األق���رب لقلب���ي، ألنها خلود 
وبقاء، نعم أحبها كممثلة وكمخرجة وهذا 

يشبهني.
وماذا عن فيلم »رسائل الكرز«؟

٭ قريبا جدا سيعرض لكننا بانتظار الوقت 
املناسب للعرض، هذا الفيلم فيه جزء كبير 
من روحي وتعبت عليه كثيرا، وأمتنى أن 
أكون قد قدمت شيئا جلمهوري الذي يحبني 

ولسورية احلبيبة.

شريف منير

فهد املبارك كرّم العويس

قدمت أجمل كالسيكيات السينما »رد قلبي« و»األيدي الناعمة« و»قلب من دهب« و»حكاية حب«

رحيل »حسناء الشاشة املصرية« مرمي فخرالدين
وقلبي« عام 1957. في عام 
1952 تزوج����ت من املخرج 
الفقار وأجنبت  محمود ذو 
ابنتها إميان، واستمر  منه 
زواجهما 8 سنوات وانفصال 
عام 1960، ثم تزوجت مرة 
ثانية م����ن د.محمد الطويل 
ابنها أحمد  وأجنبت من����ه 
واستمر زواجهما 4 سنوات. 
وفي عام 1968 سافرت إلى 
لبنان وتزوجت من املطرب 
الس����وري فهد ب����الن إال أن 
زواجهما لم يدم طويال وبعد 
طالقها من فهد بالن تزوجت 
من شريف الفضالي ليكون 
الرابع، وظلت معه  زوجها 

فترة طويلة.

مطلع السبعينيات اختلفت 
بحكم السن أدوار مرمي فخر 
الدين على الشاشة وأصبحت 
تقوم بأدوار مختلفة متاما 
الش����هير في فيلم  كدورها 
»األضواء« عام 1972 وفيلم 

»بئر احلرمان« عام 1969.
 وتعتب����ر الفنانة مرمي 
فخرالدي����ن م����ن املمثالت 
احملبات لعملهن واملخلصات 
له، حيث ظلت طوال حياتها 
الفنية تعم����ل دون انقطاع 
لتخرج من جناح إلى آخر، 
كما قامت خالل هذه الرحلة 
املمتدة بإنت����اج وبطولة 3 
أفالم هي »رنة خلخال« عام 
1955 و»رحلة غرامية« و»أنا 

يشبهن إلى حد كبير بطالت 
السينما الغربية مثل مرمي 
فخرالدين وهند رستم والتي 
فعال لقبت مبارلني مونرو 
الشرق وليلى فوزي وبرلنتي 
عبداحلميد وماجدة الصباحي 

وإلى حد ما فاتن حمامة. 
اشتهرت الراحلة في فترة 
اخلمسينيات والستينيات 
الرقيق����ة  الفت����اة  ب����أدوار 
اجلميلة العاطفية املغلوبة 
على أمرها وأحيانا كثيرة 
الضحي����ة ولكنها جنحت 
من حني آلخر أن تخرج من 
هذه الشخصية النمطية التي 
برعت فيها متاما ولم يستطع 
أحد منافس����تها فيها، ومع 

و»األيدي الناعمة« و»احلب 
الصام���ت« و»الش���حات« 
و»بقايا عذراء« و»ماليش 
غيرك« م���ع فريد األطرش 

وغيرها. 
ولدت م����رمي فخرالدين 
مبدينة الفيوم ألب مصري 
مسلم وأم مجرية مسيحية 
وهي األخت الكبرى للفنان 
يوس����ف فخرالدين، لقبت 
الشاشة«، حيث  ب�»حسناء 
ش����بهها اإلع����الم املصري 
وقتها بحسناوات السينما 
األميركية مثل مارلني مونرو 
ولذلك جعل الكثيرات إن لم 
يكن معظم بطالت السينما 
املصري����ة في ذل����ك الوقت 

رحلت عن عاملنا صباح 
امس االثنني النجمة املصرية 
الكبيرة م���رمي فخرالدين 
بعد ص���راع م���ع املرض، 
حيث دخلت املستشفى إثر 
تعرضه���ا لوعكة صحية، 
وإصابتها بجلطة في املخ.

وتعد م���رمي فخرالدين 
من أش���هر النجمات الالتي 
ساهمن في سطور من تاريخ 
الس���ينما املصرية، حيث 
قدمت أكث���ر من 240 فيلما 
أشهرها »رد قلبي« و»القصر 
امللعون« و»حكاية حب« مع 
عبداحلليم حافظ، و»قلب من 
دهب« و»شباب اليوم« و»أنا 
الفنانة الراحلة مرمي فخرالدينوقلبي« و»رحلة غرامية« 
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الفريق سليمان الفهد

 احملامي طارق اخلرس

املتهمان وأمامهما املضبوطات

عام اإلدارة العامة ألمن املنافذ 
البرية باإلنابة العميد عبيد أبو 

صليب.
واكد الفريق الفهد ملنتسبي 
املنافذ على أهمية دورهم وما 
يقومون به من عمل باعتبارهم 
واجه���ة حضارية بكل املنافذ 
البرية والبحرية واجلوية، وأن 
االنطباع اإليجابي األول عن 
الكويت وحتضرها باعتبارها 
مركزا إنسانيا عامليا يأتي منذ 
اللحظة األولى لدخول البالد 

عبر املنافذ املختلفة.
ولفت الفري���ق الفهد على 
ضرورة رفع مس���توى األداء 
بالعمل والتفان���ي وااللتزام 
والعمل على معاجلة األخطاء، 
إلى مزي���د من تطوير  داعيا 
العمل األمني وحتديثه وااللتزام 
بالتعليمات واملظهر الالئق على 
مدار الساعة في جميع املنافذ 

وتالفي جميع السلبيات.
إلى أن ه���ذا هو  وأش���ار 
اجتماعه األول بقطاع شؤون 
أم���ن املناف���ذ للتأكي���د على 
اإليجابي���ات وللوقوف على 

مؤمن المصري 

العاش���رة  الدائرة  قضت 
الكلية برئاس���ة  باحملكم���ة 
املستش���ار نواف أبوصليب 
وعضوي���ة القاضي���ن تامر 
مباش���ر ومحم���د النوي���ف 
بتعويض مواطن مببلغ وقدره 
أربعة آالف دينار كويتي على 
سبيل التعويض املدني املؤقت 
نتيجة حرمانه من رؤية ابنه 

من قبل طليقته. 
وقد حضر احملامي طارق 
اخلرس وكيال عن األب املكلوم 
وقدم املس���تندات الدالة على 
تعن���ت احلاضن���ة )طليقة 
املدعي( ف���ي منعه من رؤية 

خالل لقائه مبنتسبي قطاع شؤون أمن املنافذ

الفهد: لن نقبل بالتعسف وإساءة استعمال 
السلطة أو التراخي في أداء الواجبات

4000 دينار ألب منعته طليقته من رؤية ابنه

»املكافحة« ضبطت عربيني بـ 160 غرام »كوكايني 
وشبو وحشيش« و3500 حبة »كبتي وترامادول«

.. ويلتقي مواطنني ومقيمني مببنى الداخلية 
القدمي بشرق للنظر في معامالتهم

تأكيدا على أهمية التواصل الدائم والبناء 
بن املؤسس���ة األمنية من ناحية وبن جموع 
املواطنن واملقيمن أصحاب املعامالت املتعلقة 
بأجهزة وزارة الداخلية من ناحية أخرى لتقدمي 
املساعدة ودعم األمن واالستقرار، وبهدف تفعيل 
الروابط وقنوات االتصال بن وزارة الداخلية 

وبن أبناء املجتمع.
يس���تقبل وكي���ل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد � بحضور وكيل الوزارة املساعد 

لشؤون املرور اللواء عبداهلل املهنا، ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون اجلنسية واجلوازات 
اللواء الش���يخ مازن اجل���راح، ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء خالد الدين، واملديرين 
العامن في القطاعات الثالثة، في مبنى وزارة 
الداخلية القدمي في منطقة ش���رق � عددا من 
املواطنن واملقيمن لبحث معامالتهم من الساعة 

8:30 حتى 9:30 صباح اليوم الثالثاء.

الس���لبيات ولضرورة إدراك 
م���دى أهمية املناف���ذ البرية 
والبحرية واجلوية باعتبارها 
متثل صورة البلد بأكمله، مؤكدا 
أن العمل العسكري شرف وأن 
كل فرد مؤمتن ف���ي موقعه، 
مشددا على أن الوزارة بجهاتها 
اتخاذ  الرقابية لن تتردد في 
الرادعة ومحاسبة  االجراءات 

املقصرين.
وأعط���ى الفري���ق الفه���د 
االلتزام  تعليمات بض���رورة 
بالهندام العسكري والضوابط 
املعمول بها وس���رعة تنفيذ 
األوامر وااللتزام بقواعد وآداب 
العمل العسكري وما يتطلب 
ذلك من اجلاهزية واالستعداد 
للقيام بكافة األعمال األمنية 
الس���اعة  املطلوبة على مدار 
الوجه األكمل، وحتقيق  على 
الضبط والربط محذرا من مغبة 
الوقوع في املخالفات سواء كان 
ذلك بإساءة استعمال السلطة 
أو التعسف في استخدامها أو 
الواجبات  أداء  ف���ي  التراخي 

واملهام.

ابن���ه ومنها أح���كام الرؤية 
الصادرة لصالح األب وكذلك 
إثب���ات حالة تؤكد  محاضر 
امتن���اع احلاضنة عن تنفيذ 
حكم الرؤية وعدم متكن األب 

من رؤية ابنه من مطلقته.
األمر الذي يتحقق مبوجبه 
عناصر املسؤولية التقصيرية 
من خط���أ وض���رر وعالقة 
الس���ببية. ومن ث���م قضت 
احملكمة بالتعويض لصالح 
األب )املدعي( عما أصابه من 
أضرار مادي���ة وأدبية جراء 
فعل األم )املدعى عليها( وعدم 
الرؤية  امتثالها لتنفيذ حكم 
ومنعه���ا حقا قرره الش���رع 

والقانون.

ترأس وكيل وزارة الداخلية 
الفريق س����ليمان الفهد، صباح 
امس اجتماعا مع منتسبي قطاع 
شؤون أمن املنافذ بحضور الوكيل 
املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء 
أنور عبدالرزاق الياسن، ومدير 
عام اإلدارة العامة ألمن املوانئ 
اللواء فيصل الس����نن، ومدير 
العامة ألمن املطار  اإلدارة  عام 
اللواء خالد الصقعبي، ومدير 

عبداهلل قنيص - محمد الدشيش

واصل رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات التي يرأسها 
الغنام جهودهم  اللواء صالح 
له����ذه اآلفة وتعقب  للتصدي 

مهربي املخدرات ومروجيها.
وكانت املعلومات الواردة إلى 
إدارة العمليات التابعة لإلدارة 
العامة ملكافح����ة املخدرات قد 
كش����فت عن قيام وافدين من 
اجلنس����ية العربي����ة بترويج 
املواد املخدرة في نطاق منطقتي 

املهبولة واجلليب.
وبعد التأكد من صحة وجدية 
تلك املعلومات واتخاذ اإلجراء 
القانون����ي الالزم، مت ضبطهما 
وبحوزتهما 150 جرام كوكاين، 
و2500 حبة كبتي، و1000 حبة 
ترام����ادول، و10 جرام ش����بو، 
وأصبع حشيش، و 2 ميزان، 
وبالتحقيق معهما أفادا أن ما مت 
ضبطه يخصهم بقصد اإلجتار 

والتعاطي.

 اخلمور املضبوطة تنوعت بني االكياس والقناني البالستيكية 

السالح واملخدرات احيلت إلى »املكافحة« 

 املضبوطات تنوعت بني ادوات سحر ومواد تدخل في تصنيع االحجبة 

ان الوافدان هربا جريا على 
االقدام ليتم ضبطهما عقب 
مطاردتهما، وتبن وجود نحو 
500 كيس وبطل مياه أفرغت 
من محتوياته����ا ووضعت 

بداخلها املواد املسكرة.

وجار إحالته التي على اثرها 
مت احتج���از املركب���ة ورفع 
تقرير بالواقعة التي أمر اللواء 
الطراح بإحالة املتهم الى جهة 

االختصاص.
 من جهة أخرى أحال رجال 
أمن محافظة اجلهراء ش���اب 
من غير محددي اجلنسية الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبط كيس صغير من 

مادة الشبو املخدر.
وق���ال مص���در أمني ان 
اقام���ة رجال مخفر  تفتيش 
تيماء مساء امس االول بقيادة 

الرائد غني���م العتل واملالزم 
الفيلكاوي،  أول عبدالرحمن 
ومت رصد شخص ترجل من 
مركبة وبدأ بالسير بعيدا عن 
نقطة التفتيش فتم اللحاق به 
العثور على  وتفتيشه ليتم 
كيس يحتوي على مادة الشبو 

وأدوات تعاط.

صناديق القمامة طريقة تسليم
وتسلم اخلمور احمللية في اجلليب

ضبط شبو وسالح مع مواطن
وهارب من نقطة تفتيش في اجلهراء

مواطن إلى »اجلنائية« حليازة »سحر وشعوذة«
هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان 

أحي���ل مواطن إلى اإلدارة 
العامة للمباح���ث اجلنائية 
للتحقيق معه في أسباب حيازة 
أدوات »سحر وشعوذة«، وقال 
املواطن  ان  مصدر جمرك���ي 
الع���راق بعد زيارة  قدم من 
ألقارب زوجته وظهرت عليه 
عالم���ات ارتب���اك وان هناك 
اعتقادا بحيازته ملواد مخدرة 
وبتفتيشه عثر بحوزته على 

أدوات سحر.

تغيب حدث في العدان ومواطن في مبارك الكبير
محمد الجالهمة

تقدم مواطن الى مخف���ر العدان وابلغ عن ان 
ابنه من مواليد 2001 خرج من منزل العائلة الكائن 
في العدان منذ يوم 26 الش���هر املاضي ولم يعد. 
واعرب  املواطن ع���ن مخاوفه من حدوث مكروه 
البنه الذي يبلغ  13 عاما فقط، وس���جلت قضية 

وأحيلت الى املباحث.
من جهة اخرى، تقدم شاب كويتي من مواليد 
1978 الى مخفر مبارك الكبير وابلغ عن ان شقيقه 
من مواليد 1992 خرج منذ يوم االثنن املاضي على 
سيارة فارهة أميركية ولم يعد، وقد اغلق هاتفه 
النقال او ان الهاتف مت اغالقه من قبل آخرين وسجلت 

قضية تغيب واحيلت القضية الى املباحث.

جني »انحاش« بيابانية موديل 2013 تركها 
صاحبها في وضعية تشغيل باإلسطبالت

.. وسرقة موستينج بجوار دوار املطافي بونش

البحث عن ذئب بشري شرع في افتراس طفلة 
داخل مصعد على طريقة وحش حولي

عبداهلل قنيص ـ هاني الظفيري

احتج����ز واف����دان م����ن 
اجلنسية السيالنية احدهما 
مطلوب ف����ي مخفر اجلليب 
متهيدا الحالتهما الى االدارة 
العام����ة ملكافح����ة املخدرات 
للوقوف على هوية من ترك 
لهم 500 كليس خمر محلي 
داخل صناديق القمامة، وكان 
رجال أمن الفروانية وخالل 
جول����ة لهم تأت����ي في اطار 
تعليمات مشددة من قبل مدير 
عام مديري����ة أمن الفروانية 
العميد فرج الشمري ومساعده 
اللواء محمد العنزي، رصدوا 
ش����خصن يقومان بتفريع 
حاوية قمامة من اكياس، حيث 
مت الطلب منهما التوقف اال 

هاني الظفيري

للحد من ظاهرة انتشار مادة 
الشبو املخدرة استطاعت فرقة 
الضبط التابعة ملخفر تيماء 
� بإشراف مباشر من العقيد 
فالح محسن قائد املنطقة تيماء 
والصناعية وسعد العبداهلل، 
ورئيس مخف���ر تيماء الرائد 
غنيم العتل، وضابط الفرقة 
املالزم عبدالرحمن الفيلجاوي 
مسؤول الفرقة، ووكيل عريف 
هديان الهاجري � ضبط مواطن 
24 س���نة وبحوزت���ه م���ادة 
الشبو التي على أثرها أحيل 
العامة ملكافحة  االدارة  ال���ى 

املخدرات.
وقال مصدر امني إن دوريات 
امن مخفر تيماء اشتبهوا بقائد 
املركبة األميركية ومت استيقافه 
وباالستعالم عن األرقام اتضح 
انها تخص مركبة أخرى، فتم 
تفتي���ش املركب���ة التي عثر 
بداخلها عل���ى 3 أكياس بها 
مادة الشبو املخدرة ومخزن 
به 3 طلق���ات وأدوات تعاط 
والعديد من األسلحة البيضاء 

أمير زكي

ندب مواطن من مواليد 1988 حظه العاثر في 
مخفر اجلهراء نتيجة سرقة سيارته اليابانية 
والتي اش���تراها قبل 3 أشهر فقط حينما قام 
مجهول بسرقتها خالل توقفها في اسطبالت 
اجلهراء حتى اكد املبلغ انه لم يكن يشاهد اي 
شخص في محط مكان السرقة وهو ما فسره 
املواطن املجني عليه بأن جنيا سرق سيارته 

احلديثة، وبحس���ب مصدر امني فان املواطن 
قال انه تردد على اس���طبالت اجلهراء ودخل 
الى احد االسطبالت وترك سيارته في وضعية 
تش���غيل باعتبار ان املكان آمن وحينما خرج 

لم يجد سيارته.
ورفض املبلغ اتهام احد بالسرقة، مشيرا الى 
انه لم يشاهد اي شخص في محيط السرقة، 
هذا، ومت تعميم اوصاف املركبة وهي صالون 

ابيض موديل 2013.

محمد الجالهمة

ام���ر محقق مخفر مب���ارك الكبير بتعميم 
اوصاف مركبة نوع موستينج 2013 على عموم 
أجهزة وزارة الداخلية وذلك بعد ان تقدم مواطن 
من مواليد 1993 وابلغ ان سيارته املوستينج 
تركها بجان���ب دوار املطافي مبنطقة القرين 
ولدى عودته الى السيارة لم يجدها، ورجح ان 

تكون السيارة سرقت بونش، من جهة اخرى 
تقدم مواطن من مواليد 1990 الى مخفر مبارك 
الكبير وابلغ عن سرقة معدات من داخل سيارته، 
مشيرا الى انه الحظ ارتفاع درجة حرارة املركبة 
فقام بفتح مقدمة السيارة حتى تهدأ احلرارة 
وجلس في احد األسواق نحو الساعة، وحينما 
عاد وجد مجهوال قد كسر اغراضا من املاكينة، 

وسجلت قضية سرقة.

أمير زكي

ش���رع رج���ال مباحث حول���ي في عمل 
التحري���ات للتوص���ل الى مجه���ول حاول 
افتراس طفلة عل���ى طريقة وحش حولي، 
وسجلت قضية بهذا اخلصوص في مخفر 
الساملية، وجاءت بتصنيف جنائي وحملت 
رقم 2014/441. وقال مصدر امني: ان والدة 
الطفلة وهي عربية تقدمت الى مخفر الساملية، 
وقالت: ان ابنتها الكويتية من مواليد 2000 

وبعد انتهائها من مدرستها ونزولها من باص 
املدرسة مقابل مسكن األسرة في الساملية، 
قامت بالدخول الى املصعد ليس���تقلها الى 
الطابق السابع، وفيه وجدت شخصا مجهوال 
ليس م���ن قاطني البناي���ة حيث صعد مع 
الطفلة، ومن ثم قام بتلمس جسدها، واكدت 
املبلغة ان ابنها ومبجرد فتح باب املصعد على 
الطابق السابع انطلقت بسرعة كبيرة حيث 
كان الذئب ينوي على األرجح اس���تدراجها 

الى الطابق األخير.

املستشار أنور العنزي

تأجيل قضية الضابط قاتل 
زميله في مخفر القادسية

مصرع مواطن في حادث

جثة شيبون إلى »الشرعي«

سوري خدع شركة 
أغذية بـ 4 شيكات

ولي أمر أهان مدرسني
في الصباحية

شركة تتهم مواطنًا 
بالتزوير لعيون آيفون 6

.. ومواطنه نصب على 
مواطن بـ 2000 دينار

مؤمن المصري

قررت الدائرة اجلزائية الرابعة مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار أنور 
العنزي وأمانة سر حسن دهيمان الشمري 
تأجيل نظر قضية ضابط مخفر القادسية 
املتهم بقتل زميله جللسة 4 يناير 2015 
الدائرة اجلزائية  الدفاع. وكانت  لتقدمي 
السادس���ة باحملكمة الكلية قد قضت في 
املتهم وأمرت بإحالة  2013/5/23 بإعدام 
أوراق الدعوى إلى محكمة االس���تئناف 
العليا خالل ش���هر م���ن تاريخ صدور 

احلكم.

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

لقي مواطن »38 عاما« مصرعه اثر حادث 
تصادم مروري مقابل أسواق القرين، وقال 
مصدر امني ان املواطن توفي فور وقوع 
احلادث وتركت جثته للطب الشرعي، وعلى 
طريق الدائري اخلامس اصيب شخص من 
غير محددي اجلنسية )45 عاما( إثر انقالب 

مركبته، كما اصيب وافد مصري.

محمد الجالهمة

أحيلت جثة وافد بنغالي يدعى شيبون 
إلى الطب الش����رعي للوقوف على أسباب 
وفاته، وكان زميل البنغالي أبلغ عن وجود 
جثة زميله من مواليد 1974 داخل مسكنه، 
هذا ولم يوضح الكشف الظاهري على الوافد 

ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

محمد الجالهمة

اتهمت احدى شركات التجارة العامة 
واملقاوالت واملتخصصة في بيع املواد 
الغذائية وافدا س���وريا بتسلم بضاعة 
عبارة عن مواد غذائية وس���لم االدارة 
املالية 4 شيكات بواقع 2000 دينار لكل 
شيك، وتبن لدى التوجه الى البنك في 
وقت االستحقاق أن الوافد بال رصيد ، 
وسجلت قضية ش���يك من دون رصيد 

بحقه، وجار استدعاء املدعى عليه.

تقدم مدرس���ان كويتيان الى مخفر 
الصباحية، واتهما ولي أمر أحد الطالب 
الدارس���ن في املدرسة التي يعمالن بها 
بالتع���دي عليهما بالض���رب واإلهانة، 
وسجلت قضية إهانة موظف عام، وجار 

استدعاء املدعى عليه.

محمد الجالهمة
 

تقدمت احدى شركات االتصاالت إلى مخفر 
صباح السالم واتهمت مواطنا بإمالء بيانات 
كاذبة على أحد موظفيها بقصد احلصول 
على هاتف آيفون 6. وقالت الش���ركة ان 
املدعى عليه حاول خداع املوظف ببيانات 
كاذب���ة إال أن فطن���ة املوظف حالت دون 

حصول املواطن على الهاتف.

عبدالعزيز فرحان

تقدم مواطن الى مخفر الصباحية واتهم 
وافدا س���وريا بالنصب عليه مببلغ 2000 
دينار. وقال املبلغ انه اتصل على السوري من 
خالل وسيلة اعالمية بقصد عمل ترميمات 
داخل منزله، واضاف: حضر صاحب االعالن 
وتبن انه سوري ومت االتفاق على الترميم 
وتقاضى 2000 دينار وقدم ايصاال باملبلغ 
واكتشف انه نصاب، حيث اغلق هاتفه ولم 

يلتزم مبا مت االتفاق عليه.
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د.خديجة المحميد

إبراهيم مطر

متر على احلياة اإلنسانية محطات هي أحوج ما 
تكون إلى التوقف عندها لالستمداد من معني 

مناذجها الفذة، ما يجدد فيها روح املكرمات العالية، 
وها هي كربالء تطل علينا ذكراها لنتزود باملدد 
الغني من مبادئ وتضحيات أبطالها املخلصني. 

من أبرز الشخصيات الكربالئية زينب بنت أمير 
املؤمنني علي بن أبي طالب گ شقيقة سيد 

الشهداء اإلمام احلسني گ. إنها عنصر إنساني 
فذ في حلقة من سلسلة رسالية عميقة اجلذور، 

تبدأ ببداية املشروع الرباني من أبينا آدم گ في 
توجيه املجتمع البشري إلى كماله. ومتتد سلسلة 

الهداية هذه بامتداد اإلرادة اإللهية في ترشيد 
سلوك اإلنسان الذي هو خليفته في أرضه، )هو 
الذي جعلكم خالئف في األرض فمن كفر فعليه 

كفره- فاطر: 39(. 
ال يكاد يخلو زمان من نبي هاد أو رسول مرشد 
أو وصي رسول مرب )وإن من أمة إال خال فيها 
نذير- فاطر: 24(، وحيث إن املجتمع بشقيه من 

الذكور واإلناث يحتاج إلى التمثل العملي للمنهج 
واملسار الرباني في مختلف شؤون احلياة من 
خالل القدوات الرجالية والنسائية من األنبياء 

واألوصياء واألولياء الصاحلني والصاحلات، 
جند أن مهام األنبياء واألوصياء قد تكاملت في 

مجتمعاتهم عبر التاريخ مع أدوار الصاحلات 
النجيبات من أمهاتهم أو زوجاتهم أو أخواتهم أو 

بناتهم.
لقد تكاملت أدوار زينب عليها السالم مع أدوار 
أبيها أمير املؤمنني علي ابن أبي طالب گ بعد 

وفاة أمها فاطمة الزهراء عليها السالم لتربية 
مجتمعها بالعلوم اإلسالمية، فكانت لها مجالس 

نسائية في تفسير القرآن الكرمي واحلديث 
الشريف، وامتد هذا الدور في التواصل العلمي 

واإلرشادي مع املجتمع في عهد إمامة أخيها 
احلسن گ. وقد بلغ هذا التكامل الرسالي ذروته 

من حيث مستوى احلراك والتضحية مع أخيها 
احلسني گ في حركته إلى كربالء، لقد كان 

حراكا جهاديا واجتماعيا وثقافيا وإعالميا من أجل 
اإلصالح في أمة محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم. 
األدوار الزينبية الكبيرة كانت أدوارا متميزة، وهي 
بال شك حتتاج إلى مواصفات ومؤهالت شخصية 

خاصة للقيام بها. أولها: العلم بالرسالة اإللهية التي 
نذرت لها حياتها كلها، وقد قال في حقها اإلمام 

علي بن احلسني زين العابدين عليهما السالم إنها: 
»عاملة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة«، أي إنها 
باإلضافة للعلوم التحصيلية التي تؤخذ بطرق 
التحصيل العادية كالسماع من معلم والشرح 

واملذاكرة، فإنها متلك العلم اللدني الذي يفاض 
على عقلها وقلبها من اهلل سبحانه كما كان يفاض 

على مرمي عليها السالم التي تكامل دورها الرسالي 
مع أدوار نبي اهلل عيسى گ. وثانيها: العالقة 

اإلميانية العميقة باهلل عز وجل ومعرفته سبحانه 
املعرفة التي سلحتها بالصبر العظيم، والرضا الذي 
كانت ترى به جمال اهلل وجالله في كل شيء حتى 

دماء وأشالء احلسني املقطعة گ، فوضعت يديها 
حتت جسده املبضع ليلة احلادي عشر مناجية 

معشوقها اهلل تبارك وتقدس بقولها »اللهم تقبل 
منا هذا القربان«. وثالثها: حملها رسالة اإلصالح 
الكربالئية لقومها في الكوفة وفي الشام واملدينة 
بعاطفة غزيرة معقلة بعزم ويقني وبتوظيف ذكي 

للفكرة والكلمة والعبارة إليصال حقيقة املأساة 
بلغة اجلمهور وبيان ما ينبغي لالنتصار للحق. 

إنها حقا املرأة النموذج لكل من شاء أن يسلك لربه 
طريق النجاح والفالح في الدنيا واآلخرة. 

يقول املنظر األدبي الفلسطيني الراحل إدوارد 
سعيد إن العربي كما يظهر في السينما األميركية: 
سادي، خؤوف، منحط، تاجر رقيق، راكب جمل، 

وغد، إرهابي، يقتل األبرياء..
 ذكرتني بتلك املقولة قصة أرسلها لي أحد االصدقاء 

حتكي عن كلب شرس هاجم طفال في مدينة 
نيويورك.. فرآه أحد املارة فهرع إليه لينقذه فانقض 

على الكلب وقتله. صحافي في إحدى الصحف 
احمللية بنيويورك شاهد ما حدث فالتقط بعض 
الصور ليوثق احلدث ويحكي القصة وشجاعة 
الرجل، فاقترب من الرجل وقال له: شجاعتك 

البطولية ستنشر غدا في عدد خاص حتت عنوان: 
»شجاع من نيويورك أنقذ طفال«.. فأجابه الرجل: 

أنا لست من نيويورك، فقال له الصحافي: إذن 
سنكتب: شجاع أميركي أنقذ طفال، فأجابه: أنا لست 

أميركيا، أنا مسلم من باكستان. في اليوم التالي 
صدرت الصحيفة وكان اخلبر فعال في الصفحة 

األولى بعنوان: مسلم متطرف ينقض على كلب في 
حديقة بنيويورك ويودي بحياته.. والـ F B I تبدأ 

حتقيقا في إمكانية وجود عالقة بني الرجل وتنظيم 
القاعدة..

وفي دراسة قام بها معهد العالقات الدولية األملاني 
عن الصورة التي يحملها أغلب األوروبيني عن 

املجتمعات اإلسالمية، طرح املعهد سؤاال وهو: ماذا 
تفكر عندما تسمع كلمة إسالم؟ على عينة متثل 

مختلف الشرائح االجتماعية، وكانت إجابات نحو 
75% من املشاركني أن االسالم يعني بالنسبة لهم 
قمع املرأة والتطرف واالرهاب، في حني قدم %25 

إجابات تعكس رؤية افضل لالسالم.
وهناك ناقد سينمائي أميركي من أصل لبناني رصد 

هذه النظرة وأجرى مسحا نقديا موثقا ومحلال 
ملا يقرب من ألف فيلم هوليوودي يظهر فيه 

العربي بصورة سيئة. وهو جاك شاهني في كتابه 
»العرب االشرار: كيف تشيطن هوليوود شعبا؟« 

باالجنليزية عن منشورات غصن الزيتون االميركية 
عام 2001.

ملاذا هذه النظرة وهذا التعمد في تشويه صورة 
العربي واملسلم في وسائل االعالم الغربية؟ أظن 

أن من بني األسباب أن الغرب نفسه يقف وراء 
هذه النظرة عن حقد، كما فعل بعض املستشرقني 

عامدين ألغراض خاصة بهم أو بدولهم، عندما 
زوروا مشاهداتهم في بالد املسلمني ولفقوا 

شهادات ضد املسلمني، إضافة إلى أفعال بعض 
املسلمني غير الواعني بدينهم، ممن ال يخافون 

على اإلسالم أو صورته، وال يهمهم إال مكاسبهم 
الشخصية، فضال عن تقصير البعض اآلخر في 

اتباع تعاليم االسالم وهو ما يجعل املواطن الغربي 
ال يصدق حقيقة اإلسالم السمحة وال يقتنع به النه 

ال يرى إال ما يعاينه امامه من مواقف وسلوكيات 
تتنافى مع االخالق، ومما يؤسف له أن إعالمنا 

العربي واإلسالمي لم يستطع حتى اآلن أن يواجه 
ذلك السيل من اإلساءات وتلك احلمالت اإلعالمية 

املغرضة.
وعلى العكس جنح اليهود من خالل وسائل اإلعالم 

العاملية التي يسيطرون عليها في تغيير صورة 
اليهودي لدى األمريكان واألوروبيني من إنسان 

بخيل، خبيث، جشع، سفاك دماء، مراٍب، إلى 
صورة مشرقة تظهر اليهودي بأنه إنسان ذكي 

وشجاع ومخترع، النهم تنبهوا مبكرا لدور اإلعالم 
وخطورته. ولم يكتفوا بذلك بل تعمدوا تشويه 

صورة العربي كما في أفالم والت ديزني ومغامرات 
»جيمس بوند« و»إنديانا جونز«.

أخيرا: ال أدعي أن تلك هي النظرة السائدة عند 
جميع األوروبيني فهناك ال شك في الغرب أصوات 

معتدلة تنظر إلى العالقة بني اإلسالم والغرب 
مبوضوعية وإنصاف وإلى العربي واملسلم نظرة 
ليست قامتة، ولكن ما حجم هؤالء وعددهم، وما 
حجم نفوذهم بالقياس الى حجم ونفوذ األغلبية 

األخرى؟

املرأة النموذج

شجاع
 من نيويورك

مبدئيات

همسة

املشكلة اإلسكانية مشكلة يئن حتت وطأتها أكثر من مائة ألف 
أسرة كويتية، ورغم ذلك ما زالت تراوح بني حلول ترقيعية 

ووعود وأمنيات احلكومة واملجلس العقيمة، وآخرها كان 
حكاية توزيع 12000 وحدة سكنية سنويا عبارة عن اراض 

وبيوت وشقق.. وهذه في الواقع أحالم وأوهام، ذلك أنه 
بالنسبة للشقق فقد قامت مؤسسة الرعاية السكنية بفتح 

الباب للمواطنني مستحقي الرعاية للتسجيل عليها إال أنه لم 
يتقدم احد او تقدم عدد قليل جدا فقررت املؤسسة تأجيل امر 

الشقق!
أما األراضي فإن املؤسسة قررت توزيع اراض في مناطق ال 

يوجد بها خدمات، شوارع، هواتف، مياه، واالهم الكهرباء، 
على ان يكتب املواطن تعهدا بعدم املطالبة بايصال التيار 

الكهربائي! وهذا تعقيد ملشكلة املواطن وليس حال لها، واذا ما 
رفعنا الشقق واألراضي في مناطق غير منظمة فسيتضاءل 

الرقم 12 ألفا ليتدنى عن 6 آالف وحدة سكنية!
والواقع أننا لو قبلنا بحكاية 12 ألف وحدة سكنية كل سنة 
وعلى عواهنها فهذا لن يحل املشكلة بل سيفاقمها ذلك ان 

توزيع 12 الف وحدة كل سنة فإننا نحتاج لتسع سنوات حلل 
مشكلة الطلبات املوجودة فعال اآلن، فماذا عن الطلبات التي 

ستستجد خالل التسع سنوات؟
واحلقيقة أن املشكلة احلقيقية التي تواجه حل القضية 

اإلسكانية هي الكهرباء كما انها مشكلة تواجه التنمية وتهدد 
الكويت واهلها كل صيف.. اال ان احلكومة مازالت تتلكأ في 

حلها حال جذريا وال اعلم لهذا التلكؤ سببا!
ومما تقدم، يتضح ان احلكومة واملجلس غير جادين في 

حل املشكلة اإلسكانية، واعتقد جازما أنها لن حتل في ظل 
هذه احلكومة وهذا املجلس ألن احللول موجودة وقدمت 

لها، وهي التزال متأل ادراجها، فنهاك الكثير من الشركات 
األجنبية الكبرى تقدمت بعروض لبناء مدن إسكانية كبرى 
بكامل خدماتها ومرافقها من شوارع وحدائق وشبكات املاء 
والكهرباء والهواتف وفي سنوات قليلة وبأسعار تنافسية 

وتسهيالت بالدفع، اال انها اشترطت التعاقد املباشر مع 
احلكومة وفي منأى عن الوكيل احمللي ويبدو أن هذا الشرط 
جعلها تنام او باالحرى تنتحر في ادراج احلكومة، واحلكومة 
بكيفها وهي محصنة عن املساءلة واحملاسبة من قبل أغلبية 

النواب، لذلك أقولها بجزم إنه ال حل ملشكلة اكثر من مائة 
الف اسرة كويتية في املدى املنظور، رغم ان احللول موجودة 

مادامت هذه احلكومة وهذه األغلبية في مجلس األمة.. فهل 
من مدكر؟

رأيته حزينا وعالمات الزعل تراها على وجهه على مسافة 
»كيلو« فسألته: مالذي جرى لك وكأنك شايل الدنيا على 

رأسك؟ فأجاب قائال: سيارتي لم تعد تعجب أوالدي كما كانت 
في املاضي ويريدون مني أن أبيعها ألنها أصبحت »تفشل« وال 

يريدون أن يركبوها نهائيا.
وتنهد قائال: كانت سيارتي حتملهم عندما كانوا صغارا 

يسعدون ويفرحون عندما يركبونها وتبدأ سعادتهم عندما 
يبدأون بتشكيل فريقني األول يسمي نفسه املدافعني والثاني 

املهاجمني ويقومون برمي كل ما تطوله ايديهم من عصائر 
وبطاط.. الخ، وأنا أصارخ عليهم بأن يهدأوا قليال وأمهم 

تشاركني الصراخ كنوع من املواساة وهي تضحك على ردة 
فعلي املبالغ فيها، وبعد تلك السنني لم يعد أوالدي يرغبون 

في الذهاب معي إما لكبر سنهم أو باألصح فسيارتي لم 
تعد تناسب »ذوقهم العام« ولسان حالي يقول: رمبا يوما 
ما سيقوم »أحفادي« مبثل ما كان آباؤهم يفعلون وترجع 

لسيارتي بسمتها التي فقدتها مع أوالدي إذا كان لي عمر في 
هذه احلياة.

فلقد ظهرت عالمات الشيخوخة على سيارتي بشكل واضح 
رغم اهتمامي الشديد بها فقد أصبح الكرسي مقوسا كما هو 

احلال مع ظهري وبدأت إضاءتها تضعف كما هو احلال مع 
نظري، وسرعتها قد اختلفت عما كانت عليها في املاضي 
وكذلك احلال مع خطواتي التي بدأت تثقل بشكل واضح، 

وكانت ماركة سيارتي منتشرة في املاضي بشكل واضح، أما 
اآلن فلم يعد منها إال القليل وكذلك احلال مع أصدقائي فقد 

رحلوا عن هذا العالم ولم يبق منهم إال القليل، وأصبحت قطع 
غيار سيارتي مثل »بيض الصعو« صعب أن أجدها والبد من 

عمل طلبية لها ودائما هي في خراب مستمر وتكلفة تصليحها 
عالية وكذلك احلال معي فقد ظهرت بّي األمراض من كل 

حدب وصوب، وأعلم بأن السيارات في املاضي كانت املميزات 
فيها قليلة ولكنها قوية وتتحمل فكان كذلك الناس فقد كانوا 

على نياتهم وال يهتمون باملظاهر وكانوا على قدر كبير من 
املسؤولية عكس ما هو حاصل حاليا فالسيارات أصبحت 

املميزات فيها شرطا أساسيا، فكذلك البشر فقد طغت املظاهر 
على احلياة احلديثة وأصبح الكثير من الشباب غير قادر 

على حتمل املسؤولية، أضف إلى ذلك فقد كانت نظرات الناس 
تطاردني إعجابا بي وبالسيارة التي أقودها.

أما اآلن فاجلميع ينظرون لي ولسيارتي نظرة رأفة »وأكسر 
اخلاطر«، لقد اصبح السقف وأماكن كثيرة في السيارة يحتاج 

إلى صبغ وجتديد ولسان حالها يقول: لقد تعبت ارحمني 
وكما هو احلاصل مع وجهي فقد أصبح متجعدا والشيب 

يقول لي: لم يعد هناك مكان أزوره فالصبغ لم يعد ينفع في 
عمرك يا صاحبي، وكنت في السابق اسرع لتصليح سيارتي 
عند حدوث أي طارئ وال أرتاح إال بعد أن أتأكد من سالمتها 
وكذلك احلال عند مرض أوالدي، أما اآلن فقد أصبحت أجد 

صعوبة في متابعة سيارتي وكذلك احلال مع أوالدي فقد 
أصبحت اشعر بأنني عبء عليهم عند أخذي للطبيب، عكس 

ما كنت أفعل معهم متاما والشيء الوحيد الذي لم يصبه مرض 
الشيخوخة هو »الراديو« الذي ظل يؤنسني طوال تلك الفترة.

وفي اخلتام فإن سيارتي »العتيجة« هي أعز صديق لي 
خدمني وشاركني أحزاني وأفراحي، وأنا أعرف أنه في يوم 
ما ستذهب إلى السكراب وفي نفس الوقت سأذهب أنا إلى 

مثواي األخير.

baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser

samy_elkorafy@hotmail.com

باسل الجاسر

سامي الخرافي 

املشكلة اإلسكانية 
وغياب إرادة حلها

سيارتي العتيجة

رؤى كويتية

جرس

مفرح النومس العنزي
العقل هو احلد الفاصل بني اإلنسان واحليوان 
فبالعقل استطاع اإلنسان أن يتغلب ويسيطر 

ويتفوق على جميع املخلوقات في األرض، واخلمر 
من األمور التي تغيب العقل فاإلسالم نهى املخمور 

عن الصالة نهيا قطعيا إذ قال تعالى: )وال تقربوا 
الصالة وأنتم سكارى(، وعندما فتح صقر قريش 

عبدالرحمن الداخل األندلس قال له احد أفراد 
احلاشية هل لك بجارية تسليك وخمرة ترويك 

فرد قائال: أما اجلارية فإنني سأشغلها عن أمورها 
وتشغلني عن أمور املسلمني، وأما اخلمر فإنه 

ينقص العقل وأنا بهذا الوقت بحاجة إلى ما يزيد 
عقلي ال لينقصه.

واخلمر يسمى الكحول باالجنليزي، والكحول 
كلمة مشتقة من الغول، والغول وحش خيالي 

باللغة العربية وميتاز بالشراسة والقوة املفرطة، 
والشخص املخمور قد يلعب دور الغول الذي ال 

ميتلك رحمة جتاه اآلخرين، وبلغة الكيمياء يسمى 
اخلمر بااليثانول ويتكون من ذرتي كربون وخمس 
ذرات هيدروجني وOH واحدة، وتقاس شدة السكر 
باالدلة اجلنائية بنسبة تركيز كحول االيثانول بالدم 
وتتدرج من السكر البني الى التسمم الكحولي الذي 

يتسبب في الوفاة.
واخلمر من اقدم املؤثرات العقلية واكثرها شيوعا 

بالعالم، إال أن التطور العلمي والكيميائي املنحرف 
أدى إلى ظهور ما هو اخطر وأقوى من ذلك بكثير، 
وقد ابتليت الكويت بهجمة شرسة من قبل مخدر 

الشبو الذي يقدم ملتعاطيه ثالثة أمور وهي الهلوسة 
وانعدام اإلدراك وقوة احلصان وشجاعة األسد، 
وفي النهاية يؤدي الى قتل متعاطيه خالل ستة 

اشهر، ولعل املشاجرات التي حدثت في املجمعات 
التجارية في الفترة األخيرة كان سببها تعاطي 

بعض الشباب ملخدر الشبو أو الثلج او الكريستال 
مسمياته متعددة، لكن تأثيره واحد، وسعره يتراوح 
بني 3 دنانير و15 دينارا، ويقال انه وصل وبسهولة 

الى ايدي املراهقني واملراهقات، وهنا يجب على 
أولياء األمور التدقيق على تصرفات ابنائهم وتفتيش 

حقائبهم خصوصا عندما يخرجون عن السلوك 
املألوف كالعصبية الزائدة والصراخ والشجار، وكما 
لألسرة دور يجب ان يكون للحكومة دور في تبني 
مشروع امني وقضائي خاص مبخدر الشبو الذي 
وصل الكويتيون به الى اعلى املتعاطني في العالم.
ولن اكون مبالغا عندما يصنع مخدر الشبو من 

متعاطيه حيوانا ليس له عقل لكنه على هيئة انسان 
مجرم ال يعي ما يقوم به من تصرفات حيوانية، ان 

الشعب بحاجة الى حماية احلكومة له من هذا اخلطر 
فاحلكومة لديها اإلمكانيات اخلارقة التي متكنها من 

القضاء على هذه السموم قبل أن تستفحل وتخرج 
عن السيطرة فتدمر اجليل القادم وجتعله غير قادر 
على حتمل مسؤولية امن واستقرار وإدارة الكويت.

من جهة أخرى، هناك برامج إلكترونية يتم االشتراك 
بها عن طريق رسوم تبدأ من 10 دوالرات وتسمى 

باملخدرات اإللكترونية وهي قادمة ويجب االستعداد 
لها من اآلن واملخدرات اإللكترونية عبارة عن 

برامج إلكترونية يتم تعاطيها عبر اآلذان بواسطة 
السماعات وهي عبارة عن ترددات وموجات متنوعة 
تؤدي الى إحداث اضطراب في وظائف املخ فيدخل 
متعاطيها بحالة من الهلوسة وفقدان الشعور ورمبا 

الهذيان واالضطراب العام.
علينا ان نتذكر أننا نعيش بعالم متجدد في اخلير 
وفي الشر ويجب علينا فهمه ومواكبته ويجب ان 

تكون لدينا خيارات مرنة يتم من خاللها إعطاء 
صالحيات استثنائية لفرق مكافحة األخطار غير 

التقليدية أو أن نستسلم لقدرنا أمام هذه األخطار 
كما استسلمنا لقدرنا في حرائق آبار النفط وما 

خلفت وراءها من تلوث بيئي، املهم يجب علينا ان 
نحمي أسرنا من الداخل ويجب على احلكومة أن 

حتمينا من اخلارج.
وختاما نسأل اهلل ان يحفظ الكويت أميرا وحكومة 

وشعبا من كل مكروه.

الوسائل 
اجلديدة للعب 
بعقول البشر

جوهر احلديث
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وفد رئاسي 
يجتمع بوجهاء 

قبائل رفح لبحث 
احتياجاتهم

تعويضات إخالء 
املنطقة احلدودية 

تصل إلى مليار 
جنيه

احلوثيون يقتربون من معقل »القاعدة« في »العدين«
صنعاء ـ وكاالت: متكن مسلحون حوثيون من بسط سيطرتهم، امس على مديرية جبل رأس 
مبحافظة احلديدة، غربي اليمن. وافاد مصدر امني لألناضول مفضال عدم الكشف عن هويته، 
بان »احلوثيني استولوا على كافة النقاط األمنية في املديرية، مبا في ذلك إدارة أمن املديرية، بعد 
انسحاب مسلحي القاعدة منها«. وتكمن أهمية رأس جبل، في قربها من مديرية العدين، التابعة 
حملافظة إب، وسط البالد، والتي سيطر عليها تنظيم القاعدة في منتصف أكتوبر املاضي.
وكان مسلحو تنظيم القاعدة سيطروا، السبت املاضي، على مركز مديرية جبل رأس، بعد اشتباكات 
عنيفة مع رجال األمن، أدت إلى مقتل عدد من اجلنود، إال أنهم قرروا االنسحاب امس األول.

خالل حضوره مناورة للقوات اجلوية أمس

السيسي مؤكدًا أن »االخوان« لم يدركوا عظم التحدي:
تنمية سيناء على رأس أولوياتنا.. ولن ننسى ألهلها تضحياتهم

وفي س���ياق آخ���ر، أكد 
الرئيس السيس���ي أن أمن 
مصر واستقرارها يكمن في 
إمتالك قوات مسلحة قوية 
وقادرة عل���ى مواجهة كافة 

صور التهديدات احملتملة.
وش���دد على ان »القوات 
اجلوية ستظل دائما الذراع 
القوية لقواتنا املسلحة القادرة 
على حتقيق أي مهام تسند 
إليها دفاعا ع���ن أمن مصر 

القومي«.
على صعي���د آخر، كلف 
الرئيس السيسي، املجلس 
التخصصي للتنمية املجتمعية 
التابع لرئاسة اجلمهورية، 
بعقد اجتماع م���ع عدد من 
عواقل ووجهاء قبائل مدينة 
رفح، لالستماع إلى رؤيتهم 
بشأن اآلليات الالزمة للنهوض 
بأوضاع املجتمع السيناوي، 
وكذلك أه���م املتطلبات التي 
يحتاجون إليها، باإلضافة إلى 
عرض ألهم املش���كالت التي 
تواجه املجتمع هناك، وسبل 
مشاركتهم للدولة في إيجاد 

حلول مناسبة لها.
وصرح املتحدث باس���م 
الرئاسة، السفير عالء يوسف، 
أن »ه���ذا االجتماع يأتي في 
سياق متابعة الرئيس ألوضاع 

أهالي شمال سيناء، وال سيما 
في الشريط احلدودي الذي 
يتم إخالؤه في إطار جهود 
الدولة للقض���اء على البؤر 
اإلرهابية، وحرصه املستمر 
التأكي���د على حصول  على 
س���كان هذه املنطق���ة على 

مستحقاتهم كاملة«.
وفي س���ياق آخ���ر، نوه 
السفير يوسف الى أن الرئيس 
السيسي تسلم اجلزء اخلاص 
بس���يناء في تقرير تقصى 
اللجنة  الذي تعده  احلقائق 
املعنية واملقرر االنتهاء منه 
قبل 21 نوفمبر اجلاري، حيث 
اللجنة عرض اجلزء  ارتأت 
اخلاص بس���يناء في ضوء 

احلاجة امللحة لذلك.
وتضمن اجلزء اخلاص 
التقرير ما مت  بس���يناء في 
استخالصه من زيارات ميدانية 
ومعلومات تفصيلية موثقة 
حول اجلماعات املتطرفة في 
سيناء، مع رصد للعمليات 
اإلرهابية التي مت ارتكابها ضد 
املنشآت واألفراد واستهداف 

للمصالح االقتصادية.
كما كلف السيسي حكومة 
ابراهي���م محلب بدراس���ة 
ومناقش���ة اجل���زء اخلاص 
بسيناء في التقرير، مع عرض 
التي  مقترحات باإلجراءات 
سيتم اتخاذها بناء على ما 

ورد فيه.
الى ذلك، كش���ف محمد 
إدري���س س���فير مصر لدى 
أثيوبيا ومندوب مصر الدائم 
في االحتاد اإلفريقي عن زيارة 
مرتقبة للرئيس السيسي الى 

اديس أبابا.
ونقلت صحيفة »األهرام« 
عن إدريس قوله انه لم يتم 
حتديد موعده���ا حتى اآلن، 
وما إذا كانت س���تتم خالل 
مش���اركة الرئيس السيسي 
القم���ة اإلفريقية  في أعمال 
املقبلة أم ستكون منفصلة، 
الفتا الى ان���ه يجري العمل 
عليها حاليا وسيتم اإلعالن 
عن جميع تفاصيلها عندما 

يتم االتفاق بني اجلانبني.

القوات  ان  وش���دد على 
املس���لحة املصرية ال تعمل 
إال داخل حدودها، مؤكدا أن 
أمن وسالمة املنطقة الغربية 
هي مهمة اجليش املصري، 
مثلما ه���ي مهمته في تأمني 

حدود مصر.
وأضاف السيسي »على 
الرغم م���ن اقتصار عمليات 
اجلي���ش املص���ري داخ���ل 
حدوده في الوقت احلالي إال 
أن اجليش املصري مستعد 

حلماية أشقائه العرب.
وأع���رب عن اس���تيائه 
التي  الشائعات  الشديد من 
استهدفت قلب احلقائق من 
خالل الزعم بأن مقتل جنودنا 
في مذبحة الشيخ زويد كان 
في ليبيا وليس في س���يناء 
وذلك بغرض التش���كيك في 

مصداقيتنا.
وأض���اف: نحن ال نكذب 
مطلق���ا على ش���عب مصر، 
الغادرة  والعملية اإلرهابية 
كانت تهدف إلى التش���كيك 
في قدرات اجليش املصري، 
خاصة بعدما مت اإلعالن عن 
املناورة االستراتيجية »بدر 
2014« والتي جنحت جناحا 
كبيرا في حتقي���ق أهدافها 

املخططة.

القاه���رة � وكاالت: أك���د 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
انه س���يتم اتخاذ  السيسي 
املزيد من االجراءات إلخالء 
املنطقة احلدودية في شمال 
س���يناء، مش���يرا ال���ى أنه 
س���يقوم بتعوي���ض أهالي 
س���يناء مباليني اجلنيهات 
الى  التعويضات  وقد تصل 

مليار جنيه. 
وشدد السيسي خالل كلمة 
ألقاها على هامش حضوره 
مناورة نفذتها القوات اجلوية 
امس، ضمن فعاليات املناورة 
التي تنفذها  االستراتيجية 
القوات املسلحة »بدر 2014«، 
على أن »أهالي سيناء أهلنا 
ونحن مسؤولون عن تخفيف 
املعاناة عنه���م«، مؤكدا أن 
»التنمية في س���يناء حتتل 
أولوياتن���ا، وه���ذه التنمية 
ستستمر ولن ننتظر حتى 

يكون األمن كامال«. 
وأضاف ان أهل س���يناء 
تعاملوا مبنتهى الوطنية في 
أعقاب احلادث اإلرهابي الذي 
استهدف جنودنا في العريش، 
ولذلك الب���د أن يكون قلبنا 
عليهم، مشيرا الى انه »عندما 
يخرج أهالي سيناء من بيوتهم 
فالبد وان نعوضهم التعويض 
املناسب، ولن ننسى لهم هذه 

التضحية«.
وم���ن جهة اخ���رى، اكد 
الرئيس املصري ان أحدا ال 
يستطيع أن ميس مؤسسات 
الدولة املصرية، مشيرا إلى 
أو  عدم املس���اس بالشرطة 

القضاء أو اإلعالم.
وشدد السيسي على أن 
اجليش املصري جيش وطني 
إلى  شريف مخلص، مشيرا 
أن اجليش لم يتآمر على أحد 
بل ق���ام بحماية مصر »ألن 
مصر ل���و كانت وقعت كلنا 

سنقع«.
وأوض���ح أن اإلخوان لم 
يدركوا أن التحدي أكبر منهم 
وأنهم ال يستطيعون مواجهته 
مبفردهم بل مبس���اعدة كل 

املصريني.

)االهرام( الرئيس السيسي خالل استقباله أعضاء اللجنة القومية لتقصي احلقائق بشأن ثورة 30 يونيو في القاهرة امس 

األزهر: تكثيف القوافل الدعوية إلى سيناء لتحصينها من الفكر التكفيري
القاهرة ـ أ.ش.أ: ذكرت وكالة انباء الشرق 
االوسط الرسمية أن شيخ األزهر د.أحمد 

الطيب قرر تكثيف إرسال القوافل الدعوية 
إلى شمال وجنوب سيناء و»ذلك لتحصني 

الناس من الفكر التكفيري اإلرهابي الذي ال 
يقره اإلسالم وال يعترف بفاعليه«.

واوضحت الوكالة أن الطيب كلف وفدا 
بالتوجه إلى محافظتي جنوب وشمال 

سيناء لبحث حاجتهما من املعاهد األزهرية، 
واملساجد والدعاة والكليات األزهرية 

وتلبيتها فورا. ويضم الوفد كال من: وزير 
األوقاف د.محمد مختار جمعة، ووكيل 
األزهر عباس شومان، أمني عام مجمع 

البحوث اإلسالمية د.محيي الدين عفيفي، 

ورئيس جامعة األزهر عبداحلي عزب.
ونقلت الوكالة عن الطيب تشديده على 

»اعتبار ما يتم االتفاق عليه مع املسؤولني 
في سيناء شماال وجنوبا، أولوية قصوى 
يشرع في تنفيذها على الفور، لتحصني 

الناس من الفكر التكفيري اإلرهابي«، 
مشيرا الى طلبه من وزير األوقاف تغطية 
جميع املساجد هناك بدعاة األوقاف ومنع 

غير األزهريني من اعتالء املنابر، وذلك 
لسد كل املنافذ أمام اإلرهابيني الذين 

يتخذون من الدين ستارا إليهام الناس 
بأن ما يقومون به يخدم مصالح املسلمني 
ويعلى راية اإلسالم، الذي هو من أفعالهم 

اإلجرامية براء.

حذرته من »اللعب بالنار« بعد تعزيته الفلسطيني قاتل »غليك«

إسرائيل تعتبر عباس  »شريكاً لإلرهابيني والقتلة«
عواصم � وكاالت: حذرت 
اسرائيل الرئيس الفلسطيني 
محم���ود عباس م���ن »العب 
بالنار«، معتب���رة ان وصفه 
ال���ذي تتهمه  الفلس���طيني 
اس���رائيل مبحاول���ة اغتيال 
احلاخام يهودا غليك »شهيدا«، 
امر يجعله »شريكا لالرهابيني 

والقتلة«.
وكان الرئيس عباس وجه 
رسالة تعزية الى اسرة معتز 
حجازي )32 عاما( بعد مقتله 
املاض���ي برصاص  اخلميس 
التي  الشرطة االس���رائيلية 
قالت انه منفذ محاولة اغتيال 

غليك.
واعرب عباس في رسالة 
التي حصلت وكالة  التعزية 
فران���س برس على نس���خة 
منها عن »سخطه واستنكاره 
للجرمية البشعة التي تعرض 
لها الش���هيد معت���ز حجازي 

وال���ذي قتل فج���ر اخلميس 
املاضي على يد عصابات القتل 
واالرهاب في جيش االحتالل 

االسرائيلي البغيض«.
واعل���ن رئي���س الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتانياهو 
في بيان له انه »في الوقت الذي 
نحاول فيه تهدئة االوضاع، 
يرسل عباس تعازيه في مقتل 
ش���خص حاول تنفيذ عملية 
قتل مقيتة«. من جهته، اعتبر 
وزير اخلارجية االسرائيلي 
افيغدور ليبرمان ان رس���الة 
التعزية تشير الى ان عباس 
»شريك لالرهاب واالرهابيني 

والقتلة«.
وفي السياق ذاته، صرحت 
العدل تسيبي ليڤني  وزيرة 
لالذاع���ة العامة ب���ان عباس 
»يلعب بالنار« وانه »من غير 
املمكن ان يجوب العالم وهو 
يقول ان���ه يندد بالعنف وان 

يرسل من جهة اخرى رسائل 
تشجع عليه«.

وعل���ى الصعيد امليداني، 
اعلن نادي االسير الفلسطيني 
ان شرطة االحتالل االسرائيلية 
اعتقل���ت 23 فلس���طينيا في 
الق���دس الش���رقية بعد ايام 
من االشتباكات بني الشرطة 
وشبان فلسطينيني.  وجاءت 
االعتقاالت ف���ي االحياء التي 
تشهد الكثير من االشتباكات 
في: البلدة القدمية والعيسوية 

وشعفاط ووادي اجلوز.
 واغلقت شرطة االحتالل، 
امس، العديد من الطرق املؤدية 
حلي العيسوية وحي سلوان 
اللذين يش���هدان االشتباكات 
االكثر عنفا، بحس���ب مركز 
معلوم���ات وادي حل���وة في 
سلوان، واغلقت غالبية احملالت 
التجارية ف���ي احلي ابوابها، 
بينما نش���رت الش���رطة من 

تواجدها. وفي سياق متصل، 
اعتقل اجليش االسرائيلي 4 
م���ن مدينة اخللي���ل جنوبي 
الضف���ة الغربية، و4 آخرين 
من محافظة نابلس ش���مالي 
الضفة الغربية، ومواطنا من 
مدينة رام اهلل، واخر من مدينة 

جنني شمالي الضفة.
كما هدمت جرافات االحتالل 
ثالثة بيوت يزيد عمرها على 
مئة عام جنوب مدينة نابلس 
من اجل اخالء الس���كان منها 

لصالح املستوطنني.
وقال شهود عيان لوكالة 
االنب���اء الكويتية )كونا( ان 
قوات كبيرة من قوات االحتالل 
حاصرت خربة الطويل جنوب 
نابلس وشرعت اجلرافات بهدم 

املنازل املوجودة فيها.
واضافوا ان قوات االحتالل 
فرضت طوقا عس���كريا على 
املنطقة ومنعت املواطنني من 

االقتراب منها. الى ذلك، شارك 
العش���رات من الفلسطينيني 
في قطاع غ���زة، في تظاهرة 
احتجاجية، دعت اليها حركة 
»حماس«، نصرة للمس���جد 
األقصى، ورفضا لالعتداءات 

االسرائيلية بحقه.
وندد املشاركون باالعتداءات 
االس���رائيلية املتكررة على 
املسجد األقصى، مطالبني األمة 
العربية واالسالمية بالتحرك 
لوق���ف سياس���ة االعتداءات 

االسرائيلية جتاه األقصى. 
ومن جانب اخ���ر، أكدت 
مصادر امنية اس���رائيلية ان 
حماس اعتقلت في قطاع غزة 
خمسة اش���خاص لالشتباه 
بضلوعهم في اطالق القذيفة 
القطاع قبل  الصاروخية من 
يومني باجتاه اراضي مجلس 
اش���كول االقليمي في النقب 

الغربي.

احلاسي يطالب بـ »انتخابات جديدة«

كييڤ حتذّر من تواجد عسكري روسي »كثيف« على احلدود

أوروبا تدعو روسيا إلى احترام وحدة أوكرانيا 
وموسكو: نحترم خيار األقاليم االنفصالية

اجليش الليبي يتهم »درع ليبيا« 
بنشر الفوضى في بنغازي

الرجل القوي اجلديد في بوركينا فاسو
يفسح املجال أمام سلطة انتقالية مدنية

عواصم � أ.ف.پ وكونا: أعربت روسيا عن 
احترامه����ا للخيار االنتخابي لس����كان االقاليم 
االنفصالية في شرق اوكرانيا، في الوقت الذي 
عبر فيه االحت����اد االوروبي واالمم املتحدة عن 

رفضهما لهذه االنتخابات.
وذكرت وزارة اخلارجية الروسية في بيان 
امس ان »روسيا حتترم حق الناخبني في شرق 
اوكراني����ا في التعبير ع����ن ارادتهم عن طريق 
صناديق االقتراع«. ودعت الى »استثمار نتائج 
االنتخابات من اجل اقامة حوار بني الس����لطات 
املركزية في كييڤ وممثلي االقاليم الش����رقية 

املنتخبني في االقاليم الشرقية«.
وش����ددت على »استعداد روس����يا ملواصلة 
جهودها في معاجلة النزاع في ش����رق اوكرانيا 
دون ان يتضمن اي اش����ارة الستعداد موسكو 

لالعتراف رسميا بنتائج هذه االنتخابات«. 
 وفي س����ياق متصل، دعت روسيا اوكرانيا 
الى وقف عملياتها العسكرية في الشرق، قائلة 
ان قادة االنفصاليني لديهم »السلطة« الضرورية 
الج����راء محادثات مع كييڤ.  وقال نائب وزير 
اخلارجية الروسي، غريغوري كراسني لوكالة 
»تاس« الرسمية لالنباء ان القادة االنفصاليني 
»لديهم السلطة الضرورية القامة حوار واسع 

مستدام مع سلطات كييڤ«.
 ورفض كراسني التهديدات االوروبية بفرض 
عقوبات جديدة، قائال »ان لغة العقوبات وسيلة 
غير بناءة اطالقا حلل اخلالفات«، حسب ما نقلت 
عنه وكالة انترفاكس. وقال »ان التاريخ اثبت 
ذلك«.  واكد اس����تعداد موسكو ملساعدة كييڤ 
واالنفصاليني في شرق اوكرانيا على التوصل الى 
حل.  وفي املقابل، رفض املفوض السامي لالحتاد 
االوروبي لشؤون السياسة اخلارجية والدفاع 
فيدريكا موغيريني االعتراف بهذه االنتخابات 
على اساس انها غير شرعية ولم جتر على اساس 

التشريعات االوكرانية.
م����ن جانبها، اعلنت املتحدثة باس����م وزارة 
اخلارجية األميركية جني بساكي كذلك ان واشنطن 

ل����ن تعترف بنتائج االنتخاب����ات ودعت الدول 
االخرى الى تبني هذا املوقف. 

وقال وزير اخلارجي����ة االملاني فرانك فالتر 
شتاينماير، ان االنتخابات تخالف »نص وروح« 
اتفاق للس����الم مت التوصل اليه بدعم دولي في 
س����بتمبر املاضي بهدف انهاء احلرب في شرق 
اوكرانيا، وحث روس����يا عل����ى احترام »وحدة 
اوكرانيا«.  وقال شتاينماير في تغريدتني هما رد 
الفعل االول على االنتخابات »سنحكم على روسيا 
على اساس تصريحاتها بان وحدة اوكرانيا لن 
متس«. بدوره، وصف االمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
في ش����رق اوكرانيا بانها »تشكل انتهاكا جديا 

التفاقيات مينسك للتسوية في اوكرانيا«.
وكانت جلنة االنتخابات املركزية في اقليم 
دونيتسك االنفصالي قد اعلنت عن فوز الكسندر 
زاخارتشينكو مبنصب الرئاسة بعد حصوله على 
70% من اص����وات الناخبني فيما حصل حتالف 
)جمهورية دونيتس����ك( على اغلبية املقاعد في 
البرملان. وقالت وكالة انباء »تاس« الروسية ان 
مرشح الرئاسة في اقليم لوغانسك االنفصالي 
ايغور بلوتنيتسكي حصل على 69% من اصوات 
الناخبني وحظي حزب السالم الذي يتزعمه بدعم 

24% من الناخبني.
وقال الكسندر زخارشنكو الرئيس املنتخب 
جلمهورية دونيتسك الشعبية املعلنة من جانب 
واحد، في تصريحات للصحافيني امس »اوكرانيا 
ال تريد الس����الم كما تزع����م. واضح انها تلعب 
لعبة مزدوجة«. وفي خضم االنتخابات باملناطق 
االنفصالية، حتدث اجليش االوكراني عن حتركات 
»كثيفة« لقوات روس����ية ونقل عتاد في اجتاه 

شرق اوكرانيا االنفصالي.
وقال املتحدث العس����كري االوكراني اندري 
ليسنكو في مؤمتر صحافي امس االول »هناك 
انتش����ار كثيف للعتاد العسكري وقوات العدو 
من االراضي الروسية نحو املنطقة التي يسيطر 

عليها املتمردون« في شرق اوكرانيا.

طرابلس وكاالت: قال آمر القوات اخلاصة في 
اجليش الليبي فضل احلاسي »إن وحدات اجليش 
والصاعقة عثرت على كشوف بأسماء منتسبي 
قوات تابعة لدرع ليبيا داخل معسكر 17 فبراير 
في مدينة بنغازي، تبني صرف مبالغ مالية لهم 

من أجل نشر الفوضى باملدينة« حسب قوله.
وأكد احلاسي في تصريح صحافي امس قائال: 
»إن منتسبي الدروع تصرف لهم مبالغ شهرية 
بقيمة 2500 دينار شهريا، من أجل القيام بعمليات 
لنشر الرعب والفوضى والقتل في مدينة بنغازي«. 
من جهة اخرى، حث اجليش الليبي، مساء امس 
االول، السكان على اخالء حي رئيسي في بنغازي 
يوجد به امليناء البحري للمدينة بينما يستعد 
لعملية عس����كرية ضد ميليش����يات مسلحة في 
ثاني اكبر مدينة في ليبيا. وقال احمد املسماري 
املتحدث باسم هيئة اركان القوات املسلحة »رئيس 
االركان يطلب من جميع س����كان حي الصابري 
مغادرته«، والذي يع����د اهم منطقة جتارية في 
بنغازي ويوجد ب����ه امليناء البحري الذي تصل 

اليه واردات القمح والبنزين.
طالب رئيس احلكومة الليبية غير املعترف 
بها دوليا عمر احلاسي باجراء انتخابات تشريعية 
جديدة، معتبرا ان ذلك امر البد منه لوضع حد 
للفوضى التي تعاني منها البالد، متهما البرملان 
املنتخب وحكومة عبداهلل الثني بدعم »املشروع 

االنقالبي« للواء املتقاعد خليفة حفتر.
واكد احلاس����ي، في مقابلة مع وكالة فرانس 

برس بثت ام����س، ان »البرملان املنتخب لم يعد 
مقبوال في ليبيا. فقد شرعيته، نحن بحاجة الى 

انتخابات جديدة«.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس النواب 
الليبي املنعقد في طبرق ش����رقي البالد، عقيلة 
صالح ان اجليش الليبي يسيطر على معظم مدينة 
بنغازي ويحظى بدعم الشباب، نافيا مشاركة أي 

طائرات اجنبية في عمليات اجليش.
واكد صالح مقابلة مع وكالة األناضول، نشرت 
امس، ان »احلرب القائمة ليس����ت ضد الليبيني، 
إمنا هي حرب ضد مجموعات خارجة عن القانون 
تري����د تدمير ليبيا«. وعن الوضع في طرابلس، 
بني انه »حتى اآلن لم توضع أي خطة واضحة 
لتحرير طرابلس، ولكن عند االنتهاء من عملياتنا 

في بنغازي بالكامل سنقوم بدراسة األمر«.
واش����ار الى ان مجلس النواب سيصدر في 
األيام القادمة قرارات حاسمة في صالح الشعب 
الليبي، منها: قانون العدالة االنتقالية، وقانون 
العزل السياسي. واشار رئيس مجلس النواب 
الليبي الى أن »مجلس النواب لم يقم بتكليف أي 
قوة لفض النزاع احلاصل في اجلنوب«، معتبرا 
ان »كل من ال ينصاع ملجلس النواب خارج عن 
الشرعية«. ولفت بالقول »نحن لن نسمح بتدخل 
فرنس����ا في جنوب ليبيا، وحتى عندما طالبنا 
بالتدخل الدولي لم نطلب تدخال لضرب الليبيني 
وإمنا حلماية املدنيني وتقدمي املساعدات وتقدمي 

الدعم للجيش الليبي«.

واغادوغو � أ.ف.پ: بدا الرجل القوي اجلديد 
في بوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل اسحق 
زيدا الذي يحظى بدعم اجليش وكأنه يفسح 
املجال أمام إقامة حكومة انتقالية برئاسة مدني، 
وذلك بعد لقاء مع أعضاء السلك الديبلوماسي 
في واغادوغو امس. وصرح زيدا للديبلوماسيني 
بان »السلطة التنفيذية ستكون برئاسة هيئة 
انتقالية في إطار دستوري«، مضيفا »ان هذه 
الهيئة االنتقالية ستكون برئاسة شخص يحظى 

بتوافق كل األطراف«.
ول���م يح���دد زي���دا ج���دول العم���ل أمام 
الديبلوماس���يني إال انه اعرب عن أمله في ان 

تكون املهلة »اقصر ما ميكن«.
وكان زيدا تباحث أيضا مساء امس األول 
مع سفراء فرنسا والواليات املتحدة واالحتاد 
األوروب���ي لكن لم يتس���رب ش���يء عن تلك 
املناقشات في حني رفض الديبلوماسيون اإلدالء 
ب���أي تصريح. وتناقش زي���دا أيضا مع جان 
باتيست ويدراوغو الذي كان رئيس البالد بني 

1982 و1983 قبل ان يطيح به انقالب.
وكان زيدا قد جدد مساء امس األول التزامه 
بعملي���ة انتقالية بالتش���اور مع كل مكونات 
املجتمع. وقال في بيان باسم اجليش ان »احلكم 

ال يهمنا وحدها تهمنا املصلحة العليا لالمة« 
وأضاف انه »سيتم تشكيل هيئة انتقالية مع 
كل الكيانات التي سيتم االتفاق عليها في توافق 
واسع س���تحدد مدتها«. وميدانيا، استعادت 
ش���وارع العاصمة واغادوغو، امس، حركتها 
الكثيرة  النارية  الدراجات  العادية خصوصا 

التي جتوب الشوارع باستمرار.
والحظ مراس���ل فرانس برس ان السوق 
الكبير الذي يعتب���ر القلب التجاري النابض 
واملغلق منذ ستة ايام بسبب االحداث االخيرة، 

فتح مجددا وكذلك املصارف.
وجاء ذلك، بعد ان ش���هدت العاصمة يوما 
مضطرب���ا، امس األول، حي���ث فرق اجليش 
بالغازات املس���يلة للدموع وإطالق النار في 
الهواء االف املتظاهرين احملتجني على توليه 
السلطة في ساحة األمة التي حتولت إلى مكان 

رمزي حلركة االحتجاج الشعبي.
إلى ذلك، جلأ الرئيس الس���ابق لبوركينا 
فاس���و، بليز كومباوري إلى ياموسوكرو في 
ساحل العاج املجاورة والتي يحكمها صديقه 
احلسن وتارا، حيث كان وصل إليها اجلمعة 
املاضية وهو يقيم حاليا في مس���كن للدولة 

مخصص للضيوف األجانب.
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ضغوط على أوباما إلنقاذ رئاسته عشية االنتخابات النصفية

فمع ظهور احتمال تولي 
اجلمهوري���ن األغلبية في 
الكونغرس، قال  مجلس���ي 
أحد املطلع���ن من العاملن 
السابقن في البيت األبيض 
ال���ذي انخفضت  أوباما  إن 
شعبيته رمبا يقرر أنه ليس 
لديه ما يخس���ره من خالل 
إجراء تغييرات كاسحة في 
فريق العامل���ن وهو األمر 
الذي قد يوح���ي بأنه جاد 

في البدء من جديد.
وقد طلب دينيس ماكدونو 
رئيس هيئ���ة العاملن في 
البيت األبيض سرا من كبار 
مساعديه إبالغه مبا إذا كانوا 
ين���وون البقاء ضمن فريق 
أوباما في السنتن االخيرتن 
من رئاسته، وبقاء ماكدونو 
نفسه الذي يعمل مع أوباما 
منذ م���دة طويل���ة موضع 

تكهنات متنامية.
وإذا رحل فإن ذلك سيوحي 
أوباما يجري تعديالت  بأن 
تتجاوز التغييرات السطحية، 
ويقول مقربون من الرئيس 
إن ماكدونو أوضح أنه يفضل 
البقاء وإن الرئيس لن يغيره، 
لكن ال أحد يستبعد أن يقرر 

ماكدونو نفسه الرحيل.
وت���رددت تكهن���ات أن 
رون كلن الذي عينه أوباما 
مؤخرا مس���ؤوال عن إدارة 
أزمة اإليبوال قد يكون مؤهال 

خلالفة ماكدونو.

القائم���ة  وتتضم���ن 
القانوني للبيت  املستشار 
األبيض جون بودستا ومديرة 
االتصاالت جينيفر بامليري 
وهما من األعضاء السابقن 
إدارة بي���ل كلينتون  ف���ي 
ورمبا يتم اقتناصهما حلملة 
هيالري كلينتون إذا قررت 
خوض انتخابات الرئاس���ة 

عام 2016.
ما يتوقعه بعض املقربن 
من أوبام���ا اآلن هو نزوح 
بطيء ميكن أن يحدث على 
مدى ش���هور لكنه يتجنب 
إلقاء اللوم صراحة على أحد 
في املش���اكل التي واجهتها 

اإلدارة.
ورمبا ميثل أحد املؤشرات 
على مدى اهتمام أوباما بالفكر 
اجلديد في اختياره ملن يخلف 

وزير العدل إيريك هولدر.
ومن األسئلة املطروحة 
أيض���ا م���ا إذا كان أوبام���ا 
س���يطرح نفسه في صورة 
جديدة. ويرى دينيس روس 
كبير مستشاري أوباما سابقا 
الش���رق األوسط األمر  في 
على نحو مختلف، فقد قال 
إن الرئيس لن يكون أمامه 
خيار يذكر سوى التواصل 
مع أعض���اء الكونغرس إذا 
تفاوضت إدارته على صفقة 
نووية مع إيران واحتاجت 
ملوافقة الكونغرس على رفع 

العقوبات.

من رئاسته.
وق���ال ج���اي كارن���ي 
السكرتير الصحافي السابق 
ألوباما »ستحدث تغييرات 
دوما في العاملن هنا وهناك« 
خاصة بن من خدموا لفترة 
طويلة، لكنه أضاف »ليس 
من أسلوبه أن يفعل ذلك، ال 

أتوقع تغييرا كبيرا«.
لكن املؤيدين واملنتقدين 
يقولون إن العثرات األخيرة 
التي حدثت في معاجلة أزمة 
مرض إيبوال واالستراتيجية 
اخلاص���ة بتنظي���م الدولة 
اإلس���المية »داعش« تؤكد 
ضرورة إج���راء تغييرات 
كبرى في البيت األبيض حيث 
القرارات اخلاصة  أصبحت 
بالسياسات مركزة بدرجة 

تكاد تكون غير مسبوقة.
وقالت جن هارمان العضو 
السابق في الكونغرس عن 
كاليفورنيا والتي يستشيرها 
البيت االبيض بانتظام »يجب 
عليه أن يفكر في إعادة أسلوب 
فريق املنافسن. وجود ناس 
لهم آراء مختلفة في الغرفة 

سيكون مفيدا«.
ومع ذل���ك ف���إن أوباما 
الذي اش���تهر بكونه مواليا 
ملن يوالونه أبدى عزوفا عن 
االستغناء عن كبار العاملن 
الذين خرجوا  معه، فأغلب 
من البيت االبيض منذ توليه 

منصبه خرجوا طواعية.

واش���نطن � رويت���رز: 
أصبح في حك���م املؤكد أن 
الرئي���س األميركي  يجري 
باراك أوباما تعديالت لفريق 
العاملن معه بعد انتخابات 
الكونغرس التي جتري اليوم 
ويرجح أن تسفر عن خسائر 
الدميوقراطي ورمبا  حلزبه 
تزيد الضغوط عليه لكي يبدأ 
بداية جديدة النقاذ ما تبقى 

من رئاسته.
وتشير التنبؤات الى أن 
اجلمهوري���ن الذين جعلوا 
من ضعف شعبيته قضية 
أساس���ية ف���ي االنتخابات 
أصبح���وا ف���ي وضع قوي 
يؤهله���م للف���وز باملقاعد 
الستة التي يحتاجون إليها 
النتزاع األغلبية في مجلس 
الشيوخ من الدميوقراطين، 
ومن املتوقع أيضا أن تزداد 
األغلبية التي يتمتعون بها 

في مجلس النواب.
لكن مس���اعدين سابقن 
وحالين في البيت االبيض 
يقولون إنه حتى إذا ثبتت 
صح���ة هذا التنب���ؤات فإن 
أوباما سيقاوم على األرجح 
الدعوات التي تطالبه بتغيير 
فريق العاملن معه بالكامل 
في السنتن األخيرتن من 
فترة رئاسته وهو ما سيمثل 
حتوال كبيرا عن التغييرات 
التي أمر بها من سبقوه في 
الرئاسة في أعقاب انتكاسات 

مماثلة في االنتخابات.
لكن من غي���ر املعروف 
ما إذا كانت الدماء اجلديدة 
ستكفي ملساعدة الرئيس بعد 
تقلص سلطاته على التغلب 
على خصومه في الكونغرس 
والدفع مبب���ادرات جديدة 
لتعزيز التركة التي سيخلفها 
عند مغادرة البيت االبيض 

في نهاية رئاسته.
وفي الوقت نفس���ه ثمة 
ش���كوك فيما إذا كان أوباما 
سيستجيب للتحوالت مبا 
أكثر أهمية  يعتبر عالج���ا 
ألسلوبه االنعزالي في القيادة 
للتعامل مع الواقع اجلديد في 
الكونغرس واألزمات املتوالية 

في اخلارج.
ويق���ول بعض املطلعن 
اإلدارة األميركية  من داخل 
ومن خارجه���ا إن الرئيس 
املعروف باحلذر رمبا ميانع 
القيام بتغيير جوهري  في 
في مساره في الربع األخير 

)أ.ف.پ( باراك اوباما بعد خطابه في حملة لدعم املرشح الدميوقراطي توم وولف ملنصب حاكم بنسلفانيا 

بيروت: تشهد الواليات المتحدة 
انتخابات تشريعية مهمة اليوم، وهي 

االنتخابات األخيرة على الصعيد الوطني 
قبل انتهاء والية الرئيس باراك أوباما. 

وسيتم التجديد لكل مجلس النواب 
ونحو ثلث مجلس الشيوخ، لكن الغالبية 

الجديدة مرتبطة فقط بـ 10 واليات تختار 
مرشحين جددا لمجلس الشيوخ تبدو 
نتيجتها غير محسومة حيث يخشى 

الديموقراطيون تصويتا مصيريا يكون 
بمثابة عقاب لرئيس الواليات المتحدة. 

فما هي األسباب التي جعلت أوباما 
يخسر شعبيته؟ 

عدد كبير من مؤيدي أوباما يلقون 
المسؤولية على الجمهوريين وحمالتهم، 
والبعض يرى أن السبب هو االقتصاد، 

أو خطة أوباما للرعاية الصحية، أو 
السياسة الخارجية.

لقد كان الجمهور األميركي يثق 
بالسياسة الخارجية ألوباما، لكن 

هذه الثقة اهتزت مع قضية سنودن، 
وتصدعت مع عدم تنفيذ أوباما تهديده 

بالهجوم على سورية الخريف الماضي، 
ونتيجة مواقفه من أحداث أوكرانيا 

والعراق. وكل استطالعات الرأي تشير 
الى أن نسبة التأييد للسياسة الخارجية 

ألوباما ال تتعدى %35.
وفي القضايا الخارجية تبرز قضية 

»داعش« التي صارت قضية في 
االنتخابات، خاصة بسبب عدم تأييد 

كثير من األميركيين لسياسة أوباما نحو 
هذا التنظيم . ويتركز االختالف بين 

أوباما والكونغرس على نقطتين: 
األولى: مدى صالحية أوباما إلرسال 

طائرات تضرب »داعش«، من دون إعالن 
أن ذلك »حرب«.

والثانية: يختلف أعضاء في الكونغرس، 
وخاصة من الحزب الجمهوري، مع أوباما 

ألنهم يريدون إرسال قوات برية. 
ويوجد شبه إجماع اآلن على عدم نجاح 
استراتيجية أوباما نحو تفكيك وتدمير 
»داعش« نهائيا. ويقول مسؤولون في 
اإلدارة األميركية إن هناك حاجة لمزيد 
من الوقت إلنجاز هذه المهمة المعقدة، 
مثل تدريب القوات العراقية والسورية. 

ويعني هذا أن الحملة العسكرية التي أمر 
بها الرئيس ال يمكنها تحقيق أهدافها 

المعلنة«. وبينما يواصل »داعش« تعزيز 
قوته في محافظة األنبار في العراق، 

ويحاصر مدينة كوباني الكردية السورية، 
تتضح للعيان نقاط الضعف الرئيسية في 

الحملة التي تقودها الواليات المتحدة، 
ومن بينها فشل الضربات الجوية في 
وقف تقدم تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
الوقائع الراهنة باألرقام في مجلسي 

الكونغرس األميركي هي كالتالي: مجلس 
الشيوخ عدد مقاعده 100، الحزب 

الديموقراطي لديه أغلبية المقاعد، 53 
مقعدا مقابل 45 للحزب الجمهوري.

سيصوت األميركيون اليوم من أجل 
انتخاب 36 مقعدا من أصل 100، وهذا 

يعني أن ميزان القوى في مجلس 
الشيوخ مرجح بشكل كبير باالنقالب 

لصالح الحزب الجمهوري في ظل 
المستجدات السياسية واالقتصادية 

الراهنة، إذ يكفي الجمهوريين المحافظة 
على مقاعدهم وانتزاع ستة مقاعد فقط 

ليسيطروا على المجلس. أما مجلس 
النواب فيبلغ عدد مقاعده 435، الحزب 

الجمهوري لديه أغلبية المقاعد 234 
مقعدا مقابل 201 للحزب الديموقراطي. 
سيصوت األميركيون من أجل انتخاب 

مجلس نواب جديد بكامل المقاعد. 
وجميع استطالعات الرأي تشير الى 
قدرة الجمهوريين على الحفاظ على 

هيمنتهم في هذا المجلس.
وفي حال حصول هذا السيناريو المرجح 

جدا، أي سيطرة الحزب الجمهوري 
المعارض إلدارة أوباما الديموقراطية 

على مجلسي الكونغرس، سيعني ذلك 
خطوة جمهورية كبيرة في طريق 

انتزاع البيت االبيض من الديموقراطيين 
في االنتخابات الرئاسية المقبلة عام 

2016، ولكنه يعني أيضا تكريس حالة 
الشلل في اتخاذ القرارات المصيرية 

الكبرى الداخلية والخارجية التي سادت 
خالل معظم والية أوباما بسبب إصرار 

الجمهوريين على عرقلة خطط الرئيس، 
وهذا ما سيؤدي حتما الى سنتين من 

الضباب السياسي في واشنطن.
وسوء هذه العالقة والتباين في المواقف 
سيحرمان واشنطن الكثير من القرارات 

المصيرية في السياسة الخارجية 
وسيزيدان حيرة أصدقائها األوروبيين 

والعرب في ملفات ساخنة عديدة لم 
يعد من الممكن تجاهلها سواء أكان ذلك 

النووي اإليراني أو األزمات في شرق 
أوكرانيا وسورية والعراق وفلسطين.
وثمة عدد من الملفات المطروحة مثل 
االتفاق النووي مع إيران مع احتمال 

تجدد المطالبة بتشديد العقوبات على 
إيران، والوجود األميركي في أفغانستان، 
والعالقة مع الصين إذا ظل الجمهوريون 

مصرين على بيع تايوان أجهزة معينة.
ومن المحتمل أن يعاد النظر في تقليص 

الموازنة العسكرية، والتصويت على 
استخدام القوة العسكرية ضد »داعش«، 

مما قد ينذر بحرب طويلة مع احتمال 
عودة الجنود األميركيين الى منطقة 

الشرق األوسط.

اجلمهوريون نحو »السيطرة«
وأوباما إلى »املساكنة«

حتليل إخباري

التحالف يواصل غاراته على عني العرب لدعم املقاتلني األكراد
و»داعش« يعلن السيطرة على ثاني أكبر حقل للغاز في سورية

بوسط البالد وهو ثاني حقل 
للغاز يسيطرون عليه خالل 
اسبوع بعد معارك مع القوات 

احلكومية.
وقال موقع سايت الذي 
يتاب���ع مواق���ع احلركات 
اجلهادية على اإلنترنت ان 
التنظيم املتش���دد نشر 18 
صورة على وسائل التواصل 
االجتماعي تظهر فيها راية 
الدولة االس���المية مرفوعة 
على حقل جحار للغاز الى 
جان���ب عدد م���ن العربات 
املقاتلون  وأس���لحة متكن 

من االستيالء عليها.
التنظيم س���يطر  وكان 
على حقل الش���اعر � وهو 
أكبر حجما � في 30 اكتوبر 

املاضي.
في ه���ذه األثناء، اعلنت 
سنغافورة أمس انها ستقدم 
الدعم العسكري للتحالف 
الدول���ي بقي���ادة الواليات 
املتح���دة حملارب���ة تنظيم 
الدولة االسالمية »داعش« 
غي���ر انها لن تش���ارك في 
القتالية، وقال  العملي���ات 
وزير الدفاع نغ انغ هن امام 
البرملان ان القوات املسلحة 
لسنغافورة سترسل ضباطا 
الى مقرات القيادة املركزية 
االميركية والقوات املشتركة 
التي تقود احلملة في العراق 

وسورية.
الق���وات  وستنش���ر 
السنغافورية ايضا طائرة 
آر  بوين���غ كي.س���ي-135 
التي تقوم  س���تراتوتانكر 
بتزويد الوقود جوا، وفريقا 

من خبراء حتليل الصور.
 واكد نغ ان���ه »لن يتم 
ارس���ال ق���وات قتالية الى 
العراق وسورية، بل ان جنود 
القوات املسلحة السنغافورية 
سيعملون من دول مجاورة 
ال���ى جانب ق���وات ائتالف 
اخرى« دون ان يحدد عدد 

اولئك اجلنود.
في غض���ون ذلك، اعلن 
وزي���ر الدفاع الكندي روب 

نيكلسون أن مقاتالت كندية 
نفذت ضربة جوية أمس األول 
للمرة االولى منذ انضمامها 
الشهر املاضي الى التحالف 
الدولي. واضاف نيكلسون 
في بيان أن مقاتلتن كنديتن 
اهدافا  سي إف-18 هاجمتا 
للجماعة املتشددة باستخدام 
قنابل موجه���ة بالليزر في 
الفلوجة في  محيط مدينة 
مهمة استغرقت اربع ساعات 
قبل ان تعودا بس���الم الى 

قاعدتهما.
ميداني���ا، تبنى تنظيم 
»الدولة االسالمية« تفجير 
سيارتن مفخختن في بغداد 
أمس االول، استهدفت احداهما 
خيمة عزاء يؤمها ش���يعة، 
قبل يومن من احياء مئات 
اآلالف منهم ذكرى عاشوراء، 
بحسب بيان تداولته مواقع 

جهادية.
 ووقع التفجيران االحد 
قرب نقطة تفتيش في منطقة 
الس���عدون وس���ط بغداد، 
وخيمة عزاء حسينية في 
مدينة الصدر ذات الغالبية 
الش���يعية في شمال شرق 
العاصم���ة، واديا الى مقتل 
18 شخصا على االقل، تزامنا 
الق���وات االمنية  اتخاذ  مع 
اجراءات مش���ددة للحؤول 
دون تكرار التفجيرات الدامية 
التي استهدفت الشيعة خالل 
احملرم وعاشوراء في االعوام 

املاضية.
هذا وقد وضعت القوات 
االمنية في حال »انذار شديد« 
عشية احياء الشيعة اليوم 
ذكرى عاشوراء، السيما في 
بغداد ومدينة كربالء، حتسبا 
لهجمات قد ينفذها تنظيم 

»الدولة االسالمية«. 
الس���لطات   ونش���رت 
العراقية عشرات اآلالف من 
عناصر اجليش والشرطة 
واالمن ف���ي بغداد وكربالء 
وعلى الطريق بينهما، وقامت 
باغالق بع���ض املناطق في 

العاصمة.

الت���ي دم���رت بالكامل ولم 
يعرف عددها كانت متجهة 
نح���و مدينة ع���ن العرب 
ملؤازرة مقاتلي التنظيم في 
املدينة«. وذكر ان 20 عنصرا 
ينتمون الى التنظيم قتلوا 
في غارات للتحالف امس على 
كوباني وريف منبج ومدينة 
امليادين في دير الزور، بينما 
قتل اربعة عناصر آخرون في 
اشتباكات في كوباني حيث 
قتل ايضا مقاتالن كرديان.

وفي تطور ميداني آخر، 
أعلن مقاتلو الدولة االسالمية 
أمس أنهم سيطروا على حقل 
للغاز ف���ي محافظة حمص 

 � عواص���م � رويت���رز 
أ.ف.پ: لم تهدأ املعارك في 
مدينة عن العرب السورية 
أمس وشوهدت أعمدة الدخان 
تتصاع���د فوقه���ا نتيجة 
لالشتباكات التي وقعت بن 
املقاتلن االكراد، وبن تنظيم 
الدولة اإلسالمية »داعش«. 
وشهدت املدينة التي يسميها 
االك���راد »كوبان���ي« تبادال 
النار واش���تباكات  الطالق 

على محاور عدة.
وقامت قوات البيشمركة 
االتية من اقليم كردس���تان 
الع���راق، بقصف جتمعات 
لتنظيم »الدولة االسالمية« 

في املدينة.
وأعلنت »وحدات حماية 
الش���عب« الكردي في بيان 
االول عل���ى حس���ابها على 
»تويتر« ان »قوات البيشمركة 
شاركت في عملية مشتركة 
م���ع وحداتنا واس���تهدفت 
االرهابين املتمركزين قرب 
كوباني باملدفعية الثقيلة«.

وعالوة على االشتباكات 
تواصلت غ���ارات التحالف 
الدولي بقيادة واش���نطن، 
القي���ادة املركزية  واعلنت 
للجيش االميركي ان طائرات 
التحالف دمرت آليات تابعة ل� 
»الدولة االسالمية« في شمال 
سورية كانت في طريقها الى 

عن العرب.
ومن جهته، قال املرصد 
السوري حلقوق االنسان: 
التحالف  »قصفت طائرات 
العرب���ي ع���دة   � الدول���ي 
عرب���ات تابع���ة لتنظي���م 
الدولة االس���المية بعضها 
مزود برشاشات ثقيلة في 
منطقة القرة بالريف الغربي 
ملدينة منبج الواقعة في ريف 
حلب الش���مالي الشرقي ما 
ادى ملصرع وجرح عدد من 

مقاتليه«.
ونقلت وكال���ة فرانس 
برس ع���ن املرصد قوله ان 
الغارات وقعت بعد منتصف 
ليل أمس األول، وان »االليات 

حركة نداء تونس: سنعيد العالقات
مع سورية فور تشكيل احلكومة

أردوغان يتهم وسائل إعالم دولية
بشن حرب نفسية ضد تركيا

تونس- وكاالت: تعهد األمن العام حلركة 
نداء تونس الطيب البكوش، احلزب الفائز 
في االنتخابات التشريعية األخيرة، بالعمل 
على إعادة العالقات مع الشقيقة سورية فور 

تشكيل احلكومة اجلديدة.
وقال البكوش في مقابلة مع قناة سكاي 
ني���وز عربية أم���س »إن قط���ع العالقات 
الديبلوماس���ية مع سورية هو من األخطاء 
الديبلوماسية والسياسية الفادحة ولذلك كنا 

ضده فنحن مع إعادة هذه العالقات«.
وأضاف البكوش »إن دور تونس وثوابت 
الديبلوماسية التونسية من الناحية املبدئية 
ليس ف���ي قطع العالقات وإمن���ا بأن تقوم 
بالوساطة وأن تبحث عن احللول وأن تكون 
عامل توفيق بن املتناقضات في العالم العربي 
ال أن تكون طرف���ا في الصراع كما أن قطع 
العالقات مع سورية أضر مبصالح التونسين 

املقيمن فيها«.
وفي الش���أن الداخلي التونس���ي رفض 
البكوش أن يقوم الرئيس احلالي املنصف 
املرزوقي بتكليف تشكيل احلكومة اجلديدة 
مؤكدا أن الرئيس الذي س���ينتخبه الشعب 
في االنتخابات املقبلة هو من يجب أن يكلف 

من يشكل احلكومة.
وكانت حرك���ة نداء تون���س فازت في 

االنتخابات التشريعية األخيرة بأغلبية مقاعد 
البرملان وحصلت على 85 مقعدا متقدمة على 
حركة النهضة كما تشير االستطالعات إلى 
تقدم مرش���حها الباجي قائد السبسي على 
الرئاسية  باقي املرش���حن في االنتخابات 

املقرر إجراؤها قريبا.
وفي هذا السياق، صارت كلثوم كنو ظاهرة 
فريدة بعد أن أصبحت التونسية الوحيدة 
التي قبلت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
ترشيحها خلوض انتخابات الرئاسة. وتستعد 

ملنافسة السبسي. 
وستخوض كلثوم كنو القاضية السابقة 
ورئيسة احتاد القضاة التونسين انتخابات 
الرئاسة مس���تقلة بغير دعم من أي حزب 
سياسي لكنها واثقة من الفوز بثقة الناخبن 

التونسين.
وكانت تونسية أخرى تدعى بدرة قعلول 
كانت قد أعلنت عزمها الترشح في انتخابات 
الرئاسة لكنها لم تنجح في جمع العشرة آالف 
توقيع من الناخبن التي تشترطها مفوضية 

االنتخابات لقبول أوراق كل مرشح.
وكانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
قد رفضت قبول أوراق ترشيح امرأة ثالثة 

هي آمنة منصور القروي.

أنقرة � أ.ش.أ: اتهم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، وسائل اإلعالم العاملية بأنها 
تشن »حربا نفسية« ضد بالده، منتقدا وسائل 

إعالم محلية الشتراكها في هذه احلملة.
وقال أردوغان � في كلمة القاها أمس في 
إحدى اجلامعات في اسطنبول ونقلتها صحيفة 
»حرييت« التركية على موقعها اإللكتروني 
� »تركيا ليس���ت الدولة التي ستنحني أمام 
شبكات اخليانة احمللية أو عمليات التصورات 

اخلارجية«.
واستش���هد أردوغ���ان على م���ا وصفه 
»باألكاذي���ب« املتعلقة بعدد م���ن القضايا، 
ومن بينها س���جل تركيا حلرية الصحافة، 
وموقف أنقرة من احلرب في سورية، فضال 

عن سياسات التعليم الديني بها.

ولفت إلى أن وفدا من جمعية الصحافة 
الدولية جاء مؤخرا لزيارته وبأيديهم أوامر 
محددة، في إشارة واضحة إلى اجتماعه في 
2 أكتوبر املاضي مع وفد مشترك من معهد 
الصحافة العاملي الذي يتخذ من ڤيينا مقرا 
له، وجلنة حماية الصحافين املتمركزة في 
نيوي���ورك، حيث كان موق���ف الصحافين 
املس���جونن في تركيا، أحد أبرز املواضيع 

التي متت مناقشتها خالل اللقاء.
وتساءل أردوغان مستنكرا »أي صحافين 
التقوهم واستقوا منهم هذه املعلومات؟ أنا 
أعلم من قال لكم هذه األشياء، ولكن يوجد 
فقط 7 صحافين قيد االعتقال، وليس 100 
كما تقولون«، مضيفا أن الوفد الزائر رفض 

الكشف عن مصادره.

كلثوم كنّو السيدة الوحيدة املنافسة في انتخابات الرئاسة

وسط ترجيحات بخسائر دميقراطية كبيرة في الكونغرس اليوم

سنغافورة تنضم إلى التحالف الدولي وكندا تعلن تنفيذ أول غارة في العراق

هل يتبنى أوباما 
فكراً جديداً

في السنتني 
الباقيتني؟
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مع اقتراب نهاية عام 2014، من املمكن أن يكون كال النظامني 
العاملي واإلقليمي على حافة تغييرات عميقة شبيهة بالتغيرات 

التي انطلقت عام 1914.
منذ قرن من الزمن، أخذ أمد طويل من الهيمنة العاملية البريطانية 
في التراجع، وبدأت دول صاعدة مثل أملانيا ومن بعدها الواليات 
املتحدة واليابان تتحدى تلك الهيمنة. كانت البحرية البريطانية 

قد سيطرت على البحار السبعة لعقود وقادت بريطانيا العالم في 
مجال التكنولوجيا والتصنيع وترأست نظاما عامليا. ولكن بلدانا 
أخرى في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية بدأت تلحق ببريطانيا 

وأخذ هذا العالم األحادي القطب ينهار. واليوم، فإن الواليات 
املتحدة هي القوة العاملية التي أخذت في االنحسار، فبدأت هذه 
الفترة من هيمنة القطب الواحد بعد انهيار االحتاد السوفييتي 

عام 1990 تقترب من نهايتها. فبعد اخفاقات في الشرق األوسط، 
وتعثر في أوروبا الشرقية وشرق آسيا، وأزمات اقتصادية 

داخلية، وصعود حتديات من دول عاملية وإقليمية، بدأت هيمنة 
الواليات املتحدة على النظام العاملي تتراجع.

منذ قرن من الزمن قامت انتفاضات اجتماعية قوية تتحدى نظما 
سياسية راسخة كانت سائدة لقرون عدة. فقد ثارت الشعوب 

ضد الظلم االجتماعي والفقر والبطالة واحلكومات الفاسدة، 
وحتدت هذه التحوالت االجتماعية العميقة النظم السياسية 

القائمة كما غذت حركات أيديولوجية قوية من اليسار واليمني، 
مبا فيها االشتراكية والشيوعية والقومية العرقية واللغوية، 

واحلركات املؤيدة للدميوقراطية، والتطرف الديني أو الطائفي. 
واليوم نرى تقلبات درامية مماثلة، ليس فقط في العالم العربي، 

بل أيضا في إيران في اآلونة األخيرة، وبشكل متقطع في الصني 
وروسيا وأجزاء من أميركا الشمالية واجلنوبية. فقد عمقت 

العوملة االقتصادية التفاوت في الدخل واالنقسام االجتماعي في 

كل أنحاء العالم وزاد التواصل التكنولوجي من وعي الشعوب 
وانتظاراتها.

منذ قرن من الزمن كانت ظاهرة »الفوضوية« )Anarchism( واآلن 
نسميها اإلرهاب، ولكن أساليب استخدام العنف والسيارات 
املفخخة واالغتياالت هي نفسها من نواح عدة، فاغتيال رمز 

للقوة في العالم القدمي، كأرشيدوق النمسا فرانز فرديناند عام 
1914، ال يختلف كثيرا عن الهجمات على رموز للقوة في 11 

سبتمبر 2001 في الواليات املتحدة. فكال العملني أطلق العنان 
لسنوات من الصراع.

منذ قرن من الزمن، كان العالم يتيقظ لقوة االتصاالت الفورية 
الناجمة عن شبكة التلغراف، واليوم لدينا شبكة اإلنترنت، 

التي تنشر األخبار وتشكل املزاج العام في كل أنحاء العالم في 
ومضة. عبر التلغراف، سمع دوي طلقات النار في سراييڤو في 

أنحاء العالم، وأصبحت األحداث تتطور في سرعة غريبة، وأسرع 
بكثير من قدرة األنظمة السياسية القدمية على التعامل معها 

واحتوائها.
منذ قرن من الزمن بدأت التغيرات املتسارعة في التكنولوجيا 

العسكرية تزعزع استقرار موازين القوى التي أنشئت على 
أساس قدمي لألساطيل من القوارب اخلشبية، واجليوش على 

ظهور اخليل. إن تكنولوجيا الدبابات وصعود القوة اجلوية 
غيرت كل ذلك وأدت الى حربني عامليتني. اليوم يجري حتدي 
هيمنة تكنولوجيا األساطيل البحرية والقوات اجلوية احلديثة 

من خالل تنظيمات إرهابية طورت أساليب املواجهات غير 
املتكافئة )Assymetric Warfare( وانتشار تدريجي لألسلحة 

النووية، والديناميات املتغيرة للطائرات من دون طيار واحلرب 
.)Cyberwar( اإللكترونية

منذ قرن من الزمن، شكل تفكك البلقان نقطة اشتعال للصراع 

العاملي، أما اليوم فالصراعات املتعددة في الشرق األوسط 
قد تشكل فتيل االنفجار. في األمس القريب، أوشك الشرق 

والغرب على الذهاب إلى احلرب على خلفية التوسع اإلسرائيلي 
واحلروب العربية ـ اإلسرائيلية املتكررة. واليوم، فإن القوى 

العاملية واإلقليمية اجنرت إلى احلرب ضد االرهاب وتنظيم 
»داعش« وللسيطرة على بالد املشرق العربي. وغدا، قد يتصادم 
الشرق والغرب حول السيطرة املستقبلية على نفط اخلليج مع 

تراجع احتياجات الواليات املتحدة وازدياد عطش آسيا الى النفط 
والغاز.

إن الشرق األوسط نفسه مير اليوم بأزمات ال تختلف كليا عن 
تلك التي كانت قبل قرن من الزمن، حيث كان يجري حتدي 
النظام العثماني السائد عن طريق املطالبة الداخلية باحلرية 

واملشاركة السياسية وتقرير املصير وعن طريق ضغوط 
خارجية نابعة من نظام عاملي متغير. كان يجري حتدي مبادئ 
اإلمبراطورية القدمية للحكم من جانب احلركات اجلديدة التي 

حتمل أفكارا حول الدميوقراطية والقومية العرقية واللغوية 
فضال عن احلركات الدينية. كان يجري التنازع على دور الدين 

في السياسة من اجلانبني: من أولئك الذين كانوا يدفعون في 
اجتاه العلمانية، وأولئك الذين اعتقدوا أنه يجب إحياء دور الدين 

في الدولة واملجتمع. كما كان يجري التنازع على دور املرأة 
بني أولئك الذين ينشدون لها املساواة الكاملة وأنصار النظام 

التقليدي األبوي الذين يسعون الى اإلبقاء عليها محصورة في 
مكانة متدنية وتابعة.

منذ قرن من الزمن، بدأ انهيار النظام القدمي بأمل كبير في 
الثورة العربية الكبرى، ولكنه انتهى مبرارة باتفاق »سايكس ـ 
بيكو« ووعد بلفور، وسنوات من الهيمنة االستعمارية الغربية. 

في السنوات األخيرة أيضا بدأت االنتفاضات ضد النظم العربية 

القائمة بآمال كبيرة مبستقبل أفضل، ولكنها انتهت مبرارة في 
كثير من البلدان التي انحدر البعض منها الى الفوضى واحلرب 

األهلية أو تخبط البعض اآلخر في جتارب سياسية وأمنية 
مكلفة. قد تكون جتربة تونس هي الوحيدة الناجحة بني دول 

الثورات العربية األخيرة.
في املشرق العربي ولت ـ ورمبا إلى أمد غير مسمى ـ حدود 
الدول التي أنشئت مبوجب اتفاق »سايكس ـ بيكو«. إن لبنان 

واألردن مازاال على قيد احلياة، ولكن سورية والعراق لم 
يعودا موجودين كدول أو مجتمعات سياسية باملعنى احلقيقي. 

في الواقع هناك دولتان: »شيعية«، إذا جاز التعبير، متحالفة 
مع إيران ومتمركزة في بغداد ودمشق، ودولة »كردية« قيد 
الصعود، ودولة »سنية« ناشئة في املساحة املمتدة بني غرب 

العراق وشمال شرقي سورية. واليمن يتفكك أيضا على أسس 
طائفية وإقليمية، بينما ليبيا تتمزق في أتون حرب أهلية على 

أسس إقليمية وقبلية وأيديولوجية.
كما تبقى مسألة احلاكمية من دون حل حاسم، بني مناذج مختلفة 

من اإلسالم السياسي السلطوي، وأنظمة ملكية أو عسكرية 
متنوعة، وجتارب في تونس والى حد ما في لبنان للدميوقراطية. 

وعادت قضية دور الدين في السياسة الى الواجهة بني الذين 
يعملون إلعادة بناء اخلالفة ومن يعملون لعزل الدين واحلركات 
الدينية كليا عن العمل السياسي. في حني أن املرأة مازالت تكافح 

لتأكيد حقوقها في الشراكة السياسية واالقتصادية الفعلية 
واألمان الفعلي من االستغالل أو االعتداء اجلنسي.

أما النظام اإلقليمي العربي فهو أيضا مأزوم. فقد مثل نشوء 
وتوسع إسرائيل التحدي الرئيس معظم القرن املاضي. واليوم 

فإن تدخالت إيران في العراق وسورية ولبنان وغزة على طول 
الطريق إلى اليمن، تشكل أقوى تهديد للنظام العربي.

من »سايكس بيكو« إلى »الشرق األوسط اجلديد«.. التاريخ يعيد نفسه بعد مائة عام
تقرير إخباري

بري يُصّر على ميثاقية التصويت

هل يكتب عمر جديد للبرملان اللبناني غداً؟

انه  القضية االنسانية، اال 
شدد على ان هذه املفاوضات 
ال تك����ون بالتوقي����ع على 

بياض.
وفي تغريدة على تويتر، 
قال حرب: ان هناك جدية في 
التعاطي مع ملف املخطوفني 

ألنهم ابناؤنا.
صحيفة »النهار« نقلت 
عن وزير سوري لم تسمه ان 
دمشق ستدرس امر اطالق 
سجينات لديها لدى تسلمها 

رسميا الئحة االسماء.
الوزير السوري:  وقال 
ال جند مبررا لتكرار جتربة 
اعزاز بعد احجام بيروت عن 
توجيه كلمة شكر لدمشق 
النهائه����ا واحدة من اغرب 
قصص اخلطف على احلدود 
السورية � التركية )اعزاز( 
اللحظ����ة لم تتلق  وحتى 
دمشق اي طلب رسمي من 

احلكومة اللبنانية.
وبالعودة إلى موضوع 
التمديد ملجلس النواب، قال 
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري امام زواره ان النصاب 
املطلوب جللس����ة التمديد 
االربع����اء متواف����ر عدديا، 
وأصر على حتقيق التصويت 
امليثاقية املسيحية، وأضاف: 
ثمة 24 ساعة قبل اجللسة 
لبلورة الصورة على صعيد 
املواقف النهائية عند الكتل 

املسيحية الرئيسية.
وبدا بري مس����تاء من 
بعض املواقف واملزايدات في 
التمديد والسيما  موضوع 
في الصف املسيحي، ووصف 
ما يجري عند هذا الفريق 
وموقفه من التمديد بأغنية 
»جيب املج����وز يا عبود«، 
وق����ال ان محاولة البعض 
اإليحاء بأن نبيه بري هو 
من يري����د التمدي����د تثير 

السخرية.
وعن االستحقاق الرئاسي 
واتهام البعض »حزب اهلل« 
بأنه يقف وراء هذا التعطيل، 
أجاب: ليس احلزب من مينع 
االنتخابات ويعطلها، لديه 
12 نائبا في كتلته، ويبقى 
الس����بب احلقيق����ي لعدم 
انتخاب رئيس للجمهورية 
حت����ى اآلن هو عدم توافق 

املسيحيني.

ونق����ل زوار بري عنه 
انزعاج����ه من التبدل الذي 
طرأ عل����ى موق����ف تكتل 
التغيير واإلصالح بعدما 
كان تبل����غ نيت����ه حضور 
اجللس����ة، على ان يصوت 
ضد قانون التمديد، فإذا بهذا 
التكتل يعيد البحث في مبدأ 
احلضور مجددا، ما يخشى 
مع����ه ان يرد بري بتأجيل 

اجللسة.
عض����و كتل����ة التغيير 
واإلص����الح النائب حكمت 
دي����ب برر متس����ك كتلته 
التمدي����د، بأن  مبقاطع����ة 
الكتلة رفضته في املاضي 

وترفضه اآلن.
وقيل له طاملا ترفضون 
التمدي����د للمجلس ملاذا ال 
تس����تقيلون من املجلس 
تأكيدا لرفضهم هذا اخلطأ 

الدميوقراطي.
ل����ن نخل����ي  فأج����اب: 

الساحة.
وقيل له خالل مداخلة 
عبر قن����اة »اجلديد«، هل 
يعني ان رفضكم مناورة، 
وإال كيف ترفضون التمديد 
ثم االستفادة منه بالبقاء 
في املجلس، فأجاب: نحن 
اخترنا بني اخلطر واالخطر، 
وعلى كل حال موقفنا ككتلة 

يعلن اليوم الثالثاء.
ب����دوره، رئيس حزب 
اللبنانية س����مير  القوات 
جعجع رأى أن ملف الرئاسة 
اللبناني����ة موضوع على 
طاولة البحث في مقايضات 
ومساومات على مستوى 
الشرق األوسط ككل. لذلك 
قال جعجع لوكالة رويترز: 
ال ارى انتخابات رئاسة في 
املدى املنظور ونحن في حال 
انتظار. وأشار الى ان ثمة 
جهات تسعى للفراغ، الذي 
ميك����ن ان يكون حتضيرا 
لنظام جديد ترفضه القوات 
اللبنانية ألن اخلطوة ترمي 

لبنان في املجهول.
وذك����رت اذاع����ة لبنان 
احلر، ان د.س����مير جعجع 
يقوم باالتصاالت االخيرة 
التمديد ملجلس  لتف����ادي 
النواب، وستكون لرئيس 
حزب القوات مبادرة واضحة 

في هذا املجال اليوم.

للجمهورية يعزز لبنان.
وقال ان جناح اجليش 
اللبناني في طرابلس بدعم 

من الشعب امر ايجابي.
البت  واضاف: س����يتم 
بالهبة السعودية وسيحصل 
اجلي����ش عل����ى املزيد من 

االسلحة.
النائب الس����ابق سمير 
لف����ت في حديث  فرجنية 
متلف����ز الى ان����ه كان على 
النواب املسيحيني احملافظة 
على اولوية انتخاب رئيس 
اجلمهوري����ة، مس����تغربا 
النقاش حول التمديد ملجلس 
النواب او عدم التمديد، وقال: 
النقاش يجب حصره مبدة 
التمديد وليس بالتمديد الذي 
يفترض ان يسلم به، ألن 
بديله الفراغ، الذي قد يقودنا 
الى احلرب االهلية مجددا، 
ودورنا نحن كمس����يحيني 
منع هذه احلرب في لبنان 
وحتى في املنطقة. واضاف 
فرجنية قائال: ان شعور اي 
طائفة باالس����تهداف ينمي 
التطرف لديها، والحظ ان كل 
طوائف لبنان برجال دينها 
وسياسييها مشت في جنازة 
الراحل  الش����يعي  العالمة 

السيد هاني فحص.
في موضوع العسكريني 
املخطوفني، حمل املدير العام 
اللواء عباس  العام  لالمن 
ابراهي����م مطال����ب جبهة 
النصرة الطالق العسكريني 
املخطوفني لديها الى رئيس 
الوزراء متام س����الم الذي 
اش����ار الى ان االمر يحتاج 
الى نقاش وزاري في جلسة 
اخلميس املقبل بعد توصية 
خلية االزمة التي ستجتمع 
غدا االربع����اء مبدئيا، لكن 
اصرارها يبقى رهن حتديد 

داعش ملطالبه ايضا.
العمل س����جعان  وزير 
املقايضة  ان  قزي الح����ظ 
بات����ت ابت����زازا واخضاعا 
للدولة واطالقا الرهابيني 
محكومني باالعدام، وقال: 
لس����نا ض����د املقايضة من 
حيث املبدأ امنا بشرط عدم 
املس بالقوانني. لكن الوزير 
االوسطي بطرس حرب اكد 
االنفتاح عل����ى مفاوضات 
جدية اليجاد املخارج لهذه 

بيروت ـ عمر حبنجر

غ����دا االربعاء قد يكتب 
ملجلس النواب اللبناني عمر 
جديد، بعد اكتمال عمليات 
النيابية  املواق����ف  تظهير 
املترددة في  او  امللتبس����ة 
مداوالت واتصاالت اليوم.

وفي الوقت عينه، بدأت 
تظهر معالم املفاوضات التي 
يجريها الوسيط القطري، 
السوري التابعية، مع خاطفي 
العسكريني اللبنانيني وسط 
اجواء مطمئنة لذويهم بعدما 
قالت جبهة النصرة كلمتها 
وقدمت شروطها ومطالبها 
الى الوسيط احمد اخلطيب 

السبت املاضي.
وعلمت »األنب����اء« ان 
الرئي����س متام  حكوم����ة 
سالم بدأت بدراسة املطالب 
بالتشاور مع خلية االزمة 
املشكلة برئاس����ة رئيس 
املي����ل نحو  احلكم����ة مع 
االقتراح الثالث الذي يطالب 
بإطالق خمس����ة موقوفني 
ف����ي الس����جون اللبنانية 
و50 معتقلة في السجون 

السورية.
ح����زب اهلل مبتعد عن 
امللفني،  االجواء في هذين 
وقد اطلق امينه العام السيد 
حسن نصراهلل في خالل 
الثامنة من  الليل����ة  احياء 
عاشوراء موقفا دفاعيا عن 
ت����ورط احلزب في احلرب 
السورية، حيث اعتبر انه 
يقاتل في س����ورية دفاعا 
عن لبنان واملنطقة وكي ال 
يتكرر عندنا ما فعله ابو بكر 
البومنر  البغدادي بقبيلة 

العراقية.
وهكذا تع����ود املواقف 
اللبناني����ة م����ن احل����رب 
الس����ورية ال����ى الدوام����ة 
نفسها بني فريق يعتبرها 
ورطة للبلد وآخر يعتبرها 
انق����اذا له، وه����ذا ما يؤثر 
سلبا على مختلف امللفات 
السياسية، وفي طليعتها 
الذي  الرئاسي  االستحقاق 
بلغ عمر الفراغ القائم فيه 

163 يوما.
النائب وليد  هنا يقول 
جنبالط في تغريدة له على 
»تويتر« ان انتخاب رئيس 

)محمود الطويل( قائد اجليش العماد جان قهوجي مستقبال السفير السوري علي عبدالكرمي علي في اليرزة امس 

نصراهلل يبرر 
القتال في سورية 
باخلوف من تكرار 

أفعال البغدادي 
بقبيلة »بومنر«

 معلومات
لـ »األنباء«: حكومة 

سالم تدرس 
مطالب »داعش« 

و»النصرة«

الراعي وبالرغم من انها اصابت 
حزب اهلل والعم����اد عون، اال 
انها قد ال تفل����ح في إقناعهما 
بتأمني النصاب وانتخاب رئيس 
للجمهوري����ة، بدليل ان العماد 
عون وبدال من ان يتلقف رسائل 
الراعي ويعيد النظر في مواقفه، 
ذهب ف����ي االجتاه املعاكس اي 
التصلب في  املزيد م����ن  نحو 
مواقفه، حي����ث عاد وأكد على 
طرحه بانتخاب الرئيس مباشرة 
من الشعب، ناهيك عن مديحه 
الس����وري وتصويره  للنظام 
باحلريص على امن واستقرار 
الدولة اللبنانية، معربا بالتالي 
عن قناعته بأن االس����تحقاق 
الرئاسي سيبقى سواء بعصا 
البطري����رك او بدونها، معطال 
الق����رار االيراني  حتى صدور 

باإلفراج عنه.
على صعيد آخر وعن قراءته 
ملا ستؤول إليه جلسة التمديد 
املهددة  النيابي غدا،  للمجلس 
اص����ال بعدم حض����ور الفريق 
العوني، لفت مجدالني الى ان 
حضور القوات والكتائب واملردة 
واملستقلني كاف لتأمني ميثاقية 
اجللس����ة بغ����ض النظر عمن 
سيصوت منهم مع التمديد او 
ضده، متمنيا على من يعارض 
حضور اجللس����ة ان يستكمل 
مسيرة رفضه للتمديد من خالل 
استقالته من الندوة النيابية، 
اذ ال يج����وز للعم����اد عون ان 
يحاول من جه����ة عرقلة قرار 
وطني حكيم من ش����أنه إبعاد 
ش����بح الفراغ عن الس����لطتني 
التش����ريعية والتنفيذية، وان 

مجدالني لـ »األنباء«: على من يرفض حضور 
جلسة التمديد االستقالة من البرملان

يس����تفيد من جه����ة ثانية من 
نتائجه، السيما ان العماد عون 
مقتنع بأن االنتخابات النيابية 
اصبحت في عالم املستحيالت، 
مثنيا على كالم الرئيس بري بأن 
املعركة في مجلس النواب هي 

مع الفرغ وليس مع التمديد.
وأضاف مجدالني مش����يرا 
الى ان اصرار تيار املس����تقبل 
التمديد للمجلس يندرج  على 
في س����ياق حرصه على إبقاء 
املؤسسة التش����ريعية فاعلة، 
لتتمك����ن من انتخ����اب رئيس 
للجمهورية وتشكيل حكومة 
جدي����دة ومن ث����م الذهاب الى 
انتخاب بديل عنها، ودونه مسار 
س����يكون قفزة في املجهول ال 
اجنرافا في مخطط تفتيت الدولة 
وإنهاء اجلمهوري����ة اللبنانية 

لصالح املشاريع االيرانية.

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائ����ب د.عاطف مجدالني ان 
املواقف االخي����رة للبطريرك 
املاروني بشارة الراعي، توحي 
وكأنه اقتنع اخيرا بأن في لبنان 
فريقا سياسيا يسعى للفراغ 
الكامل في املؤسسات الدستورية 
كخطوة متهيدية لفرض مؤمتر 
تأسيسي ينتهي بتغيير املشاركة 
في الس����لطة من مناصفة بني 
الى  املس����لمني واملس����يحيني 
مثالثة مذهبية تك����ون قاتلة 
للكيان اللبناني، اال ان مجدالني 
يعتبر ان مواقف الراعي وعصاه 
على وضوحها وأهميتها، تبقى 
ناقص����ة جلهة ع����دم حتديده 
الفري����ق املعطل  وباألس����ماء 
النتخاب الرئيس، خصوصا ان 
املعطلني متمرسون في استغباء 
الناس من خ����الل اللعب على 
حبال الكالم في محاولة للتملص 
من مس����ؤولياتهم، علما ان ما 
صدر عن مسؤولني في التيار 
الوطني احلر من ردود فعل على 
كالم البطريرك تؤكد ان املسلة 

حتت ابطهم قد نعرتهم.
وأكد مجدالني في تصريح ل� 
»األنباء« ان قوى 14 آذار تتفهم 
حرص البطريرك الراعي على 
النأي ببكركي عن االصطفافات 
السياسية، لكن ما لم ولن تتفهمه 
هو التعميم وعدم وضع االصبع 
على اجلرح، حيث مصدر األلم 
ومكمن اخللل والتس����يب في 
الدستورية،  جسم املؤسسات 
عاطف مجدالني مؤكدا من جهة ثانية ان عصا 

مصادر: مواقف الراعي أجهضت نسف 
»الطائف« وخيار املؤمتر التأسيسي

العقد السعودي ـ الفرنسي لتسليح اجليش 
اللبناني يوقّع اليوم في الرياض بحضور قهوجي

بيروت ـ محمد حرفوش

تعتقد مص����ادر متابعة ان جتديد البطريرك 
بشارة الراعي رفضه املثالثة ليس كالما عرضيا 
او تس����جيال ملوقف، في هذه اللحظة السياسية 
احلرجة، بل انه أتى بعد جتدد طرح املثالثة في 
األروقة السياسية وبعيدا عن االعالم كحل لألزمة 
الراهنة، بعدما عجز املوارنة عن اختيار رئيس. 
وبحسب املصادر، فإن تكرار حتذير الراعي من 
مغبة املساس بالصيغة اللبنانية عن طريق مؤمتر 
تأسيس����ي او بدعة نظام املثالثة، قد أسقط كل 
محاوالت أخذ البالد نحو تعديل للطائف، قاطعا 
بذلك الطريق امام كل محاوالت نس����ف صيغة 
املناصفة من خالل عدة مس����اع ومن بينها دعم 
الفراغ الرئاسي بهدف إسقاط النظام احلالي وجلب 
القوى السياسية عنوة الى املؤمتر التأسيسي على 
واقع توازنات غير سياسية تفرض نفسها على 

الساحة اللبنانية. وأشارت املصادر الى استياء 
الراعي وخيبة أمله، ليس من الفريق املسيحي 
املشارك في خطة تعطيل انتخاب رئيس فحسب، 
بل من أفرقاء آخرين مسلمني سهلوا  وساهموا 
في استمرار الفراغ الرئاسي لغاية في انفسهم، 
ه����ي الوصول في نهاية األمر الى فرض املؤمتر 
التأسيسي الذي ينتج مثالثة فاشلة للمسيحيني، 
معتبرا موقفهم هذا انتهاك للميثاق والصيغة. 
واكدت املصادر ان الراعي مبواقفه التصعيدية 
ثبت اتفاق الطائف، رغم ان حزب اهلل مييل نحو 
اع����ادة النظر فيه كمدخ����ل لالطاحة به وفرض 
واقع جديد في البالد من شأنه ان يقلص حضور 
الطائفتني املسيحية والسنية في النظام املقبل، 
ووفق خطة من شأنها ان تدخل البالد في حرب 
مفتوحة بحكم احلساسية السنية - الشيعية 
وما يترتب عليها من تداعيات عنيفة تش����هدها 

الساحة اللبنانية، موضعيا ومناطقيا.

بيروت: العقد السعودي - الفرنسي لتسليح 
اجلي���ش اللبناني مبا قيمت���ه ثالثة مليارات 
دوالر الذي كان خادم احلرمني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز أمر به وابلغه الى الرئيس الفرنسي 
فرانسوا هوالند خالل زيارته الى السعودية، 
س���يوقع صباح اليوم ف���ي القصر امللكي في 
الرياض. وسيوقع العقد عن اجلانب السعودي 
وزير امل���ال ابراهيم العس���اف وعن اجلانب 
الفرنسي رئيس ش���ركة »أوداس« الفرنسية 
لتجارة األسلحة األميرال ادوار غيو والسفير 

الفرنسي في السعودية برتران بزاسنو، ودعت 
السلطات السعودية قائد اجليش اللبناني جان 

قهوجي الى حضور توقيع االتفاق.
وقالت مصادر فرنسية مطلعة ل�»احلياة« 
انه سيبدأ تسليم املعدات الفرنسية للجيش 
اللبناني في غضون شهر، واضافت املصادر 
ل�»احلياة« ان حرص خادم احلرمني على دعم 
اجليش واملؤسسات اللبنانية جعل السعودية 
تسرع توقيع العقد بني البلدين حلصول اجليش 

اللبناني على املعدات التي يحتاج اليها.
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كميات النفط 
احلالية إلى مصر 

تبلغ ما بني 65 و75 
ألف برميل يوميًا 

وستتم زيادتها 
من خالل عمليات 

سيدي كرير

4 أشهر لدراسة 
العطاءات املالية.. 

وقرار الترسية 
وتوقيع العقود في 
النصف األول من 

2015

الشركة التركية 
تنفذ مشروع مبنى 

املطار في مصر 
ونفذت مطار 

صبيحة الدولي في 
إسطنبول

»التجارية« تستحوذ على حصة شركة زميلة بـ 2.8 مليون دينار
أعلنت الشركة التجارية العقارية عن شرائها حصة بشركة زميلة »عقارات مشتركة« في مملكة 
البحرين تبلغ نسبتها 25% بقيمة 3.7 ماليني دينار بحريني، ما يعادل 2.8 ماليني دينار، ما يعادل 
9.6 ماليني دوالر. وأوضحت الشركة أنها كانت متتلك نحو 75% من أسهم الشركة البحرينية، وبعد 
شرائها باقي األسهم فإن الشركة تعتبر مملوكة بالكامل لها. وأشارت الى أن األثر من عملية الشراء 
سينعكس على زيادة اإليرادات التشغيلية للتجارية العقارية بنهاية الربع األخير من 2014 باإلضافة 
إلى زيادة قيمة االستثمارات العقارية واألراضي والعقارات بغرض املتاجرة، وبحسب إفصاح الشركة 
فإن »العقارات املشتركة« هي عبارة عن عقارات مدرة للدخل باإلضافة إلى أراض فضاء.

عبر وكيلها »ليماك التركية«.. و4 شركات من 18 شركة قدمت عطاءاتها ألكبر مشروع تنموي

»اخلرافي ناشيونال« حتوز أقل األسعار ملشروع تطوير املطار بـ 1.38 مليار دينار
أن التكلفة التقديرية ملشروع 
مبن���ى ال���ركاب اجلديد الذي 
يؤسس إلطالق محور جوي 
اقليم���ي في منطق���ة اخلليج 
وزيادة قدرات املطار نحو 900 

مليون دينار.
ال����وزراء قد  وكان مجلس 
أصدر قرارا عام 2008 بتكليف 
وزارة األشغال بتنفيذ مشروع 
مبنى الركاب اجلديد بالتنسيق 
م����ع إدارة الطي����ران املدن����ي 
باعتبارها اجلهة املستفيدة من 
املشروع واملنوط بها تشغيل 
وإدارة هذا املرفق احليوي، الذي 
سيس����توعب نحو 25 مليون 
راكب س����نويا فيما تبلغ طاقة 
استيعاب املبنى احلالي 8 ماليني 

راكب كحد أقصى.
ووفقا للمصادر فان وزارة 
العامة وعبر قطاع  االش����غال 
هندسة املش����اريع اإلنشائية 
بالوزارة ستعكف على دراسة 
العطاءات املالية خالل األشهر 
املقبلة عل����ى أن ترفع قرارها 
بالترس����ية النهائية إلى جلنة 
املناقصات املركزية في غضون 4 
أشهر من اآلن، متوقعة أن يكون 
توقيع عقود مشروع املطار في 

النصف األول من 2015.
ووفق����ا للبيان����ات املتاحة 
عن الش����ركة التركية »ليماك« 
التي قدمت أقل العروض املالية 
ملشروع املطار فان الشركة تقوم 
حاليا بإنش����اء وتطوير مبنى 
الركاب رقم 2 في مطار القاهرة 
الدولي، حيث فازت الش����ركة 
باملش����روع الذي يعد من اكبر 
املشروعات احليوية في مصر 

بعد ثورة 25 يناير 2011.
كما يوجد للشركة التركية 
مشروع ضخم آخر مع حكومة 
إقليم كردستان إلنشاء نفق كالي 
مبنطقة زاخو في كردس����تان 

العراق.

دينار شريطة أن تكون صاحلة 
ملدة 90 يوما.

ويعد مش���روع املطار من 
الكب���رى املدرجة  املش���اريع 
التنموية،  البالد  ضمن خطة 
وقد أعلنت وزارة األش���غال 

اش����ترطتها الوزارة بالتعاون 
مع املستشار الفني للمشروع 
ش����ركة فوس����تر آند بارتنرز 

البريطانية. 
وقد طلبت وزارة األشغال 
كفال����ة بنكية قدرها 15 مليون 

اجلديد في 22 ديس����مبر 2013 
وأهل����ت 18 ش����ركة عاملي����ة 
للمشروع، وعقدت »األشغال« 
عددا من االجتماعات التمهيدية 
مع املقاولني العامليني لش����رح 
التي  املش����روع واملتطلب����ات 

الدرجة األولى وللشخصيات 
املهمة، ومواقف سيارات تتسع 

لنحو 4500 سيارة.
وقد طرحت وزارة االشغال 
العامة مناقصة إنشاء وإجناز 
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب 

محمود فاروق

املناقصات  تلق����ت جلن����ة 
املركزي����ة الع����روض املالي����ة 
ملشروع إنشاء وإجناز وتأثيث 
وصيانة مبنى الركاب اجلديد 
مبطار الكويت الدولي )املبني 
II( والذي يعد أكبر مش����روع 
تنم����وي في الب����الد، أمس من 
التحالفات العاملية التي أهلتها 
وزارة األشغال العامة للمشاركة 

في املشروع.
وحسب بيانات حصلت عليها 
»األنباء« من جلنة املناقصات 
املركزية فإن 4 شركات تقدمت 
بع����روض مالية للمش����روع 
الضخم، جاء اقلها من نصيب 
شركة ليماك التركية عبر وكيلها 
احمللي شركة اخلرافي ناشيونال 
إذ تقدمت بعرض مالي للمشروع 
قيمته 1.38 مليار دينار، وذلك 
بفارق كبير عن العطاء الثاني 
الذي تقدمت به الشركة الصينية 
لإلنشاءات والهندسة ومن خالل 
وكيلها احمللي كوبري للمشاريع 
اإلنش����ائية بقيمة 1.62 مليار 

دينار.
ارابتك  فيما تقدمت شركة 
لإلنشاءات اإلماراتية بثالث اقل 
العطاءات املالية وعبر وكيلها 
شركة املاسية الهندسية للتجارة 
العامة واملقاوالت بقيمة 1.69 
مليار دينار، وجاءت ش����ركة 
استالدي اس.بي.ايه واي سي 
اسطاش انش����اءات برابع اقل 
العروض املالية وعبر الوكيل 
احمللي شركة عسالء للتجارة 
العامة واملق����اوالت بقيمة 1.71 

مليار دينار.
ووفقا للخط����ة املوضوعة 
ملشروع املطار فانه يحتوي على 
بوابات ذوات األرقام من 30 إلى 
51، باإلضافة إلى فندق ملسافري 
الترانزيت، وصاالت ملسافري 

»ليماك« التركية في سطور 
1 ـ تأسست عام 1976 ومتخصصة 

في أعمال اإلنشاءات والسياحة 
واالستثمار ومقاوالت الطاقة وإنشاء 

املطارات.
2 ـ تعد واحدة من كبرى الشركات 

املتخصصة في املقاوالت وبناء 
املطارات واملوانئ والطرق السريعة 

والسدود ومحطات توليد الطاقة 
الكهرومائية ومحطات املعاجلة 

واملنشآت الصناعية وخطوط األنابيب 
والفنادق.

3 ـ نفذت الشركة مشاريع بقيمة 6 
مليارات دوالر منذ العام 1976 داخل 

وخارج تركيا.
4 ـ قامت الشركة بإنشاء ثالث أكبر 

محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في 
تركيا خالل 3 سنوات.

5 ـ من اكبر مشاريع شركة ليماك 

تنفيذ مطار صبيحة كوكجن الدولي 
في اسطنبول على مساحة 500 الف 

متر مربع في وقت قياسي بلغ 18 
شهرا، ولدى الشركة عدد من مشاريع 

املطارات في مصر وكوسوڤو.
6 ـ لدى الشركة مجموعة من املشاريع 
الضخمة في اململكة العربية السعودية 
وباكستان ومصر وكوسوڤو ومقدونيا 

وجورجيا وشمال قبرص وتركيا.

»عقارات الكويت«: 3.3 ماليني دينار 
أرباح من بيع رمي سنتر

وزير التجارة يثّمن تشكيل
جلنة إلجناز خصخصة البورصة

عدم اكتمال النصاب يؤجل 60% تراجع في أرباح »املتحدة«
عمومية »املستثمرون«

»السكب« خفضت ملكيتها
في »املصرية للمسبوكات« إلى %50

أعلنت ش����ركة عقارات الكويت ع����ن إمتامها عقد بيع 
عقار استثماري مملوك لها ومساحته 2.165 مترا مربعا 

في منطقة الساملية بقيمة اجمالية 4.8 ماليني دينار. 
وصرح رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب في 
الشركة إبراهيم صالح الذربان: »في ظل نشاط عمليات 
البيع والشراء املتزايد الذي يشهده السوق العقاري الكويتي 
في اآلونة األخيرة، وتطبيقا الستراتيجية الشركة التي 
متت املوافق����ة عليها من قبل مجلس اإلدارة، مت بيع احد 
عقارات الش����ركة في منطقة الساملية )مجمع رمي سنتر( 
لالستفادة من ارتفاع السوق العقاري مما نتج عنه صافي 
ربح بقيم����ة 3.3 ماليني دينار«.  وأضاف الذربان: »يأتي 
ذلك متاشيا مع مساعينا الرامية للمضي قدما نحو خطط 
جديدة نحرص من خاللها على تلبية توقعات مساهمينا، 
من خالل تعزيز الس����يولة النقدية للشركة، واالستفادة 
منها في استثمارات وخدمات جديدة حتقق قيمة مضافة 
ذات فائدة وعائد مجز للش����ركة يك����ون مردودها املادي 
كبيرا على الشركة«. حاليا، تعمل »عقارات« على تطوير 
وإنشاء مش����اريع جديدة تناسب متطلبات واحتياجات 
الس����وق، كما تعمل في الوقت ذاته على حتديث أصول 
الشركة القدمية العريقة ذات املواقع االستراتيجية لتكون 
إرثا ثابتا للشركة. إننا واثقون بأن حتظى هذه التطورات 

باستحسان مساهمينا وإرضاء مستأجرينا«.

شريف حمدي

اجتمعت جلنة سوق الكويت لألوراق املالية أمس 
برئاس���ة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة 
والصناعة د. عبد احملس���ن املدعج، وبحضور مجلس 

إدارة شركة البورصة برئاسة خالد اخلالد.
وقالت مصادر ل� »األنباء« إن اللجنة أطلعت وزير 
التجارة على خطوة تش���كيل جلنة مكونة من هيئة 
أس���واق املال وإدارة السوق وشركة البورصة لتقوم 
بدور تنس���يقي إلنهاء مرحلة نقل األصول وامللفات، 
فض���ال عن تذليل أي عقبات إلجناز عملية خصخصة 

البورصة.
وأضافت أن وزير التجارة ثمن هذه اخلطوة التي 
تص���ب في مصلحة إجناز ش���ركة البورصة اجلديدة 
ملهمتها املنوطة بها وهي تشكيل هيكل إداري وتنظيمي 

للبورصة الكويتية متهيدا خلصخصتها.
وأشارت املصادر إلى أن إدارة البورصة أكدت خالل 
االجتماع حرصها على التعاون إلى أبعد مدى مع شركة 
البورصة اجلديدة التي مت تأسيس���ها قبل عدة أشهر، 
مشيرة إلى أن هدف اجلميع هو إمتام املرحلة االنتقالية 
عل���ى أكمل وجه كي تكون البورصة الكويتية جاهزة 

للخصخصة في أقرب وقت ممكن.

أعلنت شركة العقارات املتحدة )متحدة( عن بياناتها 
املالية املرحلية للتسعة أش����هر األولى من العام احلالي 
محققة أرباحا 4.4 ماليني دينار مقابل أرباح 11.3 مليون 
دين����ار لنفس الفترة من ع����ام 2013، بتراجع في األرباح 
بنس����بة 60.5%. وبلغت أرباح الشركة في الربع الثالث 
فقط من العام احلالي 933 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 
5.3 مالي����ني دينار للربع الثالث من عام 2013، بانخفاض 

في األرباح نسبته %82.4.
وأوضحت الشركة أن سبب تراجع أرباحها يعود إلى 
أن ربح العام السابق يشمل أرباح إعادة تقييم نتجت عند 
االنتهاء من إنش����اء أحد مشاريع الشركة وبدء تشغيلها 
وال يقابلها ربح إعادة تقييم في العام احلالي، إضافة إلى 

زيادة تكلفة التمويل.

حال ع���دم اكتمال النص���اب القانوني دون عقد 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية لش���ركة 
مجموعة املستثمرون القابضة، ما تسبب في تأجيلها 
الى موعد سيتم حتديده الحقا من قبل اجلهات املعنية 

في وزارة التجارة والصناعة.
وسجل 16.4% من املس���اهمني حضورهم، إال أن 
العمومية املقبلة س���يتم عقدها بأي نصاب يسجل 

حضوره.
وعق���ب إعالن تأجيل اجلمعي���ة العمومية، دعا 
رئيس مجلس إدارة الش���ركة الش���يخ أحمد الداود 
في تصريح للصحافيني املس���اهمني، إلى مراجعة 
شركتهم في مقرها الكائن في برج حمود والتواصل 
مع مجلس اإلدارة، مؤكدا »أنهم يتعاملون بشفافية 
تامة دون اخلروج على األطر الرسمية املتبعة لدى 

اجلهات الرقابية«.
وقال ان أوراق الشركة سليمة وخضعت للتدقيق 
من قبل مدققني ومن قبل هيئة أسواق املال، مبينا أن 
هدف مجلس اإلدارة »هو إعادة الشركة إلى التداول 
واحلفاظ على حقوق املساهمني«، وعن التكتل املعارض 
الذي يستخدم من وسائل التواصل االجتماعي وسيلة 
إلطالق التهم واإلشاعات، أكد الداود »أننا في دولة 
دميوقراطية، وفي الشركة أيضا نرحب بالرأي والرأي 
اآلخر فأي مساهم له رأي ما أبواب الشركة مفتوحة له 
حتى نقوم بالرد على أسئلته واستفساراته، بشرط 

أن تكون ذات مصداقية ومثبتة باألدلة«.
وأش���ار إلى أن مجلس اإلدارة »ليس لديه ش���يء 
يخفي���ه«، وأن هدفه األول عودة الس���هم إلى التداول 
واحلفاظ على حقوق املساهمني والعمل على مصلحة 

الشركة ووضعها في مكانة جيدة.

أعلنت شركة السكب الكويتية )سكب ك( أن مجلس 
إدارة الشركة ناقش في اجتماعه الذي انعقد في 2 نوفمبر 
2014، تعديل نسبة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة 
املصرية للمسبوكات من 75% إلى 50%، وما ترتب عليه من 
تخفيض نسبة متثيل الشركة في مجلس إدارة األخيرة، 
وأقر املجلس تصنيف االس����تثمار كاستثمار في شركة 
زميلة. من جهة أخرى أعلنت الشركة عن بياناتها املالية 
املرحلية للتس����عة أشهر األولى من العام احلالي محققة 
أرباحا  2.3 ملي����ون دينار مقابل أرباح بنحو 2.1 مليون 
دينار للفترة نفس����ها من العام 2013، بارتفاع طفيف في 

األرباح بنسبة %6.1.

ناصر املضف

تعليمات من احلكومة لتوفير احتياجات مصر من النفط اخلام واملنتجات

املضف لـ »األنباء«: مناقشة زيادة كميات 
النفط اخلام إلى مصر لـ 100 ألف برميل يومياً

أحمد مغربي

ق���ال العض���و املنتدب 
العاملي  التس���ويق  لقطاع 
ف���ي مؤسس���ة البت���رول 
الكويتي���ة ناصر املضف 
إنه س���يترأس وفدا رفيع 
املس���توى س���يتوجه إلى 
العاصمة املصرية القاهرة 
اليوم للبدء في مناقشات 
زيادة كميات النفط اخلام 
إل���ى مصر عبر »س���يدي 
كرير« لتبلغ نحو 90 إلى 

100 ألف برميل يوميا.
وأوض���ح املض���ف في 
تصريح خاص ل� »األنباء« 
أن كميات النفط احلالية إلى 
مصر تبلغ ما بني 65 و75 
ألف برميل يوميا وستتم 
زيادتها من خالل عمليات 
سيدي كرير لتبلغ 100 ألف 
برميل يوميا، مشيرا إلى أن 
اجلانب الكويتي سيدرس 
ذل���ك األم���ر م���ع اجلانب 

املصري.
وذكر املضف أن مؤسسة 
البت���رول الكويتية مهتمة 
بزيادة الصادرات النفطية 
إلى مصر وذلك بتوجيهات 

عليا م���ن احلكومة الكويتية 
ووزير النف���ط ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس األمة د.علي 
إلى أن جميع  العمير، مشيرا 
مطالب اجلانب املصري سواء 
من احتياج���ات نفط خام أو 
ديزل ووقود طائرات والغاز 
املسال ستتم تلبيتها من خالل 
عقود جدي���دة.  وحول حجم 
الكمي���ات التي من املتوقع أن 
يطلبه���ا اجلانب املصري قال 
املضف: إن كل مطالب اجلانب 
املصري من احتياجات نفطية 
ستتم تغطيتها من الكويت عبر 
دراسة عدد من البدائل لتوفير 
تلك االحتياجات، وستنقل تلك 
الكميات على منت بواخر الكويت 
التابعة لشركة ناقالت النفط 

الكويتية.
من جهة ثانية، قال املضف: 
البترول مع  ان عقد مؤسسة 
العربي���ة ألنابيب  الش���ركة 
البترول )سوميد( يهدف من 
تخزين النفط اخلام إلى تسهيل 
البحر  التصدير عبر  عمليات 
األبيض املتوسط الى اوروبا، 
مش���يرا الى ان اجلزء االكبر 
يذه���ب للتكرير ف���ي مصفاة 
ميدور الت���ي تعتبر من اكبر 

معام���ل التكرير في مصر 
وسوف نزيد الكميات بنحو 

30 الف برميل يوميا.
البواخر  ان  الى  واشار 
الى  الكويتي  النفط  حتمل 
ميناء العني الس���خنة في 
مصر ومن ثم يتم نقله عبر 
الى سيدي كرير  االنابيب 
حيث يتم بيعه بالتجزئة 
النفط في  الى مستوردي 

القارة االوروبية.
الى ان وجود  واش���ار 
نفط جاهز للبيع بالتجزئة 
يوفر على عمالء الكويت في 
اوروبا الكثير، موضحا أن 
األولوية في البيع ستكون 

ملصر بحسب حاجتها.
ولف���ت الى ان���ه وبعد 
الدراس���ة اعتم���دت فكرة 
التخزين بالقرب من املناطق 
احملتاجة لتجارة التجزئة، 
مؤكدا ان ذلك سيفتح اسواقا 
جديدة للنفط الكويتي التي 
رمبا حتتاج مستقبال للمزيد 
وبالتالي الزيادة في الكميات 
املوقعة مع الشركة العربية 
والتي تصل في العقد املوقع 
الى مليوني برميل  اخيرا 

شهريا.

»البترول« ناقشت بدائل نقل النفط اخلام لألسواق العاملية
أحمد مغربي

عقد مجلس إدارة مؤسسة 
الكويتي����ة أمس  البت����رول 
اجتماعا برئاسة رئيس مجلس 
اإلدارة ووزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د. علي العمير، حيث ناقش 
املجلس املواضيع املدرجة على 

جدول أعماله.
وعلم����ت »األنب����اء« من 
مصادر مطلعة في مؤسسة 
البترول الكويتية ان االجتماع 
ناقش بدائل نقل النفط اخلام 
الكويتي إلى األسواق العاملية، 
ولم يتطرق االجتماع إلى بناء 
ناقالت نف����ط جديدة أو غاز 

أو مشاريع جديدة لتحديث 
أسطول شركة ناقالت النفط 
الكويتية. وذكرت املصادر ان 
احتياجات مؤسسة البترول 
الكويتي����ة من ناقالت النفط 
اخل����ام والغاز املس����ال في 
ازدياد مضطرد ومتت مناقشة 
االحتياج����ات م����ن الناقالت 
لتغطية العقود الضخمة التي 
وقعتها الكويت لتصدير النفط 
اخلام والتي آخرها عقد الصني 
البالغة كميته 300 ألف برميل 

يوميا.
ونف����ت املصادر ان يكون 
هناك اي مشاكل في تشكيل 
مجال����س إدارات الش����ركات 
النفطية التابعة التي انتهت 

أكتوبر  مدتها بنهاية ش����هر 
املاضي، مشددة على ان األمر 
لم يناقش في جدول األعمال 
وإمنا مت تأجيله الجتماعات 

قادمة.
وقد صرح الناطق الرسمي 
ملؤسس����ة البترول الكويتية 
الش����يخ طالل اخلال����د بأن 
املجل����س بح����ث العديد من 
املواضي����ع االس����تراتيجية 
من أهمه����ا بدائل نقل النفط 
إلى األسواق  الكويتي  اخلام 
العاملي����ة، ومش����روع زيادة 
القدرة االستيعابية في مركز 
التجميع )17( غرب الكويت، 
هذا إلى جانب اعتماد الدراسات 
باالحتياج����ات  اخلاص����ة 

التسويقية واحتياجات الغطاء 
االستراتيجي على املدى البعيد 
النف����ط اخلام  من ناق����الت 
واملنتجات البترولية والغاز 
املسال. اما على صعيد االمور 
االدارية، فقد بني الشيخ طالل 
أن املجلس ادارة املؤسسة بحث 
التعديالت املقترحة على نظام 
البعثات واإلجازات الدراسية 

ملوظفي القطاع النفطي.
وب����ني أن مجل����س ادارة 
مؤسسة البترول الكويتية قد 
بحث الئحة العقود والشراء، 
والنظام املوحد للتعاقد مع 
املقاولني واملوردين عن طريق 
املباشر  املمارسات والتعاقد 

واملصادر الوحيدة.
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.881.061.251.50الدينار الكويتي
0.120.150.230.320.55الدوالر األميركي

0.020.000.060.150.31-اليورو
0.470.500.550.691.00اجلنيه االسترليني
0.000.000.010.060.16الفرنك السويسري

2.592.672.632.632.62الدوالر االسترالي
0.001.261.271.351.45الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25506الدوالر االسترالي0.07812الريال السعودي
0.7801الدينار البحريني0.29180الدوالر األميركي

0.0805الريال القطري0.36481اليورو
0.7616الريال العماني0.46706اجلنيه االسترليني
0.0798الدرهم اإلماراتي0.30260الفرنك السويسري

0.0414اجلنيه املصري0.00258الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

80.990.02النفط الكويتي
85.681.15برنت

0.10-80.48غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

3.11-1170.81الذهب
0.09-16.05الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
40.92-7.318.99الكويت

38.73-4.577.39دبي
4.950.2622.83أبوظبي

1.446.282.15البحرين
13.780.59157.26قطر

7.031.313.53عمان
1.09-1.179.40لبنان
4.40-2.100.21األردن
9.399.2592.60مصر

10.352.930.88املغرب
4.948.6945.59تونس

17.390.52195.10داو جونز
4.630.7464.60ناسداك م
S&P5002.018.0523.40

6.546.4782.92فاينانشال ت
22.00-9.304.87داكس
12.44-4.220.65كاك40

36.49-8.801.29السويسري
16.413.76755.56نيكاي225

1.333.6454.74توبكس
82.09-23.915.97هانغ سينغ

ضرائب أميركية ضخمة في انتظار أصحاب الدخل 
العالي من حاملي اجلنسية األميركية في الكويت

محمود فاروق

بعد التزام املؤسسات املالية الكويتية بتزويد 
احلكومة األميركية باملعلومات اخلاصة باملركز 
املالي لعمالئهم من حاملي اجلنسية األميركية، 
أعلن مكتب العصيمي للمحاماة الرائد، في مجال 
االستشارات االستثمارية والتجارية، عن التعاون 
مع فريق قانوني دولي متخصص في تس����وية 
أوضاع حاملي اجلنسية األميركية من اخلاضعني 
لقانون االمتثال الضريبي األميركي على احلسابات 
األجنبية )فات����كا(، الذي يفرض على الكثيرين 
ضرائب وغرامات جس����يمة في حالة التهرب أو 

اعطاء معلومات خاطئة عن أوضاعهم املالية.
وقال احملامي حسني الغريب من مكتب مشاري 
العصيمي محامون ومستشارون قانونيون »على 
األفراد والعائالت من حاملي اجلنسية األميركية 
)Green Card( واملقيمني في الكويت السعي لتوفيق 
أوضاعهم وفقا لشروط ومتطلبات ذلك القانون 
عن طريق أخذ االستش����ارات القانونية واملالية 
املتخصصة بهذا القانون اجلديد حتى يتمكنوا 
من تقييم وضعهم والضرائب املستحقة عليهم، 
ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة توقيا لتوقيع 

جزاءات عليهم وعلى عائالتهم«.
وبني الغري����ب أن قانون الضرائب األميركي 
)فاتكا والقوان����ني ذات الصلة( معقد ويتضمن 
عدة هياكل م����ن الغرامات املالية واجلزائية في 

حال انطباقها، منها:
٭ فرض غرام����ة قد تتجاوز 10 آالف دوالر لكل 
حس����اب خارجي لم يتم اإلفصاح عنه، فحامل 
اجلنسية األميركية املقيم في الكويت مثال والذي 
لديه أكثر من حساب من عدة سنوات قد يكون 
مدينا للحكومة األميركية بضرائب قد تتجاوز 30 
ألف دوالر في بعض احلاالت وذلك قبل النظر في 
رصيد احلساب واحتساب الضرائب املستحقة.
٭ كما تفرض ضرائب سنوية على األجانب من 
مواليد الواليات املتحدة األميركية، حتى ان لم 
يطلبوا اجلنسية األميركية، وحتتسب على كل 
حساب بنكي وعلى األصول وعلى امليراث والتركة 
والدخل، حتى قبل بلوغهم س����ن 18 سنة، ألنهم 

بنظر القانون األميركي مواطنني اميركيني، حتى 
وان لم يحملوا اجلنسية بعد أو حتى لو لم يدخلوا 

أراضي الواليات املتحدة بعد والدتهم.
٭ من يرغب في التخلي عن اجلنسية أو جواز 
السفر األميركي، يبقى ملزما باإلفصاح عن حساباته 
للضرائب عن آخر خمس س���نوات وأيضا دفع 
الضرائب على األصول التي ميلكها حتى وان حصل 
عليها عن طريق امليراث. كما أن القانون يحتسب 
 U.S.( ضرائب على حاملي البطاق���ة اخلضراء
Green Card( خالل إقامتهم في الواليات املتحدة 
ان لم يقوموا بالتخلي عنها، إذ انهم ملزمون بدفع 
ضرائب لكل سنة. ويطبق هذا القانون أيضا على 
األشخاص الذين انتهت صالحية بطاقتهم، وهم 
ملزمون بدفع الضرائب إلى أن يقوموا بالتنازل 

عن البطاقة اخلضراء رسميا.
وتعد هذه األمثلة بعضا من متطلبات قانون 
الضرائب األميركي املعقد، وفي واقع األمر، يتم 
التعامل مع كل حالة على انفراد ألنها تختلف من 
حالة إلى أخرى مبا أن حاملي اجلنسية األميركية 
يخضعون أيضا إلى أنظمة أخرى للضرائب منها 
مس����تحقات الضرائب، ومستحقات على أرباح 

االستثمارات، وامليراث ونحوها.
في السياق ذاته، أعلن مكتب احملامي مشاري 
العصيمي محامون ومستشارون قانونيون عن 
التعاون واستضافة خبراء متخصصني في قانون 
»فاتكا« كل من كريستني كونشنيك وستيفن روس 
من مكتب احملاماة »ويثرز وورلد وايد«، بهدف 
إلقاء الضوء على القانون وطرح خبراتهم في هذا 

الصدد على العائالت واألفراد والشركات.
يذكر أن املؤسسات املصرفية الكويتية أصبحت 
تخضع لقانون االمتثال الضريبي األميركي على 
احلسابات األجنبية »فاتكا«، ما يعني أنها ملزمة 
باإلفصاح لدائ����رة اإليرادات الداخلية األميركية 
عن الوض����ع املالي للعم����الء احملليني احلاملني 
للجنسية األميركية. وبذلك، أصبح كل شخص 
حامل للجنسية األميركية سواء كان مقيما في 
الكويت أو أي دولة أخرى ملزما بدفع الضرائب 
الداخلية األميركية، بحس����ب  لدائرة اإليرادات 

هيكلة معقدة من التشريعات.

)اسامة ابوعطية( احملامي حسني الغريب وكريستني كونشنيك وستيفن روس ويثرز وورلد وايد خالل الندوة 

باتت أكثر صعوبة بزيادة الرسوم»العصيمي للمحاماة« استضاف خبراء عامليني بقانون »فاتكا«

»كامكو«: ترتيب متأخر للكويت مبؤشر سهولة بدء النشاط التجاري

ترتيبها في التقرير األخير:

الكويت

احتلت الكويت املركز 86 
باملقارنة مع املركز 79 خالل 
العام السابق وذلك باملقارنة مع 

الدول التي شملها التقرير.
وأش����ار التقري����ر إلى أن 
الكويت قد حصلت على ترتيب 
متأخر في مؤش����ر س����هولة 
بدء النشاط التجاري، حيث 
أصبح بدء النشاط التجاري 
أكثر صعوبة بزيادة رسوم 
التراخي����ص التجارية، كما 
تراجع ترتيبها في مؤش����ر 
احلصول على الكهرباء على 
أساس نسبي في حني حققت 
الدول األخرى في املنطقة تقدما 
في ترتيبها في هذا املؤش����ر. 
ومن ناحية األداء اإليجابي، 
تعتبر الكويت إحدى الدول 
التي ش����كلت جلان����ا معنية 
باإلصالحات اإلجرائية داخل 
احلكومة وتستعني هذه اللجان 
في أغلب األحيان مبؤشرات 
س����هولة ممارس����ة األعمال 
باعتبارها إح����دى املدخالت 
الالزمة إلب����الغ برامجها من 
أجل حتس����ني بيئة ممارسة 

األعمال.

اإلمارات العربية المتحدة

ركزت اإلصالحات اإليجابية 
التي أجرته����ا اإلمارات على 
ثالثة مؤشرات رئيسية هي: 
تسجيل امللكية، واحلصول 
على االئتمان، وحماية حقوق 

صغار املستثمرين.

المملكة العربية السعودية

كانت اإلصالح����ات التي 

نفذتها السعودية طفيفة ومت 
رصدها في مؤشر واحد وهو 
احلصول على الكهرباء، في 
حني شهدت اململكة تراجعا في 
ترتيبها في خمسة مؤشرات 
من املؤشرات التسعة الباقية، 
حيث مت تسجيل أعلى نسبة 
تراجع في مؤشر سهولة بدء 
النشاط التجاري، تاله مؤشر 
التجارة عبر احلدود وهو ما 
مت التركي����ز عليه في تقرير 
ممارس����ة األعمال التجارية 

الصادر في العام األسبق.

قطر

إن التطوير والتعديالت 
الت����ي قامت به����ا دولة قطر 
متعلقة بصفة أساسية مبجال 
التجارة عبر احلدود، كما أنها 
نفذت تعديالت طفيفة فيما 
يخص تسجيل امللكية ووفقا 
ملا مت تسليط الضوء عليه في 
تقرير ممارسة األعمال لعام 
2013، خفض����ت قطر الوقت 
الالزم إلمتام عمليات التصدير 
واالستيراد عن طريق انشاء 
بوابة إلكترونية جديدة تتيح 
تقدمي اإلقرارات اجلمركية إلى 
ميناء الدوحة عبر اإلنترنت، 
في حني مت رصد أعلى نسبة 
تراجع لترتيب قطر في مجال 
سهولة بدء النشاط التجاري 
بتراجع في الترتيب مقداره 
11 نقطة، ويعزى هذا التراجع 
بصفة أساسية إلى احتساب 
احلد األدنى الذي يتعني على 
أصحاب املش����اريع دفعه من 
رأس املال كنسبة مئوية من 

متوسط دخل الفرد.

البحرين

سلط التقرير الضوء على 
تقدم ترتيب البحرين في مجالي 
تسجيل امللكية واحلصول على 
االئتمان، حيث عملت البحرين 
على تسهيل إجراءات تسجيل 
امللكية عن طريق خفض رسوم 
التس����جيل. عالوة على ذلك، 
يسرت البحرين سبل احلصول 
على املعلومات االئتمانية عن 
طريق السماح ملكتب االئتمان 
بجمع البيانات عن الشركات، 
كما شهدت البالد حتسنا في 
ترتيبها في مج����ال التجارة 
عبر احلدود في حني تراجع 
ترتيبها في مجال احلصول 

على الكهرباء.

من احلد األعلى لألداء.
وعلى مستوى االقتصادات 
اخلليجية واقتصادات الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، احتلت 
اإلمارات مكانة بارزة بوصفها 
احد االقتصادات التي حققت 
أكبر حتسن في اإلصالحات 
في الع����ام 2014/2013، حيث 
أحرزت تقدما في ترتيبها في 
العديد من املؤشرات ومن بينها 
تسجيل امللكية واحلصول على 
االئتمان وحماية حقوق صغار 
املستثمرين، في حني تراجع 
ترتيب بقية اقتصادات اخلليج 
والش����رق األوس����ط وشمال 
أفريقيا خ����الل الفترة ذاتها، 
باستثناء مصر التي متكنت 
من اح����راز تقدم في ترتيبها 
مبقدار نقطة واحدة. وشهدت 
سورية أكبر نسبة تراجع في 
الترتيب على مستوى منطقة 
دول منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا متراجعة إلى 
املركز 175 خالل العام مقابل 
املركز 165 الذي بلغته خالل 

فترة التقييم السابقة.

اإلصالحات في دول الخليج

على الصعيد العاملي، شهد 
أكثر من 80% من االقتصادات 
التي تناولها تقرير ممارسة 
األعمال التجارية ارتفاعا في 
ترتيبها في مؤشر االقتراب من 
احلد األعلى لألداء، مما يشير 
إلى أن ممارسة األعمال التجارية 
أصبحت اكثر سهولة في معظم 
أنحاء العالم. وفيما يلي عرض 
سريع لإلصالحات التي نفذتها 
االقتصادات اخلليجية كما هو 
مبني في تقرير ممارسة األعمال 
التجارية لعام 2015 حس����ب 

ألقى تقرير صادر عن إدارة 
بحوث االستثمار في شركة 
مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( الضوء 
عل����ى آخر إص����دارات البنك 
الدولي عن »ممارسة األعمال 
التجارية لعام 2015 � ما بعد 
الكفاءة«. واستند التقرير إلى 
بيانات ومنهجية جديدة في 
مجاالت ثالث هي: تس����وية 
حاالت اإلعسار، وحماية حقوق 
صغار املستثمرين، واحلصول 

على االئتمان.
وحسبما ورد في التقرير، 
بقي����ت مراك����ز االقتصادات 
الس����بعة الكبرى في مجال 
س����هولة ممارس����ة األعمال 
التجارية ثابتة دون أي تغيير، 
حيث احتفظت س����نغافورة 
باملركز األول من ناحية سهولة 
ممارسة األعمال مسجلة أعلى 
نقاط مجمعة تلتها نيوزيلندا 
وهونغ كونغ ف����ي املركزين 
الثاني والثالث على التوالي. 
عالوة على ذلك، أكد التقرير أن 
أصحاب املشاريع واألعمال في 
123 اقتصادا قد شهدوا حتسنا 
في اإلطار التنظيمي املطبق 
في بلدانهم في العام املاضي. 
وفي الفترة ما بني يونيو عام 
2013 ويونيو عام 2014، وثق 
التقرير 230 إصالحا إجرائيا 
من بينها 150 إصالحا يهدف 
إلى احلد من اإلجراءات املعقدة، 
وتكلف����ة االمتث����ال للوائح 
والقوانني املنظمة ملمارس����ة 
األعمال التجارية، إضافة إلى 
85 إجراء إصالحيا يهدف إلى 
تعزيز املؤسسات القانونية. 
واستحوذت منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى على 
أكبر عدد من هذه اإلصالحات 
كما استحوذت املنطقة على 
أكب����ر عدد م����ن اإلصالحات 
التنظيمي����ة، حيث نفذت 75 
إصالحا تنظيميا من أصل 230 
إصالحا تنظيميا مت تنفيذه 
على مستوى العالم في العام 
املاضي فيما يتعلق بسهولة 
ممارس����ة األعمال التجارية. 
من جهة أخرى، نفذت كل من 
أوروبا وآسيا الوسطى أكبر 
عدد من اإلصالحات التنظيمية 
لتس����هيل ممارس����ة األعمال 
التجارية في العام 2014/2013، 
كما سجلت أعلى حتسن في 
ترتيبها في مؤشر االقتراب 

سهولة ممارسة األعمال التجارية

الكويت في املركز 
الـ 86 باملقارنة 
مع الـ 79 خالل 

العام السابق

شّكلت جلان 
إصالحية لتحسني 

بيئة ممارسة 
األعمال
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التوزيعات األفضل على مستوى السوق

»بيتك«: عوائد »الدمية« االستثمارية بني 1.1% لشهر و1.87% لعام
وكان »بيت����ك« ق����د أطلق 
وديعة »الدمية« االستثمارية 
التي تتمتع بالعديد من املميزات 
واخلصائص، استمرارا لدوره 
الرائ����د ف����ي تق����دمي منتجات 
وخدمات جديدة حتقق طموحات 
عمالئه ومتنحهم فرصة مميزة 

لالستثمار.
من خالل منتجات واوعية 
ادخاري����ة بعوائد تنافس����ية 
عالي����ة تف����وق نظيراتها في 
الس����وق، حيث تتمتع وديعة 
»الدمية« بالعديد من املميزات 
أهمها استثمار األموال بنسب 
اس����تثمارية تصاعدي����ة طبقا 
لفت����رات االس����تثمار املرن����ة 
واملتعددة »شهر� 3 شهور � 6 
ش����هور � 9 شهور و12 شهرا«، 
ومتنح العميل امكانية احلصول 
على ارباح وعوائد تنافس����ية 

دورية دون احلاجة لالنتظار 
حتى نهاية مدة اس����تحقاقها، 
حيث يقوم »بيت����ك« بتوزيع 
ارباح الوديعة بصورة شهرية 
او ربع س����نوية حس����ب املدة 
الت����ي يفضلها  االس����تثمارية 

العميل للوديعة. 
كم����ا ان ف����روع »بيتك« ال� 
63 املنتشرة في جميع ارجاء 
الكويت مس����تعدة الستقبال 
وخدمة العمالء ومس����اعدتهم 
لفتح الودائ����ع، باإلضافة الى 
امكانية فتح وديعة »الدمية« 
القن����وات االلكترونية  عب����ر 
املتنوعة مثل بيتك اون الين، 
تطبيق بيتك أون الين للهواتف 
الذكي����ة، اخلدمة الهاتفية )الو 
بيتك(، وأجهزة السحب اآللي، 
وف����روع »بيت����ك« املخصصة 

خلدمة السيدات.

اعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« عن التوزيع االول ألرباح 
وديعة »الدمية« االستثمارية 
وذلك للرب����ع الثالث من العام 
احلالي، حي����ث جاءت االرباح 
منافسة وتعتبر االفضل لعوائد 
الودائع في السوق الكويتي، مما 
يؤكد جناح وديعة »الدمية« وما 
تتمتع به من مميزات وخصائص 
في ظل توزيعات قوية ومتعددة 
لفترات متنوعة تناسب متطلبات 
وخصائص واحتياجات شرائح 
العمالء على مختلف توجهاتهم 

وميولهم االستثمارية.
وق����د وزع����ت »الدمي����ة« 
ارباحا تنافسية ومتميزة على 
مس����تثمريها كالتال����ي: %1.10 
الوديعة الشهرية،  ملستثمري 
1.55% ملس����تثمري 3 ش����هور، 
و1.66% ملس����تثمري 6 شهور، 

..والبنك يطلق بطاقة »ڤيزا إنفينيت« للسحب اآللي

وعروض خاص�ة عند الحجز 
على باق���ة من أرقى المطاعم، 
وخدمة الكونس���يرج الدولية 
على مدار الساعة للمساعدة في 
كل أنواع الحجوزات، كسيارات 
األجرة وتذاكر السفر، كما يمكن 
للعميل االس���تفادة على مدار 
الساعة ايضا من خدمة شبكة 
الدعم الدولية للمس���اعدة في 
حاالت الطوارئ الطبية، وتأمين 
سفر شامل للسفرات المتعددة. 
وأضاف ان »ڤيزا انفينيت« تقدم 

ميزة االس���تفادة من عمليات 
التي تضمن حماية  الش���راء 
المشتريات في حال أي ضرر 
او حادثة حيث تصل التغطية 
الى 5.000 دوالر أميركي لكل 
سلعة. وأوضح ويلش ان بطاقة 
»ڤيزا انفينيت« للسحب اآللي 
تمنح مجانا لعمالء األولوية، 
حيث تسري صالحيتها لمدة 
5 سنوات يتم تجديدها تلقائيا 
بعد انتهاء المدة، الفتا الى ان 
»بيتك« سيواصل جهوده في 
تقديم الخدمات االستثمارية 
والمصرفي���ة لعمالئ���ه، كما 
سيواصل سياسته في االحتفاظ 
بالعميل واستقطاب عمالء جدد 
عن طريق االبتكار والتجديد 
في طرح الخدمات والمنتجات 
وتقدي���م عروض تنافس���ية 
ومميزات فريدة، مش���يرا الى 
ان »بيتك« يس���خر إمكانياته 
التطورات على  لمواكبة آخر 
الساحة المصرفية واالستفادة 
مما تقدمه التكنولوجيا الحديثة 
الكفاءة  لتوظيفه في زي���ادة 
وتطوير أسلوب وآلية العمل 
بما يحافظ على ريادة وتميز 

»بيتك«.

التي يتطلبها العميل. وأشار في 
تصريح صحافي الى ان البطاقة 
ارقى وافضل  العمي���ل  تمنح 
الخدمات المتاحة بكل سهولة 
ويسر في اي مكان بتوسيع آفاق 
االختيارات المتنوعة بين سفر 
وتسوق ومطاعم لالستمتاع 
بأس���لوب حياة مميز، إذ لفت 
ويلش الى ان »ڤيزا انفينيت« 
تمنح حامليها إمكانية االستفادة 
من خدمة الدخول الى أكثر من 
500 قاعة مطار حول العالم، 

أطلق بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( بطاقة »ڤيزا انفينيت« 
للسحب اآللي لعمالء الخدمات 
المالية الخاصة � األولوية في 
»بيتك« بمزايا استثنائية، وذلك 
في إطار حرص البنك على منح 
عمالء األولوية خدمات وميزات 
حصري���ة ترتقي لمس���توى 
 تطلعاته���م وتع���زز ثقته���م
ب� »بيتك« المؤسس���ة المالية 
اإلسالمية الرائدة عالميا، وكذلك 
تعزز كفاءة »بيتك« وسمعته 
وقدرته على االس���تمرار في 
ابت���كار خدم���ات ومنتجات 
عصرية تضيف قيمة للعمل 
المصرفي اإلسالمي ولعمالء 
»بيتك«.وقال مدير عام الخدمات 
المالية الخاص���ة في »بيتك« 
ماثيو ويلش، ان بطاقة »ڤيزا 
انفينيت« للسحب اآللي صممت 
خصوص���ا لش���ريحة عمالء 
األولوية حيث يخصص لكل 
عميل مدير حسابات متخصص 
للتنسيق والعمل على إصدار 
البطاقة الخاصة به مع الحرص 
على تزويده بالخدمات المتميزة 
التي تتمتع بها البطاقة باإلضافة 
الى الخدمات المصرفية األخرى 

مسؤولو »بيتك« وڤيزا يتوسطهم ويلش وأيوب 

بدء االستعدادات إلقامة معرض الغذاء واألواني املنزلية املتخصص

»iLead« تشارك مبعرض الكويت الدولي للعقار
العام  القطاعني  املعلومات في 
واخلاص.  وأضاف أن الشركة 
جنحت خالل السنوات القليلة 
املاضية في اجتذاب ش����ريحة 
واسعة من الشركات الكبرى في 
منطقة اخلليج العربي والشرق 
األوس����ط بفض����ل تخصصها 
الفريد في هذا القطاع، السيما 
وأنه����ا توفر حل����وال متكاملة 
تتناس����ب واحتياج����ات كافة 
القطاعات من برامج األرش����فة 
اإللكترونية، برامج تس����يير 

األعمال )Workflow(، املراسالت، 
وبرامج إدارة م����وارد األعمال 
)ERP( وذلك بأسعار تنافسية 
نظرا ألن جميع ما تقدمه الشركة 
هو من إنت����اج القوى املوظفة 
محليا. وقال استطاعت مؤخرا 
الولوج إلى عدد من أسواق دول 
اخلليج والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وآسيا وكذلك أوروبا، 
متوقعا أن تتضاعف مبيعات 
الشركة مع نهاية العام احلالي 
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الراعية وشدد على  الشركات 
ان قيام شركة معرض الكويت 
المعرض  الدولي بتنظيم هذا 
يأتي إيمانا منه����ا بأهمية هذا 
القطاع ولتركيز الضوء عليه 
خاصة وانه يعد من القطاعات 

االقتصادي����ة واالس����تهالكية 
الحيوية التي تخدم ش����رائح 
كبيرة من المواطنين الكويتيين 
والمقيمين، حيث يلبي المعرض 
متطلباتهم االس����تهالكية من 

المواد والمنتجات الغذائية. 

على أهمية التنافس بين شركات 
المواد الغذائية لتقديم منتجاتها 
وعروضها الخاصة، مش����يرا 
ال����ى أن هذا المع����رض يوفر 
المواطني����ن والمقيمين  على 
عن����اء البح����ث ع����ن أصناف 
المواد  جديدة ومختلفة م����ن 
الغذائية والتموينية واألواني 
باإلضافة إلى توفير احتياجاتهم 
م����ن األوان����ي المنزلية، حيث 
تتجم����ع تحت س����قف واحد 
المواد  العديد م����ن ش����ركات 
اللحوم،  الغذائية ومنتج����ات 
واألسماك والدواجن والبقوليات 
وال�ع�ص�ائ����ر  والمكس����رات 
وال�مواد التموينية ومستلزمات 
الطازجة  األطعمة والفواك����ه 
والمجمدة والمعلبات، اضافة 
الى أجه����زة ومعدات المطابخ 
واكسسواراتها وأدوات الطبخ 
من األواني المنزلية ومجموعة 
أطقم السفرة والشاي والقهوة 
الهدايا  والتمور وغيره����ا من 
التي يمكن تقديمها في االعياد 

والمناسبات المختلفة.
الغذاء  واش����اد بمع����رض 
الرمضان����ي الس����ابق وجهود 

بالش����ركة يوس����ف سالمة ان 
الشركة حريصة على التواجد 
في مثل هذه الفعاليات الضخمة 
لتكون جنبا إلى جنب مع كافة 
العقارية املشاركة  الش����ركات 
والتي تأتي من داخل وخارج 
الكويت لتعرض مش����اريعها 
العقارية املختلفة، حيث يأتي 
دور »آي ليد« ليوفر ما حتتاجه 
الش����ركات م����ن خدمات  هذه 
ومنتج����ات رائدة ف����ي مجال 
صناع����ة وتطوير تكنولوجيا 

أعلنت شركة معرض الكويت 
الدولي عن بدء االس����تعدادات 
إلقامة »معرض الغذاء واألواني« 
الدولية  المعارض  على أرض 
بمش����رف خ����الل الفت����رة من 
2014/12/22 وحتى 2015/1/3. 
في هذا الصدد، قال مدير معرض 
الغذاء واألواني عماد الهارون إن 
المعرض الذي تنظمه وتقيمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
في الصالة 5 بمشرف يعد من 
المعارض اإلس����تهالكية  أكبر 
الغذائية التي تشهدها الكويت 
والتي تتزامن وحلول الس����نة 
الجديدة، وأش����ار  الميالدي����ة 
ال����ى ان العديد من الش����ركات 
المعنية بهذا المجال تسعى إلى 
المشاركة واالنضمام لمثل هذا 
المعرض الغذائي المتخصص 
على الصعي����د المحلي خاصة 
واالقليمي ايضا، وان المعرض 
يستقطب ش����رائح عديدة من 
المستهلكين  الزوار وجمهور 
المشاركة  مما يسمح للجهات 
بتوس����يع دائ����رة التعري����ف 
بأنش����طتها وزي����ادة وتنويع 
التسويق لديها. وشدد  خطط 

أعلن����ت ش����ركة »آي ليد« 
للحلول املتكاملة عن مشاركتها 
ف����ي معرض الكوي����ت الدولي 
الذي تنظمه مجموعة  للعقار 
توب إكسبو لتنظيم املعارض 
واملؤمترات على أرض املعارض 
الفترة  الدولية مبشرف خالل 
من 17 إل����ى 22 نوفمبر املقبل، 
تأتي هذه اخلطوة بعد املشاركة 
 2014 GITEX الناجحة مبعرض
- دبي. وبهذه املناس����بة قال 
مدير تطوير األعمال واخلدمات 

عماد الهارون 

يوسف سالمة

معرض الصناعات والبناء برعاية »اخلليج 
للكابالت« و»الغامن للمواد اخلصوصية«

بالقط����اع النفطي وجامعة 
صباح السالم باإلضافة الى 
التصدير إلى مملكة البحرين 

واجلمهورية العراقية.
العام  املدير  بدوره، قال 
الغ����امن للم����واد  لش����ركة 
اخلصوصي����ة، م.ابراهي����م 
الس����وق  ان  العبدال����رزاق 
الكويتي واعد، وهناك مشاريع 
مستقبلية تقدر بقيمة 100 
ملي����ار دوالر م����ن املتوقع 
تنفيذه����ا خالل الس����نوات 
الذي  املقبلة، األمر  اخلمس 
س����ينعكس باإليجاب على 
الوطن����ي، عبر  االقتص����اد 
تنشيط مبيعات الشركات 
واملصان����ع احمللية، مطالبا 
بأولوية دعم املنتج احمللي 

في املشاريع احلكومية.
العبدال����رزاق، أن  وبني 
الش����ركة تتطلع من خالل 
رعايتها ومشاركتها في الدورة 
الرابعة ملعرض الصناعات 
البناء، إلى بترويج الشعار 
التجاري ملنتج »كومكس« 
و»اسبك« كمنتجات محلية 
للمواطن����ني واملس����ئولني 

بالقطاع احلكومي.
الش����ركة  وأوض����ح أن 
ستقدم خالل املعرض، جميع 
منتجاتها املصنعة محليا عبر 
مصنع كومكس إلنتاج الشبك 
املم����دد وملحقاته ومصنع 
أسبك إلنتاج كيماويات البناء 
باإلضافة إلى بعض الوكاالت 
العاملية في مجال العزل، وفي 
هذا اإلطار ستقوم الشركة 
بط����رح املنتج����ات العازلة 
مع خدم����ة التركيب بكفالة 
مصنعية ال تقدمها الشركات 

املنافسة.
وذكر أن الشركة في اآلونة 
األخيرة س����اهمت في أكبر 
التنموية  الكويت  مشاريع 
ومنها جس����ر الشيخ جابر 
األحمد، ومش����روع طريق 
الهيئة  اجلهراء، مش����اريع 
العامة لإلسكان )مدينة الشيخ 
جابر االحمد � مدينة الشيخ 
صباح االحمد(، ومشاريع 
وزارة الكهرباء واملاء )عزل 
خزان����ات املياه الرئيس����ية 
للدولة(، ومش����اريع وزارة 
األشغال )مجمع مستشفى 

الشيخ جابر االحمد(.

الكويت،  تنمية وتطوي����ر 
مثمن����ا اجلهود املبذولة من 
الكويتية في  قبل احلكومة 
دعم وتطوير البنية التحية 
وتذليل الصعوبات واملشاكل 
الت����ي تواج����ه الصناعات 
الكويتي����ة عام����ة واملنتج 
الوطني بشكل خاص، مؤكدا 
أن املساعي واجلهود ستثمر 
نتائ����ج ملموس����ة في دعم 
وحماية الصناعات احمللية 
التقدم واالزدهار  ملزيدا من 
الرئيس����ي  الداعم  لتك����ون 
في دف����ع عجلة التنمية في 

الدولة.
وناشد احلكومة بإعادة 
النظر بالقرار الوزاري رقم 6 
لسنة 1987 اخلاص باالتفاقية 
اخلليجية املوح����دة لدول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
معربا ع����ن أمله في مراقبة 
تطبي����ق املق����اول األجنبي 
للقوانني بآلية تضمن حقوق 
املصان����ع الوطنية، حتى ال 
يقوم بالتالع����ب بالقوانني 
احمللية الس����تبعاد املنتج 

واملورد الوطني.
وأش����ار إلى أن »اخلليج 
للكابالت« ساهمت الشركة 
باستقطابها العمالة الوطنية 
بقطاع����ات العم����ل االدارية 
والفنية، وبتسديد ضريبة 
دعم العمالة الوطنية والتي 
تستقطع من أرباحها سنويا 
لصن����دوق دع����م العمال����ة 
الوطني����ة، وكذلك تس����ديد 
الدعم ملؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
وبني أن الش����ركة قامت 
الفترة االخيرة بتوريد  في 
كيبالت ألهم املشاريع التي 
تنف����ذ بالكوي����ت وخاصة 

أعلن����ت كل من ش����ركة 
اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية وش����ركة الغامن 
للم����واد اخلصوصي����ة عن 
البالتينية ملعرض  رعايتها 
الرابع  الصناع����ات والبناء 
الذي تنظمه كل من ش����ركة 
الصناعات الوطنية و»اكسبو 
� تاج« للمعارض واملؤمترات 
خالل الفترة م����ن 7 إلى 10 
املقبل في فندق  ديس����مبر 
اجلميرا الكويت، حتت رعاية 
وزير الدولة لشؤون االسكان 

ياسر أبل.
أكد  املناس����بة،  وبه����ذه 
باسل كنعان املدير االقليمي 
للمبيعات أن الشركة وضعت 
نصب أعينها أن تقوم بتلبية 
احتياجات مشاريع التنمية 
بشتى املجاالت من قطاع انتاج 
الكهرباء والنقل والتوزيع، 
واملشاريع اإلنشائية والبنية 
القطاع  التحتية، ومشاريع 
النفطي، وذل����ك فقد زودت 
مصانع الشركة بأحدث ما 
توصلت له التقنية احلديثة 
من مع����دات وآالت ومعدات 
االختبار لتقدمي أعلى مستوى 
من اجلودة، الفتا إلى أن إدارة 
الش����ركة تعمل حاليا، على 
دراسة زيادة الطاقة اإلنتاجية 
لتلبية احتياجات األسواق 

احمللية واملجاورة.
وأوضح أن الشركة ترعى 
وتشارك في هذا التجمع املهم، 
سعيا منا لتحقيق هدفها أن 
تكون دائما وأبدا شريكا في 

باسل كنعانابراهيم العبدالرزاق

»األهلي« يضيف شركتني لـ »األهلي أدفانتج«
واخلصوم����ات احلصرية 
الفورية عند اس����تخدامهم 
أي من بطاقات البنك األهلي 
الكويتي«، مش����يرا الى ان 
شركة علي وناصر الصايغ 
للمجوهرات تعد من كبرى 
الشركات في مجالها وتقدم 
منتجاتها وخصوماتها لعمالء 
الكائنة  البنك في محالتهم 
في سوق املباركية وحتديدا 
في س����وق الذهب املركزي، 
وفي مجمع الفنار التجاري 

مبنطقة الساملية«.
الس����ماك: »ان  وأوضح 
اخلصومات متاحة جلميع 
عمالء البنك األهلي الكويتي، 
وميكنه����م االس����تفادة من 
اخلصم مبجرد اس����تخدام 
أي من بطاقات األهلي عند 

عملية الشراء«.

عمالءه الكرام من االستفادة 
من اخلصوم����ات اخلاصة 
مبجموع����ة م����ن احملالت 
املشاركة بالبرنامج والتي 
تصل لغاية 45%، في إطار 
سعي البنك إلضافة العديد 
من احمل����الت لتقدمي أفضل 
العروض للعمالء مبختلف 

شرائحهم واهتماماتهم.
البرنامج صرح  وع����ن 
مدي����ر ج����ودة اخلدمة في 
البنك األهلي الكويتي علي 
الس����ماك: »إننا في »األهلي 
الكويتي« نس����عى لتقدمي 
أفضل الع����روض لعمالئنا 
الكرام لذا قمنا ببناء شراكات 
عدي����دة م����ع مجموعة من 
احملالت واملعارض والشركات 
في الكويت لنقدم لعمالئنا 
باقات متنوعة من العروض 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن إضافة شركة علي وناصر 
الصايغ للمجوهرات لبرنامج 
»األهلي أدفانتج« الذي ميكن 

علي السماك

و1.76% ملس����تثمري 9 شهور، 
و1.86% ملستثمري 12 شهرا. 

وتؤكد هذه التوزيعات قدرة 
»بيتك« العالية على خلق بيئة 
آمنة للمستثمرين ملا يتمتع به 
من قوة وم����الءة مالية فضال 
عن الس����معة الطيبة والريادة 
املصرفية، والسعي الدائم لتقدمي 
افضل العوائد واالرباح للعمالء 
من خالل فرص اس����تثمارية 
آمنة ومحدودة املخاطر وعلى 
فترات زمنية متنوعة تناسب 
ظروف العم����الء على اختالف 

اهتماماتهم.

قام البنك التجاري برعاية األنشطة الرياضية 
التي نظمتها الهيئة العامة للصناعة وكذلك 
احلفل السنوي الذي نظمته الهيئة لتكرمي 

املوظفني املتقاعدين واملتميزين بالهيئة العامة 
للصناعة.

وقد جاءت هذه الرعاية إدراكا من البنك بأهمية 
دعم ومساندة الهيئات واملؤسسات الصناعية 
التي تعمل من أجل تنمية الصناعة احمللية في 
البالد ولتؤكد من جديد الدور احملوري الذي 

يلعبه البنك التجاري في مجال املسؤولية 
االجتماعية وحرصه على دعم مؤسسات 
املجتمع املدني لتحقيق التنمية املستدامة 
للمجتمع.  و قد حضر لقاء تسليم شيك 

املساهمة في رعاية األنشطة الرياضية واحلفل 
كل من محمد فهاد العجمي - مدير عام الهيئة 

العامة للصناعة بالتكليف واملدير اإلقليمي 
بقطاع اخلدمات املصرفية هنادي املسلم وكذلك 

مدير فرع الفحيحيل فالح املانع. 

»التجاري« يرعى أنشطة »هيئة الصناعة«

 محمد فهاد العجمي يتسلم شيك الرعاية
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41 فلسًا ربحية السهم.. و3.3 مليارات دوالر إيرادات مجمعة للمجموعة وتقلب صرف العمالت كلف املجموعة 111 مليون دوالر 

570 مليون دوالر صافي أرباح »زين« عن الـ 9 أشهر
لتصل إلى نحو 11.1 مليون عميل، 
إال أن هذه اإلجراءات املتبعة لم 
تؤثر على إيرادات الشركة في 

الربع الثالثة«.

األردن

وفي اململكة األردنية والتي 
متثل واحدة من أكثر أس���واق 
املجموعة حتررا وتنافسية قال 
جيجنهامير »تواصل شركة زي 
األردن اداءها التشغيلي القوي، 
حيث تخدم شبكتها اآلن 4 ماليني 
عميل بنسبة ارتفاع بلغت %3 
مقارنة باألشهر التسعة األولى 

من العام 2013«.
وتابع بقوله »مازالت الشركة 
حتصد ج���دوى اس���تثماراتها 
في خدم���ات نقل البيانات على 
شبكتها، فقد حققت زيادة بنسبة 
14% في ايرادات خدمات البيانات، 
لتمثل ما نسبته 23% من اجمالي 

ايرادات شركة زين األردن«.

البحرين

واستعرض آخر التطورات 
التي شهدتها عمليات املجموعة 
ف���ي مملك���ة البحري���ن بقوله 
»تواصل شركة زين البحرين 
االس���تثمار بكثافة في ش���بكة 
اجليل الرابع )4G LTE(، حيث 
باتت متثل ايرادات البيانات ما 
نسبته 30% من اجمالي االيرادات 
الكلية للشركة، حيث جنحت زين 
البحرين بفضل جاذبية شبكتها 
واملبادرات التسويقية املبتكرة في 
دفع منو قاعدة عمالئها إلى نحو 
787 ألف عميل بنسبة منو بلغت 
4%«. وعن االكتتاب األخير الذي 
طرحت فيه الشركة ما نسبته 
15% من أس���همها في سبتمبر 
املاضي، قال جيجنهامير »وفقا ملا 
تفرضه شروط رخصة التشغيل 
اخلاصة بشركة زين البحرين، 
فإن الشركة أجنزت طرحا عاما 
أوليا بنسبة 15% من رأسمالها، 
وقد مت تخصيص األسهم جلميع 
املساهمني اجلدد«. وعن توقعاته 
باملوعد الرس���مي إلدراج أسهم 
الشركة في بورصة البحرين بني 
جيجنهامير بقوله »نتوقع أن 
يتم التداول في أسهم الشركة في 
بورصة البحرين خالل نوفمبر 

اجلاري«.

عمالئها، وذلك بغض النظر عن 
األوضاع غير املستقرة في مناطق 

واسعة من العراق.

السعودية

وفي اململكة العربية السعودية 
كشف جيجنهامير عن التحسن 
املس���تمر في أداء ش���ركة زين 
في الس���عودية، مشيرا إلى أن 
الشركة حققت تراجعا ملموسا 
في الشهور التس���عة املاضية 
في صافي اخلسائر بنسبة %19 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

.2013
وأضاف: »كما رفعت الشركة 
حجم األرباح قبل خصم الفوائد 
 EBITDA �والضرائب واالهالكات ال
بشكل ملموس بنسبة بلغت %21 
خالل الفترة ذاتها لتصل إلى 220 

مليون دوالر«.
وكش���ف أن الشركة حققت 
مستويات منو قوية في ايرادات 
خدمات البيانات بنسبة بلغت 
43%، وهي اإليرادات التي مثلت 
ما نسبته 17% من اجمالي ايرادات 

شركة زين السعودية«.

السودان

وعن عمليات ش���ركة زين 
السودان أوضح جيجينهامير 
أن الشركة تواصل حتقيق أدائها 
اجليد على مستوى العملة احمللية 
)اجلنيه السوداني( حيث ارتفعت 
ايرادات زين الس���ودان بنسبة 
بلغت 13% كما ارتفعت األرباح 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالهالكات ال� EBITDA بنسبة 
بلغت 11% مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
وأش���ار إلى أن شركة زين 
الس���ودان أحرزت نس���ب منو 
قوية في اي���رادات خدمات نقل 
البيانات لتصل إلى نحو 75% عن 
هذه الفترة، لتمثل ما نسبته %6 
من اجمالي اإليرادات اإلجمالية 
للشركة، وقال »طبقت الشركة 
مؤخرا التعليمات التي فرضتها 
الهيئة القومية لالتصاالت والتي 
قضت بتثبيت وتسجيل العمالء 
الذين لديهم قاعدة بيانات، وإلغاء 
اخلدمات عن اخلطوط التي ليست 
لديها قاعدة بيانات، وهو ما أثر 
على حجم قاعدة عمالء الشركة 

تطورات على مس���توى واسع 
على كافة املجاالت، وذلك بسبب 
األوضاع غير املستقرة سياسيا 
واقتصاديا ف���ي جزء كبير من 
مس���احتها اجلغرافي���ة، حيث 
قال »لقد جاء األداء التشغيلي 
لعمليات زين في العراق جيدا 
مقارنة باألوضاع السياس���ية 
واالقتصادي���ة الصعبة، والتي 
سببت انقطاعا في الشبكة بشكل 
تام في عدة مناطق، وتدمير بعض 
احملطات )وإن كان غير متعمد(، 
ونزوحا كبيرا في بعض املناطق 
التي لدى الش���ركة فيها حصة 
س���وقية كبيرة، هذا باإلضافة 
إلى بعض العراقيل التشغيلية 
املكلفة مث���ل صعوبة عمليات 
الصيانة وارتفاع تكلفة تأمني 
أبراج الشبكات، وهو ما اثر كثيرا 
على الكفاءة التشغيلية للشبكة، 

وخصوصا في الربع الثالث«.
وب���ني: »وم���ع ذل���ك ف���إن 
ايرادات الش���ركة خالل األشهر 
التسعة األولى من العام احلالي 
بلغت 1.2 ملي���ار دوالر ، بينما 
بلغ حجم األرب���اح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالهالكات 
ال���� EBITDA463 مليون دوالر، 
فيما بلغ صاف���ي األرباح 224 

مليون دوالر«.
وأشار الى أنه على الرغم من 
كل هذا فإن املجموعة وفريق عمل 
زين الع���راق أبدوا التزاما قويا 
إزاء احملافظة على شبكة تعمل 
بكفاءة تشغيلية تلبي احتياجات 

لعمليات زين قال: »حققت شركة 
زين الكويت نسب منو ايجابية 
في جمي���ع املؤش���رات املالية 
الرئيسية، وهي نسب مشجعة 
بالنظر إلى حالة التشبع التي 

تتسم بها السوق الكويتية«.
وأضاف: »حققت الشركة أداء 
جيدا خالل فترة األشهر التسعة 
األولى من العام احلالي، حيث 
بلغت اإليرادات 935 مليون دوالر 
بنس���بة منو بلغت 5%، بينما 
بلغت األرباح قبل خصم الفوائد 
ال� 440  والضرائب واالهالكات 
مليون دوالر بنسبة منو بلغت 
4%، في حني بلغ صافي الربحية 
289 مليون دوالر بنس���بة منو 
بلغت 4%«. وتابع: »إن جاذبية 
وجودة شبكة اجليل الرابع التي 
تشغلها الشركة على مستوى 
كافة مناطق الدولة أمر مينحها 
ميزة تفاضلي���ة عن نظيراتها 
بش���كل كبير، حيث ش���هدت 
ايرادات خدمات البيانات منوا 
بنحو 14%، وهو ما شكل 31% من 
اجمالي ايرادات الشركة خالل تلك 
الفترة«. وكشف أن قاعدة عمالء 
زين الكويت شهدت ارتفاعات 
قوية لتصل إلى نحو 2.7 مليون 
عميل بنس���بة منو بلغت %10، 
وذلك مقارنة بفترة التسعة أشهر 

من العام املاضي.

العراق

وتطرق إل���ى عمليات زين 
في العراق، والتي تشهد مؤخرا 

فيما بلغت األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالهالكات 
434 مليون دوالر، مقارنة ب� 471 
مليون دوالر عن نفس الفترة من 
العام 2013، وبلغ صافي األرباح 
احملققة للربع 163 مليون دوالر 
مقارنة م���ع 186 مليون دوالر 
لنفس الفترة من العام املاضي.

م���ن جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي ف���ي مجموعة زين 
سكوت جيجنهامير »لقد واجهت 
املجموعة حتديات صعبة متمثلة 
في تفاقم األوضاع السياس���ية 
واالقتصادية في بعض أسواقها 
الرئيس���ية خالل هذه الفترة، 
باإلضافة إلى التقلبات احلادة 
في أسعار العمالت، والتي كان لها 
تأثير كبير على حجم اإليرادات 

املجمعة وصافي الربحية«.
وتابع بقوله »استثماراتنا 
املس���تمرة في شبكات اجليلني 
الثال���ث والراب���ع وضعتنا في 
مكانة رائدة ف���ي خدمات نقل 
البيانات، فبفضل االستثمارات 
واملش���اريع التطويري���ة التي 
جنريها على ش���بكاتنا، نتوقع 
أن تكتسب عملياتنا مساحات 
منو جديدة في هذه النوعية من 
اخلدمات وخصوصا في أسواق 
الع���راق والس���ودان واململكة 

السعودية«.

الكويت

وع���ن عملي���ات املجموعة 
في الكويت الس���وق الرئيسية 

بنسبة %7.5.
وقال إن املجموعة وبالرغم 
من ه���ذه التط���ورات واصلت 
استثماراتها في تطوير وحتديث 
ش���بكاتها للوف���اء بالتزاماتها 
وتعهداتها اجتاه عمالئها، مبينا 
أن زين جنت اس���تثماراتها في 
ترقية وتوسعة شبكاتها خالل 
هذه الفترة، حيث رفعت إيرادات 
خدمات البيانات )باس���تثناء 
خدم���ات الرس���ائل النصي���ة 
وخدمات القيمة املضافة( بنسبة 
16%، لتمثل خدمات البيانات ما 
نسبته 15% من إجمالي إيرادات 
املجموعة. وإذ أكد أن املجموعة 
متلك احلصة األكبر في ست بلدان 
من أسواقها في املنطقة، حيث 
تخدم شبكاتها حاليا ما يقارب 
43.7 مليون عميل، فقد أشار إلى 
أن قاعدة عمالء زين قد تأثرت 
بتطبيق قاعدة جديدة فرضتها 
هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية 
لتعريف »العميل النشط«، وهو 
أثر باالنخفاض في قاعدة عمالء 
زين العراق لتصل إلى نحو 13.3 

مليون عميل نشط.
اجلدير بالذك���ر ان النتائج 
املالية للمجموعة عن فترة الربع 
الثالث من العام احلالي جاءت 
متأثرة بالتحديات التشغيلية 
والسياسية التي تشهدها منطقة 
عملياتنا، فقد حققت املجموعة 
إيرادات مجمعة بلغت 1.04 مليار 
دوالر، مقارنة مع 1.10 مليار دوالر 
لنفس الفترة م���ن العام 2013، 

حققت مجموعة زين أرباحا 
صافية عن فترة التسعة أشهر 
من السنة املالية احلالية بقيمة 
570 مليون دوالر، بربحية للسهم 

بلغت 41 فلسا.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحاف���ي إن ايراداتها املجمعة 
شهدت استقرارا نسبيا عن هذه 
الفترة حيث حققت 3.26 مليارات 
دوالر، مقارن���ة بإيرادات بلغت 
3.25 مليارات دوالر في الفترة 

املشابهة من العام 2013.
وأوضحت أنها حققت أرباحا 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
وااله���الكات )EBITDA( بقيمة 
1.38 مليار دوالر، مقارنة مع 1.41 
مليار دوالر عن نفس الفترة من 
العام املاضي، فيما بلغ هامش 

)EBITDA( ال� %42.2.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
أسعد أحمد البنوان »التحديات 
التشغيلية وحالة عدم االستقرار 
السياسي واالقتصادي في مناطق 
جغرافية واسعة من عملياتنا، 
والت���ي اخذت تتنامى بش���كل 
حاد مؤخرا )خصوصا العراق 
والس���ودان( أثرت بشكل كبير 
على نتائجنا املالية، فلم تشهد 
املؤشرات املالية الرئيسية نسب 
النمو املتوقعة التي تتواءم مع 
األداء التشغيلي القوي عن هذه 

الفترة «.
وأوضح ان املجموعة تكلفت 
مبالغ مالية بقيمة 111.1 مليون 
دوالر خالل التسعة أشهر األولى 
من هذا الع���ام )مقارنة ب� 53.7 
ملي���ون دوالر في نفس الفترة 
من العام املاضي( من بينها 52.4 
مليون دوالر خالل الربع الثالث 
حتديدا، وذلك بسبب التغير الذي 
طرأ على س���عر صرف الدينار 
الكويتي مقابل الدوالر األميركي، 
هذا ال���ى جانب التأثيرات التي 
جنمت عن إعادة تقييم أسعار 
صرف العملة وبشكل أساسي 
في جمهورية السودان وبدرجة 

أقل في العراق«.
وكشف البنوان انه وفي حال 
حتييد ه���ذا التأثير اخلارجي، 
فإن عملياتنا التشغيلية كانت 
ستحقق منوا ملموسا في حجم 
األرباح الصافي���ة خالل فترة 
التسعة أشهر من العام احلالي 

سكوت جيجنهامير أسعد البنوان

البنوان: 1.4 مليار 
دوالر األرباح قبل 

خصم الفوائد 
والضرائب واإلهالكات 

جيجنهامير:استثماراتنا 
في تطوير وحتديث 

شبكاتنا على اجليلني 
الثالث والرابع وضعتنا 

في الريادة

قاعدة عمالء الكويت 
تقفز إلى 2.7 مليون 

عميل

إيرادات خدمات 
البيانات ارتفعت %16 

إدراج متوقع ألسهم 
الشركة في بورصة 

البحرين خالل 
نوفمبر اجلاري

زين السعودية 
حتقق قفزة كبيرة 

في إيرادات خدمات 
البيانات بارتفاع %43
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أحمد النواف: 
املركزي وهيئة 

األسواق يؤصالن 
مبادئ احلوكمة

أماني بورسلي: 
قانون الشركات لم 
يراع نطاق املجتمع 

فيما يخص 
صالحيات اجلهات 

الرقابية

مشعل اجلابر: 
الالئحة التنفيذية 

لهيئة تشجيع 
االستثمار الشهر 

اجلاري

تأجيل تطبيق 
»احلوكمة« إلى 

يونيو ٢٠١٦ ملراجعة 
بعض النصوص

هناك جهود من 
اجلهات الرقابية 

الستكمال منظومة 
اللوائح والقواعد وفق 

أفضل املمارسات 
العاملية

احلوكمة لم تعد 
ترفًا بل أصبحت 

ضرورة لعالج 
التحديات في 

الشركات الصغيرة 
والكبيرة

خالل مؤمتر احلوكمة في دول مجلس التعاون حتت رعاية الشيخ جابر املبارك

تطبيق احلوكمة يتطلب مراجعة وتطوير التشريعات لتتماشى مع التحديات

الهدف من  ان  الى  واشارت 
التجمع الكبير في املؤمتر التأكيد 
على اهمية ملف احلوكمة كما 
يهدف كذلك الى تطوير اللوائح 
املطبقة ومناقشة أفضل األدوات 
وآليات تطبي���ق احلوكمة في 
اخلليج مع مراعاة طبيعة اسواق 
املنطقة ومؤسساتها من حيث 
امللكيات العائلية واحلكومية.

وأضاف���ت أن العدي���د من 
الشركات املساهمة في السوق 
الكويتي تعتبر عائلية وحتولت 
الى مساهمة وعليهم أصبح من 
الض���روري أن تخضع ملبادئ 
احلوكمة التي تعمل على حتقيق 
إلى  املمارسات، مشيرة  أفضل 
أن هيئات أسواق املال العاملية 
والدولية بدأت في تطبيق قواعد 
احلوكمة وبش���كل ايجابي، إال 
أنن���ا الزلنا بحاجة لبعض من 
الوقت للوصول الى ما يحفزنا 

على تطبيقها.
وقالت ان قانون الشركات 
لم يراع نطاق املجتمع الكويتي 
فيما يخص الصالحيات املقررة 
للجهات الرقابية والتي تعمل من 
أجل تطبي���ق قواعد احلوكمة، 
الفتة الى أن هناك ما يكش���ف 
عدم قدرة العديد من الشركات 
وبعض البنوك على عدم تنفيذها 

في الوقت الراهن.
واك���دت د.بورس���لي على 

ضرورة أن يكون أغلبية أعضاء 
مجالس اإلدارات مستقلني حتى 
ميكن اقالة رئيس مجلس اإلدارة 
أو أحد األعضاء املخطئني في أي 
وقت أو بن���اء على مقترح من 

املساهمني ولو بنسبة %25.
واضافت أن هناك مش���كلة 
نواجهها في الشركات احمللية 
بأغلبية الرأي في مجلس اإلدارة 
واألعضاء التابعني وهو أمر يجب 
التخلص منه بشكل كامل حتى 
نشعر أن هناك طريقا ايجابيا 

لتطبيق الشفافية واالفصاح.

صدارة األولويات

من جانبه، ق���ال مدير عام 
املعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مال اهلل في كلمته التي القاها 
نيابة ع���ن اجلهات املنظمة ان 
مفهوم احلوكمة قفز في ضوء 
االزم���ات املالي���ة العاملية الى 
ص���دارة االولوي���ات واصبح 
قضي���ة رئيس���ية محل بحث 
واهتمام كبير ليس فقط بالنسبة 
ملجتمعات االعمال ومؤسسات 
القطاع اخلاص، بل المست تلك 
القطاع  االهتمامات مؤسسات 
العام. واش���ار الى ان اجلميع 
توص���ل الى درس مف���اده انه 
ال يوج���د اي بدي���ل يغني عن 
وضع االنظمة الرشيدة لالعمال 
التنفيذ وذلك  واالدارة موضع 
به���دف ان تصبح تلك االعمال 

ذات قدرة على النجاح واملنافسة 
سواء على املستوى احمللي او 

العاملي.
وب���ني د.م���ال اهلل ان تلك 
االزمات واملتغيرات واملستجدات 
فرضت حتوالت ادت الى انتقال 
الش���ركات في  مفهوم حوكمة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من االطار التنظري الى الواقع 
العمل���ي، فت���م تفعيل بعض 
اجراءات وانظمة حوكمة تلك 
الش���ركات وان كان بدرج���ات 
متفاوتة بني دول املنطقة، مشيدا 
مبا مت اتخاذه في العديد منها 

من خطوات فاعلة.

الجلسة األولى

وخ���الل اجللس���ة االولى، 
أوضح مدير عام هيئة تشجيع 
االس���تثمار االجنبي ورئيس 
اللجنة الدائمة لتحس���ني بيئة 
األعمال الشيخ د.مشعل جابر 
األحم���د أن اللجن���ة الدائم���ة 
لتطوير بيئة األعمال مع اجلهات 
احلكومية لتطوير حتسني بيئة 
األعمال اتخذت خطوات متقدمة 
لتحسني بيئة األعمال، مبينا أن 
اللجنة تعمل حاليا على اعداد 
مجموعة م���ن املقترحات التي 
تهدف الى حتسني بيئة األعمال 
متهيدا لتقدميها للحكومة خالل 

اجتماع سيعقد قريبا.
وقال في تصريح على هامش 

اجللسة الثانية ألعمال املؤمتر 
الطلبات  الهيئة ستستقبل  أن 

خالل أيام قليلة.
الالئحة  وكشف عن إعالن 
التنفيذي���ة لهيئ���ة تش���جيع 
االستثمار خالل الشهر اجلاري، 
وأن جميع املش���اريع التي من 
ش���أنها أن حتقق أهداف هيئة 
تش���جيع االس���تثمار س���يتم 
توضيحها م���ن قبل احلكومة 
والتي منها جلب التكنولوجيا 
واالبداع واالبتكار وخلق فرص 
عمل للمواطن���ني وجذب قيمة 
اقتصادية مضافة للكويت سيتم 

قبولها من »الهيئة«.

برنامج األوفست

وحول برنامج األوفست، قال 
انه صدر قرار من مجلس الوزراء 
لنقل البرنامج من وزارة املالية 
الى هيئة تشجيع االستثمار ويتم 
حاليا التنسيق في هذا الشأن. 
وأش���ار الى أن »هيئة تشجيع 
االستثمار« ومنذ انطالقتها سعت 
الى خلق قنوات فاعلة لتطوير 
التعاون في شتى املجاالت فيما 
بينها وبني اجلهات احلكومية 

واخلاصة.
ولفت الى أن تس���هيل بيئة 
األعمال يساهم بال شك في تطوير 
احلراك الفكري واالقتصادي الذي 
يصب في خانة تس���هيل بيئة 
األعمال الكويتية وحتس���ينها 

منى الدغيمي

اكد محافظ حولي فريق اول 
متقاعد الشيخ احمد النواف ان 
التحديات التي تواجه الكويت ما 
زالت كبيرة ويأتي على رأسها 
مالءمة التشريعات االقتصادية 

وجاذبية بيئة العمل.
واشاد خالل كلمته مبؤمتر 
احلوكمة في دول مجلس التعاون 
التي القاه���ا نيابة عن الراعي 
الرسمي س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك، 
الرقابية  مبا قامت به االجهزة 
في دول املنطقة من جهود جبارة 
لتطوير التشريعات والرقي بها 
الى مس���تويات عاملية للرقي 
باالسواق ورفع تنافسيتها من 
خالل اصدار تشريعات ولوائح 
تنظم وتفرض تطبيق احلوكمة، 
مشيرا الى ان التطبيق العملي 
يتطلب مراجعة وتطوير وتعديل 
التشريعات لتتماشى مع  تلك 

التحديات وواقع بيئة العمل.
وقال ان االجهزة احلكومية 
متمثلة بالبنك املركزي وهيئة 
اسواق املال وغيرها من مؤسسات 
الدولة تقوم بدور كبير ومحوري 
الش���فافية  في تأصيل مبادئ 
والعدال���ة وضم���ان احلقوق 
وحماية حقوق االقليات من خالل 
اصدار قرارات ولوائح تنظيمية 
حتمي بها حقوق اجلهات ذات 
العالقة ومتثل حجر االس���اس 

للتنمية املستدامة للدول.
ولفت الى ان مثل هذه األنشطة 
العلمية تؤتي ثمارها كلما كانت 
اق���رب الى قضاي���ا وحتديات 
واقعية تواجه بيئة االعمال في 
املنطقة وتواجه تطوير ورفع 
التنافس���ية لدولها  تصنيفات 
ومتابعة للتط���ورات اجلارية 
ومدركة لتطلباته املستقبلية، 
مش���يرا الى ان املؤمتر يطرح 
قضية مهمة وهدفا استراتيجيا 
من أهداف التنمية الوطنية وهي 
قضية حتديات تطبيق معايير 
احلوكمة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وايجاد سبل للتغلب 
على هذه املعوقات حتقيقا لهدف 
حتويل عواصم املنطقة والكويت 
الى مركز مال���ي جتاري يلبي 
التنمية  احتياجات ومتطلبات 

االقتصادية.

تطوير أنظمة الحوكمة إقليميا

م���ن جهتها، قال���ت وزيرة 
الس���ابقة  التجارة والصناعة 
د.امان���ي بورس���لي ان مؤمتر 
احلوكمة في دول مجلس التعاون 
والذي يحمل هذا العام ش���عار 
الى تصمي���م معايير  احلاجة 
حوكمة خليجي���ة ويهدف في 
املقام االول الى تطوير ممارسات 
وانظم���ة احلوكم���ة اقليمي���ا 
ف���ي منطقة اخلليج  وحتديدا 
العربي وحتديد مدى صالحية 
املعايير الدولية لبيئة االعمال 

اخلليجية ومؤسستها.
واوضحت ان املطالبات بدأت 
تتزايد لتبني مناذج احلوكمة 
الداخلية  الرقابة  بهدف احكام 
وتوفير حماية اكبر للمساهمني 
وذلك في اعقاب تداعيات االزمة 

املالية العاملية.

القواعد  ايج���اد  وارادتهما في 
الالزمة ملعاجلة ضعف الشفافية 
ومعايير اإلفصاح وأنظمة الرقابة 
الداخلية واملعلوماتية املتوافرة 

للمستثمرين. 
وق���ال إن تطبي���ق مبادئ 
احلوكمة يجب أال يسعى فقط 
لتعظيم ربحية وقيمة أس���هم 
الشركات في األجل الطويل، بل 
إلى حتقيق الشفافية والعدالة 
جنبا إلى جنب مع منح احلق 
في مساءلة إدارة الشركات واحلد 
من اس���تغالل السلطة في غير 
املصلحة العامة مبا يؤدي في 
النهاية الى تنمية االس���تثمار 
وتش���جيع تدفق���ه وتعظي���م 

الربحية.

أصحاب المصالح

ق���ال رئيس  من جانب���ه، 
مجلس إدارة بنك روتش���ايلد 
لالستثمار وعضو ميثاق األمم 
املتحدة العاملي للحوكمة د.يلماز 
آرغودين ان مفهوم احلوكمة يتم 
مراعاة جميع أصحاب املصالح، 
مشيرا إلى أن هناك 4 خطوات 
لصناعة القرار تتمثل في: وجود 
فكرة ومبادرة وأن يكون هناك 
تقييم جيد وأن يتم تطبيق ما 
مت االتفاق عليه وأن يكون هناك 

تقييم للتطبيق.
وب���ني أنه يج���ب أن يكون 
هناك رقابة على الذين يديرون 
األرصدة في املؤسسات املالية، 
كما أنه يج���ب أال يكون هناك 
محاباة أو محاسبة ويكون هناك 
توازن بني املخاطر بحيث يتم 
اتخاذ القرار بشكل متوازن وأن 
تراع���ي العائد عل���ى املخاطر، 
فاملخاطر الكبرى عائدها كبير. 
وأشار إلى أنه هناك حاجة للنظر 
في أفعال مجل���س اإلدارة من 
منظور تعليمي فكل خطأ يحدث 
فرصة ذهبية للتعلم وأن يتم 
ايجاد حلول في املستقبل.  وأكد 
د.آرغودين على ضرورة معاقبة 
اتخاذ اجراءات  املخطئني دون 
حتول دون تكرار تلك األخطاء 

دون فائدة منها.

تطبيق الحوكمة

ب���دوره، قال ممثل الرئيس 
التنفيذي في هيئة أسواق املال 
العمانية حامد بوس���عيدي ان 
الوقت حان لتطبيق احلوكمة 
ف���ي دول اخللي���ج كونها تعد 
وس���يلة تنفذ من اجل الغاية 
في خلق اقتصاد بديل وجاذب 
لالستثمارات احمللية. وأضاف 
في كلمته ان الفصل في مجلس 
االدارة ضروري جدا لتطبيق 
احلوكمة مع التركيز على االدارة 
التنفيذية واللجان التي تعمل 

ملتابعة سير االعمال.
وتابع: أسسنا مركزا ضمن 
هيئة أس���واق املال في سلطنة 
عمان لتطبيق معايير احلوكمة 
واله���دف منه تعزي���ز تطبيق 
معايير احلوكمة على الشركات 
احلكومية والعائلية، مؤكدا ان 
التركيز يج���ب ان يكون اكبر 
على الش���ركات العائلية حتى 
نضمن التزامها مبا يساهم في 
تعميق الشفافية واإلفصاح لدى 

الشركات.

وتطويرها. وقال الشيخ د.مشعل 
جابر األحمد: واتساقا مع هذا 
النهج، فقد حددت هيئة تشجيع 
االس���تثمار املباش���ر رسالتها 
وبرنامج عملها من خالل سلسلة 
التي تركز على  من األولويات 
التفاع���ل امل���دروس واملمنهج 
للقانون 116 لسنة 2013 بشأن 
تشجيع االستثمار املباشر في 
الكويت وعلى العمل املؤسسي 
والش���فاف الذي يخ���دم فكرة 
التواصل والتفاعل املس���تثمر 
األجنب���ي واحملل���ي واألخ���ذ 
مبقترحاته لتحسني اخلدمات 
البيئة  والس���عي الس���تكمال 

التشريعية واملؤسساتية.

االستثمار المباشر

وق���ال الش���يخ د.مش���عل 
جابر األحمد ان قناعة تشجيع 
االستثمار املباشر والتي باتت 
راس���خة بأن االقتص���اد يعد 
اقتص���ادا مختلطا حيث يقوم 
على جه���ود القطاع���ني العام 
واخلاص وه���ذا ال يخرج عما 
تولي���ه احلكومة م���ن اهتمام 
بالقطاع اخلاص باعتباره العمود 
األساسي الذي يعمل على تنشيط 
النمو االقتصادي، كما أنه يتسق 
الثاقبة  الرؤية املستقبلية  مع 

لصاحب السمو االمير.
أن���ه اس���تنادا لتلك  وبني 
القناعات، تقوم هيئة تشجيع 
االستثمار بجهود كبيرة وحثيثة 
لوضع البنية القانونية واالدراية 
الالزمة اليجاد مناخ استثماري 
مالئم جلذب وتوطني االستثمارات 
ومتكينه���ا من االس���تفادة من 
احملف���زات واملزايا التي قررها 
القانون 116 لسنة 2013 في شأن 
االستثمار املباشر في الكويت. 
وب���ني أن انطالق املؤمتر يأتي 
ليس فقط كون���ه تعبيرا عن 
أهمية احلوكمة الرشيدة بوجه 
عام وم���دى تأثيرها على بيئة 
األعمال وامنا ملا ميثله من اتاحة 
الفرصة لكل اجلهات ذات العالقة 
للتعرف عل���ى قواعد ومناهج 
تطبي���ق أنظم���ة احلوكمة في 
الرقابية  األجهزة احلكومي���ة 

منها واخلدمية.
وأشار الشيخ د.مشعل جابر 
إلى أن جناح احلوكمة  األحمد 
التفاعل اجلدي  مرهون مبدى 
بني القطاع���ني العام واخلاص 

)احمد علي( جانب من اجللسة األولى للمؤمتر   احلضور في افتتاح املؤمتر

مهدي اجلزاف: احلوكمة ضرورة لبناء هيكل 
متوازن في إدارة الشركات

تناول نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق املال السابق مهدي 
اجلزاف وضع سوق الكويت لألوراق املالية قبل األزمة املالية 

العاملية 2008 متثلت في وجود شركات تابعة وزميلة دون مساءلة 
ورقابة كافية من اجلهات املختصة اضافة الى انعدام الشفافية 
واستغالل املعلومات الداخلية وشيوع الشائعات في تداوالت 

االسهم داخل وخارج البورصة استهدفت التضليل والتكسب 
على حساب مدخرات صغار املستثمرين.  وقال اجلزاف: إن 

احلوكمة ضرورة وأنه مطلوب بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة 
واالتحديد السليم للمهام واملسؤوليات واختيار أشخاص من 

ذوي الكفاءة لعضوية مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية وضمان 
نزاهة التقارير املالية ووضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة 

الداخلية وتعزيز السلوك املهني والقيم االخالقية واالفصاح 
والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب وباحترام حقوق 

املساهمني وإدراك دور أصحاب املصالح وتشجيع حتسني األداء 
مع ضرورة تطبيق املسؤولية االجتماعية.

املوسى: ليس في الكويت منوذج إدارة تستقي منه أسس احلوكمة
أكد رئيس مجل��س إدارة البنك التجاري 
الكويتي علي املوسى أن تقييم جتربة احلوكمة 
بالكويت سابق ألوانه، قائال »اننا قمنا بزرع 
احلوكمة في تربة صاحلة من شجرة الثقافة 
السمعية والقيم اإلدارية لها جذور في القيم 

املجتمعية«.
واش��ار املوسى، خالل اجللس��ة الثانية 
التي ترأس��ها بدر الس��بيعي رئيس مجلس 
ادارة الكويتية لالستثمار حتت عنوان تقييم 
التجارب الدولية واهم التجارب الناجحة في 
مجال تطبيق احلوكمة على االسواق املالية، 
ال��ى انه من منطلق تقيي��م التجارب الدولية 
وأه��م التجارب الناجحة ف��ي مجال تطبيق 
احلوكمة تبني أن الكويت ليس لديها منوذج 

إدارة تستقي منه أسس احلوكمة.
وق��ال ان النظام املصرفي صناعة دولية 
وعلى تلك الصناعة اتباع املعايير العاملية في 

تطبيقات معايي��ر احلوكمة، الفتا الى انه إال 
أنه ال ميكن تطبيق معايير على الكويت غير 

موجودة في البيئة احمللية.
وأشار الى أنه ال يجوز التحدث عن احلوكمة 
في ظ��ل وجود خالف بني الالئحة التنفيذية 
وبن��ود قانون هيئة أس��واق املال وهذا أحد 

أسباب هدم احلوكمة.
وأشار املوسى الى أن احلوكمة هي نظام 
يحترم قيما معينة حتافظ على حقوق تهدف 
للوصول الى أفضل نظام لتطبيقها واألولى 

بذلك هي مؤسسات الدولة.
وطالب كال من اجلهات الرقابية والسيما 
البنك املركزي وهيئة أسواق املال الى تطبيق 
معايير احلوكمة لكي تكون قدوة للشركات، 
ولف��ت الى أن��ه ال ميكن اس��تيراد حوكمة 
خليجية من اخلارج وإمنا يجب أن تنبع من 

املجتمع.

احلجرف: »الهيئة« أجنزت 70%  من مراجعة الالئحة التنفيذية
منى الدغيمي

كش���ف رئي���س مجلس 
املال  مفوضي هيئة أسواق 
الهيئة  د.نايف احلجرف أن 
قطعت ش���وطا كبي���را في 
التنفيذية  الالئحة  مراجعة 
م���ع املكتب االستش���اري، 
ومت إجن���از مراجع���ة %70 
الى ان  منها تقريبا، مشيرا 
»الهيئة« ستستكمل النسبة 
املتبقية لكي تصل الى إغالق 

الفروقات.
واكد ان الالئحة ستكون 
ذات رؤية متكاملة وواضحة 
س����تتبعها تعليمات اخرى 
املنظوم����ة  الس����تكمال 
الى ان  التشريعية، مشيرا 
مجلس املفوض����ني ارتأى 
تأجي����ل تطبي����ق قواع����د 
احلوكمة إلى منتصف عام 
2016، وذلك بعد ورود العديد 
من املالحظات من اجلهات 

ذات العالقة.
ولف���ت إلى أن���ه وحتى 
تاريخ التطبيق القادم ستعمل 
الثقافة  »الهيئة« على نشر 
لوضع بيئة مناسبة لتطبيق 
القواعد، وذلك بإش���راك كل 
املعني���ني واالس���تماع لكل 
وجه���ات النظر التي تلقتها 
»الهيئة« لتتناسب والرؤية 

التطويرية لها.
وأضاف خالل تصريحه 
للصحافي���ني عل���ى هامش 

انعق���اد مؤمت���ر احلوكمة 
ف���ي دول مجل���س التعاون 
حتت رعاية س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املب���ارك أن »الهيئة« بصدد 
التنفيذي  البرنام���ج  وضع 
القواعد خالل  لتطبيق هذه 
الفت���رة املتبقية وهي العام 
والنص���ف الع���ام، لتواكب 
املمارس���ات املعمول  أفضل 

بها عامليا وإقليميا.
وقال احلجرف: ستكون 
هناك حلقات نقاشية وورش 

عمل في هذا الش���أن لتكون 
مفاهيم تطبي���ق احلوكمة 
حاضرة ف���ي أذهان اجلميع 
في جميع القطاعات، مضيفا 
أن هناك جهدا كبيرا مبذوال 
من طرف الهيئة سيعلن عنه 

قريبا بهذا الصدد.
ف���ي كلمته في  وأضاف 
اجللس���ة االفتتاحي���ة ان 
»الهيئة« من املمكن أن تأخذ 
ببعض اآلراء املعمول بها في 
األسواق احمليطة، مشيرا الى 
ان هناك اتفاقا مع كثير من 

املالحظات التي وردت إليها 
في هذا الشأن.

وأش���ار الى ان »الهيئة« 
تؤمن بأن احلوكمة تأتي دائما 
بتكلفة وهي االلتزام باملعايير 
حيث يجب أن يراعى الفرق 
بني حجم الشركات وبالتالي 
يج���ب أن تك���ون األهداف 
واضحة وتتناسب مع حجم 

كل شركة.
وأوض���ح احلج���رف أن 
اله���دف األساس���ي هو أن 
تكون هن���اك ثقافة واضحة 

للحوكمة تنطلق من أصحاب 
السوق أنفسهم واملتعاملني 
فيه ألن في ذلك منفعة كبيرة 
لهم وهم من سيجنون ثمار 
تطبيق القواعد، ودور الهيئة 
كما هو معلوم للجميع بأنه 
دور رقابي ونظامي وضامنة 
الس���ليم للوائح  للتطبيق 
املعمول بها، مؤكدا على أنه 
املال  ال ميكن تطوير سوق 
دون أن يكون هناك تطبيقا 
لقواع���د احلوكم���ة جلميع 

مكونات سوق املال.
وأكد عل���ى أن احلوكمة 
أصبح���ت ض���رورة لعالج 
الكثي���ر من املش���اكل التي 
تواجهها ش���ركات األعمال 
كبي���رة كان���ت أو صغيرة، 
مضيفا أنها ثقافة وأسلوب 
إدارة تنس���جم م���ع أفضل 

املمارسات العاملية.
وأضاف: تلبي احلوكمة 
االحتياجات إلدارة حصيفة 
ورشيدة تأخذ على عاتقها 
حماي���ة حقوق املس���اهمني 
وتعزز املسؤولية املشتركة، 
بني مجالس اإلدارات واإلدارات 
العوائد  التنفيذية لتعظيم 
وااللتزام بالقوانني واللوائح 
وجتنيب االنكاشافات على 
مخاط���ر األعم���ال وتقليل 

آثارها.
وأش���ار احلجرف إلى أن 
احلوكمة كممارسة ولوائح 
ليست جديدة وإن اختلفت 

املسميات، وليس���ت بدعة 
وإن برز االهتمام بها مؤخرا 
بل ه���ي الزم���ة ومطلوبة 
لتطوير أسواق املال وتعزيز 
التنافسية، مش���يرا إلى أن 
الكويت تب���ذل جهدا كبيرا 
الس���تكمال نظ���ام متكامل 

للحوكمة.
وقال ان اجلهات الرقابية 
ف���ي الكويت تب���ذل جهودا 
إليج���اد نظ���ام احلوكم���ة 
حيث ان البنوك العاملة في 
الدولة تخضع ملتطلبات بنك 
الكويت املركزي فيما يتعلق 
باحلوكمة، كما صدر قانون 
رقم 78 لسنة 2010 بإنشاء 
هيئة أس���واق املال وتنظيم 
نشاط األوراق املالية تطلب 
إصدار نظام متكامل للحوكمة 
وذل���ك عبر ق���رار أصدرته 
الهيئة بتاري���خ 2013/6/27 
بشأن إصدار قواعد حوكمة 
الشركات اخلاضعة لرقابتها، 
ويأتي إص���دار هذه القواعد 
ف���ي ظل م���ا نص���ت عليه 
املادة رق���م 40 من الالئحة 
التنفيذية لقانون »الهيئة«، 
وذلك باإلضاف���ة إلى أحكام 
املادة رقم 217 من املرس���وم 
بقانون رقم 25 لسنة 2014 
بإص���دار قانون الش���ركات 
وتعديالته التي تنص على 
أن تضع اجله���ات الرقابية 
قواعد احلوكمة للش���ركات 

اخلاضعة لها.

وأشار إلى أن هذه اجلهود 
املبذول���ة من طرف اجلهات 
الرقابي���ة تؤك���د التزامه���ا 
اللوائح  باستكمال منظومة 
والقواعد وفق أرقى املمارسات 
العاملي���ة، مضيفا أن الهيئة 
تأخذ على عاتقها مسئولية 
نشر ثقافة احلوكمة الرشيدة 
في قطاع س���وق املال ودعم 
ثقاف���ة االلت���زام حلوكم���ة 
إدارة  متوازنة ورشيدة في 

الشركات.
وق���ال: تطبي���ق قواعد 
إل���ى  احلوكم���ة س���يؤدي 
التنظي���م اإلداري  تعزي���ز 
السليم، وتوزيع الصالحيات 
واملسؤوليات والفصل بني 
االختصاصات، ووضع نظام 
احلوافز واملكافآت املرتبط 
بتقييم األداء وحتقيق توازن 
في مصالح كل األطراف ذوي 
العالقة بالشركة وتفعيل نظام 
متكامل للرقابة واملس���اءلة 
للكش���ف ع���ن االنحرافات 

والتجاوزات.
وأكد على أن هيئة أسواق 
املال تعول كثيرا على شراكة 
حقيقية مع قطاع سوق املال، 
إلى أن تطبيق قرار  مشيرا 
إلى  الهيئة رقم لسنة 2013 
غاي���ة يوني���و 2016 يتيح 
املجال لنشر الثقافة وتبادل 
وجهات النظر وتهيئة بيئة 
مناسبة للتطبيق الكامل لهذه 

القواعد.

)احمد علي( د. نايف احلجرف متحدثا في افتتاح مؤمتر احلوكمة  
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ينوب عن سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح منتدى احلكومة اإللكترونية الثاني في 9 نوفمبر

العبداهلل: نسعى لوضع خطة إستراتيجية حكومية شاملة
 ومتكاملة ومترابطة لبرامج احلكومة اإللكترونية

مسؤولية االستفادة من هذا 
التواجد لدعم خطط التنمية 
والتطور لدينا والتي تشكل 
تكنولوجي����ا املعلومات أحد 
أعمدتها الرئيسية في العصر 
احلاضر، وهذا ما استشعره 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل، حني 
عقد االتفاقيات مع دول عدة من 
أجل بناء كويت املستقبل من 
خالل بناء مجتمع املعلومات 
فيها، ف����كان اجلهاز املركزي 
لتكنولوجي����ا املعلوم����ات، 
والذي أنشئ مبوجب املرسوم 
األميري رقم 266 لسنة 2006 
اللبن����ة األولى في مس����يرة 
الطموح التي أطلقها سموه، 
وختم العبداهلل حديثه متمنيا 
التوفيق والنجاح للجميع من 

حضور ومشاركني«.

حال����ة كل مش����روع حلظيا، 
وبحيث يش����كل هذا النظام 
مصدرا موح����دا للمعلومات 
التكنولوجية،  عن املشاريع 
فال ميكن القبول اليوم بتنفيذ 
مشاريع تكلف مبالغ طائلة 
دون أنظمة فعالة لتنفيذها 

وإدارتها ومتابعتها.
وتعليق����ا على مش����اركة 
العديد من شركات التكنولوجيا 
العاملي����ة الكبرى في منتدى 
احلكومة اإللكترونية الثاني 
قال العبداهلل: »لطاملا جذبت 
الكويت شركات التكنولوجيا 
التي تزامنت نشأتها مع دخول 
الكويت عص����ر احلداثة بعد 
إجناز االستقالل، واليوم تدفع 
الظواهر التكنولوجية احلديثة 
التي نشهدها تلك الشركات 
للمش����اركة، وه����ذا يحملنا 

على أن تش����مل تلك اخلطط 
متطلبات تطوي����ر األجهزة 
الفنية واإلدارية وأس����اليب 
العمل وكل الوثائق املستخدمة 
فيه����ا على مس����توى الدولة 

ككل.
٭ ثاني����ا: وض����ع األس����س 
واملعايير الفنية والتنفيذية 
لتطوي����ر برام����ج احلكومة 
اإللكتروني����ة بحي����ث يت����م 
تطبيقه����ا م����ن كل اجلهات 
احلكومي����ة ضمانا إلمكانية 
تكامل اخلدمات اإللكترونية 
التي توفرها كل جهة حسب 

اختصاصها.
٭ ثالث����ا: وضع نظ����ام آلي 
حديث إلدارة ومتابعة تنفيذ 
املش����اريع التكنولوجية في 
اجلهات احلكومي����ة بحيث 
ميكن من خالله االطالع على 

واضاف العبداهلل: يأتي انعقاد 
منتدى احلكومة اإللكترونية 
لهذا العام متزامنا مع دخول 
قانون هيئة تنظيم االتصاالت 
وتقنية املعلوم����ات وكذلك 
قانون التعامالت اإللكترونية 
الفعلي، ونأمل  التنفيذ  حيز 
أن تسهم الهيئة بالتعاون مع 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات ومراكز املعلومات 
احلكومي����ة األخرى في دعم 
برامج احلكومة اإللكترونية 

من خالل حتقيق ما يلي:
خط����ة  وض����ع  أوال:  ٭ 
استراتيجية حكومية شاملة 
ومتكاملة ومترابطة لبرامج 
احلكومة اإللكترونية في كل 
اجله����ات احلكومية، فتنفيذ 
خدمات حكومية متكاملة ال 
يتأتى دون تخطيط متكامل، 

املنتديات  على رعاية ه����ذه 
واملؤمترات ينب����ع من كون 
مراكز املعلومات احلكومية 
النهض����ة  تش����كل عص����ب 
املعلوماتية لكل دولة، ونحن 
ندرك متاما الدور الذي تقوم به 
تكنولوجيا املعلومات في كل 
مجاالت حياتنا املعاصرة في 
االقتصاد والتعليم والصحة 
واألمن والصناعة وغيرها، 
وإذا م����ا تطلعن����ا إلى الدول 
األخرى املتقدمة تكنولوجيا 
مب����ن فيه����م أش����قاؤنا في 
دول مجل����س التعاون لدول 
اخللي����ج العربي����ة ندرك أن 
التحدي����ات التي تواجهنا لم 
أمامنا  تزل كبيرة والطريق 
طويل، ونأمل أن تسهم هذه 
املنتديات في االرتقاء بقدراتنا 
إليه جميعا«.  إلى ما نصبو 

أعرب وزير الدولة لشؤون 
ال����وزراء ورئيس  مجل����س 
مجلس إدارة اجلهاز املركزي 
املعلوم����ات  لتكنولوجي����ا 
الش����يخ محمد العبداهلل عن 
انعق����اد منتدى  تفاؤله بأن 
احلكومة اإللكترونية الثاني 
في 9 نوفمبر حتت ش����عار 
»االجتاه����ات احلديثة ملراكز 
املعلومات احلكومية« يشكل 
نقلة نوعية حتتاجها الكويت 
فعليا لتطوير مراكز املعلومات 

احلكومية لديها.
وبه����ذه املناس����بة ق����ال 
العبداهلل في تصريح صحافي: 
»يسرني ويشرفني أن أنوب 
عن س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
راعي املنتدى في حفل افتتاحه، 
الشيخ محمد العبداهلل فحرص القيادة السياس����ية 

 »الوطني« يعلن فائز الرولز رويس فانتوم

تسلمت حياة حسني كرميي جائزة سيارة رولز 
رويس فانتوم الفاخرة من بنك الكويت الوطني، 
وهي اجلائزة الكبرى في احلملة الصيفية السنوية 
املخصصة ملكافأة حاملي بطاقات الوطني. ويقدم 
بنك الكويت الوطني هذه اجلائزة ألول مرة في 
الكويت إلى جانب رحلة استثنائية إلى منشأة 
»جود وود« في اجنلترا، حيث املقر الرئيس����ي 
لشركة رولز رويس ليتس����نى للفائزة حتديد 

املواصفات التي ترغبها في تصميم سيارتها.
وس����لم نائب مدير ع����ام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الش����خصية في بنك الكويت الوطني 
أحمد خالد اخلضر اجلائزة إلى الفائزة في مقر 
شركة علي الغامن الوكيل احلصري لرولز � رويس 
في الكويت، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة 
علي الغامن للسيارات فهد الغامن ومساعد مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية محمد 
العثمان. وأعرب اخلضر عن س����عادته بنتائج 
احلملة التي القت جناحا الفتا بتوفيرها جتربة 
حصرية وفريدة لعمالئه واتاحة املجال أمامهم 
للفوز بسيارة رولز رويس فانتوم والسفر لزيارة 
مصنع السيارة في اجنلترا، وقال ان حملة البنك 
الوطني الصيفية الس����نوية تعتبر األضخم في 
الكويت وهي تأتي في إطار حرص الوطني على 
مكافأة عمالئه بأفضل العروض احلصرية وغير 

املسبوقة وتقدمي أكبر اجلوائز.

ويوفر البنك الوطني للفائزة بالسيارة رحلة 
مدفوعة التكالي����ف بالكامل إلى اجنلترا لزيارة 
منشأة »جود وود« املقر الرئيسي لشركة رولز 
رويس. وتشمل الرحلة تذاكر السفر ذهابا وإيابا 
واإلقامة في الفندق واملواصالت باإلضافة إلى زيارة 
ملصنع رولز رويس للتعرف على هذه السيارة 

الديناميكية وحتديد املواصفات املرغوبة.
وتعتبر س����يارة رولز رويس فانتوم أكثر 
السيارات رفاهية وفخامة ملا تتميز به من تصميم 
يدوي أنيق ودقيق باإلضافة إلى أدائها املتفوق، 
وشركة علي الغامن وأوالده للسيارات هي الوكيل 
احلصري واملوزع املعتمد ملجموعة BMW ورولز 
رويس في الكويت.  وتتميز حمالت بنك الكويت 
الوطني الصيفية سنويا بتقدمي أضخم اجلوائز، 
ويكرس البنك الوطني ريادته في مجال البطاقات 
املصرفية في الكويت م����ن خالل حرصه الدائم 
على تقدمي املزيد من اخلدمات واملزايا التفضيلية 
حلاملي بطاقات الوطني وسعيه الدائم البتكار 
وطرح عروض مجزية تلبي احتياجات وتطلعات 
عمالئه. وميكن للراغبني في معرفة املزيد االتصال 
بخدم����ة الوطني الهاتفية على الرقم 1801801 أو 
زيارة املوقع الرس����مي nbk.com أو متابعة على 
صفحات البنك الوطني عل����ى مواقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك NBK Official Page ويوتيوب 

.NBKPage@ وتويتر وانستغرام NBK Media

 أحمد اخلضر والرئيس التنفيذي لشركة علي الغامن للسيارات فهد الغامن ومحمد العثمان مع الفائزة حياة كرميي

إلى تصليح سيارته، ففي اجلزء 
االول عانى من إيجاد املكان ومن 
اجلهد والتعب، وهو ما يحدث 
كثيرا في املناط����ق الصناعية 
حيث جند احمل����الت متراصة 
بشكل رهيب، أما اجلزء الثاني 
فكان يتعلق بعدم اخلبرة وعدم 
الوضوح في األسعار وتفاصيل 
التصلي����ح ال����ذي مت عمله في 

السيارة.
وفي جزئنا الثالث نرى أن 
صاحب الكراج مبجرد أن ضمن 
دخول السيارة إليه أصبح مياطل 
في الوقت لن����رى أن الالمباالة 
وع����دم االلت����زام واضحة على 
سلوك صاحب الكراج بينما مير 
الوقت حتى املساء مما يجعل 
»بطلنا« يضطر إلى أن يصلح 
ما فيها بنفسه. لتنتهي احللقة 
بالعبارة الدائمة »توهق البطل«، 
ومن ثم دعوة الناس مراكز من 
الدعامية إلى الدعامية احملترفة 
واخلبيرة واملنتشرة في كل مكان 
لينعم العميل أول شيء براحة 
البال والثقة واالطمئنان، وبعدها 
يحصل على التقييم والفحص 
املناسب حلالة سيارته، لينتقل 
بعدها إلى مناقش����ة التكاليف 
املتوقعة والوقت الالزم مما يجعل 
العميل يغادر وهو على معرفة 
كاملة بكل ما يتطلب من وقت 
وتكلفة ليعود ويتسلم سيارته 
في حالة ممتازة مع كفالة على 

سلسلة »#توهق_البطل« مواقف مرحة ومعاجلة ذكية

مراكز من الدعامية إلى الدعامية:
 اخلبرة والوقت من ذهب

التصليح.
وتنتشر مراكز من الدعامية 
إلى الدعامية في 8 مواقع رئيسية 
في الكويت منها 4 مراكز ضخمة 
وش����املة: الش����رق، اجلهراء، 
الفحيحيل، والشويخ، إضافة إلى 
4 فروع موزعة في محطات ألفا 
للوقود لتكون أقرب إلى العمالء 
في كل مكان لتقدمي خدماتها التي 
تشمل أعمال التصليح امليكانيكية 
والكهربائية واحلدادة والصبغ 
واإلطارات إضاف����ة إلى توفير 
قطع الغيار وخدمات غس����يل 
وتنظيف الس����يارات. اجلدير 
بالذكر أن مركز من الدعامية إلى 
الدعامية الذي افتتح أول فرع له 
في الكويت في العام 1980 يعد 
من أش����هر املراكز املتطورة في 
مجال خدمة وصيانة السيارات 
بجميع أنواعها وموديالتها على 
أيدي فريق متخصص، وبوجود 
أحدث املعدات والتجهيزات لتقدمي 
خدمات الصيانة بأعلى مستويات 
اجلودة لتضمن للعمالء جتربة 

فريدة.
ويضم مركز من الدعامية إلى 
الدعامي����ة، إضافة إلى محطات 
العمل الرئيسية خلدمة وصيانة 
السيارات، مرافق أخرى لراحة 
العمالء منها قاعة انتظار مجهزة 
وأنيقة بوج����ود كافيه وخدمة 
WiFi، وأماك����ن لع����ب لألطفال 

مزودة بألعاب الكترونية.

من يرى هذا اإلقبال الهائل 
على مشاهدة اجلزأين األولني 
م����ن سلس����لة #توهق_البطل 
سيكتشف أن هذه األفالم حققت 
أهدافها في التواصل مع اجلمهور 
بطريقة لطيفة تقوم على رسم 
البس����مة، وعلى إيصال رسالة 
للجميع وه����ي أال يفرطوا في 
وقتهم وراحتهم وأموالهم في 
إصالح س����ياراتهم ف����ي مراكز 

وكراجات غير مناسبة.
إنها سلس����لة م����ن املواقف 
الطريقة التي حتدث مع »بطلنا« 
الذي يعاني في كل مرة يحتاج 

»بورشه« تربح 1.93 مليار يور لـ 9 أشهر
واصلت شركة بورشه األملانية لصناعة السيارات مسيرة جناحها في األشهر 

التسعة األولى من العام املالي 2014 مع ارتفاع جديد في إيراداتها وأرباحها 
والسيارات املسلمة إلى العمالء. في هذا السياق، قفزت اإليرادات بنسبة 17% لتبلغ 

12.24 مليار يورو وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2% إلى 1.93 مليار يورو، كما 
تسلم العمالء 135.642 سيارة رياضية، ما ميثل ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي. أما بالنسبة إلى عدد املوظفني، فقد بلغ رقما قياسيا جديدا 

هو 21.950 موظفا )18.882 موظفا في العام املاضي( بزيادة نسبتها %16.
واشار لوتز ميشكه، عضو مجلس اإلدارة التنفيذي املسؤول عن الشؤون املالية 
وتكنولوجيا املعلومات لدى بورشه، بقدرة الشركة املتواصلة على حتقيق أرباح 

مرتفعة، »على الرغم من نفقاتنا املرتفعة جدا، املرتبطة مثال بتطوير تقنيات أنظمة 
دفع جديدة واملوظفة في استثمارات توسيع لضمان منو مستدام لبورشه، 

يواصل ربحنا التشغيلي االرتفاع عاما تلو اآلخر بعد مرور تسعة أشهر على 
العام 2014. وبفضل هامشنا التشغيلي الذي يبلغ 16%، أثبتنا قدرتنا على حتقيق 
هدفنا اإلستراتيجي مرارا وتكرارا«، وأضاف ميشكه أن الوضع املالي لن يتغير 

كثيرا في الربع األخير من العام 2014 »أتوقع أن نختتم العام املالي 2014 بربح 
تشغيلي يفوق ما حققناه في العام املاضي بفارق طفيف«.

بدوره أوضح ماتياس مولر، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لدى بورشه، أن 
نفقات التطوير املرتفعة املرتبطة بالتقنيات اجلديدة تعود للدور الريادي الذي 
تنتهجه بورشه وتلتزم به فيما يتعلق بالسيارات العصرية واجلديدة املزودة 

بأنظمة دفع مختلط مع قابس. »تتألق شركة بورشه كصانع السيارات الوحيد في 
العالم الذي تزخر تشكيلته بثالثة طرازات فاخرة مزودة بنظام دفع مختلط مع 
قابس، هي كاين إس إي ـ هايبريد وباناميرا إس إي ـ هايبريد و918 سبايدر«، 
وقد أرسلت بورشه من خالل هذه الطرازات رسالة واضحة إلى العمالء حول 

العالم، وحددت معالم مقاربتها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأضاف 
مولر »شكلت قوانني االنبعاثات حتديا بارزا لنا كصانع للسيارات الرياضية، وهو 
ما تقبلناه بروح رياضية، ألن هدفنا يتعدى مجرد طرح أكثر السيارات ديناميكية 

ضمن قطاع السيارات التنافسي وفقا للمعطيات احلالية، بل يشمل أيضا إنتاج 
أكثر السيارات تطورا من الناحية التقنية أيضا«.

»VIVA« احتاد »طلبة الكويت« برعاية
مسابقات رياضية وترفيهية 
متنوعة يتخللها العديد من 
املفاج���آت، تقدمه���ا الفنانة 
الشابة آالء الهندي.  قال أمين 
املطيري، مدير أول اتصاالت 
الشركات في VIVA: »يسعدنا 
ويش���رفنا أن نقوم برعاية 
املؤمت���ر الوطني الس���نوي 
الوطن���ي لطلبة  لالحت���اد 
الكويت فرع اململكة املتحدة 
أبناء  الذي يجمع  وإيرلندا، 
الكويت الدراسني في مختلف 
املدن البريطانية واإليرلندية 
حتت سقف واحد في أجواء 
أكادميية، ثقافية، اجتماعية، 
وترفيهية. نحرص كشركة 
على دعم ورعاية األنش���طة 

والفعاليات واملبادرات التي 
ته���م الطلب���ة أينم���ا كانوا 
وتفيدهم وتس���هم في إثراء 
العملية والعلمية  جتاربهم 

على حد سواء«. 
وقد قام���ت VIVA مؤخرا 
خالل الع���ام احلالي برعاية 
املهرجان الس���نوي لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع 
اململك���ة املتح���دة وإيرلندا 
الوطني ال���ذي يعد من بني 
أقدم املهرجانات الطالبية التي 
يقيمها االحتاد الوطني سنويا 
في شهر فبراير، ويجمع فيه 
كوكبة من الطلبة والطالبات 
الدارس���ني مختل���ف املدن 

البريطانية واإليرلندية.

الفوتوغرافي، كما روى من 
خ���الل املؤمتر قصة جناحه 
م���ع VIVA. وتضمن املؤمتر 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن رعايتها 
للمؤمتر الوطني الس���نوي 
الوطن���ي لطلبة  لالحت���اد 
الكويت فرع اململكة املتحدة 
وإيرلندا، املقام حتت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
املب���ارك الصباح في  جابر 
الفترة م���ن 31 أكتوبر إلى 1 
نوفمبر في فندق بارك بالزا 
ويستميستر بلندن.  وتخلل 
املؤمتر فقرات متنوعة، من 
بينها ورش���ة عمل ودورة 
تدريبي���ة مجاني���ة للطلبة 
يقدمه���ا املص���ور احملترف 
الدويسان حول  عبدالعزيز 
مهارات وفن���ون التصوير 

مدير أول اتصاالت الشركات في VIVA أمين املطيري يتسلم التكرمي من االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وإيرلندا

»الشايع« تفتتح 42 عالمة جتارية عاملية في ياس مول بأبوظبي

مول جزء من التزام الشركة 
بتقدمي أفض����ل املنتجات في 
املزيد من أسواق منطقة الشرق 
األوس����ط، حيث قال: »بينما 
يستمر سوق التجزئة بالتطور، 
فإننا نسعى دائما إلى تقدمي 
عالماتنا التجاري����ة العاملية 
واملفضلة للمزيد من الزبائن 
في أسواق جديدة، وسيساعدنا 
مجمع ياس مول مبس����تواه 
الراق����ي واملتطور على تقدمي 
منتجاتنا وخدماتنا لزبائننا 
ال����ذوق الرفيع في  أصحاب 
أبوظبي«. وأضاف:»لقد أذهلنا 
املس����توى الراقي والتصميم 
املميز ملجمع ياس مول، وأهنئ 
شركة الدار على إجنازه بهذه 
الصورة الرائعة. ونحن على 
ثقة أن ياس مول سيكون وجهة 
رائعة للتسوق والترفيه في 
اإلمارات العربية املتحدة لقربه 
من مدينت����ي أبوظبي ودبي، 
ونتطلع الس����تقبال زبائننا 

لدى محالتنا فيه«.

من شأنه أن يوفر ما يزيد على 
2000 فرصة عمل جديدة.

وبهذه املناسبة، أكد جون 
هادي����ن، نائب الرئيس األول 
إلدارة العقار في شركة محمد 
حمود الش����ايع، أن حضور 
شركة الشايع في مجمع ياس 

جتاري����ة عاملي����ة أخرى مثل 
»فيكتوريا سيكريت« و»ذي 
تشيزكيك فاكتوري« و»كوس« 
روده����اوس«  و»تكس����اس 
و»موج����ي« و»ج����و مالون« 
و»وست إلم« و»اتش آند إم« 
و»مذركير« و»ستاربكس«، ما 

تستعد شركة محمد حمود 
الش����ايع الفتت����اح 42 عالمة 
جتارية عاملية في مجمع ياس 
مول املقرر افتتاحه في شهر 
نوفمبر احلال����ي في جزيرة 
ياس في أبوظبي، وسيكون 
هذا احلدث أضخم افتتاح تقوم 
به شركة الشايع من حيث عدد 
احملالت في ي����وم واحد وفي 

وجهة تسوق واحدة.
وستغطي احملالت مساحة 
أل����ف متر مرب����ع لتقدم   30
للمتسوقني مجموعة رائعة 
من العالمات التجارية املفضلة 
في مجاالت املالبس واألحذية، 
واملطاعم، والصحة واجلمال، 
والصيدل����ة، والبصري����ات، 

واألثات املنزلي.
وستفتتح الشركة في ياس 
مول أكبر فرع عاملي مساحة 
لعالمة دبنهامز، كما ستطلق 
عالمتي »بوت����ري بارن تني« 
و»أيسنج« في اإلمارات العربية 
املتحدة، باإلضافة إلى عالمات 
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مجموعة »المال« 
تنظم ملتقى عمالء 

»ميتسوبيشي فوسو« في الكويت
أن  العدي����دة. وأوضح  مزاياه 
منتجات »ميتسوبيشي فوسو« 
متتاز بأقل كلفة تشغيلية على 
اإلطالق مقارنة مع منافسيها، 
وذلك بفضل جودتها، وكفاءة 
تش����غيلها، واقتصاده����ا في 
الوقود، ومحافظتها  استهالك 
على أعلى قيمة عند إعادة البيع، 
باإلضافة إلى متتعها بخدمات 
ومزايا غير مس����بوقة والتي 
تش����مل: ضم����ان توافر جميع 
الغيار بأقل األسعار من  قطع 
خالل احلصول على خصم ال 
يقل عن 25%، واحلصول على 
خصم يزيد على 35% على القطع 

الكهربائية والتكييف.
وأش����ار إل����ى أن مجموعة 
امل����ال تقدم لعمالئه����ا خدمات 
متكاملة في عملي����ات ما بعد 
البيع، فمؤخرا مت افتتاح مركز 
صيانة »ميتسوبيشي فوسو« 
اجلديد في منطقة الري، على 
مساحة 1200 متر مربع، وبقدرة 
استيعابية تصل إلى 750 وحدة 
ش����هريا، ويشرف عليه أفضل 
الفنيني واملتخصصني، ومجهز 
بأح����دث املع����دات، األمر الذي 
يضمن تقدمي اخلدمة األفضل 
على اإلط����الق وإجناز األعمال 

املطلوبة بأسرع وقت ممكن. 
وأض����اف جب����ر: إن جودة 
الكبيرة  منتجاتنا وس����معتنا 
في تقدمي مستويات استثنائية 
وراقية من خدمات ما بعد البيع، 
أمر جعلنا في املقدمة ومكننا من 
االستحواذ على حصة سوقية 
تصل إلى 51% من مجمل سوق 
الشاحنات اخلفيفة في الكويت. 
وتخلل برنام����ج احلفل إجراء 
سحوبات عديدة مكنت احلضور 
من الفوز بالعديد من اجلوائز 
القيمة. يذكر أن شركة »فوسو« 
اليابانية، تأسست عام 1932، 
وهي إحدى شركات مجموعة 
دميلر األملانية، والتي تعد واحدة 
من أبرز مصنعي الش����احنات 
التجارية في العالم، ورائدة في 
تقدمي أفضل احللول والتقنيات 
العاملي����ة في مج����ال صناعة 
الش����احنات واحلافالت، وهي 
تعد اخليار األمثل في القطاعات 
الرئيس����ية مثل  الصناعي����ة 

اإلنشاءات والنقل وخالفه.

قامت بزيادة مدة الكفالة على 
منتجات »ميتسوبيشي فوسو« 
من 3 سنوات أو 100.000 كم، 
إل����ى 5 س����نوات أو 200.000 
كم )أيهما اس����بق(. كما عملت 
املجموعة على مراجعة أسعار 
قطع الغيار واخلدمة، ورفعت 
قيمة اخلصم لتمكني عمالئها 
من خفض تكاليف التش����غيل 
وزي����ادة األرب����اح، وبالتالي 
احلص����ول على أفض����ل قيمة 
متلك ملركبات »ميتسوبيشي 
فوس����و« مقارنة مبنافسيها.
وكشف جبر عن أن مجموعة 
املال س����تطرح خالل األش����هر 
القليلة املقبل����ة منتجا جديدا 
من »ميتسوبيش����ي � فوسو« 
وهو »كانتر فان« املتوافر بعدة 
أنواع وموديالت واملزود مبحرك 
بحجم 4 اسطوانات سعة 2.5 
ليتر، متوقعا بالوقت نفس����ه 
للمنتج اجلديد أن يستحوذ على 
حصص سوقية عالية بفضل 

إذ إنها متكنه����م من العمليات 
اللوجيستية وتساعدهم على 
حتقيق أقصى حد من املنافع، 
فه����ي تتميز مبتانته����ا وقوة 
حتملها، إضافة إلى أنها تعتبر 
الش����احنات واحلافالت  م����ن 
والصديق����ة  االقتصادي����ة 

للبيئة.

شركاء وحلفاء

من جانبه، ق����ال مدير عام 
قطاع احلافالت والش����احنات 
مبجموع����ة املال أمي����ن جبر: 
نحن سعداء جدا بالتواصل مع 
عمالئنا بطريقة فعالة، وسعداء 
ببدء رحلة النجاح املشترك مع 
عمالئنا، فمجموعة املال تتعامل 
مع كل عمالئها على أنهم شركاء 
وحلفاء إس����تراتيجيون وهذا 
يأتي انطالقا من إستراتيجية 
ومبادئ املجموعة القائمة على 
الدائم والتعاون مع  التواصل 
العمالء، وأضاف: إن املجموعة 

فريدا بحد ذاته، فلذلك نحن 
نبذل أقصى جهدنا البتكار أكثر 
احللول املناس���بة التي تلبي 

احتياجاته ومتطلباته.

أفضل الحلول

كما شكر احلضور على تلبية 
الدعوة التي تسعى من خاللها 
مجموعة املال إلى التواصل الدائم 
مع عمالئها وتقدمي أفضل احللول 
والتقنيات العاملية لهم في مجال 
صناعة الشاحنات واحلافالت. 
وقال: إن هذا امللتقى يأتي امتدادا 
للدور الريادي ملجموعة املال في 
دعم ش����ركائها بقطاع األعمال 
واإلنشاءات والنقل، إميانا من 
املجموعة بأهمية هذه القطاعات 
ودورها احلي����وي في حتقيق 
أهداف خطة التنمية للكويت. 
وأضاف: أن شاحنات وحافالت 
»ميتسوبيشي فوسو« اليابانية 
تعتبر الشريك االستراتيجي 
واألفضل ألصح����اب األعمال، 

عبدالرحمن خالد

نظم���ت مجموع���ة املال، 
ال���وكالء احلصريون لعالمة 
الكويت،  ميتسوبيش���ي في 
امللتقى األول لعمالء »فوسو 
ميتسوبيش���ي« في الكويت، 
حيث استعرضت املجموعة 
مستجدات أجندتها في قطاع 

األعمال.
وتخلل امللتقى، الذي أقيم 
في فندق »راديس���ون بلو«، 
تعري���ف قدم���ه ممثلون عن 
شركة فوسو � ميتسوبيشي، 
ع���ن املنتج���ات واخلدمات 
التي تقدمها  العديدة  واملزايا 
املجموعة لزبائنها في قطاع 
األعمال واإلنشاءات والنقل، 
واملس���تجدات الت���ي تضمن 
للعم���الء حتقي���ق أهدافهم 
واس���تراتيجياتهم وتعظيم 

الفائدة. 
وبدأ امللتقى الذي حضره 
نخبة من العمالء واإلعالميني 
التنفيذيني  املديري���ن  وكبار 
مبجموع���ة املال بكلمة لنائب 
التنفيذي مبجموعة  الرئيس 
امل���ال خالد املريخي رحب من 
خالله���ا باحلض���ور ومتنى 

النجاح للملتقى.
وأكد املريخ���ي في كلمته 
على أهمية امللتقى كونه يدعم 
النمو املتميز ملنتجات »فوسو« 
في الكوي���ت، إضافة إلى انه 
الت���زام مجموعة  يؤكد على 
املال بتوفي���ر حلول متكاملة 
للشاحنات الثقيلة واخلفيفة 
واحلافالت م���ن خالل تقدمي 
أفضل اخلدم���ات واملنتجات 

ذات املستوى الرفيع.
وأوضح أن مجموعة املال 
تسعى للتفوق في قطاع النقل 
من خالل توفير حلول النقل 
املستدامة التي تعززها من خالل 
تشييد املباني احلديثة لتدعيم 
البن���ى التحتي���ة للمبيعات 
وخدمات ما بعد البيع ملواكبة 
منو عالمة »فوسو« في السوق 
احمللي، ولتقدمي خدمات أفضل 
من ش���أنها زيادة مستويات 

اإلنتاجية والفاعلية.
وأضاف املريخي قائال: إننا 
نعتبر كل عميل من عمالئنا 

ابوبكر مدير عام خدمة ما بعد البيع

حشد كبير شهد امللتقى االول لعمالء ميتسوبيشي فوسو في الكويت  )أنور الكندري(

كارل هشت مدير عام  الشرق االوسط ميتسوبيشي - فوسو اليابان

شاحنة ميتسوبيشي ذات امكانيات هائلة شاحنات تبريد مذهلة من ميتسوبيشي حافلة متميزة من ميتسوبيشي - فوسو

امين جبر مدير عام املركبات التجاريةخالد املريخي نائب الرئيس التنفيذي

السيارات متوسطا هشام فقيه مدير عام قطاع  عماد فليحان رئيس مجموعة 
السيارات ومحمد خزام مدير عام التجزئة والتسويق اكيرا إتشيزن وخالد املريخي وعماد فليحان

كارل هشت مدير عام الشرق 
األوسط ميتسوبيشي اليابان: 
حصة مجموعة املال السوقية 

تشكل 51% من مجمل سوق 
الشاحنات اخلفيفة 

في الكويت وهي األعلى مقارنة 
بوكالء ميتسوبيشي فوسو 

في املنطقة

املريخي: نسعى 
للتفوق في قطاع 
النقل من خالل 

توفير حلول النقل 
املستدامة

 
جبر: »ميتسوبيشي 

فوسو« متنح 
أقل كلفة اقتناء 
ملركباتها مقارنة 
بجميع منافسيها
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Why Israel doesn’t care
what Obama thinks?

Reuters - When a senior U.S. offi-
cial calls Israeli Prime Minister Ben-
jamin Netanyahu “chickens–t,” you 
know the Israeli-American relation-
ship has reached a new low point. 
The putdown was reported in The 
Atlantic just days after the Israeli 
defense minister’s request to meet 
with U.S. national security officials 
was rebuffed. Adding insult to inju-
ry, the rebuff was leaked to the press. 
While the White House distanced it-
self somewhat from the mudslinging, 
it did not retract any of the more sub-
stantive claims about U.S. discontent 
with Netanyahu’s policies.

Still, however embarrassing this 
spat is, it will barely make a dent in the 
U.S.-Israeli “special relationship.”

It is an open secret that the Obama 
administration is exasperated with 
the Israeli prime minister, especial-
ly with his disinterest both in mak-
ing a peace deal with the Palestin-
ians and normalizing relations with 
Sunni Arab states. Senior aides are 
also understandably riled by the Is-
raeli government’s confrontational 
approach toward the administration. 
Earlier this year, Secretary of State 
John Kerry was labeled “obsessive 
and messianic” by the Israeli De-
fense Minister Moshe Ya’alon, and 
Netanyahu accused the White House 
of being “un-American.” As if that 
weren’t enough, Israel continues to 
aggressively expand its settlements 
in the West Bank, despite persistent 
criticism from the United States.

Like any populist leader of a rep-
resentative democracy, Netanyahu 
values constituents over allies — 
the latter, after all, don’t vote. To the 
disappointment of some U.S. policy 
wonks, most Israelis do not consider 
the two-state solution, or improving 
relations with their neighbors, a high 
priority. It therefore makes little sense 
for Netanyahu to pursue either goal, 
especially because he has always 
been openly hostile to both.

At home, Netanyahu knows he 
must compete for votes against other, 
more hard-line parties and factions. 
Internationally, however, he is con-
fident that no other state in the Mid-
dle East can compete with Israel in 
terms of the strategic benefits it of-
fers to the United States. This con-
fidence allows him and other Israe-
li politicians to take U.S. support 
for Israel for granted and concen-
trate on pandering to a nationalis-
tic electorate.

So far, this position appears to be 
bearing out.

For all the recent U.S. venting 
against Israel, the strains in the re-
lationship are strictly presented in 
terms of personal acrimony between 
individual politicians. Any criticisms 

of Israeli policies are framed as con-
cerns about the damage the policies 
are supposedly doing to Israeli in-
terests. No senior officials in either 
country are seriously suggesting a 
falling out between the two nations, 
or that Israeli policies are damaging 
U.S. interests. The prevailing para-
digm is that Israel is still a strategic 
asset, rather than a burden, to Amer-
ica. The current popular belief in Is-
rael is that this paradigm will out-
live any U.S. president. As he did 
throughout his and President Barack 
Obama’s concurrent first terms, Ne-
tanyahu is playing for time. He trusts 
that no one in the United States will 
risk putting pressure on Israel ahead 
of the 2014 midterm elections and 
is gambling that whoever succeeds 
Obama in 2016 will be more concil-
iatory toward his country.

Hyperbolic support for Israel among 
Republican candidates is pretty much 
a given, and former Secretary of State 
Hillary Clinton has always been per-
ceived as more pro-Israel than Obama. 
Whatever happens in the next two 
years, the 2016 elections are already 
seen in Israel as a win-win.

Clinton is trying hard to distance 
herself enough from the Obama ad-
ministration to be seen as a genuine 
alternative rather than an inevitable 
successor. Paradoxically, if Obama 
adopts a tougher approach toward Is-
rael in the remainder of his term, it 
would actually bolster Clinton’s pro-
Israel credentials among donors and 
voters alike, allowing her to push for 
renewal of the two countries’ special 
relationship supposedly strained by 
the president. This assumes that the 
Obama administration is interest-
ed in pressuring Israel rather than 
washing its hands of the Middle East 
peace process. To many, it has been 
doing the latter since the collapse of 
the Kerry-led negotiations in April. 
The chances of the formation of a vi-
able Palestinian state in the next two 
years are slim to nonexistent, while 
continued instability in the Middle 
East is all but guaranteed.

So long as Israel is seen as serv-
ing U.S. interests in the region, U.S. 
support for Israel will not waiver to 
any significant extent.

Still, frustration with Israel on all 
levels of American policy-making 
is real and growing, and could soon 
begin eroding even the more funda-
mental certainties of the American-
Israeli relationship. Israel would do 
well to remember that nations’ inter-
ests change, cultures shift and even 
strategic paradigms don’t last forever. 
This is the one scenario Netanyahu 
does not seem to have a plan for.

By Dimi Reider

Analysis

What makes a criminal?
Gene trawl raises questions

Al-Abdullah: 2nd E-Government 
Forum comes at the right time

Research

Press Release

AFP - Is a violent crimi-
nal born that way, or shaped 
by childhood experiences 
and circumstances?

Delving into one of old-
est questions in psychol-
ogy, some scientists have 
suggested genes may con-
tribute to roughly half of 
the influence -- by affect-
ing complex brain chem-
istry, for instance.

But, until now, DNA 
clues to support this have 
been sketchy.

Scientists in Europe and 
the United States on fin-
gered two genes which in 
a mutated form are found 
in a “substantially high-
er frequency” in violent 
offenders.

A study of nearly 800 
Finns jailed for both vio-
lent and non-violent crimes, 
and compared to the gen-
eral population, found vari-

His Excellency Sheikh 
Mohammed  Al-Abdul-
lah Al-Mubarak Al-Sa-
bah, Minister of State for 
Cabinet Affairs, Minister 
of Justice and the Chair-
man of the Board of The 
Central Agency for Infor-
mation Technology said 
that he believed that the 
upcoming 2nd E-Govern-
ment Forum: Future Trends 
of Government Datacenters 
came at the right time as 
Kuwait needed a genuine 
boost to its e-government 
programs. Al-Abdullah 
added “It gives me honor 
and pleasure to represent 
His Highness the Prime 
Minister Sheikh Jaber Al-
Mubarak Al-Hamad AL-
Sabah during the opening 
ceremony. Kuwait’s po-
litical leadership is keen 
on supporting such con-
ferences and forums, since 
information technology 
plays a major role in de-
veloping modern infor-
mation-based societies. 
We are fully aware of the 
role that IT is carrying out 
in various fields such as 
the economy, education, 
health, security, and in-
dustry, to name but a few. 
Looking around towards 
technologically advanced 
countries, including our 
sister GCC countries, we 
realize that we still have 
a lot to achieve. We hope 
that these events help us 
get there.”

His Excellency Sheikh 
Mohammed Al-Abdullah 
Al-Mubarak Al-Sabah add-
ed “The 2nd E-Govern-
ment Forum comes at a 
time when The Telecom-

ants of two genes, called 
MAOA and CDH13, to be 
“associated with extremely 
violent behaviour”.

The scientists took into 
account environmental fac-
tors -- whether or not people 
had a history of substance 
abuse, antisocial person-
ality disorders or child-
hood maltreatment.

But this did not alter 
the outcome.

munications and Informa-
tion Technology Regula-
tory Authority as well as 
the Electronic Transac-
tions Act started their im-
plementation phases. We 
hope that both the Regu-
latory Authority and the 
Central Agency for In-
formation Technology, 
as well as all other gov-
ernment datacenters work 
together in order to bring 
forward their e-govern-
ment programs through 
the following:

First: Develop a stra-
tegic, integrated, compre-
hensive plan to develop the 
e-government programs 
throughout all government 
agencies. Developing inte-
grated e-government pro-
grams requires integrat-
ed planning that covers 
all aspects of technology, 

The study was not de-
signed to explain the im-
pact of genetic variants 
and the authors believe 
there could be many other 
genes which play a role, 
directly or indirectly, in 
the molecular cascade.

And, they note, the 
two mutated gene ver-
sions or genotypes are 
“rather common.”

As many as one in five 
people have them, of whom 
the vast majority never 
commit rape, assault or 
murder.

Similarly, people with-
out the variants were found 
in the ultra-violent trial 
group.

“Although the high-risk 
genotype combination of 
MAOA and CDH13 has 
a risk of about 13-fold 
compared with the ‘usu-
al’ genotype combination, 

business processes, hu-
man resources, and doc-
umentation or documents 
throughout all government 
departments.

Second: Develop and 
put into effective use the 
standards and methodolo-
gies that should guide the 
implementation of e-gov-
ernment programs by all 
government agencies to 
ensure that they devel-
op e-services that meet 
the functionality of each 
government agency, yet 
can integrate with other 
services of different gov-
ernment agencies.

Third: Develop a cen-
tralized automated port-
folio/program/project 
management system that 
monitors the execution of 
government information 
technology projects. This 

still the vast majority (of) 
high-risk genotype indi-
viduals do not commit 
severe violent crimes,” 
study co-author Jari Ti-
ihonen of the neurosci-
ence department at Swe-
den’s Karolinska Institutet 
told AFP.

The MAOA gene has 
been linked to the me-
tabolism of dopamine, 
a neurotransmitter that 
plays a role in addiction 
and the ability to experi-
ence pleasure.

The CDH13 is believed 
to be involved in impulse 
control and has been as-
sociated with attention 
deficit hyperactivity dis-
order (ADHD).

The probe sheds some 
light in the nature-vs-nur-
ture debate, but the intel-
lectual jousting is bound 
to continue.

online system should pro-
vide a single source for 
monitoring these projects. 
The execution of projects 
that cost huge amounts of 
money and resources can-
not be left out to conven-
tional manual monitoring 
processes.

Commenting on the par-
ticipation of many tech-
nology industry giants in 
the Forum, Al-Abdullah 
said “Kuwait has always 
been a center of attrac-
tion to technology com-
panies that happened to 
spread the computing era 
at the same period during 
which Kuwait became an 
independent state and trig-
gered modernization and 
growth. The recent tech-
nology trends drive these 
companies to participate 
and showcase their so-
lutions. It remains to us 
to benefit, since technol-
ogy is one of the main 
advancement drivers of 
modern societies. This is 
exactly what His High-
ness the Amir of Kuwait 
Sheikh Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah fore-
saw when His Highness 
initiated agreements with 
various countries in or-
der to transform Kuwait 
into a modern information-
based society. To realize 
this vision, His Highness 
issued the Amiri Decree 
266 for the year 2006 by 
which the Central Agen-
cy for Information Tech-
nology was established to 
lead the change. Finally, 
Al-Abdullah extended his 
best wishes to all attend-
ees and participants.

From: "The Economist"
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كاساي يدير قمة »السانتياغو«الرياضية
يدير املجري فيكتور كاساي مباراة ريال مدريد وليڤربول في اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة الثانية بدوري 
أبطال أوروبا التي يستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو، بحسب ما أعلنه االحتاد األوروبي لكرة القدم. في حني يدير 
اإلجنليزي مارك كالتنبرغ مباراة أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ماملو السويدي ضمن منافسات املجموعة األولى 
بالتشامبيونز. ويدير اإلسبانيان ألبرتو أونديانو ماينكو ودابيد فرنانديز بورباالن على الترتيب مباراتي زينيت وباير 

ليفركوزن في سان بطرسبرغ، وبنفيكا وموناكو في لشبونة، 
واملباراتني ضمن منافسات املجموعة الثالثة.

باير ليڤركوزنزينيت beIN 4HD 8:00

موناكوبنفيكا beIN 5HD 10:45

ليڤربولريال مدريد beIN 2HD 10:45

لودغوريتسبازل beIN 8HD 10:45

أنشيلوتي ينال جزاءهبيل إضافة قوية لـ »امللكي« رودجرز: سنظهر قوتنا
ازدادت فرص غاريث بيل للمشاركة مــع ريال مدريد ضد ليڤربول اليوم.

وكان من املتوقع أن يستمر غياب النجم الويلزي حتى نهاية اجلولة الدولية، لكن النفاثة 
عاد للتدريبات يوم األحــد، لتتوقـع صحيفـة امليرور اإلجنليزية أن يكون جاهزا للعب 

ضد ليڤربول علما أنه غاب عن لقاء الذهاب بني الفريقني. وأظهر »امللكي« قوة فنية 
مذهلة في األسابيع األخيرة، ولم يتأثر بغياب بيل، وسجل أهدافا غزيرة في كل لقاء، 
كان منها 3 أهداف في شباك برشلونة ومثلها في ليڤربول، وستكون عودة 
النجم الويلزي اختبارا مهما لقرار كارلو أنشيلوتي باالعتماد على إيسكو 

أو العب توتنهام السابق.

أصبح من املتوقع إعالن جتديد عقد كارلو أنشيلوتي كمدرب لريال مدريد حتى عام 
2018 في األسابيع القليلة املقبلة. وقالت صحيفة اآلس إن املدرب نال جزاءه الطبيعي 

بناء على ما قدمه حتى اآلن، فهو رغم البداية املتعثرة هذا املوسم استطاع احلفاظ على 
هدوئه، وإعادة التوازن للفريق ليتصدر الدوري ويهزم برشلونة ويظهر قوة هجومية 

مرعبة. الصحيفة املدريدية اضافت ان ريال مدريد سيخير املدرب بني جتديد عقده 
حتى عام 2017 أو 2018، مؤكدة أن كارلو ميلك حلما باالستمرار حتى االعتزال مع 

الفريق امللكي. يذكر أن أنشيلوتي رفض عرضا خياليا من مان يونايتد في الصيف 
املقبل، حيث عرض عليه النادي اإلجنليزي عقدا يصل إلى 17 مليون يورو سنويا.

اعتبر مدرب ليڤربول براندن رودجرز أن فريقه لن يكون صيدا سهال لريال مدريد 
على الرغم من تعرضه للخسارة ست مرات هذا املوسم. وقال »سنخوض املباراة 
ضد ريال مدريد احد افضل الفرق في العالم مبعنويات عالية وسنحاول اخلروج 
بنتيجة ايجابية«. وأضاف »ما زالت االمور في ايدينا من ناحية التأهل الى الدور 

الثاني وهذا امر جيد، فخسارة الثالثة سنحاول جتاوزها ونفكر حاليا في املواجهة 
املنتظرة«. واختتم قائال: لدينا جنوم كبار ومبقدورهم رسم االبتسامة على وجوه 

اجلماهير املتطلعة الى تخطي امللكي في عقر داره، ولذلك اخبرت الالعبني بضرورة 
استعادة الروح وعدم القلق وخوض املنازلة بكل قوة وبال خوف.

»القديس«: هذا عصرنا

يعتقد ايكر كاسياس حارس ريال مدريد ان حامل اللقب 
ميلك تش����كيلة قادرة على ان تكون األفضل في التاريخ، 
وسيكون من املستبعد ان يتسبب ضيفه ليڤربول االجنليزي 
ف����ي متاعب له في دوري االبطال. وحت����ت قيادة املهاجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألق »امللكي« بقوة بعدما 
س����جل 46 هدفا في آخر 11 مباراة وأطاح مبنافس����يه في 
اس����بانيا واوروبا وسيضمن التأهل الى دور الستة عشر 
ف����ي دوري االبطال اذا تغلب على ليڤرب����ول مرة أخرى. 
وقال كاس����ياس »هذا الفريق ميكنه كتابة التاريخ وهناك 
مقومات جيدة، نأمل الفوز باأللقاب الكبرى«. وأضاف حارس 
منتخب اسبانيا »منلك مزيجا جيدا بني الالعبني الشباب 
وأصحاب اخلبرة الذين ميكنهم توضيح ماذا يعني ريال 
مدريد وكيف ميكنهم اللعب«. واختتم »القديس«: »الفريق 
يس����تفيد من فوزه باللقبني ونتطلع لالستمرار، النتائج 
تدعمنا والالعبون املنضمون للفريق ميلكون الكثير من 

املهارات مثل من رحلوا«.

افرح يا كاسياس

يس���عى النجم البرتغالي 
الى  كريس���تيانو رونال���دو 
القياس���ي  االنف���راد بالرقم 
بعدد االهداف في دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم عندما يقود 
الى مواجهة ليڤربول  فريقه 
على ملعب سانتياغو برنابيو 
في اجلولة الرابعة من مسابقة 

دوري ابطال اوروبا اليوم.
وميلك رونالدو 70 هدفا 
في املسابقة القارية اي اقل 
بهدف واحد عن اس���طورة 
السابق راوول  ريال مدريد 
غونزاليز، ومستواه احلالي 
الفريق  يؤهله لهز ش���باك 

االجنليزي.
الذي  الفوز  وسيس���مح 
س���يكون الثاني عشر على 

التوالي ل� »امللكي« في مختلف 
املسابقات بضمان مقعده في 
الدور الثاني، علما انه احلق 
بليڤربول هزمية س���احقة 
بثالثية نظيفة قبل اسبوعني 

على ملعب »انفيلد«.
ويعي���ش »املرينغ���ي« 
افضل فتراته بعد ان انتزع 
صدارة الدوري االسباني هذا 
االسبوع، علما انه كان يتخلف 
عن برشلونة بفارق 4 نقاط، 
لكنه احلق به الهزمية 3-1 في 

الكالسيكو، قبل ان يستغل 
س���قوط الفريق الكاتالوني 
على ملعبه ضد سلتا ڤيغو 

ليستأثر باملركز االول.
وحظي الثنائي الكرواتي 
لوكا مودريت���ش واالملاني 
توني ك���روس بالثناء من 
الكبير  النقاد نظرا للتأقلم 
بينهما في خط الوسط، وقال 
الونسو  االول »كان تشابي 
العب���ا ممتازا ف���ي صفوف 
ريال مدريد لكن انا وكروس 

نطور مس���توانا من مباراة 
الى اخرى«.

كما يتأل���ق في صفوف 
العاب���ه  الن���ادي صان���ع 
الكولومبي خاميس رودريغيز 
هداف مونديال البرازيل 2014 
وقد س���جل هدفا رائعا في 
مرمى غرناطة السبت املاضي، 
في حني استغل ايسكو اصابة 
الويلزي غاريث بيل ليسجل 

نقاطا ايضا.
في املقابل، يدخل الريدز 

اللقاء بعد النتائج املتواضعة 
الت���ي يقدما في املس���ابقة 
االوروبي���ة والبرمييرليغ 
وكانت آخرها اخلسارة في 
الدوري احمللي خارج القواعد 
امام نادي نيوكاسل بهدف 
مقابل الشيء، وحتتل كتيبة 
القائد ستيڤن جيرارد املركز 
السابع في الدوري برصيد 14 
نقطة. ويأمل »الليڤر« حتقيق 
ايجابي���ة في ارض  نتيجة 
النادي امللكي رغم االعتراف 

بصعوبة اللقاء وسيضع آماله 
في خط الهجوم على املهاجم 
االيطال���ي ماريو بالوتيللي 
باالضافة ال���ى خبرة القائد 

جيرارد.
وضمن املجموعة ذاتها، 
ستكون الفرصة متاحة لبازل 
بازل السويسري لكسب نقاط 
املباراة التي جتمعه مع ضيفه 
البلغاري،  لودوغوريت���س 
السيما وأن صاحب االرض 
يحاول جاهدا خطف البطاقة 

الثاني���ة ومقارعة ليڤربول 
عليها.

المجموعة الثالثة

ليڤرك���وزن  يتص���در 
املجموعة الثالثة لكن هزمية 
أخرى خارج أرضه أمام زينيت 
س���ان بطرس���برغ ستجعل 
الفريق الروسي يتقدم عليه 
في الترتيب، وهو ما سيحاول 
النادي األملاني تفاديه بشتى 
الطرق. ويحتل موناكو املركز 
الثاني دون ان تهتز ش���باكه 
حتى اآلن قبل ان يحل ضيفا 
على بنفي���كا البرتغالي، في 
مباراة قوية يتطلع فيها بنفيكا 
لتحس���ني وضعه وإال واجه 

شبح اخلروج من املسابقة.

»ملتهبة« بني ليڤركوزن وزينيت في أجواء روسيا الباردة

»الريدز« إلعادة هيبته 
في جحيم »البرنابيو«

سقوط مذل مليالن.. ومرسيليا يصالح جماهيره
استعاد سمبدوريا املركز الثالث من نابولي عندما سحق 
ضيفه فيورنتينا 3-1 في املرحلة العاش����رة من الدوري 

االيطالي لكرة القدم.
وكان س����مبدوريا البادئ بالتسجيل عبر اجنيلو 

بالومبو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.
وس����نحت فرصة ذهبية ام����ام فيورنتينا 
الدراك التعادل عندما احتسب له احلكم بييرو 
جاكوميلي ركلة جزاء اهدرها االرجنتيني 
غونزالو رودريغيز في الدقيقة 32 تصدى 
لها حارس مرمى سمبدوريا مواطنه 

سانتياغو روميرو.
ودفع »الفيوال« ثمن اهدار ركلة 
اجلزاء غاليا الن شباكه استقبلت 
الهدف الثاني من توقيع لوكا 
ريتزو في الدقيقة 43، لكن 

املونتينيغري ستيفان س����افيتش قلص الفارق في نهاية 
الشوط االول )45( بضربة رأسية.

وطمأن البرازيلي ايدر مارتينز جماهير سمبدوريا بالفوز 
عندما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78، ليرفع سمبدوريا 
رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة امام نابولي الذي 
كان انت����زع املركز الثالث بفوزه عل����ى روما 2-0 في قمة 
املرحلة الس����بت املاضي. اما فيورنتينا فتراجع الى املركز 

العاشر برصيد 13 نقطة.
وأهدر اودينيزي فرصة استعادة املركز الثالث بخسارته 

املفاجئة امام جنوى 4-2.
وض����رب اودينيزي بقوة 
افتتح له  ومبك����را عندم����ا 
مهاجمه املخضرم انطونيو 
دي ناتالي التس����جيل بعد 
23 ثانية فقط، لكن جنوى، 
رد بهدفني جليوفاني 
 )21( ماركي����زي 
واالس����باني ياغو 
 ،)24( فالك����ي 
قب����ل ان يدرك 
السويس����ري 
سيلفان ويدمر 

.)41(
حس����م  و
جنوى نتيجة 
في  املب����اراة 
شوطها الثاني 

بتسجيله هدفني عبر اليساندرو ماتري )54( والسلوڤاكي 
يوراي كوتشكا )87(، ليرتقي الى املركز اخلامس برصيد 
18 نقطة بفارق نقطتني ام����ام اودينيزي الذي تراجع الى 

املركز الثامن.
ولم تكن حال ميالن افضل من اودينيزي ومني بخسارة 
مدوية امام ضيفه باليرمو بهدفني نظيفني سجلهما مدافعه 
الكولومبي كريستيان زاباتا بضربة رأسية اثر ركلة ركنية 
)23 خطأ في مرمى فريقه( واالرجنتيني باولو ديباال )26(. 
وارتقى باليرمو الى املركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

فرنسا

استعاد مرسيليا املتصدر نغمة االنتصارات التي غابت 
عنه في املباراتني االخيرت����ني بفوزه الصعب على ضيفه 
لنس 2-1 على ملعب »فيلودروم« في ختام املرحلة الثانية 
عشرة من الدوري الفرنسي، كما استعاد فارق النقاط االربع 
عن مطارده املباش����ر وحامل اللق����ب في العامني املاضيني 
باريس سان جرمان وذلك قبل الكالسيكو الساخن بينهما 

االحد املقبل.
وتقدم مرسيليا في الدقيقة العاشرة عبر مدافعه العمالق 
توماس نكولو بارمتاءة رأس����ية أمام املرمى، وأدرك لنس 

التعادل في الدقيقة 31 بواسطة بابتيست غيوم.
وانتظر مرسيليا الدقيقة 60 للتقدم مجددا عبر فلوريان 
توفان من تسديدة قوية من داخل املنطقة أسكنها الزاوية 
مرمى احلارس فالنتان بيلون بعد متريرة على طبق من ذهب 
من اندريه-بيار جينياك )60(، ليرفع مرسيليا رصيده الى 
28 نقطة مقابل 24 لباريس سان جرمان، فيما جتمد رصيد 

لنس عند 11 نقطة وتراجع الى املركز السابع عشر.

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports
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اليغري: الفوز 
يعيدنا للحياة

بيرلو يستعيد مستواه املعهود 
في الوقت املناسب

هاريدي: سنقدم 
مباراة هجومية

أكد مدرب يوڤنتوس ماسيميليانو اليغري ان الفوز 
امام اوملبياكوس اليوناني في اجلولة الرابعة للمجموعة 

االولى لدوري ابطال اوروبا يعيدنا للحياة.
وقال اليغري في املؤمتر الصحافي للمباراة بحسب 

»توتو ميركاتو«: »ال يوجد اعذار للفوز امام بطل 
اليونان امام الالعبني وعلينا التركيز«.

وأضاف املدرب في تصريحاته: »ان الفوز امام 
اميبولي في الدوري يجعلنا في حالة معنوية عالية قبل 

اللقاء«.
وعن تألق اندريه بيرلو واملهاجم االسباني الفارو 

موراتا، اشار الى ان عليهما استغالل االداء الذي ظهرا 
به في املباراة وحسم املباراة بأبطال اوروبا.

استعاد صانع اللعب اندريا بيرلو مستواه املعهود مع يوڤنتوس 
االيطالي في الوقت املناسب قبل مواجهة مصيرية للفريق في 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. وبعد الهزمية 1-0 مرتني متتاليتني 
أمام اتليتيكو مدريد االسباني واوملبياكوس في املجموعة األولى 
يعلم ان أي نتيجة غير الفوز أمام بطل اليونان اليوم الثالثاء قد 
تؤدي خلروجه من دور املجموعات للموسم الثاني على التوالي.

ورغم اخليارات العديدة ليوڤنتوس في خط الوسط مع وجود بول 
بوغبا وكالوديو ماركيسيو وارتورو فيدال اال ان الفريق ال يلعب 

بنفس الشكل مع غياب بيرلو الذي قاد الفريق لثالثة ألقاب متتالية 
في الدوري االيطالي منذ انضمامه من ميالنو في 2011.

وواجه بيرلو )35 عاما( صعوبات الستعادة لياقته بعد غيابه عن 
أول ستة أسابيع من املوسم بسبب االصابة لكنه ظهر بشكل جيد 

للغاية أمام امبولي السبت املاضي وأحرز هدفا من ركلة حرة نفذها 
ببراعة. وقال بيرلو بعد الفوز 2-0 على امبولي واالنفراد بصدارة 

الدوري االيطالي متقدما بثالث نقاط على أقرب منافسيه »أنا 
أحتسن وأبذل مجهودا كبيرا خالل األسبوع وهذا هو أهم شيء«.

وأضاف للصحافيني »أشعر بتحسن مع كل مباراة وأمتنى 
الوصول ألعلى مستوياتي قريبا«.

ويحتاج يوڤنتوس للفوز بفارق هدفني حتى يتأكد من تفوقه في 
املواجهات املباشرة أمام اوملبياكوس الذي خسر 7-0 في آخر 

زيارة له الى معقل بطل ايطاليا في تورينو عام 2003. وقال بيرلو 
»سنتعامل مع اللقاء كانه مباراة نهائية. يجب ان نخوض املباراة 
ونحن نعلم ان نتيجة واحدة فقط هي اجليدة بالنسبة لنا وهي 

الفوز«.

تعهد مدرب ماملو السويدي أجي هاريدي بتقدمي مباراة 
»جريئة وهجومية« امام أتلتيكو مدريد اإلسباني في دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأوضح هاريدي أن فريقه »يجب أن يضغط بقوة وبشكل 
جماعي حني يفقد الكرة«، على أمل حتقيق نتيجة إيجابية 

وتعويض اخلسارة ذهابا في فيسنتي كالديرون بخماسية 
نظيفة. وقال املدرب »إنني واثق من أننا سنشحن أنفسنا 
بالطاقة قبل املباراة، سنكون محط أنظار أوروبا، سنواجه 

وصيف البطل على ملعبنا«.
ويتذيل ماملو املجموعة األولى بالتشامبيونز بثالث نقاط بعد 
ثالث جوالت بفارق األهداف خلف يوڤنتوس، من فوز وحيد 

على أوليمبياكوس اليوناني.

هاميلتون يفوز
بـ »جائزة أميركا« لفورموال 1

قطع البريطاني لويس هاميلتون خطوة جديدة في طريق 
الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال 1 للمرة 

الثانية في مسيرته بعدما تفوق على زميله األملاني في 
مرسيدس نيكو روزبرغ ليفوز بلقب سباق جائزة أميركا 

الكبرى في تكساس، وواصل هاميلتون أداءه املذهل ليحصد 
اللقب األميركي للمرة الثالثة في مسيرته. وسجل هاميلتون 

فوزه اخلامس على التوالي وفوزه العاشر هذا املوسم ليوسع 
الفارق مع روزبرغ في صدارة 

الترتيب العام لبطولة العالم 
إلى 24 نقطة. وحقق 

هاميلتون الفوز 
رقم 32 في تاريخه 

ليتجاوز نيجيل 
مانسل ويصبح 
سائق فورموال-1 

األكثر جناحا في تاريخ 
بريطانيا، علما بأن هاميلتون 

فاز بلقب بطولة العالم مرة 
واحدة من قبل في 2008. وكان 

فوز هاميلتون قبل أسبوعني بلقب 
سباق اجلائزة الكبرى الروسي 

األول قد ضمن لفريق مرسيدس 
لقب بطولة العالم على مستوى 

الصانعني )الفرق(. 
وحل االسترالي دانييل 

ريتشياردو في املركز الثالث 
يليه البرازيلي فيليبي ماسا 

سائق ويليامز في املركز 
الرابع ثم زميله فالتيري 

بوتاس في املركز اخلامس 
يليه فرناندو الونسو سائق 
فيراري سادسا ثم األملاني 

سيباستيان فيتيل سائق ريد 
بول الفائز باللقب في السنوات 

االربع املاضية سابعا.

اخلطأ ممنوع على »السيدة العجوز« 
»الغانرز« لقصف أندرخلت.. ودورمتوند لتناسي أحزانه احمللية.. وأتلتيكو للتشبث بالصدارة

يأم����ل نادي اليوڤنت����وس الى االبتعاد عن التكهن����ات واملفاجآت عندما 
يس����تقبل اليوم ضيفه اوملبياكوس اليوناني على ملعب يوڤي ارينا ضمن 
اجلولة الرابعة واالولى ملرحلة االياب حلساب املجموعة االول ملسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
ويسعى البيانكونيري الى العودة الى سكة االنتصارات 
عندما يدخل ارضيه ميدانه وهو في املركز 
الثالث برصيد ث����الث نقاط بفارق 3 
نقاط عن املتصدر ووصيف النسخة 
املاضي����ة ن����ادي اتلتيك����و مدريد 
واخلصم املباشر النادي اليوناني 
الذي خسر منه في مباريات الذهاب 

بهدف مقابل الشيء.
وفي الكالتشيو يحتل اليوفي 
املرك����ز االول وحيدا بعد الفوز 
في اجلولة املاضية خارج الديار 
امام نادي امبولي بهدفني مقابل 
الشيء وسقوط الوصيف نادي 

روما امام نابولي.
وفي الطرف املقبل يسعى النادي 
اليوناني الى تكرار سيناريو مباراة 

الذهاب واخلروج بنتيجة ايجابية رغم صعوبة اللقاء نظرا لقوة »السيدة 
العجوز« على ارضه وبني جماهيره واحتياج االبيض واالسود لنقاط املباراة 
ولكن في عالم كرة القدم ال  يوجد شيء اسمه مستحيل. وفي نفس املجموعة، 
تظل املنافسة قوية حيث يخوض اتليتيكو مدريد االسباني املباراة متصدرا 
برصيد ست نقاط، ولكن مهمته لن تكون سهلة فماملو السويدي لم يخسر 
أي مب����اراة في البطوالت القارية على ملعبه منذ ثالثة أعوام.ومنذ هزميته 
في مرحلة املجموعات بدوري أوروبا في 20 أكتوبر 2011 أمام ميتاليس����ت 
األوكراني )1-4(، حقق الفريق السويدي خمسة انتصارات وثالثة تعادالت 

على ملعبه، مسجال 11 هدفا دون حتى أن تهتز شباكه.

المجموعة الرابعة

يسعى بوروسيا دورمتوند الى تضميد جراحه احمللية من خالل الفوز 
على ارضه على غلطة سراي التركي وانتزاع احدى البطاقتني املؤهلتني عن 

مجموعته الى الدور الثاني.
ويعاني دورمتوند في الدوري االملاني حيث يحتل مركزا في ذيل الترتيب 
وقد تعرض امام بايرن ميونيخ 1-2 السبت املاضي خلسارته اخلامسة على 
التوالي، لكن عروضه مختلفة متاما في اوروبا، حيث سجل معدال مقداره 3 
اهداف في املباراة الواحدة حيث حصد العالمة الكاملة في مباريات الثالث 

جامعا تسع نقاط.
وتغلب دورمتوند على ارس����نال 2-0 وعل����ى اندرخلت 3-0 ثم غلطة 

سراي 4-0 على التوالي، واذا قدر له جتديد الفوز على الفريق التركي فإنه 
سيمضن بطاقة التأهل الى الدور الثاني.

وتزداد محن دورمتوند م����ع اصابة قائد الفريق ماتس هوملز الصابته 
بالتواء في كاحله سيبعده عن املالعب لفترة ثالثة اسابيع.

بدوره يتطلع ارس����نال في املجموعة ذاتها الى ضمان 
بطاقة التأهل شرط فوزه على اندرخلت وفوز 

دورمتوند على غلطة سراي في الوقت 
ذاته. ويتخلف ارس����نال بفارق 3 

نقاط عن دورمتوند.
اللندني  الفريق  ويعول 
الش����مالي عل����ى جناح����ه 

التش����يلي الكسيس 
الذي تأقلم  سانشيز 

بس����رعة في صفوف 
فريقه اجلديد وسجل هدفني 

في مرمى بيرنل����ي في نهاية 
االسبوع محليا رافعا رصيده الى 

10 اهداف في مختلف املسابقات 
هذا املوسم منذ انتقاله اليه قادما 

من برشلونة.

أوملبياكوسيوڤنتوس beIN 3HD 10:45
أندرخلتأرسنال beIN 4HD 10:45

أتلتيكو مدريدماملو beIN 2HD 10:45
غلطة سرايبوروسيا دورمتوند beIN 6HD 10:45
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اجتماع »إعالمية خليجي 22«

»الشواطئ« إلى تايلند

الدورة الشاطئية املفتوحة 
تنطلق في ديسمبر

عقد الوفد الرسمي للجنة اإلعالمية خلليجي 22 التي 
ستقام في الرياض للفترة من 13 وحتى 26 اجلاري اجتماعا 
تنسيقيا برئاسة هايف املطيري نائب رئيس االحتاد ورئيس 
اللجنة اإلعالمية وبحضور أعضاء اللجنة خالد العدواني 
وحافظ ضاحي وعبد الرحمن العجمي وس����الم سعدون 
ومحمد امني.وحث رئيس اللجنة اإلعالمية هايف املطيري 
أعضاء اللجنة اإلعالمية على متابعة منتخبنا الوطني ونقل 
األخبار إلى القراء من قلب احلدث والتواصل مع األجهزة 
الفنية واإلدارية والطبية والالعبني واستعداداتهم خلوض 

منافسات بطولة كاس اخلليج ومبارياتهم.
وأك����د املطيري ثقته بان يقوم أعضاء اللجنة بعملهم 
عل����ى اكمل وجه وفق املهام امللق����اة على عاتقهم خلدمة 
منتخبن����ا الوطني وكل ما يتعلق ف����ي البطولة، متمنيا 

التوفيق ألعضاء اللجنة في مهمتهم اخلليجية.

يغادر البالد مس����اء اليوم الثالث����اء وفد منتخب كرة 
القدم الش����اطئية متوجها إلى تايلند للمشاركة في دورة 
األلعاب اآلس����يوية لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في 
جزيرة بوكيت التايلندية، والوفد برئاس����ة عضو إدارة 
االحتاد عبداهلل الروضان ويضم في عضويته حس����ني 
حبيب مديرا وأيوب عباس مش����رفا وخالد الدويس����ان 
مدربا وعشرة العبني هم: محمد حاجيه، محمد بوعباس، 
محمد حسني، يوسف الصقر، عبداللطيف احلمد، سعود 
العون، فيصل الش����مري، عبدالرحمن اليعقوب، حسني 

غلوم، يوسف الشاعر.
وقال الروضان ان منتخب الشواطئ أنهى استعداداته 
خلوض منافسات البطولة من خالل التدريبات احمللية، 
مش����يرا الى ان الالعبني سيش����اركون مبعنويات عالية 
وعازمون على الظهور باملس����توى الذي يليق بقدراتهم 
وإمكاناتهم الفنية والبدنية. وأكد الروضان ثقته بالالعبني 
واجلهازين الفني واالداري للمشاركة االيجابية في البطولة 
وحتقيق نتائج جيدة بجانب اكتساب اخلبرة من خالل 
االحتكاك مع منتخبات آس����يوية لها مكانة متقدمة على 

املستويني اآلسيوي والعاملي.

ينظم احتاد الكرة الدورة املفتوحة لكرة القدم الشاطئية 
خالل ديسمبر املقبل مبش����اركة العديد من فرق االندية 
الرياضية والوزارات واملؤسس����ات والهيئات احلكومية 
والشركات التجارية. وحتى تاريخه أبدت كل من وزارات 
الدفاع والتربية واالعالم والكهرباء وشركة نفط الكويت 
� بش����كل رسمي � رغبتها في االش����تراك في هذه الدورة 
اس����هاما من مؤسسات القطاعني العام واخلاص في نشر 
هذه اللعب����ة والتي القت اهتماما منقطع النظير من قبل 
الفيفا واالحتادات القارية والوطنية. ومما ينبغي ذكره أن 
تشكيلة الفرق املشاركة في هذه الدورة تتكون من )10 العبني 
+ 3 اداريني( يتم تسجيلهم بلجنة الصاالت والشاطئية 

باالحتاد وإصدار بطاقات املشاركة لكل فريق.

هايف املطيري يتوسط أعضاء اللجنة اإلعالمية

منتخب الشواطئ يسعى للظهور بصورة مميزة في دورة األلعاب اآلسيوية

البرتقالي يدرس التعاقد مع مهاجم  )األزرق.كوم(

كاظمة باشر تدريباته.. ويعسكر في البرتغال
أحمد السالمي

أكد مساعد مدير الكرة بنادي 
كاظم����ة صال����ح العنيزي عن 
مباشرة الفريق األول تدريباته 
اليومي����ة االعتيادي����ة، وذلك 
اس����تعدادا خلوض منافسات 
الدوري العام بعد توقف استمر 
الفني  أيام منحها اجلهاز  عدة 
للفريق عقب توقف منافسات 
دوري VIVA لكرة القدم ملشاركة 
املنتخ����ب في بطولة »خليجي 
22« لكرة القدم.وقال: احلضور 
في التدري����ب األول كان جيدا 
وأعطى انطباعا رائعا لكل من 
حضر وتابع أحداثه، خاصة مع 
ارتفاع معنويات الالعبني الذين 
يتطلعون إلى أن يحققوا إجنازا 
يضاف إلى سجالت النادي، وقد 
بدأنا فعليا في الدخول في أجواء 
منافس����ات الدوري العام الذي 
سنعمل على زيادة تركيزنا عليه 

خالل الفترة املقبلة.
وأضاف: بعد االس����تئناس 
برأي اجله����از الفني واالتفاق 
م����ع اإلدارة، تقرر ع����دم إقامة 
معس����كر تدريبي ف����ي الفترة 
الراهن����ة واعتماد إقامة مباراة 
ودية مع أحد الفرق اخلليجية 

أو احمللي����ة لتمك����ني الالعبني 
من االس����تفادة منها، على أن 
نستمر في التدريبات اليومية 
حتى موعد مباشرة منافسات 

الدوري مجددا.
وأش����ار العني����زي إلى أن 
اإلدارة تدرس إقامة معس����كر 
تدريبي في يناير املقبل وذلك 
اس����تعدادا للقس����م الثاني من 
الدوري، الفتا إلى أن من أبرز 

اخليارات املعروضة علينا هي أن 
يقام معسكرنا في البرتغال.

اإلدارة  أن  إل����ى  وأش����ار 
ستسعى للتعاقد مع محترف 
جديد يح����ل بديال عن املهاجم 
البرازيلي باربوزا والذي مت إنهاء 
التعاقد معه بالتراضي، وذلك 
من خالل دراسة السير الذاتية 
املقدمة من قبل املتعهدين خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية.

احلكمة بلغ النهائي على حساب مواطنه التضامن

العربي سابعاً والنصر ثامناً

القادسية سادس بطولته الدولية لكرة السلة
حل القادس���ية في املركز 
السادس في بطولته الدولية 
الودي���ة لكرة الس���لة والتي 
اختتمت مس���اء أم���س بعد 
خسارته من الفتح السعودي 
62-71، فيم���ا ج���اء العربي 
باملركز السابع اثر فوزه على 
النصر الذي حل باملركز الثامن 
واألخير وذلك بنتيجة 68-

54 في مباريات حتديد املراكز 
من اخلامس الى الثامن والتي 
اقيمت مساء االحد املاضي على 
صالة فجحان هالل املطيري 

بنادي القادسية.
وضم���ن مبارات���ي الدور 
نصف النهائي، تأهل احلكمة 
اللبناني الى املباراة النهائية 
أقيمت مساء أمس بعد  التي 
جتاوزه عقبة مواطنه التضامن 
89-82، وحلق���ه بع���د ذلك 
االحتاد الس���كندري املصري 
اثر تخطيه بتروشيما االيراني 

بنتيجة 58-63.
اللجن���ة املنظمة  وكانت 
للبطولة ق���د وجهت الدعوة 
لن���ادي الكويت للمش���اركة 
في النس���خة الثانية، اال أن 
ادارة »األبيض« اعتذرت عن 
عدم الدخول في املنافس���ات 
بسبب غياب احملترف األجنبي 
وخشية من تلقي هزائم كبيرة 
بسبب الفوارق الفنية الكبيرة 
بني مستوى الفرق الكويتية 
من دون محترفني أجانب مع 
نظرائها من ال���دول العربية 
األخرى والتي تزخر بالعديد 

من الالعبني املعروفني.
وبالعودة الى لقاءات يوم 
أول من أمس، مرت مواجهة 
العربي والنصر من دون تقدمي 
الفريقني ملستوى مقنع، اذ ال 
يوجد أي حافز لكليهما سوى 
الوقوف على مستوى العبيهما 
قبل انطالق املوسم اجلديد، 
ومتك���ن األخضر من التفوق 
في جميع أرباع املباراة وذلك 

كالتالي: 10-12، 25-38، 53-
38، و54-68.

ومتيز في تسجيل النقاط 
لصالح العرب���ي كل من فهد 
الرباح باح���رازه 23 نقطة، 
وأضاف شقيقه رباح الرباح 
16 نقط���ة، ومحمد القالف 13 
نقطة، ولصالح العنابي سجل 
بدر العتيبي وصقر عبدالرضا 
وسلمان رميح 10 نقاط لكل 

منهم.
وفي مباراة حتديد املركزين 
اخلامس والس���ادس، خسر 
منظم البطولة القادسية أمام 

الفتح السعودي بعد أن قدم 
مس���توى طيبا ف���ي األرباع 
الثالث األول���ى والتي جاءت 
لصالح األصفر في األول 23-
15، والثاني 37-30، قبل أن 
النتيجة عند  الفت���ح  يعادل 
الربع الثالث 50-50، ويقلب 
الطاول���ة في الرب���ع األخير 
بعد أن وضح جهد محترفيه 
األجان���ب، لتنته���ي املباراة 

بنتيجة 62-71.
وتألق عبداهلل الصراف من 
جانب القادسية في تسجيل 
النقاط، حيث أحرز 30 نقطة 
مبفرده منها 3 رميات ثالثية، 
وسجل زميليه صالح يوسف 9 

نقاط وشايع مهنا 8 نقاط.

الحكمة واالتحاد إلى النهائي

أما مبارات���ا الدور نصف 
النهائي فق���د حفلتا بالندية 
واالثارة وش���هدت مدرجات 
صالة فجحان هالل املطيري 
حضور عدد كبير من اجلاليات 
اللبنانية وااليرانية واملصرية 
لتشجيع فرقها في البطولة.

البداية كان���ت مع مباراة 
احلكمة والتضامن اللبنانيني، 
حيث متيزت املباراة باحلماس 
الكبير نظرا لتقارب املستوى 
وهو م���ا كان عليه الفريقان 
طوال ارباع املباراة التي جاءت 
جميعها لصالح احلكمة بفارق 
ضئيل نسبيا وذلك كالتالي: 
 ،61-67  ،37-43  ،12-22

و82-89.
ام���ا املب���اراة االخرى من 
الدور النصف نهائي فقد متكن 
االحتاد السكندري املصري من 
الفوز على بتروشيما االيراني 
بعد أن حافظ على تقدمه رغم 
تأخره في الربع األول )18-15(، 
ليمس���ك بزمام األمور ابتداء 
من الرب���ع الثاني الذي أنهاه 
الفريق املصري بنتيجة 32-
27، والثالث 53-40، وأخيرا 

احملكمة ُتلزم »الهيئة« بدفع 
مليون و900 ألف للقادسية

الكويت يلتقي الساملية ودياً اليوم

مبارك الخالدي

قضت الدائرة املستعجلة باحملكمة الكلية برفض 
دعوى اإلش���كال املقدم من املمثل القانوني للهيئة 
العامة للشباب والرياضة إليقاف تنفيذ احلكم الصادر 
ملصلح���ة مجلس إدارة نادي القادس���ية والقاضي 
بالزام الهيئة بدفع مبل���غ مليون و900 الف دينار 
للن���ادي.وكان املمثل القانوني للنادي قد اصدر في 
وقت سابق حكما استوفى درجات التقاضي الثالث 
واصبح نهائيا واجب النفاذ بإلزام الهيئة دفع رواتب 
االحتراف اجلزئي لالعبني، اجلدير بالذكر أن املمثل 
القانوني للهيئة سلك الطريق القانوني برفع دعوى 
اإلشكال التي مت رفضها بهدف احلصول على املزيد 
من الوقت ريثما يتم توفير املبلغ عبر وزارة املالية 
وإيداعه إدارة التنفيذ باحملكمة لتقوم األخيرة بصرفه 

للمدعني.

مبارك الخالدي

يستضيف الكويت في ال� 4:15 عصر اليوم نظيره 
الس���املية في مباراة ودية ويغيب عن املباراة جنوم 
الفريق���ني املنضمون لألزرق الذي يعس���كر حاليا في 
اإلمارات اس���تعدادا للمش���اركة في خليجي 22 والتي 
س���تنطلق 13 اجلاري، وتعتبر املباراة فرصة مواتية 
للمدربني محمد إبراهيم ومحمد دهيليس الختبار قدرات 
العناصر البديلة وللحفاظ على لياقة املباريات لبقية 
الالعبني، اجلدير بالذكر أن النشاط الكروي احمللي يشهد 
توقفا اضطراريا حتى 28 اجلاري ملشاركة املنتخب في 

البطولة اخلليجية.

حملة »إيد واحدة« توفر
 طائرة ملساندة األزرق

أطلق���ت حملة »إيد واحدة« الش���بابية الرياضية 
حملة واسعة ملساندة منتخب الكويت الوطني لكرة 
القدم في مشاركته املرتقبة في خليجي 22 في الرياض 
بالس���عودية، وسط تفاعل كبير في مواقع التواصل 
االجتماعي. بدوره، قال رئيس احلملة وعضو مجلس 
إدارة الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياضة 
الس���ابق خال���د فهد 
الغامن، ان احلملة هدفها 
األول رس���م البسمة 
الرياضي  في الوسط 
الكوي���ت، مبينا  في 
أن احلمل���ة تطوعية 
رياضية بسواعد أبناء 

الكويت.
وب���ني الغ���امن أن 
حملة »إي���د واحدة« 
مس���ابقات  ستطلق 
وجوائ���ز عبارة عن 
هاتف آيفون 6 لصاحب التوقع الصحيح عبر االقتراع 
بني التوقع���ات الصحيحة لنتائج مباريات منتخبنا 
في خليجي 22 باإلضافة إلى تخصيص طائرة لنقل 
اجلماهير من وإلى الرياض حيث مش���اهدة مباريات 
منتخبنا الوطني ومؤازرته، مش���يرا إلى أن احلملة 
ستس���تقبل طلبات اجلماهي���ر الراغبة في احلضور 
الى مباراة األزرق األولى والتي ستجمعه مع املنتخب 
العراقي بدءا من يوم غد األربعاء وذلك من الس���اعة 
5 الى الساعة 8 مساء في مقر املركز اإلعالمي بنادي 
القادس���ية وبالتنسيق مع إداراة العالقات العامة في 
األصفر، حيث س���يتم التس���جيل للذكور فقط ممن 
تتج���اوز أعمارهم 18 عاما نظي���ر مبلغ رمزي مرفقا 
بصورة من بطاقة األحوال املدنية، حيث س���تتكفل 
احلملة برحلتي الذهاب واإلياب جوا اضافة الى التنقل 
ما بني املطار وأرض امللعب مع توفير تذاكر لدخول 
املباراة وكذلك وجبات غذائية للجماهير التي ستسافر 

على منت الطائرة.
ودع���ا الغامن من خالل تصريح���ه رجال األعمال 
والتج���ار في الكويت إلى املش���اركة في دعم احلملة 
نصرة ملنتخبنا الوطن���ي، فهم بأمس احلاجة للدعم 

ومشاركتهم البسمة بجانب اجلماهير.

خالد فهد الغامن

االختبار األخير  لألزرق  أمام اليمن
منتخبنا يرسل قائمة الـ 23 غداً.. وڤييرا يفكر في استبعاد األنصاري واملشعان واملعتوق والشريدة

عبدالعزيز جاسم

يخوض منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم آخر مواجهاته الودية قبل 
أن يخوض غمار منافسات »خليجي 
22« في الرياض 13 الجاري عندما 
يلتق���ي في 6 مس���اء اليوم نظيره 
اليمني وديا في أبوظبي في ثانية 
مواجهات األزرق بمعسكره اإلماراتي، 
وكان األزرق ق���د تغلب على كوريا 
الشمالية بهدف دون رد سجله علي 

مقصيد في أولى مبارياته الودية.
أمام  اليوم  وس���تكون مواجهة 
اليمن هي المحك الحقيقي لألزرق 
قبل المغادرة للمشاركة في البطولة 
الخليجية، حيث سيلتقي العراق في 
افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية 
14 الجاري، لذلك س���يحاول كل من 
الم���درب البرتغالي جورڤان ڤييرا 
والعبي األزرق إظهار كل ما لديهم في 
هذه المباراة حتى يتمكنوا من تقييم 
حالتهم الفنية بصورة جيدة قبل أول 

ظهور رسمي في الخليجي.
ويعلم م���درب األزرق ڤييرا أن 

مباراة اليوم ستزيل جميع الشكوك 
من باله خصوصا بشأن قائمته التي 
سيعتمدها غدا، كما أنه يريد التأكد 
من الحالة الفنية لالعبيه األساسيين 
الذين يريد الب���دء بهم في انطالق 
البطولة، لذلك من الواقعي أن يلعب 
اليمن بتش���كيلته  أمام  منتخبن���ا 
األساس���ية الليلة ومن ثم يش���رك 
بع���ض البدالء الذين يريد االعتماد 
عليهم طوال البطولة، وقد ال تتغير 
تشكيلة اليوم عن تشكيلة مواجهة 
العراق باس���تثناء العب أو العبين 
بسبب اإلصابة أو اإلرهاق العضلي 
أو إذا هبط مستوى العب من خالل 

التدريبات أو مباراة اليوم.
وربما يقوم المدرب ڤييرا بتثبيت 
علي مقصيد بوس���ط الملعب بعد 
أن قدم مس���توى الفتا امام كوريا 
الذي س���يجعله  الش���مالية، األمر 
يلعب أساس���يا على حس���اب أحد 
العبي الوسط السابقين الذين اعتمد 
عليهم المنتخب في المباريات الودية 

السابقة.
الفني والطبي  الجهازان  ويريد 

لألزرق الوقوف على الحالة البدينة 
لالعبين خصوصا المصابين لذلك 
سيش���ركهم األزرق بتوقيت معين 

حتى ال تعود اإلصابة مجددا.
على الجهة األخرى، يسعى اليمن 
إلى تقييم مستواه الفني قبل انطالق 
البطولة ولن تك���ون هناك فرصة 
أفضل من مواجهة اليوم بسبب الفارق 
الفني والمهاري بين األزرق وبينه، 
لذلك سيحاول الالعبون تقديم كل 
ما لديهم في المباراة حتى يطمئنوا 
على مس���تواهم قبل خوض غمار 

منافسات البطولة الخليجية.

استبعاد 4 العبين 

المدرب  أن  األنب����اء«  علم����ت » 
ڤييرا س����يضطر غدا إلى استبعاد 
4 العبي����ن م����ن القائم����ة الحالية 
حتى يتم اعتم����اد القائمة النهائية 
المكونة من 23 العبا وإرسالها إلى 
اللجنة المنظمة ل� »خليجي 22« في 
الرياض، لكن هذا االستبعاد ال يعني 
أن الالعبين س����يعودون إلى البالد 
بل س����يتواجدون مع المنتخب في 

الرياض وس����يتدربون مع باقي 
الالعبين وربما يتم اعتماد احدهم 
في حال حدوث إصابة مفاجئة 
ألي العب، وعلمت »األنباء« أن 
الالعبين الذي اس����تقر عليهم 
ڤييرا مبدئيا قبل مواجهة اليمن 
هم: عام����ر المعتوق المصاب 
وشريدة الشريدة وعبدالعزيز 
المش����عان وفهد االنصاري، 
وهذا األخير لم يحسم أمره 
بسبب عدم الحسم نهائيا من 
قبل ڤييرا وربما يكون تواجده 

على حساب سلطان العنزي 
المدرب ڤييرا  الذي ضمه 

باللحظات األخيرة بدال 
من س����يف الحشان 
تع����رض  ال����ذي 
الرباط  إلصابة في 

)األزرق.كوم(الصليبي.
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سيلفرادو تتجاوز أعلى املعايير في التصميم واألداء املميز

شركة يوسف الغامن راعياً رسمياً لبطولة »بالتينوم بيتش بدي«

لوح���ة القيادة وصندوق 
األمتعة.

خدمة مميزة

يحظى جمي���ع عمالء 
»شيفروليه« باملستويات 
اجلديدة من برنامج خدمات 
ما بع���د البيع الذي تقدمه 
شركة يوسف أحمد الغامن، 
الذي يضمن جتربة خدمة 
عمالء عالية املستوى تعتمد 
على أربعة محاور هي ريادة 
قطاع صناعة السيارات في 
مجال تكالي���ف الصيانة 
وشفافية األسعار، وحجز 
مواعيد الصيانة الدورية مع 
التسليم في اليوم نفسه، 
وخدمات عالي���ة اجلودة 
على أيدي فنيني معتمدين، 
إضافة إلى ضمان ملدة ثالث 
س���نوات أو 100 ألف كلم، 
ومساعدة على الطريق على 

مدار الساعة.
وميك���ن جلميع عمالء 
س���يلفرادو أن ي���زوروا 
معارض الغ���امن للتعرف 
على هذه السيارة وجتربتها 

في أقرب فرصة.

النوع من البي����ك أب بالكفاءة 
الوقود مع نظام  في استهالك 

.FlexFuel E85

 معايير السالمة واألمان

 2015 HD يعد سيلفرادو
اجلديد مزودا مبعايير سالمة 
حصرية مث���ل نظام التنبيه 
من االصطدام األمامي، نظام 
التنبي���ه في مقعد الس���ائق 
لإلش���ارة إلى اجلهة الواجب 
التنبيه إليها مما يساعد على 
جتنب االصطدامات احملتملة. 
كما مت جتهيز املقاعد بأكياس 
هوائية ف���ي كل من موديلي 
2500 و3500 ونظام مساعد 
الرك���ن التلقائ���ي األمام���ي 
واخللف���ي. كما مت تزويد كل 
م���ن 2500HD و3500HD مع 
ممتصات صدم���ات أحادية 
األنب���وب Rancho، نظ���ام 
التحكم في نزول املنحدرات، 
تصفيح أسفل الهيكل، شرائح 
من األملنيوم املصقول لعتبات 
األبواب، ملسات تزيينية خاصة 
في املقصورة، مصد وش���بك 
أماميني منخفضني ورسومات 
خاص���ة بطراز Z71 تظهر في 

بباب الصندوق، وغطاء محرك 
بتصميم مزدوج، تتكامل جميعها 
لتقدم بيك أب ال يتجنب الهواء، 

بل يخترقه بكل سالسة.
يعمل كل من نظام التوجيه 
التعليق  الهيدروليكي ونظام 
األمامي املستقل مع ممتصات 
الصدم����ات اللولبي����ة وقواعد 
الهيدروليكية اجلديدة  الهيكل 
ذات املعدل األفقي العالي على 
تعزيز مستوى التحكم في قيادة 
 LED سيلفرادو. وهناك مصابيح
مدمجة أسفل حواف الصندوق، 
نظام مش����ابك تثبيت علوية 
جديد، ودرجة طرفية مبتكرة 
مدمجة في املصد اخللفي تثبت 
اهتمام ش����فروليه بتس����هيل 

استخدامك لسيارتك.
يأتي سيلفرادو HD مبحرك 
Vortec V 6.0-8 ليتر مع ميزة 
املتفاوت للصمامات  التوقيت 
العاملة بشكل متواصل ليوفر 
الوقود،  اقتصادا في استهالك 
وناقل حركة أوتوماتيكي يعمل 
بست سرعات. كما يتمتع بقوة 
 lb-ft 360 حصانا وعزم 380 
ملوديالت 2500، و322 حصانا 
ملودي����الت 3500. ويتميز هذا 

التحكم املركزية  وسط لوحة 
والتقني����ات الذكية التي تلبي 
أزرار  الس����ائق، مع  متطلبات 
أكب����ر جتعل عملية  ومفاتيح 
التحكم أسهل حتى أثناء ارتداء 

القفازات.
أما نظام املعلومات والترفيه 
املتطور Mylink فيجعل ركاب 
السيارة على تواصل مع العالم، 
مع سهولة التحكم في أجهزة 
 Bose الصوت املتوافرة بنظام

الصوتي.
يجمع تصميم س����يلفرادو 
HD اخلارجي بني القوة وقدرة 
التحمل ف����ي الطرقات الوعرة 
والصعبة، فالتصميم اخلارجي 
جديد بالكامل مع حتسني نظام 
فتحات الهواء، ما يحسن من أداء 
 )V8 محرك فورتيك 6.0 ليترات
360 حصانا، Nm 515( للحفاظ 
على أقصى قوة للمحرك، حتى 
مع حمولة ثقيلة وحتت حرارة 
مرتفعة. بذل املهندسون الكثير 
م����ن اجلهد ف����ي التركيز على 
تصمي����م كل منحنى أو زاوية 
لتحسني س����مات االنسيابية 
في سيلفرادو. أبواب بخطوط 
جديدة، وجن����اح خلفي مدمج 

 2500HD سيلفرادو موديل
و3500HD متواف���ر اآلن في 
WT وLT وLTZ ويأتي بثالثة 
انواع من املقصورات، قمارة، 
قم���ارة ونص���ف وقمارتني. 
وحت���ل الكابين���ة املزدوجة 
اجلديدة محل الكابينة الطويلة 
السابقة التي تتميز بتصميم 
األبواب اخللفية اجلديدة ذات 
املفاصل األمامية لتأمني حيز 
أكبر للقدمني وتسهيل عملية 
أماكن  الدخول واخلروج في 

الركن الضيقة.

 التصميم الداخلي

يتمي����ز س����يلفرادو 2015 
بتصمي����م داخلي جديد، حيث 
أكثر هدوءا  يتمتع مبقصورة 
بفضل األبواب الثالثية املطعمة، 
وحتسني نظام حركة الهواء من 
اخلارج للتخفيف من الضجيج 
واالهتزاز، هذا إلى جانب إعادة 
تصميم املقاعد بشكل يوفر املزيد 
من الدعم والراحة للركاب مع 
إمكاني����ة ضبط املقعد وفق ما 
يناس����بهم، وذلك بفضل ميزة 
التعديل الكهربائي، إضافة إلى 
6 عدادات لع����رض املعلومات 

الشاحنة الذي يصل وزنه الى 
300 كجم، كما كانت املنافسة 
كبيرة في مسابقات متارين 
الصدر. وقدمت ش���يفروليه 
الغ���امن دروعا للفرق الثالث 
األول���ى الفائزة ف���ي القدرة 
والقوة على سحب السيارة. 

سيلفرادو

يحمل سيلفرادو تاريخا 
عريقا باعتباره البيك أب األكثر 
مبيعا في الكويت، واحلائز على 
محبة وثقة اجلميع متجاوزا 
أعلى املعايي���ر في التصميم 
الداخل���ي واخلارجي واألداء 

املميز واملناسب للبيئة.
 ،2015 HD يعد سيلفرادو
العالي  ط���راز 2500 و3500 
القدرة مع ق���وة القطر التي 
تصل إلى 5.908 كيلوغرامات. 
الذي انصب  البي���ك أب  هذا 
اهتمام املهندسني على االهتمام 
بتصميمه اجلديد وهندسته 
املفصلة، من املقصورة وصوال 
إلى الشكل اخلارجي واألداء، 
ليك���ون س���يلفرادو اجلديد 
األقوى واألذكى واألعلى قدرة 

من أي وقت سبق.

قامت ش���ركة يوسف 
الغ���امن وأوالده  أحم���د 
الوكيل احلصري لسيارات 
ش���فروليه ف���ي الكويت 
برعاية بطولة »بالتينوم 
بيتش بدي«، التي أقيمت 
مبعهد بالتينوم الصحي 
بش���رق يوم���ي 24و25 

اكتوبر.
هذه ليست املرة األولى 
الت���ي تدعم فيها ش���ركة 
الغامن مثل  يوسف أحمد 
هذه الفعاليات، حيث انها 
ترعى دائما كل ما يخص 
الشباب وينمي هواياتهم 
ويط���ور قدراته���م، كما 
حترص على تقدمي الوعي 

الثقافي والرياضي لهم.
البطول���ة  تضمن���ت 
مسابقة بني الفرق املشاركة 
على التحدي في س���حب 
الس���يارة سيلفرادو التى 
تزيد عل���ى 2500 كيلو، 
ومس���ابقة أخرى حلمل 
اكياس من الرمل تزن 50 
كجم، وأخرى لرفع احلديد 
لوزن 100 كج���م، وايضا 
مسابقة رفع وقلب دوالب 

يد القرين يسعى لالستفادة من معسكر السويد مبا يخدم طموحه 

احمد الشريع

يخوض خالله 6 مباريات جتريبية

»يد القرين« يغادر إلى معسكر السويد استعداداً لآلسيوية

التدريبي املوضوع من قبل 
املدير الفني خالد غلوم والذي 
يكف���ل الوصول إلى الذروة 
الفنية مع ختام املعس���كر 
لدخول منافس���ات البطولة 
اليد  اآلسيوية ومتثيل كرة 

الكويتية خير متثيل.
وكشف الشريع ان رئيس 
النادي احمد الشحومي يجري 
بعض االتصاالت مع بعض 
الالعبني احملترفني للتعاقد 
معهم للبطولة، الس���يما ان 
لوائح البطولة تكفل مشاركة 
3 العبني مع الفريق، وقد مت 
عرض مجموعة كبيرة من 
الالعب���ني احملترف���ني على 
طاولة املباحثات مع اجلهاز 
الفني للوصول إلى األصلح 
الفريق في  وال���ذي يفي���د 
املواجهات القوية، مشيرا الى 
ان التعاق���د مع 3 محترفني 
ال يعن���ي وجود قصور في 
العبي القرين، ولكن لتدعيم 
الفريق وزيادة احلظوظ في 
إلى  التأهل  املنافس���ة على 
الدور نصف النهائي، مبينا 
أن اجلانب املعنوي مرتفع 
الفريق من اجل تقدمي  عند 

عروض تتناسب مع سمعة 
القرين باعتباره بطل النسخة 
األخيرة من البطولة العربية 
أبطال الكؤوس التي ظفر بها 

مارس املاضي.
ف���ي الس���ياق نفس���ه، 
الفن���ي  فوج���ئ اجله���از 
بقيادة غل���وم بنبأ تعرض 
احل���ارس الدولي س���لمان 
املزعل لإلصابة بغضروف 
بالركبة مما يستدعي إجراء 
عملي���ة جراحية قد تعرقل 
مش���اركته م���ع القرين في 
البطولة اآلسيوية، وخضع 
املزعل للفحص من دكتور 
النادي إبراهيم الذيب الذي 
قرر إجراء عملية على وجه 
السرعة لركبة املزعل حتى 
يدخل في س���باق مع الزمن 
من اج���ل محاولة جتهيزه 

للبطولة.
يذك���ر ان املزعل مرتبط 
القرين،  بعقد ملدة سنة مع 
وقد اصيب في لقاء القرين 
امام الفحيحي���ل الذي أقيم 
األس���بوع املاضي في إطار 
منافس���ات األسبوع الثالث 

لبطولة دوري الدمج.

حامد العمران

يغادر فجر غد األربعاء 
وفد نادي القرين لكرة اليد 
إلى السويد إلجراء معسكر 
خارج���ي مل���دة 3 أس���ابيع 
استعدادا للبطولة اآلسيوية 
ال� 17 لألندية أبطال الدوري 
واملزم���ع إقامته���ا في قطر 
اعتبارا من 29 اجلاري حتى 
12 ديس���مبر املقبل، وميثل 
الكوي���ت ف���ي البطولة إلى 
جانب القرين فريق الكويت 
وقد أوقعت القرعة القرين في 
املجموعة األولى الى جانب 
فرق خلوي���ا والغرافة من 
قطر وثامن احلجج اإليراني 

والسلط األردني.
ويتك���ون وف���د القرين 
املغادر الى السويد من احمد 
الشحومي رئيس���ا واحمد 
الشريع إداريا واحمد الشمري 
مش���رفا وخالد غلوم مدربا 
إل���ى جان���ب الالعبني وهم 
عبدالعزي���ز يالوس، جابر 
العازمي، مبارك يوس���ف، 
ابراهيم  صالح املوس���وي، 
الش���مري،  االمي���ر، نواف 
الدوس���ري، فيصل  مطلق 
واصل، يعقوب اسيري، علي 
احلداد، سالم عبدالسالم، علي 
اش���كناني، حمود احلمدان، 
مهدي القالف، احمد القطان 

ويوسف الشاهني.
وأشار إداري الوفد احمد 
الش���ريع ال���ى أن الفري���ق 
مستعد من الناحية البدنية 
وس���يتدرب الالعبون على 
فترتني صباحية ومسائية 
 6 املعس���كر  وس���يتخلل 
الفرق  مباريات ودية م���ع 
السويدية والدمنركية على 
اعتبار ان املدينة التي يعسكر 
به���ا الفريق تبعد ما يقارب 
الساعة الواحدة عن الدمنرك، 
مؤكدا ان���ه الفريق على أمت 
البرنامج  االستعداد لتنفيذ 

اعلنت شركة اطارات يوكوهاما احملدودة أنها ستشارك 
بسيارة دفع رباعي أصلية في سباق الطرقات الوعرة 

تيكاتي سكور باجا 1000 الذي سوف يقام في باجا 
كاليفورنيا، املكسيك، خالل الفترة من 12 – 16 نوفمبر 

اجلاري.
 كما ستقوم شركة اطارات يوكوهاما بدعم أحد أفضل 
الفرق األميركية للطرقات الوعرة املشاركة في السباق. 
وتتميز مركبة سباق يوكوهاما رباعية الدفع بتصميمها 

الشخصي الذي يرتكز على فكرة »مركبة رباعية 
مبنية على هيئة اجليل القادم من املركبات الرباعية« 
ومت تزويد املركبة باطارات يوكوهاما »جيوالندر ايه/

تي-اس«، اطارات مصممة من جميع النواحي خصوصا 
ملركبات الدفع الرباعي وبوجود ايكو هاناوا، سائق 

مخضرم في العديد من سباقات باجا 1000، في مقعد 
السائق فإن يوكوهاما تستهدف الفوز في فئة اس في 6 

للسيارات ذات احملرك فئة 3.7 ليترات / 6 سلندرات. 
كما تدعم يوكوهاما فريق الزوجني كامرون وهايدي 

ستيلي، وهما اثنان من أفضل متسابقي أميركا للطرقات 
الوعرة وقد كان الزوجان يتنافسان في سلسلة 

الطرقات الوعرة األميركية الشهيرة، سلسلة سباقات 
سكور، بدعم من يوكوهاما التي قامت لسنوات عديدة 

بدعم فرق مشاركة في سباق باجا 1000.

سباق باجا 1000، الذي يقام في شهر نوفمبر من كل 
عام، هو أحد سباقات الصحراء الرائدة في العالم وآخر 

سباق في سلسلة سكور املشهورة لسباقات الطرق 
الوعرة التي تنظمها سكور العاملية، وهي هيئة أميركية 

لترخيص سباقات الطرق الوعرة مقرها الواليات 
املتحدة سباق حتمل متواصل محدود الوقت يجري 

على مسار متعرج وعر من 1000 ميل، يقوم فيه سباق 
باجا 1000 باختبار مهارات السائقني وقدرة حتملهم 

في حني يتطلب أعلى مستويات ثبات التوجيه، واملتانة 
واالداء العام للمركبات املشاركة واالطارات التي جتري 

عليها.

يوكوهاما تشارك في السباق املكسيكي على الطرقات الوعرة

)محمد هاشم( الفريق البطل مع كأس الدورة الثانية 

عمر املصري يكرم أحد الالعبنيحامت احلاج مع أحد املشاركني

فريق ميديا بوكس حصل على كأس املركز الثالث

العربي����ة  ت����وج فري����ق 
 )ABM( لتجهي����زات املكات����ب
بلق����ب ال����دورة الثانية ملجلة 
»communicate« لكرة الس����لة 
أقيمت منافساتها على  والتي 
مدى 3 أيام على مالعب املدرسة 
األميركي����ة الدولية اثر تغلبه 
على نظيره group M2 بنتيجة 

.49-57
النهائية  املب����اراة  وحفلت 
باحلماس من الفريقني واستمر 
الصراع بني الطرفني على الفوز 
حتى الثواني األخيرة من اللقاء 
الذي حسمه حامل اللقب فريق 
العربية لتجهي����زات املكاتب 
)ABM( والذي حصل على اللقب 
في الدورة األولى التي أقيمت 

العام املاضي.
ونال العب املنتخب الوطني 
لكرة السلة ونادي الكويت راشد 
رياض والذي لعب في صفوف 

الفريق الفائز على جائزة افضل 
العب في املباراة النهائية، فيما 
 group M2 حصل العب فريق
على جائ����زة افضل العب في 
البطولة، وحصل فريق ميديا 
بوكس على املركز الثالث بعد 

فوزه على فينشني رايدرز.
وق����ال مس����ؤول اللجن����ة 

املنظمة عمر املصري ان اإلقبال 
اجلماهيري الكبير على حضور 
منافس����ات البطولة ساهم في 
جناح التنظيم، مبديا سعادته 
لاللتزام الكبير الذي ابدته الفرق 
املشاركة وحرصها على تقدمي 

افضل ما لديها.
الى أن  وأش����ار املص����ري 
التناف����س كان قويا على لقب 
البطولة والذي استطاع فريق 
املكاتب  العربي����ة لتجه����زات 
االحتفاظ به الذي حصل عليه 
العام املاض����ي في اول بطولة 

تنظمها شركة ميديا بوكس.
وقدم املصري الش����كر الى 
العبي املنتخب الوطني الذين 
حرص����وا على املش����اركة في 
املنافس����ات حرصا منهم على 
التوعية اجليدة بأهمية لعبة 
الس����لة وزيادة االهتمام  كرة 

باللعبة.

العبو منتخبنا الوطني أضفوا احلماس على مباريات الدورة الثانية

ختام ناجح لبطولة مجلة »communicate«  للسلة
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«الصحة»: مصروفات املبتعثني للعالج 
في اخلارج هي األعلى خليجيا.

أميركيون يبتكرون برنامجا للكشف عن صحة 
الشخص العقلية من كالمه.

٭ والبركة في االنفلونزا وأخواتها! ٭ أتوقع بعد هذا اخلبر أن عددا كبيرا من 
الساسة العرب يجب أن يلتزموا الصمت!
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النُّبُّوة إخبار عن الغيب وتبليغ وحي اهللا 
سبحانه إلى الناس، والنُّبُّوة مقام النبّي ژ، 
والنُّبُّوة حسب الشيخ صالح الكرباسي هي: 
«سفارة ربانية يجعلها اهللا تعالى ملن ينتخبه 
ويختاره من عباده الصاحلني» وقد تعددت 
آراء الشّراح واملفسرين حول الفروقات بني 
األنبياء والرسل أو بني النُّبُّوة والرسالة، كما 
اختلفت ألسن العرب ولغاتهم على نطق اسم 

النبّي املصطفى.
< < <

ينقل الزبيدي في «تاج العروس» عن الشيخ 
السنوسي أنه قال: «النَّبيُء بالهمز من النبأ 
أي اخلبر ألنه أنبأ عن اهللا أي أخبر عنه»، 

أما سيبويه فيخالفه الرأي، ويرفض الهمز، 
ويقول: «ليس أحد من العرب إال ويقول 

تنبأ مسيلمة، بالهمز، غير أنهم تركوا الهمز 

في النبّي، إال أهل مكة، فإنهم يهمزون 
ويخالفون العرب في ذلك، والهمز في النبيء 

لغة رديئة».
< < <

ينقل ابن منظور في «لسان العرب» أن 
شخصا قال للنبي ژ: «يا نبيء اهللا». 

فقال له املصطفى: «ال تَنِْبر باسمي، فإمنا 
أنا نبيُّ اهللا». أما الفّراء فقال: «النبيُّ هو 

من أنبأ عن اهللا، فتُِرك همزه، وإن أُِخَذ من 
النَّبْوة والنَّباوة، وهي االرتفاع عن األرض، 

أي إنه أشرف على سائر اَخللْق، فأصله 
غير الهمز»، وال يأخذ البعض برأي الفّراء 
ويصفونه بالضعيف، ويرجحون قول ابن 
تيمية: وهو ان «لفظ النبي من النبأ وأصله 
الهمزة قد قريء به، لكن ملا كثر استعماله 

لينت همزته».

أميركية مصابة بسرطان الدماغ 
تضع حدًا حلياتها

لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: انتحرت امرأة أميركية 
كانت تعاني من مرض السرطان في مراحله النهائية 
بعدما أعلنت قبل أسابيع في شريط ڤيديو أنها 
تنوي وضع حد حلياتها، ما أثار جدال كبيرا في 

الواليات املتحدة حول املوت الرحيم.
وكانت بريتانــــي ماينارد (٢٩ عاما) املصابة 
إصابة بالغة بســــرطان الدماغ، أعلنت عن نيتها 
في شريط ڤيديو بثته على موقعها اإللكتروني، 
وانتشــــر كثيرا عبر اإلنترنت, وشوهد الشريط 
حتى االثنني ٩٫٥ ماليني مرة عبر يوتيوب عزمها 

على االنتحار.

مالعق الكترونية

ناجي الزامل 

سهام السهيل 

منصور الديحاني  د. ماجد العلي 

في التجربة إن الطعم املعدني 
لألقطاب نفسها منعهم من 
املقترح  اإلحساس بالطعم 
العلمــــاء  أن  إال  عليهــــم. 
تعهدوا بحل تلك املشــــكلة 

في املستقبل.
ويقول اخلبراء إن تلك 
املالعق اإللكترونية ميكن 
أن تســــاعد أولئــــك الذين 
يضطرون إلى تقييد أنفسهم 

في تناول امللح أو الســــكر 
ومراعاة احلمية واملرضى 
املصابني مبرض الســــكري 

وأمراض القلب.

اإلمارات ـ العربية: يبدو 
أنــــه ال حــــدود الختراعات 
العلماء. فقــــد متكن علماء 
في جامعــــة نيويورك في 
أبوظبي من اختراع ملعقة 
إلكترونية تستطيع تغيير 

طعم املأكوالت.
وفي التفاصيل أنه يكفي 
فقــــط أن تضبــــط امللعقة 
علــــى طعــــم تختــــاره كي 
يكون طعامك مرا أو حلوا 
أو حامضــــا. وهناك أقطاب 
إلكترونيــــة موزعــــة على 
امللعقة بوسعها التأثير على 

مستشعرات الطعم.
 New» وقالــــت صحيفة
العلمــــاء  إن   «Scientist
أجــــروا جتربــــة علــــى ٣٠ 
املاء  متطوعــــا ليتعاطــــوا 
العادي والعصيدة التي مت 
طبخها دون أن يضاف إليها 
امللح والسكر. وقام هؤالء 
الطعم بنسبة  باســــتعادة 
تتراوح بني ٤٠٪ و٨٣٪ وفقا 

للنتيجة املرغوب فيها.
فيما قال بعض املشاركني 

يحل منسـق جائزة حمدان بن راشـد آل مكتوم لألداء 
التعليمي املتميز مدير عام منطقة العاصمة التعليمية ناجي 
الزامل ورؤسـاء فرق االدارة املدرسـية واملعلم والطالب 
املشـاركون في الدورة السابعة عشرة للجائزة ضيوفا على 
ديوانية «األنباء» مساء غد االربعاء من الساعة ٦ حتى ٨ مساء 
للحديث عن اهداف اجلائزة والفئات املتنافسـة واحلوافز 
واملكافآت املقدمة للفائزين وكيفية املشاركة. وميكنكم 

التواصل مع الضيوف على رقم: ٢٢٢٧٢٨٨٨.

اختراع ملعقة تغير طعم املأكوالت في اإلمارات

منسقو جائزة حمدان بن راشد 
ضيوف «ألو األنباء» غدًا األربعاء
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البقاء هللا

مطلق غزاي فرحان العتيبي ـ ٨١ عاما ـ هدية ـ ق٥ ـ 
ش١١ ـ م١٠ ـ ت: ٩٩٨٨٨٠٩١ ـ ٥٠١٣٨٨٨٠.

وليد عباس غلوم محمد الكندري ـ ٥٣ عاما ـ الرجال: 
ديوان الكنادرة ـ الشعب ـ ت: ٩٠٠٠٧٨٩٥ ـ 

٥٠٨١٥٥٧٥ ـ النساء: القرين ـ ق٤ ـ ش٦ ـ م١٩ ـ ت: 
٢٥٤٢٣٤١٨ ـ ٦٦٦٧٠٦٠٤.

أمينة حسين حاجية جعفر، أرملة أحمد محمد طاهر 
حاجية ـ ٧٤ عاما ـ احلسينية الهاشمية ـ سيد 

خلف ـ الساملية ـ ق١٢ ـ خلف مركز الفنون ـ العزاء 
(االثنني والثالثاء عصرا واالربعاء على فترتني) ـ ت: 

.٩٩٩٠٥٣٥٦
ماجد عجاب عبداهللا العتيبي ـ ٧٦ عاما ـ الرجال: 

العارضية ـ ق١١ ـ ش٤ ـ ج٢ ـ م٦٠ ـ ت: ٩٩٤٠٢١١٦ 
ـ النساء: العارضية ـ ق١٠ ـ ش٣ ـ ج٢ ـ م٤ ـ ت: 

.٩٩١٨٩٨٤٤
زكية عبداهللا خلف الشطي، أرملة موسى عيسى 

الفودري ـ ٨٠ عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق٨ ـ شارع 
أسامة بن زيد ـ ج٨٤ ـ م٤٠ ـ ت: ٥٠٠٢٤٠٠٨ ـ 

النساء: صباح السالم ـ ق٦ ـ الشارع األول ـ ج١٥ ـ 
م٧ ـ ت: ٥٠٠١٧٠٧٠.

ناهض سعود فراج العجمي ـ ٤١ عاما ـ الفحيحيل ـ ق٩ 
ـ ش٢٠ ـ م٧ ـ ت: ٦٥٧٢٢٣٣٣.

عائشة حمد عبداهللا الهران ـ ٧٥ عاما ـ الرجال: املنقف ـ 
ق١ ـ ش١١٧ ـ م١٤ ـ ت: ٦٧٧٩٩٠٠٣ ـ النساء: ضاحية 

جابر العلي ـ ق٢ ـ ش٨ ـ م١٥ ـ الدفن بعد صالة 
العصر مبقبرة صبحان.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
9.38 ص ـ 6.00 م

أدنى جزر: 
3.25 ص ـ 3.50 م

حالة الطقس

حالــة الطقس: مشــمس والرياح 
شمالية غربية مثيرة للغبار سرعتها 

من 15 الى 40كلم/ ساعة.
العظمى: ٣٣
الصغرى: ١٦

الفجر  4:42  
الشروق 6:03

الظهر  11:32 
العصر  2:38

املغرب 5:00
العشاء 6:18

رماح

سعد المعطش 
saad.almotish@hotmail.com

لو سألت أي خليجي عن امليزة التي يفتخر 
بها لوجدت شبه إجماع على التالحم فيما 

بينهم ولو طلبت الدليل لذكر لك الغزو العراقي 
للكويت وكيف أثبتوا أنهم عائلة واحدة ووقفوا 

املوقف احلقيقي ضد العدوان الغاشم على 
الكويت وبذلوا الغالي والثمني من أجلها دون 

منة.
ولكن لو سألت غير اخلليجيني نفس السؤال ما 

ميزة دول اخلليج فإنك ستنصدم من اإلجابة 
بأنهم يعرفون عنكم بأنكم تبحثون عمن 

يشتمكم إلرضائه والتودد له وقد فهم الكثير 
منهم هذه الطريقة وأخذ يعمل بها ليتكسب 

بشتمنا.
قبل أيام يدعون أحد النكرات الذين جبل على 

شتم دول اخلليج وخصوصا الكويت وهدد 
أكثر من مرة النظام وأسرة احلكم في دكانه 

الفضائي وهذا ما يجعلنا نطالب مبحاسبة من 
قدم له الدعوة وما الهدف منها.

لقد بدأت طريقة الشتم تنتشر بني اخلليجني 
أنفسهم فهي الوسيلة املثلى للتكسب املادي 

ومحاولة إسكاته من قبل من شتمهم، وكونوا 
على ثقة أن اجلميع سيلجأ لتلك الطريقة 

األفضل واألسرع للثراء على حسابكم.
فاحذروا يا أهل اخلليج لهذا األمر قبل أن 

تصبح شعوبكم شتامة ولعانة لكم من مبدأ 
األقربون أولى «باملعروف أو املعريف أو 
املعراف» على قول الصالل في مسرحية 

فرسان املناخ وحينها لن تستطيعوا إسكاتهم 
ألنكم لم تقطعوا دابر هذا األمر من البداية 

فأنتم حتترمون من يشتمكم.
املصيبة األكبر أن من يراقب احترامكم ملن 
يشتمكم وعدم محاسبته سيؤمن أن الكالم 
الذي قيل عنكم هو جزء من احلقيقة التي 

تريدون اخفاءها وهذا أمر يفتح الباب على 
مصراعيه لنصدق كل ما يقال. 

أدام اهللا من حاسب كل من شتمنا، وال دام 
من يكرمهم ويحتويهم ويدعوهم في أي دولة 

خليجية.

اشتم اخلليج وستستغني

خبير اخلطوط عاين اخلط قبل ازالة العبارة

أمن الدولة يبحث عن داعشي في اجلهراء

هاني الظفيري 

توجــــه الــــى احــــدى مــــدارس منطقة
سعد العبد اهللا مساء امس خبير خطوط 
من االدلة اجلنائيــــة ملعاينة عبارة دونها 
شخص متعاطف مع تنظيم داعش إذ دون 
عبارة «الدولة االسالمية باقية»، وقال مصدر 

امني ان رجال امن الدولة شرعوا في جمع 
التحريات لضبط الشخص الذي دون العبارة 
تلك متهيدا للتحقيق معه وارساله الى االدلة 
اجلنائية ملطابقة خطه مع العبارة، وكان 
مواطن ابلغ عمليــــات الداخلية يوم امس 
بالعبارة التي رصدها على السور اخلارجي 

للمدرسة.

العجيري: برودة اخلريف
 نهاية هذا األسبوع

أوضح الباحث الفلكي د.صالح العجيري ان الكويت تأثرت 
خالل األسابيع املاضية بطقس سادته املنخفضات اجلوية، 
وكانت الرياح تبعا لذلك متقلبة االجتاه أو جنوبية شرقية، 

وابتداء من هذا األسبوع ستتأثر البالد مبرتفعات جوية 
قادمة من الشمال من مناطق باردة تهب فيها الرياح 

الشمالية الغربية، فتنخفض درجات احلرارة. وجتدر 
اإلشارة إلى ان هذه البرودة التي سنشعر بها خالل نهاية 
هذا األسبوع ليست برودة الشتاء وأمنا هي نسبيا برودة 
اخلريف، اذ ال يلبث الطقس ان يتسم بالدفء مرة اخرى. 

أما برد الشتاء فسيبدأ في األسبوع األخير من الشهر 
اجلاري.

د.صالح العجيري
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