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كأس اخلليج العربي لكرة القدم «خليجي ٢٢» 

الرياض 13 - 26 نوفمبر 2014

برعاية

في طالب احلصول على رخصة 
س���وق خاصة او عامة من غير 
الكويتيني أن يكون حاصال على 
اقام���ة قانونية في البالد مضت 
عليها سنتان على األقل، وأال يقل 

راتبه الش���هري عن 600 دينار، 
وان يكون حاصال على ش���هادة 
جامعية. وبحسب القرار فإن ذلك  
يأتي م���ع متطلبات احلاجة الى 
املزيد من حتديد اشتراطات منح 
رخص القيادة واحلد منها خاصة 
للفئات التي تتخذ من املسميات 
الوظيفية واملهنية خالفا ملا تؤديه 
من أعمال للحصول على رخصة 
قيادة، ما يعد خطوة نحو خفض 
معدالت احلاصلني على رخص 
قيادة دون مسوغ قانوني، ومنع 
البعض للحصول عليها  حتايل 
بطرق وأساليب شتى، وذلك في 
سياق إيجاد حلول عملية للمشاكل 
املرورية واحلد من االزدحامات 

املرورية التي تشهدها الطرق.
التفاصيل ص29 ٭

أمير زكي

أصدر نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد قرارا وزاريا أدخل 
مبوجب���ه تعدي���الت جوهرية 
على بعض أحكام قانون املرور 
والئحته التنفيذية وتشمل جميع 
رخص القيادة التي تصرف لغير 
الكويتيني وربطها مبدة سريان 
البالد ورفع ش���رط  اإلقامة في 
الراتب م���ن 400 دينار إلى 600 
دينار، كما اشترط ملنحها توافر 
شروط السن واللياقة الصحية 
الذي  القيادة  واجتياز اختب���ار 
العامة للمرور  جتري���ه اإلدارة 
وفقا للقواعد واإلجراءات املبينة 
في هذه الالئحة، كما يش���ترط 

الشيخ محمد اخلالد

1 ـ القضاة وأعضاء النيابة 
العامة واملستشارون 

واخلبراء.
2 ـ أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعات واملعاهد 
التطبيقية.

3 ـ الصحافيون 
واإلعالميون.

4 ـ األطباء والصيادلة 
واملهندسون.

5 ـ املدرسون 
واإلخصائيون االجتماعيون.

6 ـ الباحثون بجميع 
مسمياتهم والقانونيون 

واملترجمون وأمناء املكتبات 
وأئمة املساجد العاملون في 

اجلهات احلكومية.
7 ـ املدربون الرياضيون 

العاملون في االحتادات 
الرياضية واألندية 

في اجلهات احلكومية.

الفئات املستثناة من شرطي 
مدة اإلقامة والراتب

1 � زوجة الكويت���ي وأرملته األجنبية أو مطلقت���ه األجنبية ممن لديها 
أبناء منه.

2 � أزواج الكويتيات وأبناؤهن من األجانب.
3 � املقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات األمنية سارية 

املفعول.
4 � الطلبة في اجلامعات أو املعاهد التطبيقية داخل الكويت.

5 � ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات 
املصرح لهم بحمل رخصة سوق واملستثناة من شرطي مدة اإلقامة والراتب 

واملستثناة كذلك من شرط مدة االقامة الواردة في القرار.
6 � أعضاء الهيئات الديبلوماسية.

7 � الالعب���ون احملترف���ون باألندية واالحت���ادات الرياضي���ة باجلهات 
احلكومية.

8 � السائقون واملندوبون العامون ومندوبو اجلوازات والشؤون االجتماعية 
والعمل فقط ممن لديهم رخص س���وق قانونية صادرة من بلدهم أو أي 

بلد آخر سارية املفعول.
9 � اخل���دم اخلصوصيون، ومن في حكمه���م العاملون ملدة ال تقل عن 5 

سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير املهنة الى سائق.
10 � الفنيون املتخصصون في املجاالت النفطية بشركات النفط.

11 � أعضاء الهيئات التمريضية من املمرضني واملمرضات، واختصاصيو 
العالج الطبيعي، وجميع فنيي املهن الطبية األخرى.

12 � الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
13 � مغسلو املوتى.

الفئات املستثناة من الشروط

نهائي

1 � املديرون العامون ومساعدوهم مبسمياتهم املختلفة.
2 � املديرون بجميع مسمياتهم.

3 � احملاسبون مبسمياتهم املختلفة.
4 � املندوبون بجميع مسمياتهم.

الفئات املستثناة 
من شرط مدة اإلقامة
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ضيوف الندوة مع الزميل أسامة دياب                                                                         )فريال حماد(

ضيوف ندوة »األنباء«: مافيا املخدرات وراء انتشار املخدرات الرقمية لتوسيع نطاق 
1819جتارتهم وعلينا اخلروج من عباءة ردود األفعال إلى إجراءات احلماية والوقاية

تأثير ضئيل على املخزون املالي بسبب انخفاض أسعار النفط

ً »موديز« و»فيتش«: الكويت قوية ماليا

»التربية«: اإلخالل بـ »الوزن النسبي« 
يضع آلية التقييم والشهادات محل طعن

محمود الموسوي- عادل الشنان

في حلقة جديدة من مسلسل الشد واجلذب 
فيما يتعلق مبوضوع االستعانة بالوزن النسبي 
في حساب نتائج طلبة املرحلة الثانوية، دافعت 
وزارة التربية عن قرارها على لسان الوكيل 

املساعد للتعليم العام د. خالد الرشيد. 
وأكد الرشيد خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد صب���اح أمس في مبنى الوزارة، على أن 
»التربية« لم تقم بأي تعديالت على األوزان 
النسبية للمواد الدراسية للمرحلة الثانوية، 
وان الوزن النس���بي معمول به منذ سنوات 

عديدة. 
وأوضح أن التعديالت التي متت على وثيقة 

مرحلة الثانوية العامة س���اهمت في حتقيق 
مصلحة الطالب ومت تطبيقها منذ العام املاضي 
ولم تشمل مساسا باألوزان النسبية للمواد 

الدراسية. 
وأرجع الرشيد التمس���ك بهذه اآللية إلى 
ضرورة االلتزام باألعراف التربوية في عمليات 
التقومي والقياس املتبعة ملعرفة مدى امتالك 
الطالب املهارات الالزمة لتمكينه من االستمرار 

في مرحلة التعليم العالي. 
وأضاف الرشيد أن اإلخالل باألوزان النسبية 
املتع���ارف عليها عامليا يض���ع آلية التقييم 
وش���هادات وزارة التربية محل الطعن ليس 

فقط خارج الكويت بل داخل البالد أيضا. 
التفاصيل ص 11 ٭

مدحت فاخوري

أجمعت وكالتا التصنيف االئتماني »موديز« 
و»فيت����ش« على الوضع املالي اجليد للكويت 
وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط. وبينما 
ثبتت »موديز« النظرة املس����تقبلية املستقرة 
للكوي����ت عند Aa2، قالت »فيتش« ان الكويت 
س����تكون ضمن فئة الدول األق����ل تضررا من 
انخفاض النفط نظرا لالحتياطيات الضخمة 
التي كونتها في الس����نوات األخيرة. وأضافت 
»فيت����ش« ان الكوي����ت ودوال خليجية أخرى 
س����تواصل حتقيق فوائض مالية وخارجية 
قياسية وتعزيز االحتياطيات حتى إذا استقرت 

أسعار النفط عند مستوياتها احلالية. وتوقعت 
»موديز« أن يؤثر انخفاض النفط بشكل ضئيل 
على املخزون املالي للكويت، اضافة الى مجموعة 
من الدول اخلليجية التي س����تكون مبأمن من 
ح����دوث عجز في ميزانياته����ا. لكنها قالت ان 
التقييم االئتماني السيادي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي سيظل مرنا بالنظر حلالة عدم اليقني 
الناجمة عن الصراعات التي تش����هدها بعض 
دول املنطق����ة، حيث إن املخاطر قد تنجم عن 
توقف صادرات النفط، ما س����يؤثر سلبا على 
ثقة املستثمرين في هذه الدول وهو أحد ابرز 

معوقات االحتفاظ بتقييم االئتمان. 
التفاصيل ص 35 ٭

تطبيق االتفاقية األمنية اخلليجية خالل عام

»الصحة«: توفير 3690 درجة وظيفية 
للعاملني  في مستشفى جابر

أمير زكي

أكد مصدر أمني أن االتفاقي����ة األمنية اخلليجية املوحدة 
لدول مجلس التعاون ليس����ت معروضة على اجتماع وزراء 
داخلي����ة دول مجلس التعاون اخلليج����ي املقرر عقده اليوم 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد، الفتا املصدر إلى أن هذه االتفاقية مت اعتمادها من 
قبل وأن االتفاقية األمنية من املقرر أن يبت فيها مجلس األمة 
على أن ترفع إلى مجلس الوزراء العتمادها. ولفت املصدر إلى 
أن االتفاقية، وحس����بما تضمنت من اشتراطات تشير الى ان 
التطبيق للدول املوقعة عليها ومن بينها الكويت خالل عام.

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم عبداهلل

أعلن مدير منطقة الصب���اح الصحية د.عادل العصفور، 
على هامش اجتماع وكيل وزارة الصحة د.خالد الس���هالوي 
مبديري املناطق، عن توجه الوزارة الستقدام 45 سيارة اسعاف 
لضمان سرعة الوصول الى مواقع البالغات، ومناقشة حتديد 
3 مواقع لسحب الدم والتبرع به في مناطق الصباح والعاصمة 
والفرواني���ة الصحية. بدوره قال مدير منطقة مبارك الكبير 
الصحية د.سعود الدرعة: ان ديوان اخلدمة املدنية وافق على 
توفير 3690 درجة وظيفية للعاملني في مستش���فى الشيخ 
جابر األحمد، وان أغلب هذه الكوادر سيكون جاهزا في فترة 
تتراوح بني 6 و9 شهور بعد إخضاعهم لدورات تدريبية داخل 

الكويت للتعرف على أسس العمل.
التفاصيل ص12 ٭

واشنطن � وكاالت: صب قرار هيئة احمللفني 
بتبرئة الش����رطي األبيض دارين ويلسون من 
جرمية قتل الفتى األس����ود مايكل براون، املزيد 
من الزيت عل����ى نار االحتجاجات التي اندلعت 
منذ وقوع احلادثة في مدينة فيرغسون بوالية 
ميس����وري في اغس����طس املاضي. وفور إعالن 
القرار، عمت املظاهرات الواليات املتحدة، ونزل 
آالف األميركيني الى الشوارع. وحتولت املظاهرات 
الى أعمال عنف في مدينة فيرغسون التي شهدت 
احلادثة، حيث مت إحراق وتدمير 12 مبنى على 

األقل. وقد دع����ا الرئيس األميركي باراك أوباما 
الشعب األميركي إلى الهدوء والتظاهر السلمي، 
وطالب باحترام »القرار العائد لهيئة احمللفني« 
وحث الشرطة على ضبط النفس. من جانبها، 
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات األميركية 

باحترام احلق في التظاهر السلمي. 
وقالت: إن »عناصر إنفاذ القانون في والية 
ميسوري األميركية يجب عليهم أال يلجأوا إلى 

االستخدام املفرط للقوة«.
التفاصيل ص33 ٭

متظاهرون امام احد االبنية التي احرقوها احتجاجا على قرار هيئة احمللفني بتبرئة قاتل الشاب األسود                 )أ.پ( 

أميركا تشتعل عقب تبرئة »قاتل فيرغسون«
وأوباما يدعو األميركيني إلى التهدئة

»العفو الدولية« تدعو إلى احترام حق التظاهر

ـ

عائــلة الــهدية

نـايف مروي ملفي الــهدية

بقـــلـــ�ب مــ�ؤمــنـــة بقـــ�ضـــــاء اهلل وقــــــدره

ببالغ احلزن والأ�ضى فـقيدها الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز )36 عامًا(

وقد ووري جثمانه الثرى ي�م اأم�س الثالثاء الم�افق 2014/11/25 بعد �ضالة الع�ضر في مقبرة ال�ضليبخات

تــقـبـــل التعـازي

للرجال:  �ضل�ى - قـطـــــعــــــة 2 - �ضــــــــــارع 7 - مـــــنـــــــزل 39 - ت: 99014098 - 99949295

للن�ضـاء:  �ضل�ى - قـطـــــعــــــة 8 - �ضــــــــــارع 104 - مـــــنـــــــزل 44

تـــنـعـــــى
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04
وزير خارجية قطر: بذل املزيد من اجلهد واملضي قدماً في مسيرة العمل املشترك بني مجلس التعاون وكل من األردن واملغرب

اخلالد ترأس وفد الكويت في االجتماع التحضيري للمجلس الوزاري اخلليجي
عن األمل ف���ي ان حتقق هذه 
النتائج املرجوة  االجتماعات 
التي تتناس���ب م���ع طموح 
وتطلعات شعوب دول مجلس 
التعاون واململك���ة االردنية 
الهاش���مية واململكة املغربية 

في التقدم واالزدهار.
الهيئة  بدوره قال رئيس 
االستشارية للمجلس االعلى 
ل���دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية عبداهلل بشارة 
املقبلة  القمة اخلليجي���ة  ان 
ستشهد انطالقة جديدة لدول 
املجلس السيما على املستويني 

السياسي واالقتصادي. 
وأضاف بشارة في تصريح 
ل� »كونا« ان الهيئة س���تقدم 
الوزاري اخلليجي  للمجلس 
الذي سيجتمع في الدوحة اليوم 
مرئيات تشكل طموحات وآمال 

دول املجلس وشعوبها.
وذكر بشارة ان »مسيرة 
دول مجلس التعاون مرضية 
لكنها بطيئة وميكن بسهولة 
تنش���يطها من دون املساس 
بثوابتها ونظامها االساسي«. 
ان  وش���دد على ضرورة 
التنشيط وفق  تكون عملية 
ما تراه الهيئة االستش���ارية 
»ش���املة وكاملة« من خالل 
تنفيذ بعض القرارات السيما 
االقتصادية وصوال الى حتقيق 
التي  »املواطنة االقتصادية« 
متنح املواطن اخلليجي حرية 
التجاري ف���ي دول  العم���ل 
املجلس ف���ي جميع املجاالت 
العسكرية  باستثناء االعمال 

واالمنية. 
وقال »ان هن���اك قرارات 
كثيرة ص���درت عن املجلس 
بحاج���ة ال���ى اع���ادة النظر 
لتتواكب مع املستجدات الدولية 
ومتطلبات العوملة السيما في 
مجال الثقافة«، داعيا الى االخذ 
باالعتبار االنفتاح مبسارات 
حقوق االنس���ان واحلريات 
ودور  والش���باب  وامل���رأة 
الثقافة في الترابط والتنمية 

الوطنية. 
التي  املرئيات  ان  وأضاف 
س���تقدم للمجل���س الوزاري 
اخلليج���ي تعب���ر ع���ن دعم 
وترسيخ ملسيرة دول مجلس 

التعاون. 

وق���ال العطية ف���ي كلمة 
في مس���تهل اجتماع مشترك 
لوزراء خارجية أعضاء مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
مع االردن واملغرب: إن الشيخ 
صب���اح اخلالد ب���ذل جهودا 
مخلص���ة ومقدرة في الدورة 
املاضية، مؤك���دا أن جهوده 
كان لها بالغ االثر في تعزيز 
مسيرة العمل املشترك بني دول 

املجلس.
كما أعرب نيابة عن وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون 
عن ترحيبه مبشاركة وزير 
اخلارجية االردني ناصر جودة 
ووزير اخلارجية والتعاون 
الدين  الدولي املغربي صالح 

مزوار في االجتماع.
وقدم العطي���ة في كلمته 
التعازي واملواس���اة للمملكة 
املغربية في ضحايا السيول 
التي اجتاحت اقليم »كلميم« 
املناط���ق االخرى  وبع���ض 

باململكة مؤخرا.
وأكد أن تطلعات الشعوب 
في مجلس التعاون واألردن 
واملغرب لتحقيق مس���تقبل 
مزدهر في شتى مناحي احلياة 
تشكل هدفا سيبقى ماثال امام 
اجلميع وحتديا يتعني النجاح 
فيه، مشددا على ان الشراكات 
والتعاون والتكامل بني هذه 
الدول »هي التي تستطيع ان 

حتقق ذلك وحتافظ عليه«.
وقال: ان النتائج االيجابية 
الت���ي مت حتقيقه���ا في اطار 
االجتماعات الس���ابقة بفضل 
اجلهود املبذولة في اطار تعزيز 
مسيرة العمل املشترك »تدفع 
اجلميع ال���ى بذل املزيد منها 
واملضي قدما في مسيرة العمل 
املشترك بني مجلس التعاون 
وكل من االردن واملغرب وصوال 
الى حتقيق جمي���ع االهداف 
آمال  املنش���ودة ومبا يحقق 
وتطلعات دولنا وش���عوبنا 

الشقيقة«.
وأشاد بجهود فرق العمل 
املش���تركة من أجل التوصل 
النتائ���ج االيجابية  إلى هذه 
التعاون  في ش���تى مجاالت 
السياس���ية واالقتصادي���ة 
والتنموية والثقافية وغيرها 
من املج���االت االخرى، معربا 

اليمن وخط���وات تنفيذ  في 
املب���ادرة اخلليجية وآلياتها 

التنفيذية.
هذا، وأشاد وزير اخلارجية 
القطري خالد بن محمد العطية 
باجلهود الت���ي بذلها النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد خالل رئاسته املجلس 
الوزاري اخلليجي في دورته 

املاضية.

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
في االجتماع الوزاري املشترك 
الرابع ب���ني وزراء اخلارجية 
التعاون  ف���ي دول مجل���س 
لدول اخلليج العربية ووزير 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
في اململكة االردنية الهاشمية 
الش���ؤون اخلارجية  ووزير 
والتعاون في اململكة املغربية، 
وذلك لالطالع على سير العمل 
املش���ترك ب���ني دول مجلس 

احم���د ناصر احملم���د ومدير 
ادارة شؤون مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية السفير 
ناصر املزين وس���فيرنا لدى 
قطر متعب صالح املطوطح 
وعددا من كبار مسؤولي وزارة 

اخلارجية. 
النائب االول  كما ش���ارك 
لرئي���س مجل���س ال���وزراء 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
صباح اخلالد ف���ي االجتماع 

التع���اون اخلليجي واالردن 
واملغرب.

النائب االول  كما ش���ارك 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ صباح  اخلارجي���ة 
اخلالد في االجتماع الوزاري 
املشترك بني وزراء اخلارجية 
التعاون  ف���ي دول مجل���س 
لدول اخلليج العربية ووزير 
خارجية اجلمهورية اليمنية، 
حي���ث مت تن���اول االوضاع 

املشترك بني املجلس الوزاري 
ل���دول مجلس التعاون لدول 
العربي���ة ورئيس  اخللي���ج 
الهيئة االستشارية  وممثلي 
للمجل���س األعل���ى ملجلس 
التعاون اخلليجي، حيث مت 
االطالع على دراسات ومرئيات 
املرفوعة  الهيئة االستشارية 

ملقام املجلس األعلى.
النائب االول  كما ش���ارك 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

ترأس النائب االول لرئيس 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل���س 
الش���يخ صباح  اخلارجي���ة 
اخلالد وفد الكويت املشارك في 
اعمال الدورة ال� 133 لالجتماع 
التحضيري للمجلس الوزاري 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، ويضم وفد الكويت 
مدير ادارة مكتب النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
السفير الشيخ د.  اخلارجية 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـــة الهدية الگــــرام
لـوفاة �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

نايف مروي ملفي الهدية
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان



محليات
االربعاء 26 نوفمبر 2014

05

املقدم الركن ناصر الشطي واملقدم أنور اخلرينج خالل الندوة

نظم����ت مديرية التنظيم 
والتخطيط االس����تراتيجي 
في قي����ادة التنظيم والقوى 
البش����رية باحلرس الوطني 
ندوة »اآليزو«، بهدف توعية 
الضباط بأهمية نظام اجلودة 
في تطوير العم����ل اإلداري، 
وحتقي����ق أعل����ى معايي����ر 
الكفاءة واجلودة. وأكد مدير 
مديرية التنظيم والتخطيط 
االس����تراتيجي املقدم الركن 
ناصر الشطي ان هذه الندوة 
تعد ترجمة ألحد أهداف اخلطة 
االستراتيجية للحرس الوطني 
املتمثل في االرتقاء بجاهزية 
احلرس الوطني عس����كريا 
وأمنيا وإداريا وفنيا ملواجهة 
األزمات والط����وارئ بكفاءة 
واقتدار. مبينا أهمية تثقيف 
ضباط احلرس الوطني من 
كل الوح����دات بأهمية نظام 
اآليزو لتحقيق معايير الكفاءة 
والقض����اء على الس����لبيات 

اإلدارية. من جانبه، أوضح 
رئيس فرع التطوير اإلداري 
املق����دم أنور اخلرينج أهمية 
نظام »اآلي����زو« في حتفيز 
املنتس����بني ورف����ع ال����روح 
املعنوي����ة لديهم وصوال الى 
افضل مستوى يحافظ على 
الشهادة املمنوحة لهم، فضال 
عن اطمئنانهم بأنهم يعملون 
من خالل نظام موثق بعيدا عن 

العمل التقليدي، مشيرا الى أن 
من مزايا »اآليزو« ثبات اجلودة 
وتطويرها بس����بب اهتمام 
النظ����ام باملراجعة والتقييم 
املستمر. من جهته، قدم ركن 
أول هياكل وخرائط تنظيمية 
الرائد علي عبدالرحمن بوزبر 
عرضا توضيحيا بني من خالله 
أن املديرية سبق ان حصلت 
على شهادة اآليزو في مجال 
التطوير اإلداري والتخطيط 
االستراتيجي، تتويجا جلهود 
االرتق����اء بالعمل اإلداري في 
احل����رس الوطن����ي، مؤكدا 
االس����تمرار في بذل اجلهود 
للحص����ول عل����ى املزيد من 
الشهادات واحملافظة عليها، 
مع السعي للمشاركة في أي 
مبادرات متنح اجلوائز اإلدارية 
والفنية، مم����ا يحقق التميز 
لوحدات احل����رس الوطني، 
وحضر الندوة عدد من الضباط 

في احلرس الوطني.

احلرس الوطني نظّم »اآليزو« للتوعية بأهمية نظام اجلودة
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جانب من التصويت

حرص على املشاركة الدميوقراطية بهدف حتقيق املزيد من االستقرار للبحرين

مواطنة بحرينية تدلي بصوتها

صوت آخر في الصندوق

السفير الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة يصدق على أحد جوازات املقترعني                                      )محمد هاشم(السفير الشيخ خليفة بن حمد متحدثا إلى الصحافيني

السفارة البحرينية استقبلت املقترعني من أبناء اجلالية في جولة اإلعادة مبقرها في السرة

آل خليفة: اإلقبال الكثيف على االنتخابات مبنزلة بيعة لنظام احلكم الرشيد في اململكة

البحرين السبت املقبل في 34 
دائرة من اصل 40 منها، قال آل 
خليفة »هناك أساس للعرس 
البحريني الزاخر الذي حتلى 
به املواطن البحريني والقيادة 

السياسية«.
وما إذا كان اإلقبال سيسكت 
أصوات املعارضة شدد على 
أن »املعارضة احلقيقية يجب 

أن تك���ون داخل قبة البرملان 
الشارع«، مشيرا  وليس في 
إلى أن »أقوى املعارضات في 
دول العالم هي عندما تستخدم 
موادها الدستورية داخل قبة 
البرملان وااللتزام بالدستور 
القانون«، مؤكدا »أن  ودولة 
الشارع لم ينب أبدا دولة وال 

بنى شعبا«.
وأشار السفير آل خليفة الى 
»أن جاللة امللك  يجدد حضارية 
البحرين والش���عب يواكب 
التجديد احلضاري واملشروع 
اإلصالحي جلاللة امللك ويثبت 
وجوده في املشاركة الفعالة«، 
مبينا »أن الدعوة امللكية إذا 
كانت دعوة كرمية وس���امية 
فللمواطن البحريني مشاركة 
باحلكم وإدارة الدولة«، الفتا 
إلى أن »هناك مؤسسات وطرقا 
دستورية ودستورا متفقا عليه 

بتصويت %98.4«.
وبخصوص عدم اقتصار 
املشاركة على طائفة دون أخرى 
بينّ آل خليف���ة أن البحرين 
»تؤم���ن وتعتقد وترس���خ 
التعددية«، متحدثا عن وجود 
»اكثر من 17 كنيسة والشعب 
محصن فئويا وطائفيا ويقبل 
باآلخر وهناك مشاركة عينية 
للم���آمت احلس���ينية ونحن 
سباقون في حتصي عقليتنا 
القيادية والشعبية على قاعدة 

عريضة بأننا نقبل باآلخر مهما 
كان اختالفنا معه«، مش���ددا 
على أن »التعددية قائمة في 
وجدان القيادة البحرينية كما 
ان جاللة امللك قام بدعوة لعقد 
املذاهب  مؤمتر للتقريب بي 
اإلسالمية عام 2002 ومؤمتر 

حوار احلضارات 2005«.
وعن تزامن االنتخابات مع 
االجتماع اخلليجي التحضيري 
الدوحة  للقمة اخلليجية في 
اكد انه »من محاسن الصدف 
ان تك���ون س���حابة الصيف 
اخلليجية أزيلت وانقشعت 
ألن ه���ذا هو املع���روف عن 
قادتنا في دول مجلس التعاون 
الذين يترفع���ون عن كل ما 
مي���س اللحمة اخلليجية في 
البيت السداسي لدول مجلس 
التعاون«، مشيرا إلى أنه »وان 
كانت حكم���ة خادم احلرمي 
الش���ريفي امللك عبداهلل بن 
عبد العزيز في الدعوة للقمة 
التش���اورية وحكمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د تتالقى م���ع حكمة 
جاللة امللك حمد بن عيس���ى 
في االستجابة السريعة كأول 
قائد خليجي يسبق حضوره 
الرياض  مبش���اركة في قمة 
يعني أن النتائج ستكون في 
أعلى مستوى في لم الشمل 

اخلليجي اخلليجي«.

بيان عاكوم

وص���ف س���فير مملك���ة 
البحرين لدى الكويت الشيخ 
خليف���ة بن حم���د آل خليفة 
احلضور املكثف في االنتخابات 
التي  التش���ريعية والبلدية 
جرت في البحرين بانه »دليل 
على ح���رص ووعي املواطن 
البحريني وثقافته واستجابة 
للدع���وة امللكي���ة الس���امية 
الدستورية  ملمارسة حقوقه 
ومبنزلة بيعة لنظام احلكم 
الرشيد الذي بنى الدولة ورفه 

املواطن«.
وخالل إجراء جولة اإلعادة 
التش���ريعية  لالنتخاب���ات 
والبلدية أمس في مقر السفارة 
في السرة، والتي ستجرى في 

الش����ركة الوطنية  تستعد 
العقارية إلطالق حملتها األولى 
لتنظيف شواطئ الكويت حتت 
شعار »بيئتنا كنز.. فلنبحث 
عن����ه«. تنظ����م ه����ذه احلملة 
على ساحل ش����اطئ مشروع 
البحرية سوق شرق  الواجهة 
أحد مشاريع الشركة الوطنية 
العقارية، وذلك بالتعاون مع 
املبرة التطوعي����ة البيئية في 
الكويت، ضم����ن إطار برنامج 
الش����ركة اخلاص باملسؤولية 
االجتماعية الهادف إلى حماية 
البيئة وتعزيز الوعي بأهمية 

احلفاظ على الطبيعة.
هذا ومن املق����رر أن تكون 
هذه احلملة حصرية ملوظفي 
العقارية  الوطني����ة  الش����ركة 
املتطوعي للمشاركة في دعم 

هذه احلملة.

استقبل مركز الكويت للتوحد 
وفداً من مركز دبي للتوحد اطار 
التبادل التعليمي ولالطالع على 
اخلدمات والوسائل التعليمية 
الت����ي يقدمها مرك����ز الكويت 
للتوح����د لطلبته، ولقد جتول 
الضيوف في الفصول والورش 
الفنية، مشيدين مبا شاهدوه من 
اهتمام ورعاية خاصة بالطلبة 
الذين يعانون من اعاقة التوحد، 
مؤكدين ان ذل����ك يدل على ان 
الكويت رائ����دة في هذا املجال 
في الوط����ن العربي من حيث 
االهتمام بفئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

»الوطنية العقارية« 
تطلق حملة لتنظيف 

شواطئ الكويت

مركز الكويت للتوحد 
استقبل وفداً من دبي

تتقدم 

احلملة الوطنية للتوعية
مبرض السرطان »كان«

بأحر التعازي القلبية واملواساة

لعائلــة الفقــيــد
املغـفـور لـه بإذن الله تعــالـى
اإلعالمي الكبير

رضـــا يـــوسف الفـيـــلــي
عضو مجلس إدارة حملة »كان«

الذي أثرى بخبرته عمل احلملة

سائلني الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته
ويلهم أسرته الصبر والسلوان
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مجلس حتكيم جائزة سالم العلي للمعلوماتية

دارين العلي

أعلنت جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية في 
مؤمتر صحافي مساء أمس 
األول، ع����ن أصحاب املواقع 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 
الذكية الت����ي نالت جائزتها 
ال� 14  لل����دورة  املعلوماتية 
لعام 2014 من ضمن املواقع 
والتطبيق����ات التي تصدرت 
تقرير اجلائ����زة ألفضل 50 
موقعا وتطبيقا األكثر انتشارا 
ف����ي الوط����ن العربي، حيث 
توزعت اجلوائز بني البحرين 
وقطر واإلمارات والسعودية 
واألردن والكويت، وسيتسلم 
الفائ����زون بأفض����ل املواقع 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 
الذكية جوائزهم من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في احلفل اخلتامي الذي 

يقام في ديسمبر املقبل.
وقال عضو اللجنة املنظمة 
العليا م.بسام الشمري »ان 
اجلائ����زة تخط����و خطوات 
تطويرية كبيرة في مرحلتها 

الثالثة من مسيرتها املنطلقة 
منذ 2001 مبا يواكب الركب 
العالم  املعلوماتي وتط����ور 
الهواتف  ث����ورة  التقني مع 
والتطبيق����ات الذكية فكانت 
خطوات اجلائزة التطويرية 
متوافقة مع هذا التقدم الكبير 
الذي يشهده عالم االتصاالت 
واملعلوماتية، مشيرا إلى أن 
ل����م يقتصر عملها  اجلائزة 
ط����وال تلك الس����نوات على 
رصد مستوى املعلوماتية في 
الوطن العربي فحسب وإمنا 
امتد للس����عي نحو االرتقاء 
بهذا املس����توى م����ن خالل 
املواقع  دعم تطوير تقنيات 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 

الذكية العربية«.
وأشار الشمري إلى ان آلية 
عمل اجلائزة املعلوماتية خالل 
الدورة ال� 14 والتي انقسمت 
إلى مرحلتني رئيسيتني هما 
مرحلة التأهيل وقام من خاللها 
فريق اجلائزة املعلوماتية الذي 
تكون من نخبة من متطوعي 
اجلائ����زة بعمليات احلصر 
والتصفية، ومرحلة التحكيم 
وقام م����ن خالله����ا مجلس 
حتكيم اجلائزة املعلوماتية 
بعمليتي التقدير والتدقيق، 
مشيرا إلى أن الدورة متيزت 
بانفرادها مبباش����رة عملية 
حتكيم اجلائزة املعلوماتية 
م����ن خالل تش����كيل مجلس 
الثانية  حتكيم عربي للمرة 

ف����ي تاريخ اجلائ����زة تألف 
من 11 عض����وا مثلوا 9 دول 
عربية منهم كبار املسؤولني 
في احلكوم����ات اإللكترونية 
الذكية والبحثية ومؤسسات 
املجتمع املدني التقني. بدوره 
اس����تعرض عض����و فري����ق 
اجلائزة املعلوماتية م.أحمد 
صفر إحصائي����ات اجلائزة 
املعلوماتية، وقال إن إجمالي 
عدد املواقع اإللكترونية التي 
مت حصرها 9018 موقعا من 
األكثر انتش����ارا في 18 دولة 
عربي����ة، وبلغ ع����دد املواقع 
الت����ي دخلت  اإللكتروني����ة 
مرحلة التأهيل 2231، ووصل 
عدد املواقع اإللكترونية التي 
تأهلت ملرحل����ة التقدير 50 
موقع����ا، ليحص����ل 5 مواقع 
إلكتروني����ة عل����ى اجلائزة 
املعلوماتي����ة. وتابع صفر: 
»فيما يخت����ص بالتطبيقات 
الذكية فقد مت حصر 10855 
تطبيقا األكثر انتشارا في 13 
دولة عربية، ودخل مرحلة 
التأهي����ل 821 تطبيقا ارتقى 
منه����ا ملرحل����ة التقدير 50، 
ليحصل 5 تطبيقات ذكية على 
اجلائزة املعلوماتية، مشيرا 
إلى أن حصول قائمتي املواقع 
اإللكتروني����ة والتطبيقات 
الذكية عل����ى مراكزهم جاء 
بناء على معايير الشمولية 
والتنوع واجلودة وفقا لنسب 

تقييم مجلس التحكيم.

تسليم اجلوائز للفائزين خالل احلفل اخلتامي في ديسمبر املقبل

جائزة سالم العلي للمعلوماتية أعلنت املواقع اإللكترونية 
والتطبيقات الذكية الفائزة في دورتها  الـ 14

املواقع والتطبيقات 
اإللكترونية الفائزة

٭ موقع البوابة اإللكترونية حلكومة البحرين في املركز 
األول.

٭ موقع اخلطوط اجلوية القطرية في املركز الثاني.
٭ موقع ويب طب من اململكة األردنية الهاشمية في 

املركز الثالث.
٭ موقع قناة اجلزيرة من دولة قطر في املركز الرابع.

٭ موقع حكومة أبوظبي اإللكترونية من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في املركز اخلامس.

٭ تطبيق ويب طب من اململكة األردنية الهاشمية الذي 
حاز املركز األول.

٭ تطبيق شرطة دبي من دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الذي حاز املركز الثاني.

٭ تطبيق نبض من الكويت الذي حاز املركز الثالث.
٭ تطبيق درب التابع لدائرة النقل في أبوظبي من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة الذي حاز املركز الرابع.
٭ تطبيق آيات القرآن الكرمي التابع جلامعة امللك سعود 

باململكة العربية السعودية الذي حاز  املركز اخلامس.
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الئحة تدرسها اللجنة القانونية واملالية في »البلدي«

ً 1000 دينار رسوم إصدار ترخيص جتاري لسيارات املأكوالت سنويا

حتديد 10 مواقع 
للبيع أبرزها 

احلدائق العامة 
والشواطئ 
واملخيمات

غرامة 500 دينار 
وسحب السيارة 

عند العمل من دون 
ترخيص

اخلارجية كل خمس سنوات.
5- توفي����ر اإلض����اءة الكافية 
التحضير والتعامل  في مكان 
مع الغذاء ف����ي أماكن التقدمي 
إلى توفير  والتحضير إضافة 
الغذاء  مكان مناسب لتخزين 
وفقا لنوع كل مادة على حدة.

الوح����دة  ف����ي  6- يش����ترط 
الغذائي����ة املتنقل����ة ان تكون 
جدرانها وأرضياتها وأسقفها 
مصنوعة خصيصا لهذا النوع 
من الوحدات من مواد س����هلة 
التنظيف وفق مواصفات قابلة 
لالمتصاص وال يوجد بها شقوق 

او فتحات.
7- ان تكون املواد املستخدمة 
بالهي����كل للوحدة املتنقلة من 
اخلارج والداخل من املواد غير 

القابلة للصدأ.
8- األسطح املس����تخدمة في 
حتضير وإعداد املواد الغذائية 
يراعى ان تكون من مواد ملساء 

مقاومة للصدأ.
9- ان تكون الوحدة معزولة 
بع����ازل حراري م����ن اخلارج 
للحفاظ على امل����واد الغذائية 

داخل الوحدة من التلف.
10- توفي����ر مولد كهرباء )اي 
مص����در كهربائ����ي ثابت( في 
الوح����دة املتنقل����ة ذي حجم 
مناسب وكامت صوتي لتقليل 
االزعاج وذلك بأال يتسبب في 
اي ازعاج او ضرر للمجاورين 
على ان تكون وصالت الكهرباء 
مغطاة مؤمنة من نادي السالمة 

املهنية.
11- توفير اضاءة مناسبة من 

الداخل واخلارج.
12- ض����رورة توفي����ر مكيف 
هواء لتلطي����ف اجلو الداخلي 

للوحدة.
13- ض����رورة توفي����ر ثالجة 
حلف����ظ امل����واد الغذائي����ة في 
الس����يارات س����واء األولية او 

املعدة للتقدمي.
14- توفير خزان مياه.

15- توفي����ر حوض لغس����يل 
االيدي موصل بشبكة تصريف 
تنتهي الى خزان سفلي للوحدة 

املتنقلة.
املادة الثامنة: إجراءات احلصول 
عل����ى رخص����ة للس����يارات 
املتنقلة لبي����ع املواد الغذائية 

واملشروبات:
1- موافقة اإلدارة العامة لإلطفاء 

على السيارة طبقا.
العام����ة  2- موافق����ة اإلدارة 

للمرور.
3- تت����م تعبئة االس����تمارة 
واستيفاء املستندات والشروط 
املطلوبة لرف����ع الطلب للجهة 
املختص����ة )إدارة تراخي����ص 
البلدي����ة( ووزارة  خدم����ات 
التراخيص  التجارة إلص����دار 
النماذج واالشتراطات  حسب 

املوضحة باآللية.
4- يتم معاينة السيارة املتنقلة 
من قبل البلدية املعنية للتأكد 
الفنية  الش����روط  من توف����ر 

السابقة.
5- أخذ موافقة البلدية املعنية 
على املوقع ونوعية النش����اط 

وااللتزام به.
املتنقلة   صاحب السيارة 
على رخص����ة جتارية خاصة 
بالنش����اط عل����ى ان تكون كل 
سيارة نشاط واحد فقط ويجوز 
للمؤسسة او الشركة اكثر من 

سيارة.
6- احلص����ول على ترخيص 
صحي شريطة ان تكون العمالة 

على كفالة الشركة.
7- استخراج الشهادة الصحية 

للعاملني على السيارات.
املادة التاسعة: الشروط الصحية 
اخلاصة لوح����دات بيع املواد 

الغذائية:
1- توفير الش����روط الصحية 
الواجبة في مثل هذه السيارات 
التجهيزات  ف����ي  والتي متثل 
الغذائية  واش����تراطات املواد 
واشتراطات العاملني قبل البدء 
في معارضة النشاط، وذلك طبقا 
للشروط الصحية الصادرة من 

إدارة التراخيص الصحية.
2- في حال����ة حتضير املواد 
الغذائية في الوحدات املتحركة 
يجب توفير مغسلة ألغراض 
االع����داد والتجهي����ز وحوض 
غسيل أليدي العاملني بشروط 
صحية مناسبة وأن تكون هناك 
طريقة لربط الصرف الصحي 
للوحدة املتحركة مع الصرف 
الصحي للموقع املوجودة به 

الوحدة.
3 � في حالة التحضير الكامل 
او اجلزئ����ي لألغذية في موقع 
آخر غير الوح����دات املتحركة 
يجب خضوع مكان التحضير 
للمواصفات الصحية باملطاعم 

عل����ى ان يك����ون حاصال على 
ترخي����ص، مش����يرا ال����ى انه 
في حال����ة بيع م����واد غذائية 
جاهزة يجب ان تكون مطابقة 
للمواصف����ات املقررة فيها مع 
مراع����اة تواري����خ الصالحية 

واحلفظ املناسب لها.
4 � ينبغي ان تلتزم املؤسسات 
الغذائي����ة بش����روط احلف����ظ 
احل����راري ومتطلبات التداول 
والتخزين املضمن����ة في هذا 

النظام.
5 � ان تكون األسطح املستخدمة 
املواد  في حتضي����ر وإع����داد 
الغذائية من مواد ملساء مقاومة 
للماء سهلة التنظيف والتطهير 
ومقاومة للصدأ ال تتآكل بفعل 
التحضير والتنظيف ويفضل ان 
تكون من »ستانلس ستيل« او 
الرخام مع ضرورة توفير أوعية 
تقدمي من نوع ذات االستخدام 

للمرة الواحدة.
6 � البد من توفير مصدر مياه 
صاحل����ة لالس����تهالك اآلدمي 
يستخدم في أعمال التحضير 
والتجهيز على ان تكون أنابيب 
املياه مغطاة ومؤمنة من نادي 

السالمة املهنية.
7 � توفير حاوية نظافة متنقلة 
حتت إشراف صاحب السيارة، 
وذلك للمحافظ����ة على نظافة 
أثن����اء وبعد  املوق����ع احمليط 

البيع.
املادة العاشرة: حتصيل الرسوم 

املقررة: 
� يت����م حتصي����ل رس����وم   1
الترخيص من بلدية احملافظة 
التابع لها الترخيص التجاري 
الصادر لصاحب العالقة ودفع 
مبلغ 1000 دينار رسوما سنوية 

للسيارة.
2 � تطبي����ق الرس����وم املقررة 
بالئح����ة اإلعالنات بخصوص 

اإلعالن على السيارة.
املادة احلادية عش�رة: الش����روط 
الترخيص  العامة بعد إصدار 

الالزم:
يصدر ترخيص السيارة املتنقلة 
والعربات املقطورة من البلدية 
ملدة سنة جتدد سنويا ويحدد 
املواقع املصرح  بالترخي����ص 
له بالعمل فيها ونوع النشاط 
املسموح له وبيعها وااللتزام 

بها.

املتنقلة والعربات )الوحدات 
املتنقلة( اخلاصة لبيع االنشطة 
املس����موح بها باملواقع التالية 

فقط:
1 � مواق����ف احلدائ����ق العامة 

واملتنزهات.
البحرية  � مواقف الوجهات   2

والشواطئ العامة.
3 � املواقع املخصصة لالحتفاالت 

الوطنية واملهرجانات.
4 � املواق����ع املخصصة القامة 
املعارض املرخصة ش����ريطة 

موافقة اجلهات املعنية.
5 � مواقع التخييم )خالل فترة 

التخييم فقط(.
6 � منطقة الشاليهات شريطة 

موافقة امالك الدولة.
7 � االندية الرياضية شريطة 

موافقة النادي.
8 � املناطق الزراعية ومناطق 

التربية احليوانية.
9 � نقاط املدخل واخلروج من 
اخلطوط السريعة التي خارج 
خط التنظيم على ان تبعد 100م 
من ح����رم الطريق و500م من 

االستراحات.
10 � املواقع احلدودية )الساملي 

� العبدلي � النويصيب(.
امل�ادة السادس�ة: 1- ملدي����ر عام 
البلدية او من يفوضه في ذلك 
احلق في إلغاء األماكن املسموح 
بها دون املطالبة بأي تعويض 

من صاحب العالقة.
2- كما يجوز له وملن يفوضه 
في ذلك احلق ف����ي إضافة اي 
اماكن اخرى اضافة الى االماكن 
املس����موح بها بالتنسيق مع 

اجلهات ذات العالقة.
املادة السابعة: املواصفات الفنية 

للوحدة املتنقلة:
البيع  1- تقتص����ر اس����اليب 
املتجول على السيارات املتنقلة 
املجه����زة ويحظر ما دون ذلك 
حيث تكون األوعية والصناديق 
التي تستعمل لبيع بضائعهم 
مستوفية للشروط واملواصفات 

الفنية والصحية.
2- أن تكون الوحدة مصممة 
بشكل جمالي جذاب يتناسب 
مع البيئ����ة الكويتية واملاركة 

العاملية.
3- ان تكون السيارة ذات موديل 
حديث أي ال تزيد سنة التصنيع 

على 6 سنوات.
الديكورات  4- يتم حتدي����ث 

قدم مس����اعد املدي����ر العام 
لش����ؤون بلديت����ي االحمدي 
والفروانية م.فيصل اجلمعة 
اقتراحا بش����أن عم����ل الئحة 
للس����يارات املتنقلة والعربات 
املقطورة. وتضم����ن االقتراح 
الذي ستدرسه اللجنة القانونية 
البلدي  واملالية في املجل����س 
حتصيل رسوم سنوية الصدار 

الترخيص تبلغ 1000 دينار.
وح����ددت الالئحة اجلديدة 
10 مواقع يس����مح بوجود تلك 
السيارات بها ابرزها احلدائق 
العامة واملتنزه����ات ومواقع 

املخيمات.
وفيما يلي تفاصيل الالئحة 

املقدمة:

الئحة السيارات المتنقلة 
والعربات المقطورة

امل�ادة األولى: يقصد بالسيارات 
املتنقلة والعرب����ات املقطورة 
بالوح����دات املتنقل����ة املجهزة 
العداد وحتضير وبيع املأكوالت 
اخلفيفة واملرطب����ات واملواد 
الغذائية وغيرها من االنشطة 

االخرى املسموح بها.
امل�ادة الثانية: يش����ترط لطالب 
ان يك����ون كويتي  الترخيص 
اجلنسية ولديه رخصة جتارية 
ملؤسسة او شركة من قبل وزارة 
التجارة تس����مح ل����ه مبزاولة 

النشاط املطلوب.
املادة الثالثة: يقتصر البيع على 

االنشطة التالية:
1 � مأكوالت خفيفة.

2 � حلويات ومعجنات.
3 � مرطبات.
4 � كافتيريا.

اخلض����راوات  بي����ع   �  5
والفاكهة.

6 � املواد الغذائية )البقاالت(.
الس����اخنة  املش����روبات   �  7

والباردة.
8 � العصائر.

9 � اآليس كرمي.
10 � بيع الثلج.

11 � مطعم.
املادة الرابعة: ملدير عام البلدية أو 
من يفوضه في ذلك احلق في 
الغاء اي نش����اط من االنشطة 
املسموحة او اضافة اي انشطة 
اخرى بالتنس����يق مع اجلهات 

ذات العالقة.
املادة اخلامسة: يسمح للسيارات 

م. فيصل اجلمعة

السور: السماح بعرض الشاحنات 
الثقيلة للبيع في حراج السيارات

طالب عض����و املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف السور جهاز البلدية بالتساهل مع أصحاب 
الشاحنات الثقيلة والتي تعرض للبيع في حراج السيارات 
الواقع على خط اجلهراء السريع، مبينا ان هناك مضايقات 
لهم من بعض املسؤولني في البلدية بسبب تركهم لآلليات في 

موقع احلراج لصعوبة 
نقلها الى مواقع أخرى 

قبل بيعها. 
الس����ور  وأوضح 
في تصريح صحافي 
ه����ذه  أصح����اب  ان 
اآلليات من املواطنني 
وبيعه����ا مصدر رزق 
لهم لوجود متقاعدين 
بينهم ومنهم أصحاب 
دخل منخفض، مشيرا 
الى ان مضايقتهم في 
رزقهم أمر مرفوض ال 

يقبله أي شخص.
وأضاف: طوال الس����نوات ال� 5 املاضية كان مسموحا 
بإبقاء هذه اآلليات في محيط احلراج، ولم يكن هناك أي 
منع في هذا اجلانب، متسائال: ملاذا يتم مضايقة املواطنني 

في هذا الوقت حتديدا؟
وتابع: ان بعضا من املواطنني أصحاب هذه اآلليات التي 
يعرضونها للبيع في احلراج لديه بضع آليات ويصعب 
نقله����ا في نفس الوقت من والى احلراج، مناش����دا وزير 
البلدية التدخل وإيقاف مثل هذه القرارات املؤثرة س����لبا 

على املواطن.

نايف السور

إزالة 30 مخيماً مخالفاً في بر رحية
استمرارا لعمليات إزالة املخيمات الربيعية املخالفة في 
مختلف مناطق التخييم سواء في املواقع املسموح فيها أو 
خارجها أعلنت إدارة العالقات العامة بالبلدية عن قيام فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة اجلهراء بالتعاون مع إدارة 
اخلدمات العامة بإزالة 8 غرف كيربي و30 مخيما ربيعيا في 
منطقة بر رحية بسبب مخالفتها لالشتراطات والضوابط 
التي وضعتها البلدية. وتأتي حملة اإلزالة التي ترأس����ها 
رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة اجلهراء علي 
القويضي في سياق تطبيق التعميم اإلداري رقم 2014/21 
بش����أن تنظيم املخيمات الربيعية بهدف حتقيق مصلحة 
املواطنني واملقيمني من مرتادي البر واملصلحة العامة في 
احلفاظ على املكونات الطبيعية للبر وعدم اإلضرار بها.  
وشددت اإلدارة على االلتزام بترخيص املخيم قبل إقامته 
وفقا لإلحداثيات إلى جانب االلتزام باالشتراطات الواردة 
بالتعميم اإلداري ووضعه في مكان بارز باملخيم، مشيرة 
إل����ى أن احلمالت امليدانية متواصلة وس����تقوم بإزالة أي 
مخيم مخالف للوائح ونظم البلدية. ودعت مرتادي البر إلى 
التعاون مع األجهزة الرقابية املعنية بالبلدية داعية إياهم 
في االتصال باخلط الساخن 139 في حال وجود أي شكاوى 
تخص البلدية، مشيرة إلى أنه يعمل على مدار الساعة وفي 
العطل الرسمية. وشارك في احلملة مسؤول فريق اإلزاالت 
طارق القطان ومن إدارة اخلدمات العامة حمد اجلراح ومن 

إدارة العالقات العامة محمد القالف وأنور حميد.
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صاحب السمو عزى ملك املغرب بضحايا الفيضانات والسيول وهنأ الرئيس البوسني بالعيد الوطني

األمير هنأ ملك البحرين بنجاح االنتخابات: املشاركة الشعبية الكبيرة 
جسدت الوطنية العالية للشعب البحريني وحرصه على التالحم مع قيادته

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
الشقيقة  البحرين  ملك مملكة 
عبر فيها س����موه جلاللته عن 
خالص تهانيه مبناسبة جناح 
النيابية والبلدية  االنتخابات 
في مملكة البحرين الش����قيقة 
والتي شهدت مشاركة شعبية 
كبيرة جسدت روح املسؤولية 
والوطني����ة العالية للش����عب 
الش����قيق وحرصه  البحريني 
التالحم م����ع قيادته في  على 
إطار املشروع اإلصالحي الرائد 
جلاللت����ه، متمنيا س����موه أن 

يكون هذا العرس الدميوقراطي 
اس����تكماال ومواصلة ملسيرة 
احلياة الكرمية التي يعيش����ها 
شعب مملكة البحرين الشقيق، 
سائال سموه املولى تعالى أن 
يحفظ مملكة البحرين وشعبها 
له����ا األمن  الش����قيق ويحقق 
واالستقرار والطمأنينة حتت 

راية قيادة جاللته. 
 كما بعث سمو نائب األمير 
الش����يخ نواف  العهد  وول����ي 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيس����ى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة جناح 

االنتخابات النيابية والبلدية في 
مملكة البحرين الشقيقة والتي 
شهدت مشاركة شعبية كبيرة 
جسدت حرص الشعب البحريني 
الشقيق على التالحم مع قيادته 
في إطار املش����روع اإلصالحي 
الرائد جلاللته، ومتمنيا جلاللته 
موفور الصحة والعافية وململكة 
البحرين الش����قيقة املزيد من 
الرقي واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة جلاللته، حفظه اهلل. 
 كم����ا بعث س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 

ببرقية تهنئة الى الرئيس بكير 
عزت بيجوفيتش رئيس مجلس 
الرئاسة للبوس����نة والهرسك 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
املبارك ببرقيتي  الشيخ جابر 
تهنئة مماثلتني.  في الس����ياق 
ذات����ه، بعث صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب 

اجلاللة امللك محمد السادس ملك 
الشقيقة عبر  اململكة املغربية 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وص����ادق مواس����اته بضحايا 
الكبيرة  الفيضانات والسيول 
التي اجتاحت اجلنوب الشرقي 
من اململكة املغربية الش����قيقة 
والتي أسفرت عن سقوط العديد 
من الضحايا واملصابني، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته وأن مين 
الشفاء  على املصابني بسرعة 
والعافي����ة وأن ميك����ن اململكة 
املغربية الش����قيقة من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية، داعيا 
سموه املولى تعالى أن يجعل 

تلك األمطار التي هطلت أمطار 
سقيا وبركات على ربوع اململكة 

املغربية الشقيقة. 
 وبعث س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب 
اجلاللة امللك محمد السادس ملك 
اململكة املغربية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
الفيضانات  مواساته بضحايا 
والسيول الكبيرة التي اجتاحت 
اجلنوب الش����رقي من اململكة 

املغربية الشقيقة. 
 كم����ا بعث س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

اس����تقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد. كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
النائب األول لرئي����س مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس وزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل ووزير الدولة لش����ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح يرافقها مرمي خلفان الرومي وزير 
الشؤون االجتماعية باالمارات العربية املتحدة ود.فاطمة 
محمد البلوشي وزير التنمية االجتماعية مبملكة البحرين 
ود.يوسف بن احمد العثيمني وزير الشؤون االجتماعية 
باململكة العربية السعودية والشيخ محمد بن سعيد الكلباني 
وزير التنمية االجتماعية بسلطنة عمان ود.عبداهلل بن 
صالح اخلليفي وزير الشؤون االجتماعية والعمل بقطر 
وصقر غباش سعيد غباش وزير العمل باالمارات العربية 
املتحدة وجميل محمد علي حميدان وزير العمل مبملكة 
البحرين وع����ادل بن محمد فقيه وزي����ر العمل باململكة 
العربية السعودية والش����يخ عبداهلل بن ناصر البكري 
وزير القوى العاملة بسلطنة عمان ود.طارق أحمد الهيدان 
مس����اعد وزير اخلارجية لش����ؤون املنظمات الدولية في 
دولة االمارات العربية املتح����دة وعبده محمد احلكيمي 
وكيل اول وزارة الشؤون االجتماعية والعمل باجلمهورية 
اليمنية وعقيل احمد اجلاسم املدير العام للمكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ومدير إدارة 
العمل واخلدمات االجتماعية باألمانة العامة عبداهلل بن 

مهنا اخلروصي.
وذلك مبناسبة اجتماع الدورة احلادية والثالثني ملجلس 
وزراء الش����ؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية والدورة السادسة والثالثني للجنة الوكالء 
املنعقد حاليا في الكويت، حيث اطلعوا سموه على نتائج 
وتوصيات االجتماع الذي يهدف الى تطوير بيئة العمل 

واالهتمام بفئات وشرائح مختلفة من املجتمع.
وأشاد سموه بجهود الوزراء في تطوير قطاع العمل 
اخلليجي واالهتمام بالفئات وذوي االحتياجات اخلاصة 
من املجتمع، مؤكدا على أهمية تنمية بيئة العمل وحتقيق 
األمن االجتماعي واالرتقاء بأسواق العمل اخلليجية وتوفير 
كل السبل واالحتياجات التي تتطلبها بعض فئات املجتمع 
من توفير احلياة الكرمية لهم تنفيذا لتوجيهات قادة دول 
مجلس التعاون في دعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك 

وتلبية لتطلعات وآمال مواطني دول املجلس.
حضر املقابلة رئيس ديوان س����مو ولي العهد الشيخ 
مبارك الفيصل ووكيل ديوان س����مو ولي العهد لشؤون 

املراسم والتشريفات الشيخ مبارك صباح السالم.

االحمد مستقبال وزراء  نواف  الشيخ  العهد  االمير وولي  نائب  سمو 
الشؤون والعمل في دول التعاون 

نائب األمير: تنمية بيئة العمل 
وحتقيق األمن االجتماعي واالرتقاء 

بأسواق العمل اخلليجية

رئيس الوزراء استقبل 
املشاركني في اجتماع اللجنة 
التنفيذية للحكومة اإللكترونية

اس����تقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الش����يخ محمد العبداهلل في قصر السيف أمس، رؤساء 
الوفود املشاركة في االجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية 
للحكومة االلكترونية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية املنعقد بالكويت. 
حض���ر املقابلة وكيل ديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخة اعتماد اخلالد.  كما اس���تقبل سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هند الصبيح في قصر السيف أمس 
وزراء ووكالء العمل والشؤون والتنمية االجتماعية 
بدول مجلس التعاون ل���دول اخلليج العربية، وذلك 
مبناسبة مش���اركتهم في الدورة ال� 31 ملجلس وزراء 
العمل والش���ؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي���ة والدورة ال� 36 للجنة الوكالء 
املنعقدة بالكويت، حضر املقابلة وكيل ديوان س���مو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال رؤساء الوفود املشاركة 
في االجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة اإللكترونية

الزمانان قدم أوراق اعتماده سفيرًا 
غير مقيم لرئيس جزر القمر

قدم سفيرنا لدى مصر سالم الزمانان أوراق اعتماده 
س����فيرا غير مقيم للكويت لدى ج����زر القمر الى رئيس 

جمهورية القمر املتحدة اكليل ظنني. 
 ونقل الس����فير الزمانان خالل اللقاء حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ومتنيات سموه لرئيس 
جمهورية القمر بالصحة والعافية وجلزر القمر وشعبها 

دوام التقدم واالزدهار. 
 وأشاد الس����فير الزمانان مبستوى العالقات الطيبة 
التي تربط بني البلدين في جميع املجاالت، مؤكدا حرص 
قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها واالرتقاء بها الى 

أعلى املستويات ومبا يحقق مصاحلهما املشتركة. 
 بدوره، رحب رئيس جمهورية جزر القمر بالس����فير 
الزمانان وحمله نقل شكره وتقديره لصاحب السمو األمير 
على مشاعره الطيبة، مجددا في الوقت ذاته حرصه على 
تقوية أواصر االخوة االسالمية وروابط التضامن العربي 

التي تربط بني جمهورية جزر القمر والكويت. 
 وأوضح رئيس جمهورية جزر القمر ان الشعب القمري 
في غاية االمتنان جتاه الكويت التي تضامنت معه دائما 
من اجل النهوض مبس����توى املعيشة في جمهورية جزر 

القمر املتحدة.
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مبــــرة إبراهيــم طــاهــر البغلــي
لالبــن البــــار

تتقــــدم بصـــادق العــــزاء واملـــواســـاة
إلــى أبنـــاء املـــرحـــوم

رضــــــــا الفـيلــــــي
خــــالــــد، خلــــود، عنــــود وجنــــود

وعائلـــة الفيلي الگرام
لوفاة ابن الگويت البار

رضــا يــوســف الفيلـــي
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

»التربية« دافعت عن قرارها بشأن الوزن النسبي مبشاركة النائب الكندري في املؤمتر الصحافي

الرشيد: اإلخالل بالوزن النسبي يضع آلية التقييم والشهادات محل طعن
بدورها، أكدت املديرة العامة 
ملنطقة األحمدي التعليمية منى 
الصالل أن ال����وزارة حريصة 
على توعي����ة امليدان التعليمي 
وأولي����اء األمور ب����أي قرارات 
يت����م اتخاذها، وذلك من خالل 
لقاءات تنويري����ة في املناطق 
التعليمية إلى جانب دور إدارة 
التعليمية باإلدارة  الش����ؤون 
العام����ة للمنطق����ة التعليمية 
التي تختص بنش����ر الوثائق 
املتعلقة بالقرارات وتوضيحها 
وتقدمي األمثلة املناسبة لتوصيل 
املعلومة وتقدمي الشرح الكافي 
ألولياء األمور من خالل اللقاءات. 
الفتة الى أن املناطق التعليمية 
ال تعيب عدم فهم املعادلة من 
قب����ل املعلمني وأن هناك جلنة 
فنية تقوم بالتنسيق مع إدارة 
نظم املعلومات بأعداد البرمجة 
الالزم����ة دون احلاجة للمعلم 
حتى تك����ون هناك حيادية في 

تقييم الطالب.
وأضافت الصالل أن االدارات 
املدرسية تقوم بدورها مع أولياء 
أم����ور الطالب لش����رح اخلطة 
الدراسية ومحاورها حتى يكون 
ولي األمر مشاركا فيها. معربة 
عن ترحيبها بأي استفسارات 
يوجهها أولياء األمور للمناطق 
التعليمية فضال عن توافر املوقع 
االلكترون����ي اخلاص بالوزارة 
لالطالع على املعلومات املطلوبة 
التي قد يحتاجها أولياء أمور 

الطالب.

الثانوية العامة فال بد أن يتم 
املتميزين منهم في  استقطاب 
مدارس متميزة إلخراج الطاقات 

اإلبداعية الكامنة بداخلهم.
وأكد الكندري على أنه قام 
بإجراء اتص����االت مع عدد من 
املعلمني واملعلمات الذين أبدوا 
بدورهم عدم معرفتهم وعلمهم 
مبوضوع الوزن النسبي للمواد 
الدراسية وال عن آلية وكيفية 
تطبيق����ه. معربا ع����ن تقديره 
العميق للمس����ؤولية الكبيرة 
امللقاة على عاتق وزارة التربية 
التي تعن����ى بالتربية وتعليم 
األجيال مطالبا الوزارة بدراسة 
أشمل وتنسيق اكبر مع قطاعات 
الدولة وتوفير مدارس متميزة 
الس����تقطاب املتميزي����ن م����ن 

الطالب.

الوزن النسبي للمواد الدراسية؟ 
وكذل����ك إذا ما مت����ت املقارنة 
العلمية  الدراس����ية  املواد  بني 
كالرياضيات والفيزياء واألحياء 
واملواد الدراسية األدبية كاللغة 

العربية والتربية اإلسالمية.
وقال الكندري: يجب أن جنعل 
الوزن النسبي لهذه املواد يرتبط 
التعلي����م وربطها  مبخرجات 
العالي،  التعليم  مبؤسس����ات 
فمن وجهة نظري ال تكون في 
مرحلة الثانوية العامة. مشيرا 
إلى أن مخرجات سوق العمل 
بالكوي����ت ومخرجات التعليم 
ال يوجد بينهما توافق، وال بد 
أن تكون الصورة شاملة ويتم 
ربط احتياجات سوق العمل مع 
اجلهات احلكومية والقطاعات 
األهلي����ة في الب����الد أما طالب 

مرحلة التعليم العالي إلى جانب 
حرصها على توافر الضوابط 
الالزم����ة املتعارف  واآللي����ات 
عليه����ا عامليا بقوله: »لم نفكر 
وال يوجد في خططنا كوزارة 
التربية أي قرارات من ش����أنها 
تعديل األوزان النسبية للمواد 
العلمية في املرحلة الثانوية كما 
يشاع حاليا، فاألوزان النسبية 
للمواد الدراسية كانت موجودة 
ومعتمدة في أنظمة التعليم على 

مدى السنوات املاضية«.
م����ن جانبه، ش����دد النائب 
فيصل الكن����دري إلى ضرورة 
األخذ بعني االعتبار عند النظر 
إلى حض����ور الطالب والتزامه 
التي قد جتبره على  الظروف 
الغياب بعذر وأحيانا بغير عذر، 
فكيف يتم منح الطالب حصيلة 

تأتينا من مؤسس����ات التعليم 
التعليم  العالي ومؤسس����ات 
املهني إلى جان����ب احتياجات 
س����وق العمل، وبالتالي إذا لم 
املواد  املوازن����ة بني  نقم بهذه 
الدراس����ية فإننا سنحيد عن 
تنفيذ اخلطة الدراسية للطالب، 
وبالتالي يواجه الطلبة صدمة 
بواق����ع مرحلة التعليم العالي 
ولن يتمكنوا من االس����تمرار، 
ناهيك عن أن اإلخالل باألوزان 
النسبية املتعارف عليها عامليا 
يضع آلية التقييم وش����هادات 
وزارة التربية محل الطعن ليس 
فقط خارج الكويت وإمنا حتى 
داخل البالد. وشدد الرشيد على 
حرص وزارة التربية على أبنائها 
الطلبة ومتكينهم من املهارات 
الالزمة ملواصلة تعليمهم في 

التقومي والقياس املتبعة ملعرفة 
ما إذا كان الطالب ميتلك املهارات 
الالزمة لتمكينه من االستمرار 
ف����ي مرحلة التعلي����م العالي. 
مضيفا انه من الظلم ايضا أن 
يتم اإلخالل بالتوازن بني املواد 
الدراسية عالوة على ذلك فإننا ال 
نود احلياد عن اخلطة الدراسية 
للطالب واالهتمام مبواد أساسية 
دون األخرى، فالوزارة ترغب 
في متكني الطالب من املهارات 
الالزمة لالستمرار في مرحلة 
التعليم العالي، ألن تلك املرحلة 
لها متطلبات تعكسها اخلطط 

الدراسية املوضوعة للطالب.
وأضاف الرشيد ان الوزارة 
الدراسية  تتبنى هذه اخلطط 
عل����ى معايي����ر ع����دة تضمن 
جودة التعليم ومنها مؤشرات 

محمود الموسوي- عادل الشنان

دافع����ت وزارة التربية عن 
قرارها بش����أن الوزن النسبي 
لطلبة املرحلة الثانوية من خالل 
الذي عقد  املؤمتر الصحاف����ي 
صباح أمس في قاعة املؤمترات 
مببنى الوزارة، بحضور النائب 
فيصل الكندري والوكيل املساعد 
للتعليم العام د. خالد الرشيد، 
والوكي����ل املس����اعد للمالي����ة 
والتعليم اخل����اص والنوعي 
بالوكالة وعدد من املسؤولني 

في الوزارة.
حيث أكد د.خالد الرشيد على 
أن وزارة التربي����ة لم تقم بأي 
تعديالت على األوزان النسبية 
الدراس����ية للمرحلة  للم����واد 
النسبي  الوزن  الثانوية، وأن 
معمول به منذ سنوات عديدة 
في وزارة التربية. موضحا أن 
التعديالت التي متت على وثيقة 
مرحلة الثانوية العامة ساهمت 
في حتقيق مصلحة الطالب ومت 
تطبيقها منذ العام املاضي ولم 
تشمل مساسا باألوزان النسبية 

للمواد الدراسية.
وعلل د.الرشيد عدم املساس 
ب����األوزان النس����بية للم����واد 
الدراسية بقوله: »هناك أسباب 
عديدة جتعلنا في وزارة التربية 
ال نقوم بأي تعديل على الوزن 
النسبي للمواد الدراسية وتتمثل 
في أننا ال نستطيع أن نحيد عن 
األعراف التربوية في عمليات 

النائب فيصل الكندري متحدثا وبجانبه فهد الغيص وأعضاء جلنة تعديل وثيقة الثانويد. خالد الرشيد متوسطا منى الصالل ورومي الهزاع

الكندري: ضرورة 
ربط احتياجات 

سوق العمل مع 
اجلهات احلكومية 
والقطاعات األهلية 

في البالد

»العاصمة« انتخبت مجلس طالبات الثانوي

ناجي الزامل مع عدد من الطالبات املشاركات

حتت رعاية مدير عام منطقة العاصمة 
التعليمية ناج���ي الزامل وبحضور مدير 
إدارة األنش���طة التربوية مبارك العتيبي 
ومراقب اخلدمات االجتماعية والنفسية 
فيصل االستاذ ومجموعة من ممثلي إدارة 
التخطيط عن مجلس األمة، نظمت مراقبة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية انتخابات 
املجلس األعلى لطالبات املدارس الثانوية 

بنات.
وقد مت انتخاب كل من الطالبات أسماء 
ياسر الشطي كرئيس للمجلس والطالبة 

نورة سالم املزروع كنائب رئيس للمجلس 
والطالبة سلوى محمد العالج كأمني سر 
الطالبات  للمجلس وبالنسبة النتخابات 
املمثالت ملنطق���ة العاصمة التعليمية في 
البرملان الطالبي مبجلس األمة كانت على 
النحو اآلتي: الطالبة سلوى محمد العالج 
والطالبة دارين عدنان الغزران والطالبة 
غال نايف املطيري والطالبة البندري صبح 
العنزي وقد حازت انتخابات البرملان اهتماما 
وتشجيعا من جميع القياديني واملعلمات 

والرائدات.

م. حميد القطان ومالكوم جونسون خالل منتدى التقييس

خالل منتدى التقييس للمنطقة العربية والذي تنظمه وزارة املواصالت

القطان: ننتظر رد »الفتوى والتشريع« لتحويل 
قطاع البريد إلى شركة مملوكة للدولة

هذا التوجه يهدف إلى عالج 
القصور املوجود في قطاع 
البريد واالرتقاء باخلدمات 
في جميع القطاعات التابعة 

للوزارة.
وأشار القطان إلى أنه عقب 
إنشاء هيئة االتصاالت فانها 
ستساعد الوزارة على طرح 
خدم���ات للخصخصة منها 
الثابت واالتصاالت  الهاتف 
الدولية، وس���يلعب القطاع 
اخل���اص دورا مهم���ا خالل 
املرحل���ة املقبلة في تطوير 
وحتدي���ث ه���ذه القطاعات 
البيروقراطية والقيود  ألن 
احلكومية واللوائح والقوانني 
ال تعط���ي الفرص���ة له���ذه 
القطاعات للتحديث والتطوير 
مبا يواكب تطورات العصر، 
ألننا في س���باق مع الزمن 
لتوفير خدمات على مستوى 

عال.
الكويت قطعت  وبني أن 
ش���وطا كبيرا ف���ي تطوير 
االتص���االت حي���ث منحت 
الوزارة تراخيص لشركات 
االتصاالت املتنقلة واإلنترنت 
التي قامت بدورها باحداث 
طفرة على مستوى األجهزة 

والنطاق العريض.
الشاحنات  وحول مراكز 
احلدودية، قال القطان انه من 
املفترض أن تكون متابعة هذا 
املركز من اختصاص هيئة 
املزمع إنشاؤها وهي  النقل 
اآلن تتبع هيئة النقل التابعة 
لوزارة املواصالت، وتبقى 
هي املعنية بهذه األمور مبا 
فيها مشاريع محطات الوزن 
املراكز احلدودية سواء  في 
البحرية او البرية، الفتا الى 
ان املواقع موجودة ويتابع 
قطاع النقل استجالب عروض 
الش���ركات إلنش���اء املراكز 
احلدودية اجلديدة، كما يتابع 
التجاري  التب���ادل  عمليات 
فيما بني األفراد والشركات 

في البلدان احملاورة.
ان  القط���ان  وأض���اف 
توصي���ات قط���اع تقييس 
االتص���االت م���ن العناصر 
األساس���ية لتط���ور قطاع 
االتص���االت وتكنولوجي���ا 
املعلومات نظرا ملا توفره تلك 

التوصيات من معايير دولية 
على درجة كبيرة من األهمية 
لقطاع صناع���ة االتصاالت 
بصف���ة عام���ة وش���بكات 
النط���اق العري���ض بصفة 
إلى خدمات  خاصة، اضافة 
التالي واستعماالت  اجليل 

بروتوكول اإلنترنت.
م���ن جهته، أك���د النائب 
األمني العام الحتاد االتصاالت 
العربي���ة مالكوم  للمنطقة 
جونسون ان االحتاد الدولي 
لالتص���االت يقدم للمجتمع 
الدولي عملي���ة تقوم على 
التوافق للتنسيق بني مدارات 
األقمار الصناعية وتخصيص 
الترددات الراديوية من اجل 
وض���ع مقاييس فنية تدعم 
البيني والتش���غيل  الربط 
النفاذ  البين���ي وحتس���ني 
إل���ى تكنولوجيا معلومات 
االتصاالت للمجتمعات غير 

املخدومة في أنحاء العالم.
وأوضح أن التقييس الفني 
هو جوهر الوالية املوكلة منذ 
إنشاء املنظمة وان املعايير 
الفني���ة الدولي���ة مبنزل���ة 
لبنات بناء نظام األيدلوجي 
لتكنولوجيا املعلومات فال 
ميانع ف���ي أن نقوم بإجراء 
مكاملات هاتفية أو مشاهدة 
ڤيديو أو اإلبحار في اإلنترنت 
من خالل وج���ود مجموعة 
التي وضعها  املعايي���ر  من 
االعتماد الدولي لالتصاالت، 
وان املعايير الدولية ضرورية 
للتنمي���ة االقتصادية فهي 
الفنية  تخفف من احلواجز 
الت���ي تعرق���ل التجارة في 
مختلف مستوى ميدان العمل 
وميكن لشركات االقتصادية 
الناشئة من النفاذ إلى األسواق 
اإلقليمية والدولية عن طريق 
زيادة املنافسة وتكون هذه 
املعايير إلى مستوى أعلى من 
اجلودة للمنتجات وجعلها 

في متناولي اجلميع.
الش���راكة  وأض���اف أن 
املتنوعة بني القطاعني العام 
واخلاص لدول األعضاء تؤكد 
ان عمل التقييس الذي يقوم 
به االحتاد الدولي لالتصاالت 
يوفر بع���دا ال مثيل له في 
الهيئات األخرى املعنية وان 
زيادة مشاركة الدول النامية 
في عملنا تعد مبنزلة دعامة 
أساسية في املهمة التي نتطلع 
اليها كمنظمة دولية، مشيرا 
إلى أن هذه املشاركة وسيلة 
لعمل معايير بشكل أعمق مما 
يعطي مزيدا من اخليارات 
التي تقوم على املعرفة وعلى 
أكثر  كيفية تنفيذها بشكل 

كفاءة.
وأع���رب عن س���عادته 
التي حققت  بهذه اجله���ود 
جناحا كبيرا منذ عام 2006 
والذي يشارك بها 40 دولة 
نامية، وأن هذه االجتماعات 
بني األقالي���م املختلفة تعد 
إجنازا حقيقيا يخدم جميع 

املجتمعات.

أم���س، أوضح  عقد صباح 
القطان أن الوزارة تتجه حاليا 
نحو حتوي���ل قطاع البريد 
إلى ش���ركة مملوكة للدولة 
تعمل في نطاق جتاري، ولقد 
رفعنا مسودة مرسوم بقانون 
للفت���وى والتش���ريع وفي 
الرد ومن ثم سيتم  انتظار 
رفعها إلى مجلس الوزراء ثم 
مجلس األمة، مشيرا إلى أن 

فرج ناصر

قال وكيل وزارة املواصالت 
الكويت  ان  القط���ان  حميد 
استضافت منتدى التقييس 
للمنطقة العربية بهدف لعب 
دور مهم في هذه املجاالت، 
خاصة أن الكويت عضو في 
االحتاد الدولي لالتصاالت، كما 
نهدف إلى تبادل اخلبرات على 
مستوى الفنيني واملهندسني 
في مجال االتصاالت من خالل 
شركات االتصاالت املشاركة 
في االجتماعات سواء على 
املستوى اإلقليمي أو اخلليجي، 
الكويت على  مؤكدا حرص 
متابع���ة آخر املس���تجدات 
في عال���م االتصاالت، األمر 
ال���ذي أثر باإليج���اب على 
قطاع االتصاالت في الداخل 
وكذلك التطوير الذي نشهده 
والتحديث املستمر لقطاعات 
املتنقلة، كما أن  االتصاالت 
الكويت س���باقة في مجال 
إيصال األلي���اف الضوئية 

إلى املنازل.
التقييس  وخالل منتدى 
العربية والذي  في املنطقة 
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البالغات، كاش���فا عن توجه 
الستقدام ما يقارب 45 سيارة 
اسعاف، وذلك بعد احلصول 
على موافقة اجلهات الرقابية 
الالزمة، بهدف توفير افضل 
اخلدم���ات وضمان الوصول 
االسرع الى مواقع البالغات.

ان  العصف���ور،  وق���ال 
االجتماع شهد ايضا مناقشة 
املواعيد  موض���وع تأخي���ر 
املمنوح���ة لبعض  الطبي���ة 
املرض���ى واملراجعني، فضال 
عن مشروع متابعة املرضى 
والذي مت تطبيقه داخل اقسام 
الى اصدار  الباطنية، مشيرا 
توصي���ة بتعميم املش���روع 
الطبية  على باقي االقس���ام 

السهالوي اجتمع مع مديري املناطق الصحية

العصفور: توجه الستقدام 45 سيارة إسعاف 
لضمان الوصول األسرع إلى مواقع البالغات

العامة  داخل املستش���فيات 
بعد النجاح الكبير الذي حققه 
في اقسام الباطنية، مؤكدا ان 
الوكيل السهالوي حريص على 
تذليل الصعوبات واملعوقات 
امام املرضى واملراجعني، حيث 
طالب بالتسهيل عليهم قدر 

املستطاع.

عبدالكريم العبداهلل

عقد وكيل وزارة الصحة 
د. خالد الس���هالوي اجتماعا 
املناطق الصحية  مع مديري 
امس في مبنى الوزارة، وتطرق 
للعدي���د م���ن املواضيع ذات 
االهمية بشأن تطوير مستوى 
اخلدمات الصحية والوقوف 
على اي معوقات قد تقف امام 
املرضى واملراجعني او حتى 

الطواقم الطبية.
وذكر مدير منطقة الصباح 
الطبية التخصصية د.عادل 
العصفور في تصريح صحافي 
على هامش االجتماع امس، انه 
متت مناقشة حتديد 3 مواقع 
لس���حب الدم والتبرع به في 
مناطق الصباح والفروانية 
والعاصم���ة الصحية، الفتا 
الى مناقش���ة موضوع تأخر 
وص���ول بع���ض س���يارات 
االس���عاف والوقات طويلة 
البالغات، س���واء  الى موقع 
بالط���رق او املن���ازل، مبينا 
انه مت طل���ب احصائيات من 
ادارة الطوارئ الطبية بشأن 
حتديد االوق���ات التي تخرج 
فيها س���يارات االسعاف من 
د.عادل العصفور مواقعها وص���وال الى مواقع  د.خالد السهالوي 

تستحق مديرة مستشفى الوالدة د.شيخة 
الهاجري كل شكر وتقدير على ما تبذله من 

جهود ومتابعة حثيثة خلدمة املراجعني، وتسهيل 
امورهم وخدمتهم، باالضافة الى تفانيها بالعمل 
وسعيها لتطويره لرفع مستوى اخلدمة الطبية 

في املستشفى، فلها باقة ورد مقدمة من 
»األنباء« لشخصها الكرمي.

كما يستحق رئيس قسم املالية مبستشفى 

الوالدة عبداهلل الهاجري شكرا مماثال على 
تعامله الراقي مع املراجعني وحسن استقباله 

لهم، وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« 
لشخصه الكرمي.

وكذلك لعنود رياض السعيدي ومشاعل 
عبدالرزاق عطية من قسم املواعيد في ادارة 

العالج باخلارج حلسن تعاملهما مع املراجعني 
وخدمتهم، وباقة ورد مقدمة من »األنباء« لهما.

جهود مشكورة للهاجري والسعيدي وعطية 

الدرعة: ديوان اخلدمة وافق على توفير 3690 
درجة وظيفية للعاملني في مستشفى جابر

حنان عبدالمعبود

كش����ف مدير منطقة مبارك الكبير الصحية 
د.سعود الدرعة ان ديوان اخلدمة املدنية  وافق 
على توفير 3690 درج����ة وظيفية للعاملني في 
مستشفى الش����يخ جابر االحمد، مبينا ان اغلب 
الكوادر ستكون جاهزة في فترة تتراوح ما بني 

6 الى 9 اشهر.
 وق����ال الدرعة في تصريح له خالل حضوره 
املعرض السنوي التوعوي لالحتفال بيوم السكر 
العامل����ي، والذي تقيمه جلن����ة االعالم والتوعية 
الصحية باالمراض املعدية ف����ي وزارة الصحة 
للعام اخلامس على التوالي بالتعاون مع مدرسة 
روض الصاحلني للتعليم ثنائي اللغة في منطقة 
حولي الصحية: وزارة الصحة تتبع خطة البتعاث 
عدة وفود صحي����ة الى مختلف البلدان الختيار 
الكوادر )الطبية التمريضية الفنية( الالزمة لتشغيل 
مستشفى جابر، الفتا الى اخضاع الكوادر املختارة 
لفترة تدريبية ال تقل عن عام من بداية تواجدهم 
في البالد، للتعرف على أسس العمل قبل مباشرة 
العمل في املستشفى، والذي يبدأ بعد 9 اشهر من 
انهاء عمل وزارة االشغال واستالم وزارة الصحة 
املستشفى، مؤكدا أن منطقة مبارك الكبير التزال 
منطقة ناشئة وفي مرحلة التكوين، سواء اداريا 
او ماليا. وأضاف انه خالل الفترة القليلة املقبلة 
سيتم حتديد املراكز الصحية التابعة للمنطقة، 
بالتنسيق مع وزير الصحة، بينما اآلن نحن بصدد 
عملية اإلعداد ملستش����فى جابر سواء من ناحية 
القوى البشرية او التجهيزية، كما لفت الى املوافقة 
على الك����وادر من خالل دراس����ة مت تقدميها الى 

ديوان املوظفني ومتت املوافقة على توفير 3690 
موظفا، انتهينا من الدرجات اخلاصة بهم، ونقوم 
اآلن بإرس����ال وفود الى دول مختلفة الستقطاب 
الكوادر التمريضية والفنية والطبية في جميع 
التخصصات، ونتمنى خالل 6 الى 9 اشهر ان تكون 
اغلب الكوادر جاهزة، والبدء في عملية التدريب 

والتأهيل التي تستمر ملدة ال تقل عن سنة.
ولفت الى أن االعداد للكوادر البشرية يسير 
بالتوازي مع توجه آخر للتعاقد مع جهات وشركات 
استشارية أجنبية، حيث سيتم االستعانة ببعض 
اخلبرات االجنبية لتغطية بعض التخصصات في 
املستشفى، نافيا ان تكون االدارة اجنبية، مؤكدا انها 
كويتية 100%، وهي جتربة مختلفة عن التجارب 
االخرى في وزارة الصحة. بدورها قالت رئيسة 
اللجنة االعالمية والتوعية الصحية باالمراض 
املعدية د. غالية املطيري ان املعرض يقام للعام 
اخلامس على التوالي باستضافة كرمية من مدرسة 
روض الصاحلني، وهي من املدارس املتميزة في 
اقامة االنشطة التوعوية، وجتمعها باللجنة عدة 
انشطة مستقبلية، الفتة الى ان املعرض قدم رسائل 
توعوية حول اهمية النظافة ودور التوعية سواء 
بالنظافة الشخصية او نظافة الفم واألسنان او 

البيئة في خلق مجتمع صحي.
من جانبها اثنت مدير مدرسة روض الصاحلني 
غنيمة الس����نان على جهود اللجن����ة االعالمية 
الصحية، الفتة الى ان املعرض ش����هد مشاركة 
مميزة من ش����ركات ومؤسسات متنوعة تعنى 
بالطوارئ الطبية وصحة الفم واالسنان والتوعية 
باالمراض املزمنة غير املعدية على رأسها مرض 

السرطان.

حنان عبد المعبود ـ عبد الكريم عبداهلل 

اعلن استشاري اجلراحة في مستشفى األميري 
د.سلمان الصباح، انطالق مؤمتر الكويت جلراحة 
احلوادث، وذلك يوم غد اخلميس في قاعة سلوى 

بفندق املارينا، ويستمر 3 أيام.
 وأوضح في تصريح صحافي أن املؤمتر يهدف 
الى مناقشة كافة التوجهات السابقة واملتجددة في 
مج����ال جراحة احلوادث، مبينا أن طب احلوادث 
والطوارئ من أهم األقسام في املستشفيات، حيث 
يس����تقبل احلاالت احلرجة من حوادث مرورية 
وغيره����ا من االصابات، ويعتب����ر حلقة الوصل 

األساسية في مجال العناية الطبية الفائقة.

وبني أن املؤمتر هدف أيضا اليضاح نس����بة 
احلوادث من خسائر بشرية، وخصوصا ما حتصده 
حوادث الطرق من أرواح بش����رية لفئات عمرية 
مختلفة، وخاصة الشابة منها من كال اجلنسني، 
اضافة الى اخلس����ائر االقتصادية واالجتماعية، 
وتشير االحصائيات الى أن نسبة الوفيات بسببها 
من بداية العام وحتى سبتمبر املاضي بلغت 333 
حالة وفاة، مما يدعو الى ضرورة التوعية بالسالمة 
املرورية على الطريق جلميع أفراد املجتمع. وأضاف 
الصباح: املؤمتر يستضيف نخبة من االختصاصيني 
في هذا املجال عامليا وخليجيا، بهدف تبادل خالصة 
أبحاثهم مع األطباء املشاركني لالطالع على أحدث 

الطرق اجلراحية واألبحاث العلمية.

د.سعود الدرعة وعدد من احلضور في املعرض

ً مؤمتر الكويت جلراحة احلوادث غدا

وزير الصحة د.علي العبيدي ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل احلمود يتوسطان عدداً من احلضور  )محمد خلوصي(

قام بجولة مفاجئة ملركزي الرحاب والعارضية اجلنوبي الصحيني بعد لقائه محافظ الفروانية

العبيدي: تقدمي أفضل اخلدمات الصحية للسكان 
وتوقيع عقد مستشفى العدان قريباً

انساني بالدرجة األولى ولهذا 
بدأناها برعاية كبار الس����ن 
الهتمامنا بهذه الفئة ونتمنى 
ف����ي القوانني والتش����ريعات 
القادمة ان يكون بها احتضان 
أكبر جلميع الفئات، ومن خالل 
هذا االهتمام شاركنا اخواننا 
مبجلس األم����ة في موضوع 
التأمني الصحي من أجل تيسير 
اخلدمات الصحية، حيث إننا 

سباقون في هذا األمر«.
ومن جانبه، قال محافظ 
الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
إن الرعاية الصحية تأتي على 
رأس االهتمامات التي تعطيها 
احملافظة أولوية خاصة، مشددا 
على ضرورة تكاتف اجلميع 
وب����ذل اجلهود وب����ث روح 
اجلماعة في العمل وترجمته 
عل����ى ارض الواق����ع لضمان 
احلصول على أفضل الطرق 
التي حتقق جميع سبل الراحة 
املرجوة للمرضى من املواطنني 

واملقيمني على السواء.
وأشار احلمود خالل اللقاء 
املفتوح مع وزير الصحة د.على 
العبي����دي إل����ى أن احملافظة 
حترص على تلبية احتياجات 
املواطن على جميع األصعدة 
والذي يعد الهم األول والركيزة 
األساسية التي تتمحور حوله 
استراتيجياتها منذ تسلم مهام 

عملي.
وبني أن اللقاء تناول العديد 
من القضاي����ا املهمة اخلاصة 
مبجال الرعاية الطبية على 
مس����توى منطقة الفروانية 
الصحية وحتس����ني القطاع 
الصح����ي ومتابع����ة تطوير 
اخلدم����ات الصحية بش����كل 
ع����ام والوقوف عل����ى مدى 
االستعداد الطبي مبستشفى 
الفروانية واملستوصفات من 
أجل االرتقاء مبستوى تقدمي 
خدمات صحية وطبية أفضل 

ألهالي احملافظة.
كما أثنى احلمود على الدور 
اإلنساني واجلهود الكبيرة التي 
يبذلها القائمون على العمل 
الصحي بالبالد، متمنيا لهم 
التوفيق والس����داد في خدمة 
وطنهم من أجل رفعة ونهضة 

الكويت الغالية.
وعقب اللقاء، قام الشيخ 
فيصل احلمود برفقة الوزير 
العبيدي وقي����ادات وزاراته 
بعمل جولة ميدانية مفاجئة 
ش����ملت ع����ددا م����ن املرافق 
الصحية باحملافظة لالطالع 
على سير العمل بها، والوقوف 
على بعض االحتياجات في 

تلك املرافق.
وأكد احملاف����ظ أن اللقاء 

مع وزير الصحة يأتي ضمن 
سلس����لة من اللق����اءات التي 
يعقدها مع اعضاء الس����لطة 
التنفيذية متمثلة بالوزراء، 
موضحا انه اس����تقبل وزير 
الكهرب����اء واملاء واالش����غال 
العامة عبدالعزيز االبراهيم 
ووزير املواص����الت ووزير 
الدولة لشؤون البلدية عيسى 
الكندري، لوضع احتياجات 
ومطالب اهالي احملافظة امامهم 
والعمل على تذليل الصعوبات 
امام املواطنني، مش����يرا الى 
انه سيستقبل قريبا وزيري 
التربية واإلسكان، حيث انه 
يبحث معهم سد االحتياجات 
وتوفير اخلدمات االساسية 

للمواطنني واملقيمني.
وقال احلم����ود »ان زيارة 
املراك����ز الصحي����ة به����دف 
رصد آلية اجن����از املراجعني 
واملرضى باملراكز الصحية، 
واالطالع عن قرب على ابرز 
املعوق����ات التي تق����ف امام 
املرض����ى وماهية طلباتهم«، 
مطالبا وزارة الصحة بإنشاء 
ادارة خاص����ة داخل املنطقة 
الصحية بالفروانية أس����وة 
بإدارة العالج باخلارج، على 
ان تكون ادارة مختصة بإجناز 
معامالت قاطن����ي احملافظة 
بداخل املستشفيات العامة، 
خصوصا مستشفى الفروانية 
واملراك����ز الصحي����ة التابعة 
للمنطقة، الفت����ا الى انه قدم 
ملفا متكامال حول ابرز املشاكل 
واملعوقات التي تواجه سكان 
احملافظة الى وزير الصحة، 
باالضاف����ة ال����ى التصورات 
املناسبة واالقتراحات املقدمة 
من احملافظ واهالي الفروانية 
بشكل عام، وقال احلمود ان 
اللقاءات ستستمر مع القيادات 
في وزارة الصحة، ال س����يما 
مع الوكالء املساعدين ومدير 
منطق����ة الفروانية الصحية 
د.جم����ال الس����لطان ومدير 
مستشفى الفروانية د.حمود 
الزعب����ي، فضال عن الطواقم 
الطبية والهيئات التمريضية 
األخرى، مبين����ا ان املجاملة 
مرفوضة فيما يتعلق باخلدمات 
الصحية، مشيدا بالتعاون من 
قبل قيادات الوزارة وجتاوبهم 
مع املطالب واملناشدات وبحث 
اوجه القصور ان وجدت، مؤكدا 
العمل بكل اخ����الص وتفان 
حتت راية صاحب الس����مو 
االمير وسمو ولي عهده االمني 
وسمو رئيس الوزراء، داعيا 
اجلميع الى التعاون وحتقيق 
مطالب االهالي وتذليل العقبات 

امامهم.

يحتوي على جميع األقسام 
الطبية وليس فقط األقس����ام 
العامة كما كان في الس����ابق، 
من باطنية وجراحة وأطفال 
ووالدة، وإمن����ا أصبح يضم 
أقسام متكاملة للعظام والعيون 
واألنف وان واحلنجرة بخالف 
اجلراح����ات الدقيقة مثل املخ 
واألعص����اب وجراحة الكلى 
واحل����روق ومبن����ى متكامل 
لألس����نان والعالج الطبيعي 
وغيرهم م����ن التخصصات، 
إضاف����ة الى ه����ذا بدأنا نلزم 
أنفس����نا بخطتن����ا اإلمنائية 
املس����تقبلية في املش����اريع 
الصحية بإنش����اء مستشفى 
الفروانية اجلديد وقد وقعنا 
العقد قبل شهرين لنزيد من 
الطاقة السريرية للمستشفى 
حيث املستشفى اجلديد يضم 
950 سريرا وهو مبنى كبير 
يضم مبنيني لألسنان والعالج 
الطبيعي جديدين، وخدمات 
العيادت التخصصية ومواقف 

للسيارات وخالفه«.
وكش����ف العبيدي عن أن 
توقيع العق����د القادم لألبراج 
سيكون من نصيب مستشفى 

العدان.
ومن جان����ب آخر وعقب 
اجلول����ة الت����ي تضمنت كال 
من مركزي الرحاب الصحي 
والعارضية اجلنوبي، أوضح 
الوزير أنه طلب عرض خريطة 
مراكز الرعاية الصحية االولية 
وتنويع اخلدمات فيها وتوزيعها 
اجلغرافي إضافة الى عملها على 
مدار الس����اعة، وقال »ان هذا 
األمر لنتمكن من اعطاء أحقية 
املواطنني واملقيمني للخدمات 
بطريقة يس����يرة وسهلة من 
حيث املبدأ تضم املنطقة 22 
مركزا ومنها ما يعمل على مدار 
24 ساعة على مدار األسبوع 
وهي 4 مراكز بينما 6 مراكز 
تعمل في فترة العطل الرسمية 
اضافة الى بع����ض العيادات 

التخصصية«.
وأضاف »ان العمل ليس 
مهنيا طبيا فق����ط وامنا هو 

حنان عبدالمعبود 

طالب محاف����ظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود وزير 
الصح����ة د. عل����ي العبيدي 
االرتق����اء ببع����ض اخلدمات 
الصحية باحملافظة وصوال الى 
ادارة مستقلة للعالج باخلارج، 
نظرا للكثافة السكانية للمنطقة 
وتيسيرا على قاطنيها لتلقي 

اخلدمة.
جاء هذا خالل اللقاء املفتوح 
حملاف����ظ الفرواني����ة ووزير 
الصحة د. علي العبيدي بديوان 
عام احملافظة بحضور قيادات 
الوزارة ومخت����اري مناطق 
احملافظة واجله����ات املعنية 
والوجهاء وأهالي احملافظة، 
باإلضافة إلى وسائل االعالم 
وعدد من املسؤولني بالوزارة، 
واستمع العبيدي الى مالحظات 
احلضور وأعرب عن امتنانه 
لدعوة محافظ الفروانية، والتي 
س����محت له بلق����اء مختاري 
الفرواني����ة وممثل����ي أهالي 
احملافظة لالستماع الى مشاكل 
املنطقة فيما يخص اخلدمات 
الصحية ومالحظاتهم وتدوينها 
بحضور قياديي وزارة الصحة 
ومسؤولي اخلدمات الصحية 

في املنطقة.
وقال العبيدي »س����معنا 
الكثير من املالحظات، وسنتخذ 
اإلجراءات الالزمة للتعديل إن 
كان هناك خطأ أو تقصير في 
مجال معني وتطوير اخلدمات 
املوجودة لتسهيل اإلجراءات 
الصحية للمواطن واملقيم بهذه 

املنطقة. 
وعن منطق����ة الفروانية 
الصحي����ة أكد وج����ود طفرة 
صحية بها خالل الس����نوات 
العشر األخيرة، مبينا أن بداية 
عمله املهن����ي كانت مبنطقة 
الفروانية التي يعرفها جيدا 
من حيث التركيبة والكثافة 
السكانية واخلدمات املقدمة 
آنذاك، مستدركا أنه وبعد مرور 
10 سنوات تطورت اخلدمات 
الصحية واتس����عت األقسام 
الطبية وزادت األدوية واألجهزة 
وحتس����نت خدمات العناية 
املركزة والعالج الطبيعي، الفتا 
أنه خالل الثالث سنوات األخيرة 
عل����ى وجه الدق����ة مت افتتاح 
مبنى جدي����د كبير للعيادات 
اخلارجية يضم عددا كبيرا من 
العيادات التخصصية املختلفة 
وأصبح املريض باملنطقة يتلقى 
خدماتها داخل عيادات املبنى 
دون اللجوء الى الذهاب إلى 
عيادات مبناطق أخرى بعيدة، 
كما مت افتتاح توسعة احلوادث 
منذ أقل من سنة، حيث أصبحت 
أس����رة احلوادث بالفروانية 
تصل الى 50 سريرا، ويشمل 
حوادث وطوارئ وأقسام أكثر 
تخصصية، وهذا هو الهدف 
األساسي ايصال اخلدمة الى 
املواط����ن واملقيم في منطقته 
لتلقي اخلدم����ات خاصة في 
حاالت الط����وارئ، ولهذا فان 
مركز البح����ر للعيون يقدم 
خدمات حوادث العيون لكافة 
املناطق اال أنن����ا قمنا بعمل 
قس����م للعيون ف����ي اجلهراء 
والفروانية وغيرها، وكذلك 

األقسام األخرى.
وأردف الوزي����ر العبيدي 
»مستش����فى الفروانية اآلن 

د.علي العبيديالشيخ فيصل احلمود

العوضي: عيادة التشخيص السريع لسرطان الثدي 
استقبلت 3 مريضات أول أيامها بالعمل

وأشار إلى أن املركز لدية جهاز 
طبي حديث تتجاوز تكلفته 
250 ألف دينار، يعد الوحيد 
على مستوى الكويت، يتصل 
مع جامعة األميرة مارغريت، 
لتأكيد التشخيصات في املركز 
عن طري����ق نس����خ النتائج 
واعادة قراءته����ا. وفي كلمة 
ألقاها العوضي نيابة عن راعي 
الورشة وزير الصحة د.علي 
العبيدي، قال: ان هذا البرنامج 
التدريبي يعتبر ثمرة للتعاون 
الطب����ي ب����ني وزارة الصحة 
ومستشفيات األميرة مارغريت 
بكندا، مؤكدا أنه يعد إضافة 
متميزة للمبادرات املشتركة 
بني اجلانبني لتبادل اخلبرات 
التدريب  وتوفي����ر ف����رص 
والتعلي����م املس����تمر والذي 
يؤدي إلى التحسني املستمر 
الرعاي����ة الصحية  جل����ودة 
الس����رطان،  املقدمة ملرضى 
موضح����ا أن البرنامج يتيح 
الفرصة للمشاركني لالطالع 
واإلملام بأحدث املستجدات في 
مجال علم األنسجة باملختبرات 
ودوره في التشخيص الدقيق 

واملبكر لألنواع املختلفة من 
السرطان، مما يتيح الفرصة 
للتدخل العالجي في املراحل 
األولى من املرض ويزيد من 
التام والتمتع  الشفاء  فرص 

بجودة احلياة.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
الورشة د.أحمد الصراف إن 
التدريبي لورش����ة  احملتوى 
العم����ل يتضمن أح����دث ما 
توصل إليه العلم للتشخيص 
النسيجي حلاالت السرطان 
املختلفة مع اعطاء اهتمام أكثر 
لسرطان الثدي والليمفوما، اذ 
إنها من األنواع الشائعة في 
الكويت، مؤك����دا أن التعاون 
املش����ترك وتبادل اخلبرات 
مع مرك����ز األميرة مارغريت 
للس����رطان بكندا، س����يعود 
بالفائدة على مرضى السرطان، 
وذلك عن طريق التشخيص 
الدقيق والسريع لتلك احلاالت 
مما يتي����ح الفرصة للتدخل 
العالجي في مراحله األولى، 
وبالتالي التقليل من املضاعفات 
والوفيات األعباء املترتبة على 

اإلصابة باملرض.

أو  مغناطيس����ي وماموغرام 
فحص اكلينيكي وكذلك أخذ 
العينة، وبعد 48 ساعة يتم 
تسلم نتيجة الفحوصات سواء 

بالنفي أو التأكيد.
وقال: مدة التشخيص هذه 
هي تقريبا نفس املوجودة في 
كندا وأميريكا وأوروبا، وهذا 
اجناز يحسب ملركز الكويت 
ملكافحة السرطان، وحصاد 
عمل مشترك استمر لسنوات 
بني الفري����ق الطبي الكويتي 
الذي يضم  الكندي  والفريق 
16 طبيبا متخصصا يعملون 
معنا منذ أكثر من 4 سنوات، 

حنان عبدالمعبود

أكد مدي����ر مركز الكويت 
الس����رطان د.أحمد  ملكافحة 
العوضي على بدء استقبال 
عيادة التش����خيص السريع 
ألمراض سرطان الثدي لدى 
افتتاحها  النس����اء والتي مت 
باملرك����ز من����ذ أي����ام قالئل، 
مشيرا الى أنها استقبلت في 
الي����وم األول 3 حاالت، الفتا 
إلى أن العيادة تختصر فترة 
التشخيص من 4 أسابيع الى 

يومني فقط.
جاء ه����ذا ضمن تصريح 
للعوضي على هامش افتتاحه 
مس����اء أول من امس ورشة 
العمل األولى املش����تركة بني 
الكويت  مختب����رات مرك����ز 
ملكافح����ة الس����رطان ومركز 
األميرة مارغريت للسرطان 
في كندا، والذي أقيم في فندق 
ميسوني بحضور نخبة من 
املتخصصني في هذا املجال، 
وأوضح أن العيادة تستقبل 
املرضى في اليوم األول فتجري 
جميع الفحوصات، من رنني 

)هاني عبداهلل( د. أحمد العوضي مكرما د. أحمد الصراف  

الصراف: أورام 
الثدي والليمفوما 

أكثر األنواع 
الشائعة لألورام 

في الكويت

احلمود: ضرورة 
االرتقاء باخلدمات 

الصحية باحملافظة 
وصواًل إلى إدارة 
مستقلة للعالج 

باخلارج

ملف متكامل 
حول املشاكل 

واملعوقات التي 
تواجه سكان 

احملافظة إضافة 
إلى التصورات 

املناسبة 
واالقتراحات أمام 

الوزير
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الناصر: أنشطة 
املهرجان تشمل 132 

مسابقة هذا العام 
منها مسابقة البيرق 
التي تقام ألول مرة 

في الكويت 

انطالق مسابقة 
هجيج اإلبل 4 فبراير 

املقبل

أكد بدء التسجيل في جميع املسابقات استعداداً النطالق فعاليات املهرجان 20 ديسمبر املقبل.. والقرية تضم 6 متاحف لدول مجلس التعاون

شرار تفّقد قرية صباح األحمد التراثية: مسابقات »املوروث الشعبي« 
هذا العام متميزة ونتوقع زيادة أعداد املشاركني من دول اخلليج

س���تكون اجلوائز مقدمة من 
صاحب السمو األمير ألصحاب 
املراكز ال���� 15 األولى، حيث 
سيحصل أصحاب املراكز ال� 10 
األولى على سيارات والباقون 
جوائز نقدية، معلنا عن عمل 
احتفاالت أسبوعية ستقدمها 
الدول اخلليجية تتضمن فقرات 
للموروث الشعبي إضافة إلى 
وجود فقرات وعروض مختلفة 
يومي اجلمعة والسبت من كل 
أسبوع مقدمة من وزارة اإلعالم 
وخدمات سياحية أخرى، الفتا 
إل���ى ان الدعوة عامة جلميع 
املهتمني بالت���راث واملوروث 

الشعبي.
ونيابة عن جميع أصحاب 
اإلبل واخليل والبحارة ش����كر 
الناصر صاحب السمو األمير 
على رعايته ودعمه لتراث اآلباء 
واألجداد والعم����ل للمحافظة 

عليه.
اجلدير بالذكر ان املوروث 
الشعبي يشمل مسابقات مزاين 
وهجيج اإلبل ومزاين األغنام 
بأنواعها ومسابقات الصقور 
وسباق القدرة والتحمل للخيول 
الهجن باإلضافة  ومس����ابقات 
الفنية واملسابقات  الفرق  الى 

الثقافية.

ان  الناص���ر:  وأض���اف 
التسجيل في مسابقات املوروث 
بدأ منذ امس ويس���تمر ملدة 
20 يوما ابتداء من الساعة 8 
صباحا وحتى 7 مساء، موضحا 
تسجيل 52 شخصا في اليوم 
األول، وفيما يتعلق بهجيج 
اإلبل، أش���ار الى أن مسابقة 
هجيج اإلبل ستنطلق يوم 4 
فبراير املقبل يتخللها عدد من 
املفاجآت للمتسابقني، حيث 

الشعبي تختلف عن كل عام، 
حيث حتتوي على 132 مسابقة 
أضيف عليها عدد من املسابقات 
اجلديدة كمسابقة البيرق التي 
تق����ام أول مرة ف����ي الكويت، 
إضافة إلى مس����ابقات البعير 
وإنتاجه ومس����ابقة الصقور 
وطلع احلبارى وهدهدة احلمام 
ومسابقة أخرى لألغنام، الفتا 
إلى وج����ود جوائز قيمة مثل 

السيارات و60 جائزة أخرى.

التعاون إلخراج  الى  والكتاب 
ما هو مهم وضروري من تقارير 
وأبح����اث ودراس����ات تتعلق 
الش����عبي اخلليجي،  بالتراث 
موضحا عرض أفالم وثائقية 
خاصة عن الفعاليات الشعبية 

في قاعات مخصصة لذلك.
وبدوره، قال نائب رئيس 
جل����ان املس����ابقات املوروث 
الش����يخ صباح فهد  الشعبي 
الناصر ان مسابقات املوروث 

وركوب اخليل واإلبل عالوة على 
حلبة للسيارات والتي ستعطي 
االستمتاع للزائرين واملواطنني 
اخلليجيني بشكل عام، داعيا 
املهمت����ني وأصحاب املقتنيات 
اخلاصة للمش����اركة بالقرية 
التراثية املفتوحة للجميع، مبينا 
تخصيص جناح ألصحاب اآلثار 
والتحف اخلاصة والتي يرى 
صاحبها انها مناسبة للعرض 
عل����ى املواطن����ني واجلمهور 
إضافة إلى دعوة أصحاب املهن 
اليدوية لتقدمي وعرض بعض 
من فنونهم اليدوية للجماهير 

الزائرة.
وتاب����ع: يوجد قس����م آخر 
مختص بعمل التقارير واألبحاث 
والكتابات اخلاصة باملوروث 
الش����عبي، داعي����ا املختصني 

املختلفة وعروض للموروثات 
الش����خصية والعامة،  واآلثار 
مشيرا إلى احتواء القرية هذا 
الع�����ام على عدد م����ن املباني 
املختلف�������ة أهم�ه�ا 6 متاحف 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
وأس����واق حت����وي عروض����ا 
للموروثات الش����عبية إضافة 
إلى مبان����ي اخلدمات واملرافق 

الضرورية.
وتوقع ان يكون اإلقبال على 
القرية هذا العام مرتفعا في ظل 
وجود فعاليات متنوعة بشكل 
كبير، حيث سيكون للموروث 
الشعبي صدى متميز خاصة بعد 
تفاعل املواطنني خالل األعوام 
املاضية، معلنا إضافة املزيد من 
املتاحف واألسواق وقرية خاصة 
باألطفال ورياضة صيد الصقور 

عبداهلل العليان

تفقد املستشار في الديوان 
األميري محمد ضيف اهلل شرار 
الش����يخ صباح األحمد  قرية 
التراثية بحضور نائب رئيس 
جلان مسابقات املوروث الشعبي 
الناصر،  الش����يخ صباح فهد 
حيث اطلع على جاهزية القرية 
لفعاليات مهرج����ان املوروث 
اخلليجي التراثي املقرر إقامته 

في 20 ديسمبر املقبل.
ودع����ا ش����رار املواطن����ني 
الش����عبي  واملهتمني بالتراث 
وأصح����اب املقتنيات اخلاصة 
الى املشاركة في فعاليات قرية 
الشيخ صباح األحمد التراثية، 
معلنا بدء التسجيل في جميع 
أنواع املس����ابقات منذ صباح 
الفعاليات  أمس، حيث تب����دأ 
املقبل وملدة  يوم 20 ديسمبر 
90 يوما حتت رعاية سامية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأشار شرار خالل جولته 
صباح أمس في مباني وأروقة 
القري����ة الواقع����ة بالقرب من 
الكيلو 59 على طريق الساملي 
ال����ى أن القرية ف����ي هذا العام 
تختلف عن بقية األعوام بتنوع 
املسابقات وتعددها إضافة إلى 
حجم اجلوائز املرتفع وزيادة 
املش����اركني فيها م����ن كل دول 
مجلس التعاون اخلليجي، مبينا 
ان القرية التراثية ستضمن هذا 
العام مسابقات خاصة باإلبل 
واخليول والصقور واألغنام 
اليدوية  إلى األعم����ال  إضافة 

الشيخ صباح فهد الناصر متحدثا

جانب من أعمال ترميم مسجد القرية

شرار مصافحا أحد املشاركني

مبنى قرية الشيخ صباح األحمد التراثية

عدد من املشاركني يسجلون في مسابقة األغنام أمس

..وخالل جولة تفقدية داخل القرية                                                                                         )قاسم باشا( شرار متحدثا لوسائل اإلعالماملستشار محمد شرار والشيخ صباح فهد الناصر يتفقدان قرية الشيخ صباح األحمد التراثية

وزارة الـــــدفــــــاع
رئــا�ســـة الأركـــان العــامــة للـجــيـ�ش

هيئة الإدارة والقوى الب�سرية - مديرية التجنيد والتعبئة العامة

اإعالن دورة تطوع باجلي�ش الكويتي

– رئا�سة الأركان العامة للجي�ش )هيئة الإدارة والقوى الب�سرية=( عــن فتــح  تعلن وزارة الدفاع 

باب التطــوع ب�سـرف اخلدمة الع�سكرية من حملة �سهادة الدبلوم وحملة �سهـادة الثانويـة العامـة 

وحملـة �سهـادة ال�سف الثامن اإىل ال�سف احلـادي ع�ســر ، وعلـى الراغبيـن يف التطـوع مراجعـة 

هيئـة الإدارة والقــوى الب�سريــة – مديريــة التجنيـد والتعبئـة العامـة )فرع جتنيد املتطوعني( 

اأثناء الدوام الر�سمي اإعتباراً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن وملدة اأ�سبوعني .

اأوًل: ال�سروط الـعــامـة:

1-  اأن يكون املتطوع كويتي اجلن�سية.
2- اأن يكون املتطوع قد اأمت من العمر 18 عامًا ومل يتجاوز 26 عامًا.

3- اأن يكون الئقًا �سحيًا للخدمة الع�سكرية.
4- اأال يقل طول قامته عن 160 �سم .

5- اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك .
6- اأن يجتاز الطالب املقابلة ال�سخ�سية . 

7- اأال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية اأو جرمية خملة بال�سرف واالأمانة مامل يكن قد رد اإليه اعتباره.
8- اأال يكون قد �سبق ف�سله من اخلدمة لدى اأية جهة حكومية بحكم اأو بقرار تاأديبي نهائي.

9- اأن يح�سر املوظف ا�ستقالته من جهة عملة اإذا مت قبوله نهائيًا. 

ثانيًا: امل�ستندات املطلوبة:

1- اجلن�سية الكويتية االأ�سل + 3 �سور عنها.
2- البطاقة املدنية االأ�سل  + 5 �سور عنها.

3- �سهادة امليالد االأ�سل + 3 �سور عنها.
4- اآخر �سهادة درا�سية حا�سل عليها وم�سدقة من وزارة الرتبية  + 3 �سور عنها.

5- كتاب من ديوان اخلدمة املدنية ملن اأكمل �سن 18 عامًا.
6- �سهادة ملن يهمه االأمر من التاأمينات.

7- �سهادة ملن يهمه االأمر من الهيكلة والقوى العاملة.
8- �سورة عن جن�سية الوالد + �سورة عن جن�سية الوالدة.

9- اإذا كان الوالد متوفى فيجب اإح�سار �سهادة الوفـــاة.
10- عدد )8( �سور �سخ�سية مقا�س 4 × 6 بغرتة وعقال غري جانبية ولي�ست فورية وبدون حلية.

11- املتزوج اإح�سار عقد الزواج االأ�سلي + �سورة عنه و�سورة عن جن�سية الزوجة .
12- عند تقدمي امل�ستندات يجب مراعاة اأن تكون �ساحلة و�سارية املفعول وعلى ورقة عادية.

ثالثًا: بيـانـات عـن الدورة:

1- مينح املتطوع رتبة ع�سكرية بعد التخرج ح�سب موؤهله الدرا�سي.
2- مينح املتطوع مكافاأة مالية اأثناء الدورة.

3-يوفد املتطوع خارج البالد لدورات تخ�س�سية بعد التخرج من الدورة.

لالإ�ستف�سار : مبا�سر: ت: 24830858 بدالة: 24847400 - / داخلي: 61348
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شقق جديدة لإليجار
بال�ســــامليـــة

قطعة )3(

�ســــارع يو�ســــف القنــــاعـــــي

66633075
99633114

> 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�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

إطالق مهرجان حتطيم األسعار في تعاونية هدية اليوم
من احلصول على السلع أو 

االستفادة منها.
 وفي إط����ار متصل قال 
اجل����ال إن جمعي����ة هدية 
التعاونية كان لها الس����بق 
الع����ام احلالي ف����ي إطاق 
مهرجان البر الذي مت تنظيمه 
للسنة الثالثة على التوالي، 
بخصوم����ات وتخفيضات 
وأسعار مناس����بة جلميع 
عشاق التخييم، موضحا أن 
املهرجان مستمر حتى نهاية 
املوس����م بحضور شركات 
متخصصة وصاحبة خبرة 

واسعة في هذا املجال.
 واضاف أنه مت تخصيص 
الدور  مس���احة كبيرة ف���ي 
االرضي من اجلمعية الرئيسية 

لتقدمي كميات كبيرة وتشكيلة 
التي  واس���عة من األصناف 
البر  إليها عش���اق  يحت���اج 
إلى إفساح املجال  باإلضافة 
امام املنافسة وتقدمي العروض 

املميزة واألسعار املخفضة.
 وتابع أنن���ا في جمعية 
هدي���ة التعاونية حريصون 
دائما على تق���دمي كل ما هو 
جدي���د، كاش���فا النقاب عن 
االتفاق مع إح���دى كبريات 
الشركات على دعم مجموعة 
واسعة من أصنافها وتقدمي 
س���يارة هدية يتم احلصول 
عليها عبر سحب يشارك فيه 
جميع املستهلكني احلاصلني 
على مشتريات من منتجات 

الشركة املعنية.

شهريا، وذلك بعد أن مت االتفاق 
مع كب���رى الش���ركات على 
تقدمي أصنافها بتخفيضات 
مميزة وطرح كميات كبيرة 
منها، مش���يرا إلى أن السلع 
املعروضة مت اختيارها بعناية 
فائقة بعد بيانات كشفت حجم 
اإلقبال والدوران في األسواق 

والفروع.
 وب���ني أن���ه مت توفي���ر 
كميات من السلع واألصناف 
املختلفة لتغطية اإلقبال الكبير 
املتوقع من قبل املس���تهلكني 
املهرجان وذلك حتقيقا  على 
ب���ني اجلمعية  للتش���اركية 
واملس���اهمني وأبناء املنطقة 
اتخاذ جميع  وروادها، م���ع 
البقاالت  التدابير ملنع جتار 

محمد راتب

أكد رئي���س مجلس إدارة 
جمعية هدية التعاونية مشعل 
اجل���ال أن مهرجان حتطيم 
األسعار املزمع إطاقه اليوم 
األربعاء س���يضم مجموعة 
كبيرة من الس���لع األساسية 
واالس���تهاكية بتخفيضات 
متنوعة ومدروس���ة، داعيا 
جميع الراغبني في احلصول 
على األصناف املميزة للتوافد 
إلى السوق املركزي واحلصول 
على السلع خال األيام الثاثة 

املقبلة.
 وكشف اجلال في تصريح 
صحافي عن أنه سيتم إطاق 
مهرجانات لتحطيم األسعار 

 مشعل اجلالل

السفير االردني محمد الكايد يقدم التهاني 

السفير االملاني اوجني فولفات ود. مساعد الهارون خالل االحتفال  )محمد خلوصي( 

والكوي����ت، كما يش����هد 
العام ذك����رى مرور  هذا 
أربعني عاما من الشراكة 
الكويت  االقتصادية بني 
والشركة األملانية العريقة 

»داينمار«.
 واضاف ان هذا العام 
شهد أحداثا رياضية مثيرة 
فقد الحظت تعاطفا كبيرا 
لدى الشعب الكويتي مع 
منتخب بادي لكرة القدم 
الذي فاز بالبطولة، وفي 
بداي����ة هذا الع����ام أيضا 
حض����ر للكوي����ت فريق 
باي����رن ميون����خ وقابل 
نادي الكوي����ت، كما كان 
هناك فارس أملاني مشارك 
في بطولة سباق اخليل 
األخيرة في الكويت، وهذا 

خالل االحتفال مبرور 50 عاماً على العالقات مع الكويت

فولفات: بدء الدراسة في املدرسة 
األملانية بالكويت سبتمبر املقبل

يوض����ح أن هناك الكثير 
من األمور التي تربط بني 

البلدين.
افتتاح مدرسة   وعن 
املانية في الكويت بني انهم 
»ينتظرون افتتاح املدرسة 
األملاني����ة والتي س����تبدأ 
الدراس����ة بها ف����ي بداية 
املوس����م الدراسي املقبل 

في سبتمبر القادم«.

بيان عاكوم

 شدد السفير االملاني 
لدى الباد اوجني فولفات 
على اهمية العاقات التي 
ب����اده بالكويت،  تربط 
مش����يرا الى ان االحداث 
املتتالية في العالم زادت 
من قوة العاقات الثنائية 
حيث شهد زيارات متبادلة 
على أعلى مس����توى بني 
البلدين كانت  مسؤولي 
آخرها زيارة رئيس مجلس 
األمة ألملانيا بناء على دعوة 
رئيس البرمل����ان األملاني 
النائب  وس����بقته زيارة 
األول لرئي����س مجل����س 
الوزراء وزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في 
مايو املاضي الذي التقى 
وزير اخلارجية األملاني 
فرانك فالتر ش����تاينماير 
والتي أظهرت مدى التوافق 
بني البلدين حول املسائل 

السياسية املهمة.
وخال احلفل املوسيقي 
الذي نظمته السفارة مساء 
اول من ام����س في منزل 
السفير في مشرف مبناسبة 
الذكرى اخلمسني القامة 
العاقات الثنائية بني باده 
والكويت والتي تصادفت 
مع مرور 25 سنة على هدم 
جدار برلني والذي احياه 
الفنان العاملي سيباستيان 
شونكي بحضور رؤساء 
البعثات الديبلوماس����ية 
املعتم����دة ل����دى الكويت 
قال فولفات »ان مصالح 
املانيا والكويت املشتركة 
توافقت على أن االستقرار 
السياسي يتماشى جنبا 
إلى جنب مع االس����تقرار 

االقتصادي«.
ان  الى  ولفت فولفات 
لديه تواريخ مهمة تظهر 
مدى قوة وعمق العاقات 
ب����ني بلدينا حي����ث اننا 
نحتفل بالذكرى اخلمسني 
إلقامة العاقات بني أملانيا 

السفير الفرنسي مباركا 

الفنان سيباستيان شونكي يؤدي احدى الوصالت املوسيقية 

افتتحت أعمال الدورة الـ 31 ملجلسي وزراء الشؤون االجتماعية وشؤون العمل في دول »التعاون«

الصبيح: ال توجّه لتقليص أعداد العمالة الوافدة في الكويت

فالعوملة وتأثيراتها اإليجابية 
والسلبية على دولنا أدت إلى 
آثار واضحة وملموسة  ترك 
على الطفولة وتنشئتها وعلى 

األسرة ومتاسكها وقيمها.
من جانبها، أشادت وزير 
التنمية االجتماعية في مملكة 
البحرين د.فاطمة البلوش���ي 
املبذولة  في كلمتها باجلهود 
في الدورة السابقة الجتماعات 
وزراء الشؤون في دول مجلس 
التعاون والتي اس���تضافتها 
مملك���ة البحري���ن، حيث مت 
ق���رارات مهمة  اتخاذ  خالها 
أبرزها مناقش���ة  ومصيرية 
تأسيس جلنة وزراء الشؤون 
االجتماعي���ة بحي���ث تتبع 
األمان���ة العامة لدول مجلس 
التع���اون اخلليجية، وأيضا 
التوصية بعمل دراسة شاملة 
لتطوير عمل املكتب التنفيذي 
العمل ووزراء  ملجلس وزراء 
الش���ؤون االجتماعية لدول 
اخلليج العربية وطرح تنفيذ 
مشروعات خليجية مشتركة 

في املجاالت االجتماعية. 
الى ان  البلوشي  وأشارت 
التحدي���ات التي تواجهنا في 
التنمية والش���ؤون  وزارات 
االجتماعية املعنية بالدرجة 
األول���ى باألم���ن االجتماعي 
واملواطن���ة اخلليجية التزال 
كبيرة، خاصة في ظل األوضاع 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
التي تس���ود منطقتنا، والتي 
جتعلها أكث���ر تعقيدا، فنحن 
نقدم خدماتنا لقطاعات كثيرة 
ف���ي املجتم���ع، غالبيتها من 
الفئات الضعيفة واملهمش���ة 
من ذوي اإلعاقة وكبار السن 
واألطفال واألس���ر احملتاجة، 
ف���إن وضع برامج  وبالتالي 
تواكب تلك التحديات ملواجهة 
العميقة  املشاكل االجتماعية 
للفقر والبطال���ة والتهميش 
االجتماعي أصب���ح ضرورة 

حتمية وعاجلة.
وفي سياق متصل، قال مدير 
التنفيذي ملجلس  عام املكتب 
وزراء العم����ل ب����دول مجلس 
انه ال  التعاون عقيل اجلاسم 
ميكن احلديث عن التنمية دون 
اإلشارة الى قوة العمل ودورها 
احلاسم في حتريك ودفع عجلة 

اإلنتاج، مشيرا الى ان من أهداف 
الدورة احلالية تعزيز أسواق 
العمل بدول التعاون من خال 
خلق املزي����د من فرص العمل 
الائق وحتسني ظروفه، الفتا 
الى ان الدورة احلالية للمجلس 
القضايا  تتناول ع����ددا م����ن 
واحمل����اور املهمة، في مقدمتها 
توفي����ر فرص عمل مناس����بة 
الى س����وق  الداخلني  ألبنائنا 
العمل، ورفع القيود التي حتد 
من تنقل العمالة الوطنية بني 
دول مجلس التعاون، مشيرا الى 
ان الظروف الدولية تستدعي 
التي  مناقش����ة الضغوط����ات 
تتعرض له����ا دولنا في مجال 
تشغيل العمالة الوافدة املؤقتة 
والتي غالبا ال تستند الى وقائع 

احلقيقة على األرض.
وأوضح ان الدورة تضمنت 
وثائق مهمة من أبرزها التقرير 
الذي مت إعداده بدعم مادي وفني 
من قبل وزارة العمل في دولة 
اإلمارات حول مرونة أسواق 
العمل وتنقل العمالة الوافدة 
العمل اخلليجية،  في أسواق 
الى جانب دراس���ة قانونية 
حتليلي���ة أخرى حول العمل 

اجلبري واالجتار بالبشر.
وفيما يتعلق بذوي اإلعاقة، 
قال اجلاسم: من منطلق حرصنا 
على أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
قام املكتب التنفيذي باختيار 
برنامج عمل خاص من شأنه 

دمج ذوي اإلعاقة باملجتمع.
أكد  وفي س���ياق متصل، 
مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة جمال الدوسري جناح 
اجتماعات وزراء ووكاء العمل 
بدول »التعاون« في الوصول 
ال���ى ع���دد م���ن التوصيات 
املهمة، مش���يرا ال���ى ان أبرز 
تل���ك التوصيات ه���ي إلزام 
كل من القطاع العام والقطع 
اخلاص بتوظيف نسبة محددة 
من ذوي اإلعاقة بقطاعاتهما، 
مشيرا الى ان األمر سيتطلب 
متابعة ومراقبة تلك النسبة 
لضم���ان توظيفهم، الفتا الى 
تك���رمي أصح���اب القطاعات 
امللتزم���ة بتوصيات توظيف 
ذوي اإلعاق���ة خ���ال افتتاح 
اجتماعات وزراء العمل بدول 

التعاون خال العام املقبل.

لتحقيق أعلى معدالت توطني 
الوظائ���ف ورفع قيمة العمل 
في نفوس املواطنني، وتدرك 
جيدا انه ال ميكن إجناز تنمية 
مستدامة دون مشاركة حقيقية 
من القطاع اخلاص والذي يجب 
أن يكون له الدور االقتصادي 
التنموية،  األكبر في املسيرة 
مش���ددة عل���ى مد جس���ور 
التعاون والثقة مع شركائنا 
في القط���اع اخلاص من أجل 
سد الفجوات املتعلقة بنسب 
العمالة الوطنية وظروف العمل 
ووسائل اإلنتاج، موضحة ان 
اإلفادة  الكويت حترص على 
من اجلهود املبذولة واملنجزات 
التي حتققت في قطاع العمل 

في دول اخلليج.
وبين���ت، خ���ال كلمتها 
في افتت���اح اجتماعات وزراء 
الشؤون االجتماعية، ان تلك 
الدورة تأتي في ظل عالم سريع 
التغير، م���ا يعكس تطورات 
األوضاع التي تشهدها املنطقة 
عل���ى الصعيدي���ن اإلقليمي 
والدولي وخاصة فيما يتعلق 
باجلوانب االجتماعية، ملا لها من 
انعكاسات وتأثيرات مباشرة 
عل���ى مجتمعاتنا اخلليجية، 
مما يتطلب منا نظرة متعمقة 
آليات  ووقوفا ج���ادا إليجاد 
مش���تركة وفعالة قادرة على 
التفاعل مع ه���ذه التطورات 
والتعامل مع آثارها على نحو 
يجسد آفاق تعاوننا للحفاظ 
على مجتمعاتنا ولدعم أسس 
أمنها واستقرارها االجتماعي 
ويحت���م علين���ا مراجع���ة 
البرامج والسياسات واخلطط 
الت���ي من ش���أنها أن تواكب 
املتغيرات وترقى مبس���توى 
التنمية وآلياتها ومتطلباتها 
املتعددة، وذلك لتوحيد الرؤى 
االجتماعي���ة والسياس���ات 
القطاعي���ة  االجتماعي���ة 
الس���ن  للتعاوني���ات وكبار 
والطفولة غير املتكيفة وغيرها 
حت���ت املنظوم���ة اخلليجية 
الت���ي تس���تهدف  الواح���دة 
وحدة املوق���ف اخلليجي في 
احملافل الدولية، ومن ثم فإن 
قضايا الطفل واألسرة تشكل 
محور اهتم���ام أكبر ومتزايد 
ضمن منظومتنا اخلليجية، 

كريم طارق

نف���ت وزي���رة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هن���د الصبيح اي 
توجه بشأن تقليص العمالة 
الوافدة في الكويت، مش���يرة 
ال���ى ان اجتماع وزراء العمل 
بدول التعاون لم يتم فيه طرح 
أو تقليص  قضية تخفي���ف 
أعداد العمال���ة الوافدة بدول 

التعاون.
جاء ذل���ك ف���ي تصريح 
صحاف���ي له���ا عل���ى هامش 
اجتماعات الدورة ال� 31 ملجلسي 
وزراء الش���ؤون االجتماعية 
ووزراء ش���ؤون العمل بدول 
التع���اون اخلليجي،  مجلس 
والذي أقيم مساء أمس وأول 
من أمس في فندق شيراتون 

الكويت.
وأوضح���ت الصبي���ح ان 
التوجه يسعى الى تقنني نسبة 
العمالة فيما يتعلق باجلنسيات 
املختلفة مع مراعاة التركيبة 
السكانية للكويت، الفتة الى 
حاجة الكويت الى أعداد كبيرة 
الواف���دة لتنفيذ  العمالة  من 
العديد من املشروعات التنموية 
احليوية وخطط التنمية الى 

جانب املشاريع الكبرى.
 وفيما يتعل���ق باجتماع 
وزراء العمل، قالت: ان االجتماع 
ال� 31 لوزراء العمل سيناقش 
القضايا املختلفة  العديد من 
وهي ح���وار أبوظب���ي الذي 
س���ينطلق ف���ي الكويت غدا، 
الى جانب مناقشة توصيف 
املهن وتدريب العمالة الوافدة 

وقضية االجتار بالبشر.
وأضافت في كلمتها خال 
افتت���اح اجتماع���ات وزراء 
العمل عل���ى ضرورة تضافر 
اجله���ود والتعاون في مجال 
العم���ل لتحقي���ق املزيد من 
التي  اإلجنازات واإلصاحات 
تعود باخلير على مجتمعنا 
اخلليجي وحتقيق طموحات 
الى جانب االرتقاء  املواطنني 
البش���رية  التنمية  مبعدالت 
واالقتصادية، مشيرة الى ان 
الكويت كباقي شقيقاتها بدول 
املجلس تول���ي اهتماما بالغا 

الصبيح تلقي كلمتها خالل االفتتاح  )هاني عبداهلل( هند الصبيح متوسطة عددا من وزراء الشؤون االجتماعية والعمل اخلليجيني 

الكويت بحاجة 
إلى أعداد كبيرة 

من العمالة لتنفيذ 
املشروعات 

التنموية احليوية

ضرورة تضافر 
اجلهود والتعاون 

لتحقيق طموحات 
املواطن اخلليجي

ال ميكن إجناز 
تنمية مستدامة 

دون مشاركة 
حقيقية من القطاع 

اخلاص

قضايا الطفل 
واألسرة تشكل 

محور اهتمام أكبر 
ومتزايد ضمن 

منظومتنا اخلليجية
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جنتي: تشكيل 
رابطة الصداقة 

الكويتية ـ اإليرانية 
حلم شعبي طال 

انتظاره منذ 
عقود

الظفيري: التحرك 
الشعبي سيؤثر إيجابًا 

على نوعية وشكل 
العالقات السياسية 

بني البلدين

العوضي: الوفود 
الشعبية تقطع 

الطريق أمام كل من 
يحاول إثارة الفتنة 

بني البلدين

الراشد: لقاءات مع 
كبار املسؤولني 
اإليرانيني لفتح 

آفاق جديدة في 
العالقة بني البلدين 

الصديقني

صاحب السمو وّفر 
في الكويت جميع 
اخليرات الطبيعية 

من كل بلدان 
العالم وهو ما يندر 
وجوده في أي بلد 

آخر

الكذب يكمن في 
اإلعالم العربي 

بنسبة أعتقد
أنها %99.9

املفكر الكويتي 
وليد السلطان 

ابتكر بدائل طبيعية 
للمساعدة على 

الشفاء من جميع 
األمراض

األرض أم اجلميع 
وفيها الدواء لكل 

داء

القريب  االجتماعي على املدى 
والبعي���د إضافة إلى تش���كيل 
جلان فرعية تختص كل واحدة 
منها بجانب معني من األنشطة 

املختلفة.
وذك���ر العوضي أن أعضاء 
الرابطة تشكلت من أشخاص 
ف���ي مجاله وهي  مؤثرين كل 
تهدف إلى توطيد العالقات ومد 
جسور التعاون بشتى املجاالت 
مع الشعب االيراني بشكل مباشر 
دون اي وسيط ديبلوماسي او 

سياسي.
م���ن جانبه���ا، قالت عضو 
ان  الرابطة د.كافي���ة رمضان: 
احلرص م���ن اجلانب االيراني 
ال���ذي ملس���ه الوفد الش���عبي 
الكويتي ف���ي توطيد العالقات 
ومد جسور التعاون والتواصل 
الشعبي يعطي دفعة قوية في 
الكثير من اجلهد  الرابطة  بذل 
حتى حتق���ق النتائج املرجوة 

منها.
وأوضح���ت رمض���ان ان 
االهتم���ام بالنشء والش���باب 
الكويتي وااليراني في سن مبكرة 
سواء في املدارس او اجلامعات 
يسهل على الرابطة في املستقبل 
عملها ويجعلها اكثر قبوال من 
االفراد فيم���ا تقدمه من برامج 
ونشاطات اجتماعية او ثقافية 

وغيرها.
يذكر ان وفد رابطة الصداقة 
الكويتية � اإليرانية يزور طهران 
برئاسة د.عبدالرحمن العوضي 
ونائب���ه محمد السنعوس���ي 
الراش���د  العام عدنان  وامينها 
وعضوي���ة كوث���ر اجلوع���ان 
ود.خديج���ة احملميد ود.كافية 
رمضان والشيخة فوزية الصباح 
وعمر العيسى وجاسم اشكناني 
وجليل الطباخ ومصطفى غلوم 
ود. فهد الشليمي وعبداحلسني 

السلطان.

املدى البعيد على نوعية وشكل 
العالقات السياسية بني البلدين 

في شتى املجاالت.
وأضاف أن ه���ذه اخلطوة 
الشعبية حتظى بتأييد ومباركة 
من القيادة السياسية في الكويت 
رغب���ة منه���ا في مد جس���ور 
التواصل والتعاون مع الشعب 
اإليراني الصديق خصوصا في 
الظ���روف الراهنة التي حتدث 
ف���ي اإلقليم احمليط بالدولتني، 
األمر ال���ذي يحتم على النخب 
االجتماعية والثقافية بذل مزيد 

من التعاون.
من جهته، قال رئيس رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
عبدالرحمن العوضي: ان مثل هذه 
املناسبات الشعبية واألخوية من 
شأنها تقوية الروابط األخوية 
التي تربط الش���عبني اجلارين 
الكويتي واإليراني وتبث روح 
الثق���ة والطمأنينة في نفوس 

األفراد.
وأض���اف أن الرابطة قامت 
بتش���كيل جلن���ة مصغرة من 
آلي���ة عمل  اجلانب���ني لوضع 
وحتديد األهداف من هذا التواصل 

ونظيرتها اإليرانية حتقق حلم 
شعبي طال انتظاره منذ عقود 

طويلة.
وأضاف جنتي في كلمة خالل 
مأدبة تكرميية على شرف وفد 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
في العاصمة طه���ران أنه كان 
يتابع تش���كيل ه���ذه الرابطة 
الش���عبية منذ أن كان سفيرا 
إليران لدى الكويت، معربا عن 
سعادته بتشكيلها من نخبة من 
املثقفني والناشطني االجتماعيني 

من البلدين.
وأكد أن العالقات الكويتية 
� اإليراني���ة ضاربة في جذور 
التاريخ وهناك كثير من العوامل 
واملصالح املشتركة التي تربط 
الشعبني، مشيرا إلى أن إيران 
تس���تقبل كل عام أكثر من 100 
ألف س���ائح كويت���ي يذهبون 
أنحاء  إلى مختلف األماكن في 

البالد.
من جانبه، قال سفيرنا لدى 
إيران مجدي الظفيري: ان مثل 
هذا التحرك الشعبي البعيد عن 
العمل السياسي والديبلوماسي 
بني الشعبني سيؤثر إيجابا على 

واالعالمي���ة والش���عبية بني 
البلدين إلرساء أرضية تفاهم 

مشتركة.
وذك���ر أن الوفد الش���عبي 
حرص عل���ى حتدي���د لقاءات 
مع كبار املسؤولني اإليرانيني 
سواء في احلكومة او البرملان 
»لنقل جتربتنا واطالعهم على 
آفاق  مشروعنا الشعبي لفتح 
جديدة في العالقة بني البلدين 

الصديقني«.
من جهتها، قالت عضو رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
كوث���ر اجلوع���ان إن الرابطة 
املرأة في  حرصت على إشراك 
هذه الرابطة الشعبية »إميانا منا 
بالدور الكبير الذي تقوم به املرأة 
اإليرانية في ش���تى املجاالت«، 
مش���يرة إلى املس���توى الذي 
وصلت إليه املرأة اإليرانية في 
بالدها و»توليها ارفع املناصب 

احلكومية«.
حلم شعبي

من جه���ة أخرى، قال وزير 
الثقافة واإلرش���اد اإلس���المي 
علي جنتي: إنه بتشكيل رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 

الش���عوب ه���ي األس���اس في 
تكوين العالقات بني احلكومات، 
مضيفا ان الوفود الشعبية بني 
أمام  الطريق  اجلانبني »تقطع 
كل من يحاول إثارة الفتنة بني 

البلدين«.
واض���اف ان الصداق���ة بني 
الشعبني الكويتي واإليراني من 
شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في 
التعاون بني البلدين في جتميع 

املجاالت. 
وذكر العوضي ان ما يربط 
الشعبني الكويتي وااليراني »اكثر 
من العالقات السياسية«، الفتا 
الى البع���د اجلغرافي والديني 
الذي يشكل اطار  واالجتماعي 
العالقة بني الشعبني من خالل 
ربطهم مبصالح مش���تركة من 

شأنها تعزيز العالقات.
ب���دوره، اعتبر األمني العام 
لرابط���ة الصداق���ة الكويتية � 
االيراني���ة عدنان الراش���د ان 
الكويتي  الوفد الشعبي  زيارة 
احلالية اليران »تواصل مباشر 
مع الشعب االيراني الصديق من 
دون أي وسائط ديبلوماسية«، 
مؤكدا أهمية مد اجلسور الثقافية 

طهران � كونا: اعتبر رئيس 
الش���ورى اإلس���المي  مجلس 
اإليران���ي عل���ي الريجاني أن 
العالقات بني الكويت واجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية »تعد جيدة«، 
متمنيا تطوير العالقات الثنائية 

في جميع املستويات.
ف���ي  وق���ال الريجان���ي، 
كلمة خالل لقائه وفد رابطة 
الصداقة الكويتية � اإليرانية 
في مجلس الشورى اإلسالمي 
اإليراني، إن عددا من النواب 
في مجلس الشورى اإلسالمي 
اإليراني لديهم رغبة في توطيد 
العالق���ات م���ع الكويت ومد 
التواصل الشعبية  جس���ور 

مبختلف األشكال.
ولفت إلى أن التبادل التجاري 
مع الكوي���ت ال يتجاوز نصف 
مليار دوالر، مؤك���دا ان بالده 
ترحب بالتجار واملس���تثمرين 
اي���ران وتبادل  الكويتيني في 

الزيارات الثقافية.
وأوضح الريجاني أن »متيز« 
عالقات إيران مع الكويت يعود 
ألس���باب عدة »منها العالقات 
العريق���ة ومتتع  التاريخي���ة 
الكوي���ت بدميوقراطية قائمة 
ونشيطة إضافة إلى احلكمة التي 
متيزت بها السياسة اخلارجية 
للحكومة الكويتية جتاه أحداث 

املنطقة«.
وأشاد بدور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
إدارة ش���ؤون الدولة ومواقفه 
جتاه األوضاع الراهنة في منطقة 
الشرق األوسط، معتبرا أن زيارة 
سموه إليران في يونيو املاضي 
أس���همت في تطوير العالقات 
وفتح صفحة جديدة من التعاون 

بني البلدين.
من جهته، قال رئيس رابطة 
الصداق���ة الكويتية � اإليرانية 
إن  العوض���ي  د.عبدالرحم���ن 

السفير مجدي الظفيري ود. عبدالرحمن العوضي يقدمان درعا تذكارية إلى جنتيعلي الريجاني أثناء لقائه وفد رابطة الصداقة الكويتية - اإليرانية بحضور السفير مجدي الظفيري 

علي جنتي خالل لقائه رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانيةعلي الريجاني مع عدد من أعضاء وفد رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية 

رئيس مجلس الشورى اإليراني أشاد خالل لقائه وفد رابطة الصداقة باحلكمة التي متيزت بها السياسة اخلارجية الكويتية جتاه أحداث املنطقة

الريجاني: نرغب في توطيد العالقات مع الكويت ومد جسور 
التواصل الشعبية ونرحب بالتجار واملستثمرين الكويتيني

أكدت خالل حلولها ضيفة في برنامج »القايلة« على مقولة »دواؤكم غذاؤكم.. وغذاؤكم دواؤكم«

مرمي نور: أُصبت بالسرطان في عمر الـ 24 وجنوت منه بفضل سورة الكهف

جتد م����ا يردعها عن قرارها 
الى أن اكتشفت الطريق الذي 
تريد أن تسلك والغوص في 
مجال العلوم واكتشاف الذات، 
ولكنها تعتب����ر أن االنتحار 

أفضل من اجلهل. 
ولم يخل حديث نور عبر 
لقائها في القايلة من الطرافة 
في النق����د وتقدمي النصائح 
للناس ح����ول أهمية اإلبداع 
وضرورة تعلم وتعليم األبناء 

ما يحبون ان يبدعوا فيه. 
وحتدثت نور عن عالقتها 
برؤساء الدول الذين قابلتهم 
في حياته����ا وجمعتها بهم 
عالقات عديدة، كما ش����ددت 
عل����ى ال����دور ال����ذي تلعبه 
وس����ائل اإلع����الم اليوم في 
حياتنا وسهولة الوصول الى 
الناس والشباب من خاللها 
دون الرض����وخ لتخوف����ات 
بعض وسائل اإلعالم من نشر 

احلقائق العلمية الطبية.

ودواؤنا هو غذاؤنا«، داعية 
إلى الع����ودة إلى األرض في 
الغذاء، ففيها الدواء لكل داء، 
مشددة على أن األمراض التي 
تصيب اإلنس����ان تأتي من 
حياته ومن طريقة عيش����ه 
وبحكم تقدمه في العمر، لذا 
عليه أن يعود إلى داخله وأن 

يعود نفسه على التأمل. 
أنه علينا  وأضافت نور 
إل����ى علم  الع����ودة جميعا 
»األب����دان واألدي����ان« فكلنا 
مس����لمون بالفطرة، وعلى 
الناس أن يتعاملوا مع بعضهم 
كما كان احلال عليه منذ القدم، 
حيث لم تك����ن هناك تفرقة 
بحسب األديان بل كان الناس 
سواسية وعلينا العودة إلى 
عيش اجلماعة والتعلم من 

أخطائنا. 
ولدى سؤالها عما إذا فكرت 
في االنتحار، قالت: إنها فكرت 
بذلك مرتني إال أنها في كل مرة 

منها وتس����بب الكرسي في 
ظهور اآلالم والكسل والتعب، 
وعلق مذي����ع القايلة املتألق 
الزميل مايك مبلتع على ذلك، 
قائ����ال: »الضيف األول الذي 
يأتينا ويطلب أن يكون لقاؤه 

على األرض«.
وخالل حديثها، ش����ددت 
العودة  نور عل����ى أهمي����ة 
إلى الطبيع����ة وإلى األرض 
»أم اجلميع« والتعلم منها، 
مش����يرة في هذا اإلطار إلى 
عدد م����ن احلوادث املرضية 
التي كانت األرض فيها هي 

املداوي األول. 
وتابع����ت ن����ور حديثها 
قائلة: إن ه����ذا الواقع يقلق 
املستش����فيات وأهل الطب 
والعلم ألنه بهذا الشكل تشكل 
األرض خطرا على دميومة 
املستش����فيات ال بل تقضي 

على دورها. 
وقالت: »غذاؤنا هو دواؤنا 

أن أغل����ب وجب����ات املطاعم 
ضارة وتودي بصحة املعتاد 
على أطعمتها وتتسبب في 
العديد من األمراض، ضاربة 
املث����ل بنس����اء املاضي ممن 
ل����م يكن ميلك����ن إال النبات 
البدائي  األخضر والع����الج 
البس����يط وكانت صحتهن 
افضل وأقوى، فالعبرة ليست 
بكثرة »اخللف« أو اإلجناب 
وإمنا بوجود »خليفة« مينح 
الس����الم ويزرع اخلير على 

األرض.
وعن أكثر ما حتبه وتكره 
نور، أجابت بأنها تكره الكذب 
الذي أصبح ميأل العديد من 
جوانب احلياة، مفيدة بأنه 
يكم����ن في اإلع����الم العربي 
بنسبة تعتقد أنها 99.9% لعدم 
حبهم لتوضيح احلقائق، أما 
أكثر ما حتب فهو اجللوس 
على األرض لفائدتها الكبيرة، 
مشيرة إلى أن اإلنسان خلق 

ابتكر عدة بدائ����ل طبيعية 
من ش����أنها املس����اعدة على 
الشفاء من جميع األمراض 
وه����و ما لم جتده بأي مكان 
من العالم س����وى الواليات 
املتح����دة األميركية، مقدمة 
الشكر والثناء لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
لتوفي����ره جمي����ع اخليرات 
الطبيعية املجتمعة من كافة 
بلدان العال����م وهو ما يندر 

وجوده في أي بلد آخر.
وفي ظل حكمتها: »دواؤكم 
غذاؤكم وغذاؤكم دواؤكم«، 
لفت����ت ن����ور إل����ى ضرورة 
انتباه كل شخص إلى جسده 
بجانب روحه، وأهمية بحثه 
في طعامه عن عالجه الذي 
الدواء  ب����دال م����ن  يرجتيه 
الذي  الذي شبهته بالسكني 
بإمكانه جرح مناطق أخرى 
ويجب عدم استخدامه إال في 
الضرورة القصوى، موضحة 

رندى مرعي وأميرة عزام

عل����م  خبي����رة  أك����دت 
املايكروبايوتك����س والطب 
البديل مرمي نور بحثها في 
الكلمات املنتهية  اش����تراك 

ب� »ان« واملوجودة في: القرآن 
� الفرقان � السرطان � اإلميان، 
وغيرها مما يدل على وجود 

عالقة بينها.
وأشارت نور، خالل حلولها 
ضيفة على برنامج القايلة، 
مع اإلعالمي مايك مبلتع، إلى 
إصابتها مبرض السرطان في 
عمر ال� 24 وجناتها منه بفضل 
سورة الكهف التي استمرت 
أيام حتى  في قراءتها لعدة 
مت ش����فاؤها، مش����يرة إلى 
التأمل والتش����افي  ضرورة 
الطبيعية والتي  بالبدائ����ل 
الكويت  تتواجد على ارض 
في كل مكان خاصة عند املفكر 
الكويتي وليد السلطان الذي 

فريق العمل يتابع مجريات البرنامجمايك مبلتع يتلقى اتصاالت املستمعني  مرمي نور مع مايك مبلتع وفريق عمل القايلة                                                                                                                          )هاني الشمري(
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تخصيص ساعتني من جلسة
 2 ديسمبر املقبل ملناقشة أوضاع البورصة

الظفيري: قرارات عشوائية في التعليم تأثيراتها سلبية على الطلبة

املعيوف لترقية ضباط الصف اجلامعيني بوزارة الدفاع

النائب د.منصور  كشف 
الظفيري ع����ن توقيعه على 
الطلب املقدم من عضو اللجنة 
النائ����ب حمود  التعليمي����ة 
احلمدان حول تكليف اللجنة 
استدعاء من تراه مناسبا في 
وزارة التربية ملناقشة تداعيات 

قرار الوزن النسبي، رافضا اي 
قرار يؤثر على مستقبل الطلبة 
والطالبات ويعرقل دخولهم 

اجلامعة.
ف����ي تصري����ح له  وقال 
للصحافيني: لق����د آن االوان 
التعليمي  ملناقش����ة الوضع 

الكوي����ت، خصوصا في  في 
ظل القرارات العشوائية التي 
تصدر ب����ني الفينة واالخرى 
ولها تأثيرات س����لبية على 

ابنائنا الطلبة.
وطالب مس����ؤولي وزارة 
التربية باجللوس مع اللجنة 

التعليمية عن����د الدفع نحو 
استصدار قرارات لها انعكاسات 
سلبية على مستقبل الطلبة 

وحتصيلهم العلمي.
ورأى الظفيري ان الطلب 
املق����دم م����ن النائ����ب حمود 
الوقت  ف����ي  احلمدان ج����اء 

املناسب للوقوف على اسباب 
اتخاذ قرار الوزن النس����بي، 
مؤكدا ان نواب االمة يرفضون 
معاجلة ازمة القبول من خالل 
وضع العراقيل امام التحصيل 
العلمي لطلبة وطالبات املرحلة 

الثانوية.

قّدم النائب عبداهلل املعيوف 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
العلم م���ن األمور  ان طل���ب 
املوصى بها ف���ي القرآن وفي 
السنة النبوية ملا له من دور 

في تطوير فكر اإلنسان حيث 
ينعكس إيجابا على املجتمع، 
فبذلك ينتفع الناس باملعرفة 
حول طالب العلم. واس���تنادا 
للمادة 5 من القانون رقم 23 

لسنة 1967 في شأن اجليش 
والتي تنص على: »يجوز ان 
يقبل ضابط اختصاص احلاصل 
على مؤهل جامعي أو شهادة 
عليا بع���د جناحه في اختبار 

يصدر بشروطه قرار من الوزير 
بناء على عرض رئيس األركان 
العامة«. ونص االقتراح على: 
اقترح ان يتم تش���كيل دورة 
لضب���اط الص���ف اجلامعيني 

بوزارة الدفاع إلحلاقهم بدورة 
للترقية إلى رتبة مالزم اسوة 
بضب���اط الص���ف اجلامعيني 
بوزارة الداخلية حسب قواعد 

وشروط القانون.

واحلل����ول وخط����ة تنفيذها 
لضمان إجناح تنويع مصادر 
الدخل القومي وجناح االقتصاد 
الوطني مع مراعاة عدم إرهاق 
كاهل املواطنني وعرضها على 
املجلس في بداية دور االنعقاد 
الثالث وليتسنى ملجلس األمة 
املوقر اتخاذ ما يلزم من قرارات 
وسن تشريعات ان لزم األمر 
لتكون مبنية على أسس مهنية 
وعلمية، وقد مضت الستة أشهر 
ولم تقدم احلكومة أي خطة أو 
دراس����ة عن اإلصالح املالي أو 

االقتصادي.
٭ تشكيل جهاز تنفيذي مشكل 
من كل من اجلهات ذات الصلة 
له س����لطة اتخاذ القرار يكون 

تابع ملجلس الوزراء.
العائد االقتصادي  ٭ تعظيم 
واالجتماعي والغذائي والترفيهي 

من قطاع الثروة السمكية.
٭ تطوي����ر أنظم����ة إنتاجية 
وتسويقية جيدة للمنتج النباتي 
تعظم م����ن عائده االقتصادي 
والبيئي واالجتماعي مبا يتفق 
وأسس استدامة املوارد الزراعية 
وحتقيق القيم املضافة وخلق 

فرص عمل للمواطنني.
٭ تش����جيع صغار املنتجني 
لالس����تفادة من التس����هيالت 
االئتمانية واالستمرار في دعم 
القروض امليسرة للمشرعات 
الزراعية ودعم برامج البحوث 
واالرش����اد وجذب وتشجيع 

القطاع اخلاص لالستثمار في 
مش����اريع االنتاج والتصنيع 

والتسويق.
٭ تنمية املوارد البشرية عن 
طريق إنش����اء ودع����م مراكز 
تدريب املتنوعة لتدريب الفئات 
املستهدفة مبختلف القطاعات 
البش����رية  الكوادر  وتأهي����ل 

باحلكومة.
٭ إعطاء األولوية ملشروعات 
االستثمار األجنبي املباشر التي 
تنتج سلعا للتصدير والعمل 
على إلغ����اء العوائق اإلدارية 
مم����ا يس����اعد على انس����ياب 
القاعدة  الصادات وتوس����يع 
الوطنية  السوقية للمنتجات 

واألجنبية.
٭ ان تراعى سياسات االستثمار 
متطلبات املستثمرين األجانب 
من حيث إمكانية حتقيق عوائد 
مناسبة على استثماراتهم مع 
وجود االستقرار في األنظمة 
والقوانني واالستقرار السياسي 
وتوفر مناخ استثماري جيد 
في ظل بيئة اجتماعية مالئمة 
وثقة من جانب املستثمر في 

ديناميكية االقتصاد.
٭ التوسع في إنشاء الشركات 
املس����اهمة وتش����جيع قي����ام 
التحالف����ات واالندماجات بني 
الش����ركات احمللي����ة مع تبني 
الدول����ة اس����تراتيجية داعمة 
لتوسيع أنشطة القطاع اخلاص 
وزيادة مساهمته في التنمية.

٭ تغيير دور احلكومة من العب 
رئيسي في النشاط االقتصادي 
إلى حكم في إدارة هذه األنشطة 
االقتصادي����ة من خالل توفير 
البيئة املؤسساتية املتطورة 
والقوانني التشريعية الواضحة 

والصريحة.
٭ تنمية ومتابعة األمن الغذائي 
احليواني والنباتي والسمكي 
باملزارع العمالقة وإن كانت في 

خارج البالد.
لذلك، وفي ضوء املش����ار إليه 
آنفا نتقدم به����ذا الطلب لعقد 
جلس����ة خاصة عم����ال بنص 
املادت����ني 72 و146 من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة ملناقشة 
واستيضاح سياسة احلكومة 
ورؤية احلكومة لإلصالح املالي 
واالقتصادي وتنويع مصادر 
القومي وما نفذته من  الدخل 
توصيات مجل����س األمة وما 
أبداه األعض����اء من مالحظات 
ومقترحات في جلسة 2014/5/21 
والستشراف إجراءات احلكومة 
وتدابيره����ا وخططها في هذا 

الشأن.

للموارد املالية للدولة وترشيد 
االنفاق.

ان انحسار رؤية احلكومة 
وخططها في مواجهة تراجع 
أس����عار النفط على ترش����يد 
االنف����اق ووقف اله����در ورفع 
أسعار اخلدمات والسلع دون أن 
تكون هناك خطة إصالح مالي 
واقتصادي شاملة ومتكاملة 
تقوم في األساس على تنويع 
مصادر الدخل وبناء أنش����طة 
التوجيهات  اقتصادية وف����ق 
السامية لصاحب السمو األمير 
في النطق السامي في افتتاح دور 
االنعقاد العادي الثالث ملجلس 
األم����ة املوقر وتعظيم االنفاق 
االس����تثمار ولي����س االعتماد 
عل����ى اجلباية م����ن املواطنني 
لن يحقق املس����تهدف منه في 
تفادي العجز في املوازنة. ولقد 
سبق ملجلس األمة اجللسة إلى 
املوافقة م����ع احلكومة على 11 

توصية ومنها:
٭ تشكيل جهاز تنفيذي يتكون 
من اجله����ات ذات الصلة تابع 
ملجلس ال����وزراء ويعمل على 
تنويع مصادر الدخل وتكون 
له س����لطة اتخاذ القرار حتى 
ال تصط����دم بب����طء ال����دورة 

املستندية.
٭ تكلي����ف احلكوم����ة بإعداد 
دراس����ة خالل س����تة شهور 
التحاليل  متضمن����ة جمي����ع 
االقتصادي����ة واالقتراح����ات 

قدم النواب فيصل الكندري 
وس����لطان اللغيص����م ونبيل 
الطريجي  الفضل وعب����داهلل 
ود.عبداحلميد دشتي وكامل 
العوضي وعب����داهلل معيوف 
وم. ع����ادل اخلراف����ي وحمود 
الظفيري،  احلمدان ومنصور 
طلب����ا بعقد جلس����ة خاصة 
ملناقش����ة سياس����ة احلكومة 
املالي واالقتصادي،  لالصالح 
وج����اء الطل����ب كالتالي: متر 
دولة الكويت مبرحلة حرجة، 
حيث تتعرض إلمكانية تقلص 
املالية للدولة جراء  االيرادات 
العاملية  النفط  تدهور اسعار 
والتي من املرجح ان تس����تمر 
مستقبال مما قد يترتب عليه 
عدم مقدرة الدولة على الوفاء 
بالتزاماتها جتاه بنود االنفاق 
املختلفة، ومبا ان اوجه اخللل 
قد اصبحت واضحة وجلية فإن 
االمر يتطلب االقدام على اتخاذ 
القرارات السريعة واحلاسمة 
للعالج وجتن����ب اللجوء الى 

احللول اجلزئية واملؤقتة.
الدراس���ات  اك���دت  ولقد 
االقتصادي���ة املختلف���ة ان 
االقتص���اد الكويت���ي يواجه 
عددا من االختالالت الهيكلية 
في قطاعاته املختلفة اهمها: 
االختالالت في س���وق العمل 
والتركيبة السكانية وهيمنة 
القطاع الع���ام على االقتصاد 
املالية  واالختالل احل���اد في 
العام���ة، نتيج���ة للعج���ز 
الكبير لإلي���رادات امام تفاقم 
املصروفات. ومع اس���تمرار 
تقل���ص امل���وارد املالية فلن 
تس���تطيع الدولة ان تستمر 
بتأدية دورها احلالي كمسيطر 
على جميع اوجه االنشطة في 
ف���إن االمر قد  املجتمع، لهذا 
يتطلب اعادة صياغة فلسفة 
دور الدولة بشكل عام ليتركز 
على املهام السيادية وتوفير 
األم���ن االجتماع���ي، ومن ثم 
االشراف وتوفير البنية املالئمة 
التنمية االقتصادية  ألحداث 
واالجتماعية وتأمني استدامتها 
وحتفيز االس���تثمار اخلاص 
الهيكلية  البنية  في مشاريع 
االم���وال  واجت���ذاب رؤوس 
الوطنية م���ن خارج الكويت 
واالستثمار االجنبي لضمان 
استمرار التنمية وتطبيق مبدأ 
التخصيص كأداة رئيس���ية 
لتطوي���ر االقتص���اد احمللي 
واعادة هيكلة االدارة احلكومية 
لتكون الوظيفة احلكومية اداة 
تنمي���ة واالس���تخدام االمثل 

النواب د.يوس���ف  قدم 
الزلزلة ونبيل الفضل وسلطان 
ود.عبداحلميد  اللغيص���م 
دشتي وكامل العوضي ومحمد 
طنا ود.عب���داهلل الطريجي 
الكن���دري ومحمد  وفيصل 
البراك وعب���داهلل املعيوف 
طلبا لتخصيص س���اعتني 
من اجللسة املقبلة ملناقشة 

أوضاع البورصة.
وجاء في الطلب ما يلي: 
مل���ا كان الوضع في س���وق 
املالية  ل���أوراق  الكوي���ت 
يسير من س���يئ الى أسوأ، 
وبدأ املتداولون فيه يشتكون 
الفادحة، وعدم  اخلس���ائر 
إمكانية االستمرار فيه، وكذلك 
أصبحت الشركات املدرجة 
فيه تشتكي من األوضاع غير 
السليمة في السوق ألسباب 
كثيرة، وقررت أيضا كثير من 
الشركات التي كانت تخطط 
إلدراجها بالسوق ان متتنع 
ع���ن اإلدراج والدخول فيه 
ملا فيه من تراجع ملحوظ، 

وحيث ان احلكومة لم حترك 
س���اكنا حلل أزمة الس���وق 
ان األس���واق  املتالحقة مع 
احمليطة تدخلت احلكومات 
وحلت أزماتها فأعطت صورة 
إال ان  مشرفة القتصاداتها، 
احلكومة الكويتية لم تتقدم 
خطوة واحدة لتعديل أوضاع 
سوق الكويت لأوراق املالية 
مع ان هذا هو دورها الكبير 
واحلقيقي لتحس���ن صورة 
االقتصاد الكويتي من خالل 
تقوي���ة الس���وق وتقوميه 
ليعك���س ق���وة اقتصادنا 

احمللي.
ل���ذا نطل���ب تخصيص 
ساعتني من جلسة مجلس 
األمة بتاريخ 2 ديسمبر 2014 
ملناقشة وضع سوق الكويت 
لأوراق املالية ووضع جميع 
السبل لتصحيح مسار السوق 
ليتوجه ناحية الصعود في 
مؤش���راته وليعود س���وق 
الكويت لأوراق املالية مناخا 

جيدا لالستثمار والتداول.

فيصل الكندري 

د.عبداهلل الطريجي 

م. عادل اخلرافي

كامل العوضي

نبيل الفضل

د.يوسف الزلزلة

حمود احلمدان

محمد طنا

عبداهلل معيوف 

سلطان اللغيصم

منصور الظفيري

محمد البراك

الصالح: إنشاء مواقف متعددة 
األدوار جلامعة الكويت

خليل الصالح

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
تش���هد املناطق والشوارع احمليطة مبباني جامعة الكويت 
حالة من االزدحام والتكدس املروري الش���ديد نتيجة عدم 
توافر مواقف سيارات خاصة للطلبة امللتحقني باجلامعة، 
االمر الذي يتس���بب بش���كل يومي في تعطل حركة السير 
واملرور بهذه املناطق، ونص االقتراح على انش���اء مواقف 

سيارات متعددة االدوار مبباني جامعة الكويت.

اللغيصم: جمع السالح ضرورة
 بعد التوترات التي تشهدها املنطقة

طالب النائب سلطان اللغيصم باالستعجال 
في اقرار قانون جمع السالح الذي بات ضرورة 
ملحة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها 
املنطق���ة، داعيا الى حتصني اجلبهة الداخلية 
لقط���ع الطريق امام كل م���ن يحاول اإلخالل 

باألمن.
وقال اللغيصم ف���ي تصريح صحافي: ان 
احلوادث املروعة التي شهدتها البالد في الفترات 

االخيرة تستوجب اصدار قانون يحد من تفاقمها 
خصوصا ان السالح السبب الرئيسي في انتشار 

اجلرائم.
وفض���ل اللغيصم وضع ضوابط فنية في 
قانون جمع السالح لضمان عدم التعسف في 
تطبيق القان���ون واحملافظة على خصوصية 
املواطنني، واي اجراء يجب ان يسري حسب 

االطر القانونية والدستورية.

احلاالت املرضية الش���ديدة، 
ونظ���را ملا يعاني���ه اإلخوة 
املواطنون من ذوي االحتياجات 
اخلاصة من طول فترة االنتظار 
الستكمال عالجهم باخلارج 
كان من املالئم أن متتد مظلة 
اليهم وترعى هؤالء  األحكام 
االشخاص اسوة بأبناء املجتمع 
في اجلهات االخرى لذلك أتقدم 

باالقتراح.
ونص االقتراح على قيام 
إدارة العالج بوزارة الصحة 
بتخصيص ي���وم أو مواعيد 
معين���ة يقتص���ر العمل بها 
على طلبات ذوي االحتياجات 
اخلاصة م���ع توفير اخلدمة 

املالئمة لهم في هذا اليوم.

اللواء خالد  العلمية ونشكر 
الديني وإدارة السجون على 
ترتيب هذا البرنامج، ونقول 
كفى بالسجن واعظا، ونخص 
الش���باب ونقول لهم اتركوا 
التحزب وعليكم بعلماء اإلسالم 
الكبار الذين شابت رؤوسهم 
العقيدة، واحذروا  بتدريس 
م���ن الدع���وات املش���بوهة، 
والتفوا ح���ول حلقات العلم 
في املساجد، واعتنوا بأنفسكم 
وأهلكم وأبنائكم وحافظوا على 
مجتمعكم، واشكروا اهلل على 

نعمة األمن واألمان.

وأولئك الذين تقاعس���وا عن 
تنفيذه.

التي صدر  ووفقا للغاية 
القانون من أج���ل حتقيقها، 

يرجى موافاتي باآلتي:
ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة منذ العمل  بالقانون 
الس����تيفاء الرسم املقرر عن 
االراضي الفضاء؟ وما مقدار 
ما مت س����داده للوزارة منذ 
العم����ل بأحكامه حتى  بدء 
الس����ؤال؟  الرد على  تاريخ 
وما العوائق التي تكون قد 
حالت بني الوزارات وتنفيذ 
التزاماته����ا؟ وما اإلجراءات 
التي اتخذتها ملعاجلتها؟ وهل 
قامت الوزارة بإجراء دراسات 
أو بحوث عن اآلثار اإليجابية 
أو السلبية لتطبيق أحكام 

هذا القانون؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجى تزويدنا بصورة منها 
واجلهات الت���ي قامت عليها 
وإجراءات الوزارة في ش���أن 
ما يكون قد صدر بشأنها من 
توصيات أو اتخاذ قرارات، على 
أن تكون اإلجابة مشفوعة مبا 
قد يتطلبه البيان من مستندات 

أو أوراق.

الهاجري: تخصيص يوم خلدمة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في إدارة العالج باخلارج

اجليران نقاًل عن »أسود اجلزيرة«: 
نحمد اهلل على دورات التأهيل

العمر لوزير املالية: ما إجراءات الوزارة 
الستيفاء رسوم استغالل األراضي الفضاء

قدم النائب ماضي الهاجري 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته 
الى  الدولة اس���تنادا  اهتمت 
احكام املادة الثانية عشرة من 
الدس���تور على كفالة الدولة 
للمواطنني في حاالت العجز 
الرعاية  واملرض وتوفر لهم 
اللوائح  املتطلبة كما تراعي 
والنظم للظ���روف اخلاصة 
ب���ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتوفر لهم ف���ي كل جهة او 
مؤسسة مكاتب خاصة لرعاية 
شؤونهم وتسهيل وتسريع 

إجراءاتهم.
وترسيخا لهذه احلقوق وملا 
كانت إلدارة العالج باخلارج 
املختصة بعالج املواطنني في 

نقل النائب د.عبدالرحمن 
اجليران رس���الة م���ن داخل 
سجن أمن الدولة من »تنظيم 
أس���ود اجلزيرة« الى جميع 

الشباب.
وقال اجليران في تصريح 
صحافي ي���وم امس: تلقيت 
رس���الة من س���جناء قضية 
أسود اجلزيرة في سجن أمن 
الدولة الى جميع الشباب وهي 
رس���الة للعظة واالسترشاد 
الش���باب وجاء فيها:  جليل 
نحم���د اهلل الذي م���ّن علينا 
التأهيل واإلرش���اد  بدورات 

العمر  النائب جمال  وجه 
سؤاال إلى وزير املالية انس 
الصال���ح، جاء في���ه: صدر 
القانون رقم 8 لس���نة 2008 
بتعديل عنوان وبعض أحكام 
القانون رقم 50 لسنة 1994 في 
شأن تنظيم استغالل األراضي 
إلى تخفيض  الفضاء، سعيا 
االس���تقرار للسوق العقاري 
التي أدت  ووقف املضاربات 
إلى االرتفاع املسبوق وغير 
املبرر في أس���عار القس���ائم 
والبيوت، والوقوف إلى أسس 
معاجلة معاناة املواطنني في 

هذا الشأن.
القانون  وملا كانت أحكام 
قد تناولت اس���تحقاق رسم 
سنوي على قس���ائم السكن 
املبنية، إضافة  اخلاص غير 
الدولة  إلى استحقاق جباية 
لهذا الرسم بعد سنة من تاريخ 
صدور القانون مع خطر قيام 
الشركات واملؤسسات الفردية 
التعامل بيعا أو شراء أو رهنا.. 

مع هذه القسائم.
القانون وزير  أل���زم  كما 
املالية بتقدمي تقرير إلى مجلس 
ال���وزراء عمن طب���ق عليهم 
القانون وتقي���دوا بأحكامه 

ماضي الهاجري

د.عبدالرحمن اجليران

جمال العمر

للوقوف على أسس معاجلة معاناة املواطنني

استنادا إلى أحكام املادة الثانية عشرة من الدستور

رسالة من داخل سجن أمن الدولة



مجلس األمة
االربعاء 26 نوفمبر 2014

17

القضيبي يدعو احلكومة إلى مراجعة خطة التنمية 
وإعطاء القطاع اخلاص فرصة املشاركة في تنفيذ املشاريع

التميمي: ينفي ممارسة ضغوط لثنيه عن تفعيل أدواته الرقابية

وهو ما يؤدي الى املش����روع 
بالفشل وعدم االستفادة منه 
تنمويا بل ويكون أحد أوجه 

الهدر في املال العام.
وأشار الى أن احلكومات 
واملجال����س النيابية ابتعدت 
عن االس����تثمار في الطاقات 
الوطنية، وهو ما خلق فجوة 
في سوق العمل احمللي، مشيرا 
الى أن معظم الطبقة العاملة 
أصبحت غير منتجة وال ميكن 
أن تفيد املش����اريع التنموية 
نتيجة التدخالت احلكومية 
والنيابية في التعيينات، الفتا 
ال����ى أن املش����اريع التنموية 
اجلديدة أصبحت مجرد هياكل 
وظيفية وليس مشاريع خدمية 

وتنموية للدولة.
وحم����ل النائب القضيبي 
الوزراء والنواب مس����ؤولية 
هذا اخلل����ل اإلداري إذ ان كل 
وزير يوظف من يراه قريبا له 
ويحمل الوالء له وليس بناء 

وأض����اف أن النائب الذي 
يسعى إلصالح الوضع يجب 
عليه أن يتدرج في استخدام 
صالحياته وقد يصل للنتيجة 
املرضية قبل أن يبلغ اقوى تلك 
االدوات وهو تقدمي االستجواب، 
مستدركا أن االستجواب هو 
سؤال برملاني مغلظ وال يجب أن 
يخشاه الوزراء الذين يريدون 

اداء االمانة بشكل نزيه.
وتاب����ع التميمي أن ثقافة 
اخلوف من االستجواب زرعتها 
املجالس السابقة وساهم فيها 
بعض الوزراء الذين لم يحسنوا 
اصالح االوض����اع ما جعلهم 
يخشون صعود املنصة، لكن 

على الكفاءات وحاجة املشروع، 
وكذلك النواب أصبحوا مجرد 
جسر لتعيينات غير مستحقة 
ملصالح انتخابية، األمر الذي 
ساهم في خلق طبقة عاملة غير 
قادرة على ادارة املشاريع على 
أرض الواقع مما ترتب عليه 
ادارة حكومية سيئة أصبحت 
حمال على املشاريع ال ميكن 

التخلص منه.
ودعا احلكومة الى مراجعة 
خطتها التنموية وإعادة النظر 
في املش����اريع ال����واردة فيها 
والتي ميكن للقطاع اخلاص 
تنفيذه����ا وفق نظام القانون 
اجلديد للمشاركة بني القطاعني 
العام واخلاص، مؤكدا الى أن 
هناك الكثير من املشاريع التي 
ميكن للقطاع اخلاص تنفيذها 
وادارتها دون حتميل امليزانية 
العامة للدولة أي عبء، بل ان 
هذا التوجه من شأنه أن يكون 

مصدرا للدخل للميزانية.

هذا الوض����ع يجب أن ينتهي 
في هذا املجلس وعلى الوزير 
املتقاعس أن يواجه املسؤولية 

السياسية.
وختم تصريحه بالقول إن 
النائب الذي يريد أن يحظى 
بثقة الشعب يجب أن يراقب 
الوضع ويتدرج في استخدام 
االدوات الرقابي����ة حتى وإن 
وصل����ت لصع����ود اي وزير 
»مقصر« للمنصة مردفا وهنا 
يدرك بقي����ة النواب أن احلق 
الرقابي له����م يوازي اجلانب 
التش����ريعي ول����ن يغامر اي 
منهم في من����ع زميل لهم من 

القيام بذلك.

حتفظنا على هذا التدخل في 
العمل التنفيذي للحكومة.

وأوضح أن قراءة اخلطة 
التنموية جتعلنا نتس����اءل 
إن كانت املش����اريع الواردة 
ف����ي اخلطة س����يكون حالها 
مثل مستش����فى جابر األحمد 
أو جامع����ة صباح الس����الم 
)الشدادية( التي لم تر النور 
حتى اآلن رغ����م اقرارها منذ 
سنوات، أو تكون النهاية مثل 
س����تاد جابر الدولي أو جسر 
اليرموك الذي ال يعرف مصيره 
رغم انتهاء أعماله االنشائية 
منذ س����نوات. وب����ني النائب 
القضيبي أن احلكومة تطرح 
مناقصات مليونية النش����اء 
مشاريع وتدفع الحقا ماليني 
الدنانير من أجل أعمال الصيانة 
ومع هذا تعجز عن تش����غيل 
تلك املشاريع بسبب الفساد 
وتفشي الواسطات وتوظيف 
عمالة غير متخصصة فيها، 

من ميثلهم حتت قبة عبداهلل 
الس����الم ويحم����ل تطلعاتهم 
وطموحاته����م ولي����س ألحد 
سلطان بعد اهلل عليه إال ابناء 

هذا الشعب.
وزاد التميم����ي فليس من 
املعق����ول أن يت����م تصديق 
الش����ائعات بأن����ه يتعرض 
لضغوط من األخ رئيس مجلس 
االمة أو الن����واب جتاه قيامه 
باستخدام االدوات الدستورية 
التي تخصه بحق اي من اعضاء 
السلطة التنفيذية الفتا الى أنه 
يسير وفقا لقناعته وإميانه 
بضرورة معاجلة اي خلل يراه 

في اي جهة حكومية.

أوض����ح النائ����ب أحم����د 
التج����ارب  أن  القضيب����ي 
احلكومية ف����ي تنفيذ خطط 
التنمية جميعها باءت بالفشل 
ولم يتحقق منها سوى جزء 
يسير وبعد سنوات طويلة، 
مشيرا الى أن هذا الفشل يرجع 
الى ترهل اجلهاز اإلداري في 
الدولة وعدم قدرته على تنفيذ 

وإدارة املشاريع التنموية.
وقال النائب القضيبي، في 
تصريح صحافي، ان احلكومات 
لم تقدم منوذجا واحدا على 
قدرتها لتنفيذ وإدارة املشاريع 
التنموية الكبرى األمر الذي 
يرسم مستقبل اخلطة التنموية 
اخلمس����ية احلالية، وهو لن 
يختل����ف عن بقي����ة اخلطط 
السابقة، الفتا الى أن الشواهد 
في هذا األمر عديدة ولعل أبرزها 
دخول الديوان األميري على 
خط االنشاء والتنفيذ واإلدارة 
لعدد من املشاريع التنموية رغم 

نفى النائب عبداهلل التميمي 
من خارج الكويت ما تناوله 
بعض املغردين من أنباء عن 
ضغوط نيابية متارس عليه 
لثنيه عن تفعيل ادواته الرقابية 
التي كفلها له الدستور جتاه اي 
وزير يتقاعس عن اداء واجبه 

التنفيذي.
وقال في تصريح صحافي 
إنه كنائب ميثل أبناء الشعب 
الكويتي بكافة انتماءاتهم وفي 
مختلف الدوائر ولن يرضى أن 
يتع����رض أي منهم لظلم بني 
أو س����لب حلقوقه، مشددا أن 
املواطن هو من ميلك سلطة 
احلكم على االداء للنائب فهو 

أحمد القضيبي

عبداهلل التميمي

النصف يسأل عن نادي اجلهراء وإنتاج فيلم وثائقي
وفي حال وجود كفالة هل متت 
مصادرتها وما عالقة املستشار 
جاد االخوي بكافة مراحل تنفيذ 
الفيلم )لبناني اجلنسية(، مع 
بيان قيمة املكافأة الشهرية التي 
تصرف له، والس���ند القانوني 
لصرفها على الرغم من وجود 
مالحظات متك���ررة من ديوان 
احملاسبة باملخالفة بتعيني املذكور 
وهل مت استرداد املبالغ املصروفة 
له ومن قام بالتوقيع على عقد 
العمل معه وهل متت محاسبة 
املتسبب في هذه املخالفة؟ يرجى 
تزويدي بتاريخ التوقيع على 
العقد املبرم بني وزارة االعالم مع 
احدى الشركات احمللية لتنفيذ 
وتصمي���م احلمل���ة االعالمية 
النتخابات مجلس االمة اوائل عام 
2013 وصورة عنه واسم الشركة 
االعالنية التي قامت بتصميم 
وتنفيذ االعالنات وأسماء اصحاب 
الشركة؟ وهل التزمت الشركة 
بالش���روط التعاقدية وهل مت 
صرف اجمالي قيمة مبلغ العقد 
وفي حال عدم صرف املبلغ هل 
متت مصادرة الكفالة املصرفية؟ 
وهل متت احالة املخالفات التي 
ارتكبته���ا الش���ركة الى جلنة 
حتقيق؟ ف���ي ح���ال االيجاب 
يرج���ى تزويدي بنس���خة من 
نتيجة التحقيق واإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة ضد الشركة. 
يرجى تزويدي بقائمة بأسماء 
املستش���ارين واخلبراء الذين 
وقع عقودهم وزير االعالم منذ 
توليه املنصب ممن لم حتصل 
ال���وزارة على موافق���ة ديوان 
اخلدمة املدنية مع بيان األسماء 
والسيرة الذاتية لكل مستشار او 
خبير ومسوغات التعيني وقيمة 
املكافأة التي يتسلمها كل منهم 
وهل مت االلتزام مبالحظات ديوان 
احملاسبة باملخالفة بتعيني هؤالء 
املستشارين واخلبراء وذلك بعدم 

وجود مسوغات التعيني.
رفع كتاب الى وزير االعالم 
بإحالة كل من الوكيل املساعد 
للتلفزيون يوس���ف مصطفى 
واملستشار لدى الوزير د.زهير 
العباد بشبهة التعدي على املال 
العام وطلب احالتهم للتحقيق 
عن طريق ديوان اخلدمة املدنية 
او االحالة ال���ى النيابة العامة 
بسبب جتاوزات بتوقيع محاضر 
مع مدينة االنتاج في جمهورية 
مص���ر العربية تل���زم وزارة 
االعالم مببال���غ مالية ضخمة 
تصل الى عشرة ماليني جنيه 
مصري، هل املذكورون مخولون 
بالتوقيع على مستندات كهذه مع 
تزويدي باملسوغ لهذا التخويل 
وصور املراسالت التي متت بني 
املذكورين والش���ركة املصرية 
املنتجة؟ كم���ا يرجى تزويدي 
بنسخة من كتاب االحالة املرفوع 
الى الوزير، مع بيان االجراء الذي 
اتخذه الوزير لتطبيق ما جاء في 

كتاب اإلحالة.
يرج���ى تزويدي بأس���ماء 
اعضاء جلنة التظلمات في وزارة 
اإلعالم مع بيان مناصبهم في 
الوزارة. كم عدد التظلمات التي 
تسلمتها اللجنة؟ وما االجراءات 
التي اتخذتها الوزارة لكل تظلم؟ 
كم عدد القضايا االدارية املرفوعة 
عل���ى وزارة االعالم؟ وكم عدد 
القرارات االدارية التي مت الغاؤها 
سواء بأحكام قضائية او بكتب 
رس���مية من ديوان اخلدمة او 
الفتوى والتشريع وذلك مبخالفة 
النظم االداري���ة بالترقيات مع 
تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة 
املختص���ة بدراس���ة الترقيات 
وتخصصات كل منهم وصور 
من محاضر اجتماعاتهم واجلهة 
التي اصدرت هذه القرارات التي 
مت ابطالها وهل متت محاسبة 

املتسبب؟

والقرارات املتخذة بناء على هذا 
االجتماع. وهل مت ارسال احملضر 
الى وزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي بالكتاب 
املرس���ل واملرفق معه محضر 
االجتماع. وهل مت اعتراض وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب على احملضر؟ اذا كانت 
االجابة بنع���م يرجى تزويدي 
بالكتاب واسباب االعتراض؟ وما 
االجراءات التي مت اتخاذها من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة؟  
وفي س���ؤال آخر، قال النصف: 
قامت وزارة االع���الم بتوقيع 
عقد مع ش���ركة لبنانية تدعي 
Fire Horse إلنتاج فيلم وثائقي 
بقيمة 800 ألف دوالر أميركي رغم 
وجود عدد من التقارير من عدد 
من مسؤولي الوزارة مبخالفة 
الشركة للش���روط التعاقدية 
املطلوب���ة.  لذا يرجى تزويدي 
باآلتي: يرجى تزويدي بصورة 
من عقد الش���ركة املذكورة مع 
وزارة اإلعالم وشروط تصوير 
الفيل���م باإلضافة الى اس���ماء 
اعضاء اللجنة االصلية املشرفة 
على تنفيذ الفيلم وصوره عن 
تقاريرهم، كذلك تقارير اللجان 
االخ���رى الت���ي مت تش���كيلها 
والت���ي راجعت املادة املصورة 
وتوصياتها سواء باملوافقة او 
بعدم التزام الشركة للمواصفات، 

والشروط التعاقدية.
هل عرضت الوزارة الفيلم 
الوثائقي الذي كان من املفترض 
 Fire تنفيذه عن طريق ش���ركة
Horse؟ وف���ي حال عدم عرض 
الفيلم ما اس���باب عدم عرض 
الفيلم؟ يرجى تزويدي بنسخة 
من العقد املبرم بني وزارة االعالم 
واملبالغ املدفوعة للشركة وهل 
هن���اك كفال���ة اجن���از وفق ما 
تقتضيه عقود دولة الكويت؟ 

وجه النائب راكان النصف 
سؤاال إلى وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود جاء فيه:
ل القانون منذ انش���اء  خوَّ
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
التفتيش على حسابات الهيئات 
الرياضية عن طريق مفتش���ي 
حسابات يقومون بالتدقيق على 
اوجه الصرف مع رفع تقارير 
بذلك الى اجلهات املعنية بالهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة، 
وعليه يرجى افادتي وتزويدي 

مبا يلي:
اسم املفتش املعني للتدقيق 
على حس���ابات نادي اجلهراء 
الرياضي سنة 2013؟ وهل قام 
املفتش املعني برف���ع تقارير 
بوجود مخالفات بنادي اجلهراء 
الرياضي لسنة 2013؟ اذا كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه 
التقاري���ر، وهل اتخذت الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة أي 
اج���راءات حيال ذلك؟ اذا كانت 
االجابة بنع���م يرجى تزويدي 
باملس���تندات الدال���ة على هذا 
الشيء، وهل مت تشكيل جلنة 
لبحث املخالفات املالية واالدارية 
لنادي اجلهراء الرياضي لسنة 
2013؟ اذا كان���ت االجابة بنعم 
يرجى تزويدي بالقرار والتقرير 
املرفوع م���ن اللجنة ومحاضر 

اجتماع اللجنة.
وما االجراءات التي اتخذت 
حيال التقرير املرفوع من اللجنة 
املشكلة من قبل رئيس مجلس 
االدارة � املدير العام لهيئة الشباب 

والرياضة؟ 
وهل عرض تقرير اللجنة 
املشكلة للنظر في مخالفات نادي 
اجلهراء الرياضي على مجلس 
ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي باحملضر 

راكان النصف

والتشريعية والذي سيتم 
ترجمته الى تشريعات حتقق 
املصلح���ة العامة، الفتا الى 
انه التم���س ارتياح زمالئه 
التشريعية  اللجنة  اعضاء 
لسرعة اجناز هذه املشاريع 

بقوانني.
وتوقع الصانع انه مادام 
هناك توافق بني السلطتني 
ال يس���تبعد ان تدرج هذه 
التشريعات كقانون محكمة 
االسرة واملرافعات على جدول 
اعم���ال املجلس في القريب 
ان  الى  العاج���ل، مش���يرا 
اولويات وزارة العدل ووزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
قانون احل���ج والعمرة ومت 
اليوم مناقش���ته على اعلى 
متثيل في اللجنة ومت االنتهاء 
منه، وكذلك قانون االسرة مت 
االنتهاء منه وسيتم االنتهاء 
قريبا من قانون املرافعات.

وأوضح الصانع ان قانون 
محكمة االسرة من االهمية 
مبكان كون���ه يحافظ على 
خصوصية األسر وكرامتها 
ويحم���ي الطف���ل م���ن اي 
اس���اءة نفسية قد يتعرض 
انهيار اس���رته  لها نتيجة 
وبالتالي فإن اجنازه واقراره 
يعد نقل���ة نوعية في االداء 

التشريعي.
وبنينّ الصانع ان تعديل 
قانون املرافعات مبا يقضي 
باالع���الن االلكترون���ي من 
االهمية مب���كان في القضاء 

»التشريعية« ناقشت قانوني احلج ومحكمة األسرة

الصانع يشيد بحجم التعاون بني أعضاء السلطتني
ال���دورة املس���تندية  على 
والبيروقراطية وما يترتب 
عليها م���ن تأخير في البت 
بالكثير من القضايا وبالتالي 
ف���إن اقراره يع���د نقلة في 
تقصير الدورة املس���تندية 

للقضايا.
وتابع الصان���ع: كما ان 
تعديل قانون احلج والعمرة 
املثالب  يعمل على معاجلة 
السابق  بالقانون  املوجودة 
ويطور عمل حمالت احلج 

والعمرة.

أشاد وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
يعق���وب الصان���ع بحجم 
التعاون امللموس بني اعضاء 
السلطتني لترجمة التطلعات 
الى تش���ريعات  والغايات 
واجن���از قائم عل���ى ارض 
الوقت  الواقع، كاش���فا في 
ذاته عن االنتهاء من مناقشة 
اعضاء الس���لطتني قانوني 
احل���ج والعم���رة ومحكمة 
االس���رة واالنتقال ملناقشة 
تعديل قانون املرافعات، فيما 
يخص االعالن االلكتروني 

قريبا.
وقال الصانع في تصريح 
صحاف���ي ي���وم أمس عقب 
الش���ؤون  اجتم���اع جلنة 
البرملاني���ة:  التش���ريعية 
»ناقش���نا اعض���اء اللجنة 
خالل االجتماع قانوني احلج 
والعمرة وقان���ون محكمة 
االسرة وسيتم االنتهاء من 
تقريرهما كما هو متوقع يوم 

االحد املقبل«.
ان  الى  وأش���ار الصانع 
الفريق احلكومي واعضاء 
اللجنة توافقا على ان يتم 
عقد االجتم���اع التالي يوم 
الثالثاء بعد املقبل ملناقشة 
تعديل قانون املرافعات فيما 
يخص »االعالن االلكتروني 

بالدعاوي«.
واع���رب الصان���ع عن 
س���عادته بح���س التعاون 
التنفيذية  الس���لطتني  يعقوب الصانعبني 

ملجلس االمة.
من جانب آخ���ر، وحول 
الذي يتعلق بنهاية  املقترح 
اقامة الوافدين الذين امضوا 5 
سنوات قال عبدالصمد ان هذا 
االقتراح غير عملي وال ميكن 
ان يطبق نهائيا، مشيرا إلى 
انه مع اعادة النظر بالتركيبة 
السكانية، ولكن ليس مبثل 
هذه االقتراحات، وافاد انه ضد 
هذا االقتراح النه غير عملي 

على اإلطالق.
وعلى صعيد آخر قال عبد 
الصمد نأمل ان يس���تمر هذا 
االستقرار السياسي للمزيد 
من االجناز، مش���يرا الى ان 
االس���تقرار ال يعن���ي ع���دم 
استخدام االدوات الدستورية 
والتصدي ملواطن اخللل والهدر 

في املال العام.
واضاف ان االستثمارات 
املليارية ال يوجد عليها رقيب 
والحسيب كما يجب ان يكون 
فال توجد عليها رقابة تامة، 
واوض���ح ان لدي���ه اقتراحا 
بقانون النشاء هيئة لتقييم 
االستثمارات املليارية وتعمل 

على تقييم اداء املؤسسات.
واش���ار إلى اجتماع مهم 
يعقد غدا )اليوم( بني جلنة 
امليزانيات وديوان احملاسبة 
حيث س���يتم التنسيق حول 
اجللس���ة اخلاصة، املنتظر 
مناقشة تقارير ديوان احملاسبة 
حول احلس���ابات اخلتامية، 
رافضا ان تكون مجرد جلسة 

»امليزانيات« بحثت إنشاء جهاز املراقبني املاليني
تنفيس، مشيرا إلى انه ستتم 
ايضا مناقشة االستفادة من 
اجللسة اخلاصة املقرر عقدها 
قريبا، وقال ال ميكن التكهن 
بتاريخ محدد عن اجللس���ة 

اخلاصة.
وعلى صعيد حكم احملكمة 
الدستورية املرتقب غدا )اليوم( 
افاد انه ال يعتقد بان الطعن 
املقدم ميكن أن يرتقي الى طعن 
حقيقي يؤدي إلبطال مجلس 
االمة وانه لن يؤثر اي طعن 

على استمرارية املجلس.
وقال اعتقد ان حكم احملكمة 
سوف يكون لصالح مجلس 
االمة ونأمل ان يستمر املجلس 

حتى 2017.

امليزانيات  بحثت جلن���ة 
واحلساب اخلتامي مقترحا 
في شأن إنشاء جهاز املراقبني 
املاليني، بحضور وزير املالية 

أنس الصالح.
وقال رئيس جلنة امليزانيات 
النائب عدنان عبدالصمد ان 
جلنته اجتمعت مع وزير املالية 
املراقبني  بخصوص جه���از 
املاليني، مؤكدا وجود مرونة 
من وزير املالية جتاه املقترح، 
إال ان بعض املسؤولني داخل 
الوزارة يعارضون قرار الوزير 
املاليني  املراقبني  املرن بشأن 

ويحاولون التأثير عليه. 
واضاف ان اللجنة مازالت 
في محل تفاوض حيث ان وزير 
املالية يطلب ان يكون جهاز 

املراقبني خاضعا الشرافه.
ان���ه ونوعا من  واوضح 
املرون���ة فاللجن���ة ال متانع 
ش���ريطة موافقت���ه عل���ى 

القانون.
وقال: اكدت اللجنة ضرورة 
اعطاء حصانة مالية للعاملني 

في جهاز املراقبني املاليني.
وانتهى عبدالصمد بتوجيه 
رسالة الى وزير املالية مفادها 
انه اذا وجدت اللجنة تعاونا 
ومرونة من الوزير فس���وف 
يوافقون عل كافة طلباته، واذا 
لم تكن هناك مرونة وتعاون 
فسوف يتم العودة الى مقترح 
اللجنة وتكون تابعية اجلهاز 
ملجلس الوزراء بل وميكن ان 
عدنان عبدالصمديتم دراس���ة ان يكون تابعا 

التخلي عن هذه العادة غير 
النافعة والتي تأخذ من وقت 
اجللسات ومن جهد النواب 
من دون طائل، وشدد على 
ضرورة التعامل مع األحداث 
الطارئة بروية وحكمة وليس 
افعال غير  من خالل ردود 
محسوبة تدخلنا في مشاكل 
فرعية بعيدا عن حل املشكلة 

االصلية.
ووصف النائب الدويسان 
أن بعضا من النواب يريدون 
»فشة خلق« سينتج عنها 
جعجعة م����ن غير طحني، 
فالراغب في مناقشة املشاكل 
دون وج����ود تقرير خاص 
ب����ه ال ريب أن نتاجه ليس 
سوى توصيات غير ملزمة 
للحكوم����ة، وهذا لعمري ال 
يسمن وال يغني من جوع.

الدويسان: تخصيص ساعتني من كل جلسة 
ملناقشة أي طارئ ال يسمن وال يغني من جوع

اعتب����ر النائ����ب فيصل 
الدويسان ان حتديد ساعتني 
في اجللس����ات ملناقشة اي 
حدث طارئ امر ال يسمن وال 
يغني من جوع، وهو مجرد 
اس����تعراض اعالمي اعتدنا 
عليه بعد ع����دة جتارب لم 

نستفد منها البتة.
وقال الدويسان »غير مجد 
في اعتقادي أن مناقشة وبحث 
املش����اكل مكانه الصحيح 
جل����ان املجل����س املختصة 
أنه  باملوض����وع«، وأضاف 
بإمكان أي عضو سواء أكان 
نائبا أو وزيرا أن يدلي بدلوه 
ويعبر ع����ن رأيه احلقيقي 
املزايدات وعن  بعيدا ع����ن 
التكسب االنتخابي ودغدغة 

مشاعر املواطنني.
فيصل الدويسانودعا مجل����س االمة الى 

اخلرينج إلى األردن ملتابعة 
قضية أحد الطلبة

غادر نائب رئيس مجلس االمة مبارك اخلرينج البالد متوجها 
الى اململكة االردنية الهاشمية في زيارة ملتابعة قضية احد 

طلبتنا في االردن.
مبارك اخلرينج

الغامن يغادر إلى إيطاليا على رأس وفد برملاني

الكاردينال بيترو بارولني.
الوفد  وكان ف����ي وداع 
البرملان����ي املراف����ق ل����دى 

مغادرته على ارض املطار 
وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي 
العمير والقائم باألعمال في 
سفارة جمهورية إيطاليا لدى 
الكويت فاليريو جوميني 
واألمني العام املساعد لشؤون 
العامة  األعضاء والعالقات 
واإلعالم سامي عبدالعزيز 
الشايع وكبار املسؤولني في 

األمانة العامة.
البرملاني  الوفد  ويضم 
الغامن  الى  الكويتي إضافة 
كال م����ن األعض����اء فيصل 
الشايع ومبارك احلريص 
الزلزلة وفيصل  د.يوسف 
الدويس����ان وماجد موسى 
ود.محمد ه����ادي احلويلة 
وخلف دميثي����ر وعبداهلل 

العدواني.

بقداسة بابا الڤاتيكان البابا 
فرانس����يس األول ووزير 
الڤاتيكان  خارجية دول����ة 

غ����ادر رئي����س مجلس 
البالد  الغامن  األمة مرزوق 
أمس على رأس وفد برملاني 
متوجها الى جمهورية إيطاليا 
في زيارة رسمية تستغرق 
4 أيام تلبية لدعوة رسمية 
من رئيسي مجلس الشيوخ 

والنواب اإليطاليني.
ومن املق����رر ان يجتمع 
الكويتي  البرملان����ي  الوفد 
برئاسة الغامن في العاصمة 
الى رئيس  اإليطالية روما 
الش����يوخ بييترو  مجلس 
غراس����و ورئيسة مجلس 
ل����ورا بولدريني  الن����واب 
الى جان����ب رئيس الوزراء 

االيطالي ماتييو رينزي.
الرئيس  كما س����يلتقي 
الغ����امن والوف����د البرملاني 
املراف����ق له خ����الل زيارته 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد املرافق له اثناء مغادرتهم البالد وفي وداعهم د. علي العمير

ما شروط تنفيذ 
وتصوير الفيلم 
الوثائقي بقيمة 
800 ألف دوالر 

إميركي؟



اخلالدي: »اإلعالم« 
تقوم بدورها 

التوعوي على أكمل 
وجه من خالل خلق 
حالة رفض للظواهر 

السلبية في مجتمعنا 
بكل األدوات 

املتاحة

املجتمع اخلليجي 
بصفة عامة 

مستهدف التساع 
رقعة الشباب فيه 
فضاًل عن الوفرة 

املالية واالستخدام 
املتنامي لألجهزة 

الذكية

احلنيان: الذين طّوروا 
امللفات الصوتية 

في الغالب مدمنو 
مخدرات يعرفون تأثير 

كل مخدر تخليقي 
على املخ وحاولوا 

الوصول لنتائج قريبة 
أو مشابهة

التوعية الدينية 
لم تعد تؤثر كثيراً في 
نفوس الشباب نظراً 
لبعد اخلطاب الديني 
التوعوي عن القضايا 

املعاصرة 

البارون: اإلنسان 
موّلف على ضربات 
قلبه ولذلك جنده 

يتأثر باملوجات 
الصوتية الداخلية 

أو في محيطه 
اخلارجي
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خالل ندوة »األنباء« بعنوان »املخدرات الرقمية وغياب التشريع والبحث العلمي«

مافيا املخدرات وراء انتشار املخدرات الرقمية لتوسيع نطاق جتارتهم 
وعلينا اخلروج من عباءة ردود األفعال إلى إجراءات احلماية والوقاية

خصوصا انها ال حتتوي على 
مواد كيميائية، إال أن ما يجب 
دراسته فعليا هو تأثير زيادة 
التباين في الترددات بني األذنني 
وأثره على املخ واس����تجابته 
بإفراز هرمونات معينة مثال وما 
مدى تأثير إفراز كميات كبيرة 
منها وما املخاطر احملتملة، كما 
أن هناك ظاهرة تدعو للريبة 
وهي أن امللفات الصوتية حتمل 
أسماء املخدرات التقليدية وهذا 
ما يجعلنا ندق ناقوس اخلطر 
واالنتباه إلى املكيدة التي حتاك 
لش����بابنا وأن نسعى جاهدين 
إلنقاذهم بسالح التوعية وبكل 
االدوات املتاحة ألجهزة الدولة 

قبل فوات األوان.

استهداف الشباب 

من جهته����ا أكدت احملامية 
سعاد الشمالي أن ما اصطلح 
على تسميته باملخدرات الرقمية 
يستهدف فئة الشباب واملراهقني 
في املقام األول، مشددة على أن 
خطورة هذه امللفات الصوتية 
ليست في اس����مها، ولكن في 
تأثيرها وال����ذي يعتبر نفس 
تأثي����ر املخ����درات الكيميائية 
من حيث االسترخاء والنشوة 
الزائف����ة كما أنها من املمكن أن 
تصل مبتعاطيه����ا إلى مرحلة 
التشنجات وس����رعة نبضات 
القلب ومش����كالت التنفس، إال 
أن ما يستدعي القلق وأخذ هذه 
القضية محم����ل اجلد هو أنها 
جتعل من متعاطيها فريس����ة 
سهلة ومشروع مدمن للمخدرات 

الكيميائية في املستقبل.
أن  الش����مالي  وأوضح����ت 
الطامة الكبرى تكمن في سهولة 
امللفات،  احلصول على ه����ذه 
حيث يتم تداولها عبر مواقع 
االنترنت بأسعار متفاوتة من 
3 إلى 30 دوالرا على حس����ب 
اجلرعة، مدتها واالحساس الذي 
يريد الوصول إليه املتعاطي، بل 
ومن املمكن أن تصمم له موجات 
صوتي����ة وذبذبات خاصة به، 
مشددة على ضرورة أن نتعامل 
مع هذه امللفات الصوتية على 
أنها نوع من املخدرات بكل حزم 
وشدة لنقي شبابنا من الوقوع 
في شرك اإلدمان، موضحة أن 
هذه الظاهرة أخذت في االنتشار 
العالم منذ  في مختل����ف دول 
ع����ام 2010 حت����ى بلغت أعداد 
املدمنني على املخدرات الرقمية 
200 مليون شخص في العالم 
اآلن، موضحة أن من يروج لها 
هم مافيا املخ����درات التخليقة 
لتوس����يع نطاق جتارتهم عن 
طريق اس����تقطاب زبائن جدد 
من املراهقني والشباب لتكون 
املخدرات الرقمية خطوة مهمة 
نحو إدمان املخدرات الكيميائية، 
موضح����ة أننا يجب أن نخرج 
من عب����اءة ردود األفعال إلى 
احلماية والوقاية، فال يجب أن 
ننتظر حتى تظهر احلاالت في 

أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقي����ة د. أحمد احلنيان 
أنه ال يوج����د علميا ما يعرف 
باملخدرات الرقمية وأنه ال يعدو 
كونه مصطلحا جتاريا استخدمه 
مروجوه لترغيب واستقطاب 
الشباب الستخدامها، موضحا أن 
الفنيني الذين عملوا على خلق 
امللفات الصوتية توصلوا  هذ 
لها عن طريق احملاولة واخلطأ 
»Trial and error« ليراقب����وا 
تأثيرات كل ملف وفي الغالب هم 
مدمنو مخدرات وبالتالي عرفوا 
تأثير كل مخدر تخليقي على املخ 
وحاولوا الوصول لنتائج قريبة 
أو مشابهة، موضحا أن انتاج 
مثل هذه امللف����ات كان يواجه 
بصعوبة بالغة في الفترة بني 
1839 و1970 إال أن العملية اآلن 
أصبح����ت في غاية الس����هولة 
باستخدام الكمبيوترات احلديثة 
وهي تقوم على تباين الترددات 
ب����ني أذن وأخرى ما يؤدي إلى 
حالة إدراكية أخرى، إما نوم أو 
نصف نعاس أو نشاط وحركة 
وكلما زادت درجة التباين في 
الترددات ب����ني األذنني تغيرت 

احلالة وكان التأثير أشد.
ولف����ت احلني����ان إل����ى أن 
احلكم على أن مثل هذه امللفات 
الصوتية تسبب اإلدمان يحتاج 
إلى متخصص����ني إلثبات ذلك 

لهذه الظاهرة أو ورقة بحثية 
واح����دة تؤك����د أن ما يس����مى 
الرقمية تس����بب  باملخ����درات 
اإلدمان، كما لم يتم نش����ر اي 
معلومات علمية موثقة من اي 
سلطات رقابية في العالم عنها، 
داعيا إل����ى ضرورة أن يتدخل 
أهل االختصاص ليحسم البحث 
العلمي مخاط����ر هذه الظاهرة 
وأضرارها العضوية والنفسية 

بشكل قاطع.
إلى حادثة  الناج����م  ولفت 
وقعت في مدرسة في اوكالهوما 
من جراء املخدرات الرقمية في 
عام 2011 وقد تناولها بالتعليق 
أكد  ال����ذي  ح����د املتخصصني 
على صعوبة اجل����زم بكونها 
مخدرات نظ����را لغياب البحث 
العلمي حول هذه الظاهرة، إال 
الض����روري أن تكون  أنه من 
لدين����ا خط����ة اس����تراتيجية 
استباقية لتحليل هذه امللفات 
ورصد تأثيراتها ودراسة مدى 
خطورتها وليتسنى للجهات 
التدخل بالتشريعات  الرقابية 
والقوانني ملكافحتها، فضال عن 
اتخاذ اإلجراءات املالئمة حلماية 

شبابنا.

مصطلح تجاري

ومن جهته، أكد  استاذ انظمة 
املعلومات ونائب رئيس رابطة 

أساس هذا االختالف ليحصل 
املستمع على شعور بالنشاط 
والطاقة وهو الشعور املرتبط 

مبوجات بيتا الدماغية.
وأوضح الناجم أن مطوري 
املوق����ع الذي يس����تخدم هذه 
التقنية ويس����وقها حتت اسم 
أن  الرقمية يؤكدون  املخدرات 
تقني����ة النغمات الثنائية التي 
يس����تخدمها املوق����ع ميكن أن 
تؤثر على طريقة عمل الدماغ 
وهو ما يتسبب في ظهور آثار 
متعددة على املستمع منها أن 
يقوم الدماغ بإرسال إشارات إلى 
اجلس����م إلفراز مواد كيميائية 
الس����يروتونني  معينة مث����ل 
واإلندورف����ني وهي مواد تؤثر 
في اجلس����م والعق����ل بطريقة 
تشبه تأثير املخدرات الفعلية 
أو العقاقير املضادة لالكتئاب 
anti-depressants، ولكن إلى اآلن 
ال يوجد دليل علمي يثبت هذا 
القول، كاشفا أن أحد املواقع الذي 
يروج له����ذه امللفات الصوتية 
يضع إعالنات ملخدرات تقليدية 
أي أنها مجرد خطوة على طريق 
الكيميائية  اإلدمان للمخدرات 

والتخليقية.

غياب البحث العلمي

وبني الناج����م أنه ال يوجد 
دليل أو تعريف علمي معتمد 

أذن بشكل واضح مختلف عن 
األذن األخرى، ولو استمر في 
االس����تماع عن طريق سماعة 
الزم����ن، فإن  أذن لفت����رة من 
إلى  الفور  الدماغ سيلجأ على 
التدخل ملعاجلة هذا االختالف 
البسيط في ترددات موجات كل 
نغمة عن طريق عملية محاكاة 
 Synchronization تعرف بالتناغم
حيث تتناغ����م موجات الدماغ 
مع ترددات النغمات السمعية 
الثنائية باستخدام عملية تعرف 
علميا بعملية االستجابة بتتبع 
 Frequency Following الترددات

.Response
وبني الناجم أنه وفقا خلبراء 
الطب البديل الذين يستخدمون 
العالج بالنغمات الثنائية، فإنه 
عندما يتم االستماع إلى نغمتني 
تختلفان في تردد املوجة ويكون 
االختالف في ترددهما في نطاق 
مستوى هيرتز معني )تقاس 
ترددات املوجات الصوتية بوحدة 
هيرتز »Hz«(، ميكن أن يتحقق 
للمستمع نوعا من التغير في 
املزاج أو الطاقة، مشيرا إلى أنه 
وفقا لهؤالء اخلبراء أيضا، فإنه 
 Meditation خالل جلسات التأمل
التي يستمع خاللها املستمع إلى 
النغمات السمعية الثنائية ميكن 
له أن يشعر باسترخاء شديد 
إلى نغمة تبث  عندما يستمع 
 145Hz140 في أذن وHz بتردد
في األذن األخرى. في هذه احلالة 
سيحاول دماغ هذا املستمع أن 
يس����تقبل االختالف بني تردد 
النغمتني )5Hz( ويناغم »يعير« 
موج����ات الدماغ على أس����اس 
هذا االختالف ليشعر املستمع 
الش����ديد وهو  باالس����ترخاء 
الشعور املرتبط مبوجات ثيتا 
إلى نفس  الدماغية. واستنادا 
اخلبراء، أما إذا ما أراد املستمع 
أن يش����عر بنشاط وزيادة في 
الطاقة فيمكنه خالل جلسة تأمل 
االستماع إلى نغمة تبث بتردد 
130Hz في أذن وHz 150 في األذن 
األخرى، هنا سيحاول دماغ هذا 
املستمع أن يستقبل االختالف 
 )20Hz( ب����ني تردد النغمت����ني
ويناغم موج����ات الدماغ على 

في البداية، أكد أستاذ علم 
اللغة احلاس����وبي واملعاجلة 
الطبيعية  احلاس����وبية للغة 
الكويت ومستش����ار  بجامعة 
اجلهاز املرك����زي لتكنولوجيا 
الناجم  املعلومات د. ص����الح 
 Digital أن املخ����درات الرقمية
Drugs- -هي عبارة عن ملفات 
صوتية MP3 مخزنة بصيغة 
تش����غيل خاصة طورته أحد 
التجارية باس����تخدام  املواقع 
 GPL- تقنية مفتوحة املصدر
Open Source - وتسوقها حتت 
اسم »املخدرات الرقمية«، الفتا 
إلى أن كل ملف صوتي يتراوح 
طوله بني 30 و40 دقيقة وميكن 
حتميل هذه امللفات وتشغيلها 
من خالل تطبيق خاص ألنظمة 
 »iOS - Android« تش����غيل 
لالس����تماع له����ذه امللفات عن 
طريق أجه����زة الهاتف الذكية 
واألجهزة اللوحية، كما ميكن 
االستماع إليها عن طريق أجهزة 

احلاسوب العادية.

تقنية قديمة في ثياب جديدة

وأش����ار الناج����م إل����ى أن 
هذه امللف����ات الصوتية - كما 
يقول مصمموها - تس����تطيع 
مح����اكاة Simulate- - حاالت 
 Altered State- إدراكية معينة
of Consciousness - مرتبطة 
مبوجات الدماغ املعروفة باسم 
موجات ألفا وبيتا وثيتا ودلتا 
عن طريق استخدام ما يعرف 
الدقات السمعية  أو  بالنغمات 
 ،-Binaural Beats- الثنائي����ة
موضحا أن هينريك دوف هو 
من اكتش����ف تأثي����ر النغمات 
العام  الثنائية في  الس����معية 
النغمات  1839 واكتسبت هذه 
شهرة واسعة في نهاية القرن 
العش����رين حيث اس����تخدمت 
الثنائية في األبحاث  النغمات 
املتعلقة بالسمع ومراحل دورات 
النوم وملعاجلة القلق وحتفيز 
إل����ى مراحل معينة  الوصول 
من مراح����ل املوجات الدماغية 
)مثل مرحلة موجات الفا وثيتا 
ودلت����ا(، كما اس����تخدمت في 
الطب البديل ملساعدة املستمع 
لها على حتقيق االس����ترخاء 
والتأمل Meditation، وفي مجال 
العالج باألصوات وهو ما يعرف 
 Solfeggio Frequency مبصطلح

 .Therapy
ولفت الناج����م إلى أن هذه 
الثنائية تبث بشكل  النغمات 
يعتم����د على تباي����ن ترددات 
النغم����ات املس����موعة من أذن 
ألخرى وعندما تسمع أصوات 
النغمات دون س����ماعات  هذه 
أذن يشعر املستمع بأنها نغمة 
واحدة مع ش����يء من التذبذب 
فيها، ولكن عندما تس����مع عن 
طريق كلتا األذنني باستخدام 
سماعة أذنني Headphone، فإن 
النغمتني ستكونان منفصلتني 
وسيستمع لترددات نغمة كل 

حمود اخلالدي 

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل مداخلة له بالندوة

د. خضر البارون د. أحمد احلنيان 

ما بني إنكار جه�ات حكومي�ة ف�ي ع�دد من ال�دول العربي�ة واستخف�اف بعض احملافل بالظاهرة باتت املخدرات الرقمية خطرا داهما يهدد 

شبابنا وهاجسا يؤرق األسرة العربية. 

املخ�درات الرقمية ال تثير شكوك أو حفيظة الرقابة األسرية، فهي لألسف تعاط من نوع جديد بعيد عن أعني واهتمام ورقابة ومكافحة 

السلط�ات األمني�ة، وف�ي نظ�ره�م جرمي�ة ال يع�اقب عليه�ا الق�ان�ون، إال أن احلقيق�ة أنه�ا أضح�ت منافس�ا ش�رس�ا للمخ�درات التخليقية.

»األنباء« استض�افت األك�ادمييني واملتخصص�ني ورجا�ل الق�انون ملناقش�ة الظ�اه�رة اجل�ديدة ح�يث أجمع�وا عل�ى أن املخ�درات 

ال�رقمية مصطلح تسويقي استخ�دمه أحد املواقع لتقنية ع�الجية ق�دمية م�نذ ع�ام 1839، مشيرين إل�ى وج�ود أكثر من 200 مليون 

مدمن على املخدرات الرقمية في العالم، الف�تني إلى أن مافي�ا املخ�درات ه�م من يقف�ون وراء انتش�ار املخ�درات ال�رقمي�ة ل�توسيع نط�اق 

جت�ارته�م، داعني إلى أن ن�أخ�ذ الظ�اهرة عل�ى محم�ل اجل�د وأن نخ�رج من عب�اءة ردود األفعا�ل إل�ى آف�اق احلم�اي�ة 

واإلج�راءات ال�وقاية.. فإلى التفاصيل: 

أدار الندوة وأعدها للنشر: أسامة دياب

التوصيات  إمكانية منع وحجب املواقع املروجة ملثل هذا النوع من امللفات 
في مجمل التعليقات على محور دور اإلعالم في مكافحة 

الظاهرة أكد د.أحمد احلنيان أن املنع أو احلجب لبعض املواقع 
التي تروج لهذا النوع من امللفات على أنها مخدرات بأسماء 

صريحة ضرورة وحاجة ماسة وخصوصا أنها جتاهر صراحة 
بنيتها في تدمير شبابنا.

أما د.خضر بارون فأكد أن املنع أو احلجب ليس حال ألننا 
نعيش في عالم ال يسمح بالرقابة وما سيتم منعه في الكويت 

سيتم التحايل عليه وتنزيله بوسائل أخرى متعارف عليها في 
اوساط الشباب ولذلك البناء والتوعية أهم من املنع.

من جهتها، أكدت سعاد الشمالي على ضرورة أن يتابع جهاز 
مكافحة اجلرائم اإللكترونية مثل هذه املواقع وأن يحجب كل 

موقع يروج للمخدرات الرقمية أو يبيعها.
أما د. صالح الناجم فشدد على أهمية التوعية اإلعالمية التي 

اعتبرها محورية في محاربة الظواهر السلبية، الفتا إلى 
مشروع في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات منذ 4 

سنوات حتت عنوان »املشروع الوطني للتوعية بتكنولوجيا 
املعلومات« والذي يقوم على توعية الناس باالستخدام األمثل 

للتكنولوجيا املعلومات نشر هذه الثقافة في املجتمع عن طريق 
رسائل وإعالنات في أماكن جتمع الشباب في مواقع التواصل 

االجتماعي، موضحا أنه على وسائل اإلعالم أن حتاكي الشباب 
باللغة اإلعالمية التي يفهمونها بعيدا عن األساليب القدمية.
وأوضح الناجم أن أدوات حتليل الشبكات االجتماعية بات 
من الضروري استخدامها الستطالع اجتاهات الرأي العام 

واهتمامات الناس وما يشغل بالهم والقضايا التي قد تشكل 
خطورة لنستبق األحداث بخطوات وقائية تخرجنا من عباءة 

ردود األفعال.

٭ تشكيل فريق من املختصني للتواصل مع مزودي خدمة االنترنت للتوصل التفاق حول حجب املواقع التي 
تروج للمخدرات الرقمية.

٭ ضرورة نشر الوعي التقني من سن مبكرة في املدارس مبختلف مراحلها.
٭ إطالق حمالت إعالمية فعالة ومؤثرة عبر مواقع التواصل االجتماعي للوصول للشريحة العريضة من الشباب 

كفئة مستهدفة باستخدام التسويق اإللكتروني.
٭ االستفادة من »املشروع الوطني للتوعية بتكنولوجيا املعلومات« التابع للجهاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات للتوعية من مخاطر االستخدام السيئ للتكنولوجيا.
٭ تفعيل استخدام أدوات حتليل الشبكات االجتماعية كأحد اساليب وقاية وحماية الشباب من الظواهر 

الغريبة.
٭ تضافر جهود مختلف الوزارات املعنية من إعالم وأوقاف وداخلية وتنسيق العمل فيما بينها بخصوص 

مواجهة املخدرات الرقمية.
٭ إعداد تشريع خاص للمخدرات الرقمية يكون جاهزا للتطبيق في حال ثبت علميا أنها تسبب اإلدمان.

٭ محاربة وقت الفراغ بتفعيل البرامج واألنشطة الشبابية في النوادي ومراكز الشباب.



الشمالي: أكثر من 
200 مليون مدمن 

على املخدرات 
الرقمية في العالم 

ويجب أن نأخذ 
الظاهرة على 

محمل اجلد

ضرورة تعديل 
النصوص القانونية 
لتجاري التغيرات 

واملستجدات 
في مجتمعاتنا

القانون عاجز 
عن مواجهة 

املخدرات الرقمية 
أو محاكمة 

متعاطيها أو مروجها 

الناجم: املخدرات 
الرقمية مصطلح 

تسويقي استخدمه 
أحد املواقع لتقنية 

عالجية قدمية 
منذ عام 1839

ال يوجد دليل
أو تعريف علمي 

معتمد لهذه 
الظاهرة أو ورقة 

بحثية واحدة تؤكد 
أن ما يسمى 
بـ»املخدرات 

الرقمية« يسبب 
اإلدمان 
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رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ورئيس قسم احملليات الزميلة عفاف مختار والزميل أسامة دياب مع ضيوف الندوة                                                                                                                                                                                                                                  )فريال حماد(

 تشكيل فريق من املختصني للتواصل مع مزودي خدمة اإلنترنت للتوصل التفاق حول حجب املواقع التي تروج لها

إعداد تشريع خاص للمخدرات الرقمية يكون جاهزًا للتطبيق في حال ثبت 
علمياً أنها تسبب اإلدمان وتضافر جهود مختلف الوزارات ملواجهة الظاهرة

ضيوف الندوة مع الزميل أسامة دياب

د.صالح الناجم سعاد الشمالي  مستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن والزميل يوسف غامن مع ضيوف الندوة 

التي يتعرض لها املجتمع، الفتا 
إلى جناح الوزارة ورصيدها 
في حمالت إعالمية مشابهة كان 
لها األثر التوجيهي واإلرشادي 
وأثمرت نتائج ممتازة، مشددا 
عل���ى أن وزير اإلعالم ال يألو 
جهدا في دعم أي مشروع وطني 
يع���ود بالنفع عل���ى الكويت 
وأهله���ا، موضح���ا ضرورة 
أن تصل مث���ل هذه احلمالت 
إلى ط���الب املدارس ألنهم هم 
الش���ريحة الكبرى من الفئة 
املستهدفة. وكشف اخلالدي 
ان املجتمع اخلليجي بصفة 
عامة مس����تهدف وخصوصا 
املجتمعني الكويتي والسعودي 
الشباب  وذلك التساع رقعة 
فيهما، فضال عن الوفرة املالية 
واالستخدام املتنامي لألجهزة 
الذكية فيهما وتقبل الشباب 
للصرع����ات اجلديدة وحب 
االستطالع لتجربتها، موضحا 
أن خطورة املخدرات الرقمية 
تكمن فيما سيأتي بعدها حيث 
تفتح الباب إلدمان املخدرات 
التقليدية. وبخصوص الدور 
الرقابي للوزارة وإمكانية ان 
تقوم بحجب املواقع التي تروج 
للمخ����درات الرقمية، أوضح 
اخلالدي أن الكويت بلد حر 
الدميوقراطية وحرية  يدعم 
التعبي����ر ووزارة اإلعالم ال 
متلك احلق في حجب مثل هذه 
املواقع وال أي دولة في العالم 
تستطيع ولكننا نستطيع أن 
التوعوي على  نقوم بدورنا 
أكمل وجه وخلق حالة رفض 
مجتمعي للظواهر السلبية 

بكل األدوات املتاحة.
ولفت اخلال����دي إلى حل 
قانون����ي مت����اح ميكننا من 
حجب هذه املواقع عن طريق 
تشكيل جلنة من املتخصصني 
مع مزودي خدمة »االنترنت« 
ويتم االتفاق فيما بينهم على 
حجب مثل ه����ذه املواقع أو 
غيرها التي تؤثر سلبا على 
شبابنا، وبالتالي نكون حققنا 
الهدف املنشود بحجب املواقع 
حلماية شبابنا ورفعنا احلرج 

عن وزارة اإلعالم.

جتربة قد تكون غير محسوبة 
أو مدمرة.

دور وزارة اإلعالم

أك���د ممثل وزارة  بدوره، 
اإلعالم ورئي���س فريق عمل 
برنامج »مساء اخلير يا كويت« 
حمود اخلالدي أن إدارة الرصد 
في وزارة اإلعالم رصدت عددا 
من املعلوم���ات اخلطيرة عن 
الرقمية  موضوع املخ���درات 
والت���ي تبعث القل���ق ولذلك 
فإن ال���وزارة تتعامل مع هذه 
الظاهرة م���ن منطلق دورها 
التوع���وي والوقائ���ي املكمل 
لكل جهات الدولة املعنية من 
خالل توعية الشباب باملخاطر 
احملتملة وبث الصور املريعة 
للمدمن���ني عن طريق حمالت 
توعوية، مشيرا إلى أنها ترحب 
باملشاركة املجتمعية والتعاون 
مع مختلف املؤسسات احلكومية 

واألهلية في هذا الصدد.
وأشار إلى إمكانية أن تقوم 
وزارتا الشباب واإلعالم بحمالت 
إعالمية كبيرة تصل للشباب 
أماكن جتمعه���م وتكون  في 
أدواتها افالما ومشاهد متثيلية 
قصي���رة ولوح���ات إعالنية 
ورسائل قصيرة خللق حالة 
من الوعي بني أوساط الشباب 
ضد مختلف الظواهر السلبية 

الرقمية وما يجذب الش���باب 
إليها أوضح د. خضر بارون أن 
هذه امللفات الصوتية تخاطب 
املخ وتتباين نتائج استجابته 
لها ما بني االسترخاء أو النشاط 
املفرط أو الهياج، مشيرا إلى 
أن ملثل ه���ذه النغمات تأثيرا 
س���لبيا على احلالة النفسية 
واألعصاب واملزاج العام وقد 
حتول املتعاطي إلى شخص 
عدوان���ي مييل إل���ى العنف 
داخل اسرته وخارجه وذلك 
حسب مدة تعرضه ملثل هذه 
الذبذبات وشدتها وعلى حسب 
ما يتوقعه منها وتزداد شدة 
تأثيراتها بق���وة اإليحاء كما 

أسلفنا قبل قليل.
ولفت بارون إلى ضرورة 
أن تقوم األسرة بدورها جتاه 
أبنائه���ا وأن تتاب���ع وحتمي 
أبناءه���ا وتنقذه���م من آفاق 
العزل���ة اإلليكترونية ومنط 
الذي  املغلقة  األب���واب  حياة 
يجعلهم فريس���ة سهلة لكل 
الظواهر السلبية والغريبة، 
موضحا أن عودة احلوار داخل 
األسرة س���يخلق سياجا من 
احلماية ح���ول األبناء قوامه 
الثقة املتبادلة مما س���يجعل 
األبن���اء ال يترددون في طلب 
االستش���ارة والتوجيه قبل 
اإلقدام على خوض غمار أي 

يعج����ب باحلالة التي وصل 
اليها ويدمن عليها، مش����ددا 
على أنن����ا يجب أال نغفل ال� 
Placebo Effect- اإليحاء الذي 
يعزز من احلالة املرغوبة في 
نفس املتعاطي دون وجود 
م����ادة فعالة مؤث����رة ولكن 
االعراض التي يشعر بها ما 
هي إال محصلة عوامل نفسية 
مثل اإليحاء والتوقع، ولذلك 
يلجأ املروجون لهذه امللفات 
إلى نشر معلومات مغلوطة 
أنها حتفز النشاط اجلنسي 
وغيرها من احلاالت واخلدر 
التي  والهذيان واالسترخاء 
جتد قبوال في اوساط الشباب 
هو محض وهم، ألن التأثير 
يب����دو أكثر ش����دة أو اكثر 
وضوحا من خالل مدى توقع 
املتعاطي له، باإلضافة إلى أن 
النغم����ات الثنائية قد تقود 
الدماغ إلى أن يرسل رسائل 
للجس����م إلف����راز هرمونات 
معينة مثل األندروفني بكميات 
معين����ة فيش����عر املتعاطي 
بنتائج شبيهة ألثر املخدرات 

واملنشطات التقليدية.

التأثيرات النفسية السلبية 
للمخدرات الرقمية

التأثيرات  وبخص���وص 
السلبية للمخدرات  النفسية 

على اجلسم وتعرضه ملخاطر 
جمة قد تصل إلى الوفاة، ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو 
كيف سيحاكم القاضي متعاطي 
املخ���درات الرقمي���ة في ظل 
القاعدة القانونية التي تنص 
على أنه ال يجوز التوسع في 
تفسير النص اجلزائي؟، داعية 
إلى ضرورة تعديل النصوص 
التغيرات  القانونية لتجاري 
واملستجدات في مجتمعاتنا 
وخصوصا أن هناك عددا من 
النصوص أكثر أهمية من هذا 
املوضوع لم تعدل حتى وقتنا 
هذا، ولذلك فإنه وباختصار 
شديد وإذا وحدث أنه مت توقيف 
مجموعة من الشباب تتعاطي 
املخدرات الرقمية دون سواها 
من املخدرات الكيميائية، فال 
ميكن ألح���د أن يثبت عليهم 

هذا اجلرم.

االنتقال من حالة إدراكية 
ألخرى

بدوره أكد أستاذ علم النفس 
بجامعة الكويت د.خضر بارون 
أن تأثر اإلنس���ان باملوجات 
السمعية قدمي جدا وقد تكون 
أقدم مما نتصور، فاإلنس���ان 
مول���ف على ضرب���ات قلبه 
ولذلك جنده يتأثر باملوجات 
الصوتية بداخله أو في محيطه 
اخلارجي، مش���يرا لعدد من 
الظواهر القدمية والبدائية التي 
كان يستمع فيها اإلنسان لدقات 
معينة ويتفاعل معها وتخرجه 
من حالة ادراكية ألخرى مثل 
رقص املطر عند األفارقة ودقات 
الزار في الدول العربية وكذلك 

رقصة الليوا الشعبية.
 وأش����ار ب����ارون إلى أن 
التي  الس����معية  املوج����ات 
يتعرض لها اإلنسان حتت 
ظروف معينة تنقله من حالة 
إدراكية ألخ����رى وتبث في 
نفسه حالة من االسترخاء أو 
الرغبة في النعاس أو الهدوء 
النفسي والنش����اط املفرط 
التي  على حس����ب اجلرعة 
تعرض لها وبالتالي يكون 
مكمن اخلط����ورة في أنه قد 

مجتمعنا لنتحرك بل يجب أن 
نبادر بأساليب الوقاية والتوعية 

من املخاطر من اآلن.

القانون والمخدرات الرقمية

وبخصوص الوضع القانوني 
ملدمن املخدرات الرقمية ونظرة 
القانون له وكيف ميكن أن تكون 
محاكمته في حال ضبط متلبسا، 
أوضحت احملامية سعاد الشمالي 
أنه بسبب غياب توصيف علمي 
محدد يح����دد ماهية املخدرات 
الرقمية فإنه ال ميكننا تطبيق 
احكام القانون رقم 74 لس����نة 
1983 في شأن مكافحة املخدرات 
وتنظيم اس����تعمالها واالجتار 
فيها، باإلضافة إلى وجود قاعدتني 
اساسيتني األولى وردت املادة 
32 من الدس����تور والتي تنص 
على أنه »ال جرمية وال عقوبة 
بدون نص« والثانية وردت في 
قانون اجلزاء الكويتي ونصت 
على أنه »ال يجوز التوسع في 
تفسير النص اجلزائي« طاملا أننا 
ليس لدينا بحث علمي يثبت 
أنها مخدر، الفتة إلى أن النصني 
القانونيني هما من يحتكم إليهما 

قاضي اجلزاء.
وأشارت الشمالي إلى تعامل 
القانون مع املخدرات يكون من 
خالل اساسني قانونني التعاطي 
واالجتار وكليهما يعتبران جناية 
في نظر قانون اجلزاء الكويتي، 
الفتة إلى أن أدوات اثبات جرمية 
تعاط����ي املخ����درات تكون إما 
باإلقرار أو بالتحليل املخبري 
يكشف وجود املخدر في جسم 
املتعاطي أو عبر املضبوطات 

التي ضبطت بحوزته. 

عجز القانون عن مواجهة 
المخدرات الرقمية

ولفتت الشمالي إلى عجز 
القانون عن مواجهة املخدرات 
الرقمية أو محاكمة متعاطيها أو 
مروجها، ألن تعاطي املخدرات 
عادة ما يكون عن طريق دخول 
تلك املواد إلى اجلسم  إما عن 
طريق الفم أو األنف أو اإلبر 
ولكننا اليوم أمام نوع جديد 
من املخدرات التي تؤثر سلبا 

إدمان بعيد عن أعني الرقابة األسرية أو األمنيةالرقابة األسرية فريضة غائبة
دعا ممثل وزارة اإلعالم ورئيس فريق عمل برنامج »مساء اخلير يا كويت« حمود اخلالدي 

إلى ضرورة التركيز في احلمالت اإلعالمية على فئة أولياء األمور وتوعيتهم بضرورة العناية 
بأوالدهم وحمايتهم من املخاطر احملدقة بهم، الفتا إلى أن دور األسرة يأتي قبل دور املؤسسات 

ولذلك يجب على األسرة أن تقوم بدورها في الرقابة وأن توضح لألبناء أن الرقابة ال تعني 
التجسس ولكنها شكل مقبول من احلماية األسرية. أما د.أحمد احلنيان فأكد أن التوعية الدينية 
لم تعد تؤثر كثيرا في نفوس الشباب نظرا لبعد اخلطاب الديني التوعوي عن القضايا املعاصرة 

للشباب، موضحا أن الصراحة واملكاشفة مع األبناء من خالل حوار بناء هي اهم أساليب 
التوعية واحلماية، رافضا أن تكون الرقابة على األبناء انتهاكا خلصوصيتهم، مشددا على أن 

الرقابة وسيلة ضرورية حيث يشعر الشاب او الطفل بأن تليفونه وجهاز كمبيوتره اللوحي أو 
الالبتوب حتت رقابة والديه ولذلك سيفكر مليا قبل أن يقوم باي فعل أو سلوك غير مقبول. 
ودعا احلنيان وسائل اإلعالم الى أن تفكر خارج الصندوق بوسائل غير تقليدية حتاكي منط 

حياة الشباب وتكون ذات تأثير في أوساطهم من خالل أدوات مبتكرة تستفز تفكيرهم وتلفت 
نظرهم ملخاطر الظواهر السلبية، مشددا على أن اخلطاب اإلعالمي القدمي والذي يعتمد على 

اخلطابة قد ولى زمنه.
ومن جهته لفت د.صالح الناجم إلى عدد من األدوات التقنية التي متكن أولياء األمور من حتقيق 

الرقابة األسرية املنشودة وتساعدهم على حماية أوالدهم من خالل استخدام الرقابة األسرية 
املوجودة في أنظمة ويندوز ليتحكم في املواقع التي يسمح للطفل بدخولها، فضال عن أنه من 
املمكن أن يحصل على سجل كامل باملواقع التي يدخل عليها ابنه، مشيرا إلى أنه من املمكن أن 
ينزل نفس التطبيق على أجهزة التليفونات الذكية، فضال عن وسائل املراقبة والتي هي عبارة 

عن برامج تقوم مبراقبة املكاملات واملواقع واحملادثات ولكن يجب أن تكون بعلم الطفل أو الشاب 
حتى ال يكون في املوضوع شبهة انتهاك للخصوصية وجتسس.

أما د.خضر البارون فأكد على ضرورة أن يتعرف الوالدان على نفسية طفلهما واختيار 
االسلوب األمثل في التعامل معه خصوصا أن هناك بعض األوالد يقبلون الرقابة وجتدي 

معهم نفعا في حني يرفضها آخرون ويتمردون عليها وبالتالي فهم يحتاجون إلى اسلوب آخر 
بديل، موضحا ان بناء جسور الصداقة في إطار من الود واالحترام املتبادل كأهم عناصر لغة 

احلوار هو من أهم سبل احلماية والوقاية، الفتا إلى ضرورة أن يشجع اآلباء واألمهات السلوك 
اجلماعي وعدم تركهم فريسة للعزلة داخل األبواب املغلقة.

وبدورها أكدت احملامية سعاد الشمالي أن األسرة واملدرسة هما حجرا الزاوية في محاربة 
املخدرات الرقمية، موضحة أننا بحاجة إلى مراجعة مناهج وزارة التربية حيث تعتبر الطامة 

الكبرى والسبب الرئيسي في خلق جيل غير سوي عنيف ال يقبل اآلخر ويدمن على املخدرات.

امللفات الصوتية اخلاصة باملخدرات اإللكترونية متوافرة عبر عدة مواقع على االنترنت 
بصيغ تشغيلية مختلفة تالئم بدءا من تطبيقات الهواتف الذكية احملمولة وحتى البرامج 

التي تناسب الويندوز واملاك، املواقع توفر للمتعاطي دليل مستخدم يشرح له خطوة 
بخطوة اإلجراءات التي يجب أن يقوم بها حتى يحقق الفاعلية املطلوبة وكشفت دراسة 

أجراها املوقع أن أكثر من 80% ممن جربوا املخدرات الرقمية وفق إرشادات الدليل 
حققوا الهدف املنشود منها. 

وتتوافر املخدرات على املوقع بأسعار متفاوتة من 3 إلى 30 دوالرا، أما اجلرعات فهي 
حسب الشعور الذي يود املتعاطي احلصول عليه، ويقدم املوقع عينات مجانية ميكن 
االستماع إليها وبعدها يطلب املتعاطون اجلرعة الكاملة، إال أن الغريب أن املوقع يقدم 

خدمة فريدة حيث انه في حال لم تنل مكتبة املخدرات املعروضة للبيع استحسان 
املتعاطي أو لم يجد فيها ضالته، فيمكن للموقع املساعدة بتصميم اجلرعة املطلوبة على 

حسب درجة الشعور املرغوب فيه في مقابل 100 دوالر.
كل ما يحتاجه متعاطي املخدرات الرقمية هو أن ينزل امللف الصوتي املرغوب ويتمدد 

على سرير في غرفة مظلمة ويضع سماعة أذن خاصة وعصابة على عينيه ومن ثم 
تبدأ عملية التعاطي ومبجرد أن يبدأ االستماع للملف املطلوب.
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يوسف مصطفى: 
الكويت دائمًا صاحبة 

ريادة واستحقاق 
ومتواجدة بقوة 

في جميع 
املهرجانات 
واملنتديات 

واللقاءات

أبوذكري كشف عن البدء في إنتاج ثالثة مسلسالت مشتركة بني الكويت ومصر

الكويت حتصد »نصيب األسد« في مونديال »القاهرة« لألعمال الفنية واإلعالم

لتوجهه نحو تدعيم اإلعالم 
الكويت���ي بالدراما املصرية، 
حي���ث مت البدء بإنتاج ثالثة 
مسلسالت مشتركة بني الكويت 

ومصر.
يذك���ر انه كان م���ن أبرز 
الفقي  احلض���ور، نيرم���ني 
وخالد ذكي وعفاف ش���عيب 
وأحمد بدي���ر واملخرج عادل 
أديب وعمرو عبدالعزيز وتامر 
عبداملنعم وسامح يسري وعال 
رامي وسلوى خطاب وباسم 
خوري واملخرج عمرو عابدين 
وإلهام شاهني ورجاء اجلداوي 
ومحمد كرمي ومحمد محمود 
الكبير  عبدالعزي���ز والفنان 
الس���عدني وس���مية  صالح 
اخلش���اب وحس���ن حسنى 
وسميرة سعيد واملخرج محمد 
فاضل رئيس املونديال والكاتب 

الصحافي عادل حمودة.

تتمكن من رفع سمعة ومكانة 
الكويت، مهديا في الوقت ذاته 
هذا اإلجناز الى وزير اإلعالم 

والقائمني على الوزارة.
ق���ال رئيس  ومن جانبه 
احتاد املنتجني العرب ورئيس 
مونديال القاهرة لألعمال الفنية 
واإلعالم د.إبراهيم أبوذكري ان 
املهرجان شهد عددا كبيرا من 
املبادرات واالتفاقات الكثيرة 
في مجاالت اإلنتاج التلفزيوني 
واإلعالم بني االحتاد والقائمني 

على التلفزيونات العربية.
وأضاف أبوذكري في كلمة 
له في حفل ختام املونديال أن 
املقبل سيشهد لقاءات  العام 
خاصة عدة بني االحتاد وعدد 
كبير من الدول العربية ومنها 
الكوي���ت، معربا عن خالص 
شكره وتقديره لوزير اإلعالم 
الش���يخ س���لمان احلم���ود 

تستجيب« والذي يأتي تتويجا 
الختيار صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من قبل 
األمم املتحدة ومنح س���موه 
العمل اإلنساني«  لقب »قائد 
الكوي���ت »مركزا  وتس���مية 
للعمل اإلنساني«، مستدركا: 
هذه النجاحات التي توجت بها 
وزارة اإلعالم جاءت بتوجيهات 
من وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ال���ذي يحرص دائما 
على ان تكون وزارة اإلعالم 
التلفزيون حاضرة بقوة في 

مثل هذه املهرجانات.
وثم���ن الوكيل املس���اعد 
لش���ؤون التلفزيون يوسف 
مصطف���ى دور وزير اإلعالم 
امل���ادي واملعنوي  ودعم���ه 
الالمحدود للفرق املشاركة من 
معدين ومخرجني ومذيعني كي 

املهرجانات من شأنها ان تثري 
العمل اإلعالمي العربي املشترك 
خاصة في األعمال الدرامية التي 
تقرب املس���افات، وقد تنجح 
فيما عجزت عن���ه اجلوانب 

السياسية واالقتصادية.
وتابع يوس���ف مصطفى: 
مش���اركة وزارة اإلعالم في 
موندي���ال القاهرة تعد دعما 
أساس���يا ملختلف الفعاليات 
التي تقام  اإلعالمية والفنية 
في الشقيقة مصر، مشددا على 
ان الكويت حترص كل احلرص 
على التواجد واملش���اركة في 
كافة األنش���طة واملهرجانات 
اإلعالمية والفنية التي تنظمها 

مصر.
وأوض���ح ان م���ن أب���رز 
التي حصلت عليها  اجلوائز 
الكويت في هذا املونديال عن 
برنامجها اإلنساني »الكويت 

والثقافي والديني والرياضي 
وأعمال الدراما والطفل.

وأكد مصطفى ان احلصول 
على كل تل���ك اجلوائز يأتي 
بفضل جودة األعمال والبرامج 
التي تقوم عليها وزارة اإلعالم 
بشقيها اإلذاعي والتلفزيوني، 
فضال عن ان تلك األعمال نالت 
استحسان اجلميع وعلى رأسهم 
جلان التحكيم في املونديال، 
مؤك���دا ان تلفزيون الكويت 
رائد من رواد احلركة اإلعالمية 
على مستوى الدراما واألعمال 
الثقافية واألدبية، الفتا الى ان 
الكويت دائما صاحبة ريادة 
واستحقاق ومتواجدة بقوة 
في كافة املهرجانات واملنتديات 
واللقاءات، خاصة وان مونديال 
القاهرة هذا العام كان مميزا، 
الفعاليات  العديد من  وشمل 
التي استفدنا منها، مضيفا: 

بوحيمد وجابر املوان وبدر 
الطراولة وسحر الرجم وعقاب 

الشمري.
وقد حصدت الكويت متمثلة 
في وزارة اإلعالم على النصيب 
األكبر من جوائ���ز مونديال 
القاه���رة لألعم���ال الفني���ة 
واإلعالم 2014 بعد مشاركتها 
بالعديد من األعمال اإلذاعية 
والتلفزيونية، لتصبح بذلك 
اكبر دولة نال���ت جوائز في 
هذه الفعالية الفنية اإلعالمية 

العربية.
وقال رئيس الوفد يوسف 
مصطفى في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان وزارة اإلعالم 
حصلت على »نصيب األسد« 
من جوائ���ز املونديال البالغ 
عددها 23 جائزة، مضيفا ان 
الوزارة ش���اركت ب30 عمال 
إذاعيا وتلفزيونيا منها املنوع 

القاهرة ـ هناء السيد

اختت���م مونديال القاهرة 
لألعمال الفنية واإلعالم والذي 
نظمه االحتاد العام للمنتجني 
العرب خالل الفترة من 20 إلى 
24 اجلاري حتت شعار »خلي 
بالك على بالدك... اإلرهاب عدو 
بالدك« مبش���اركة نخبة من 
الفنانني واإلعالميني العرب.. 
وش���ارك وف���د الكوي���ت 
برئاسة وكيل وزارة اإلعالم 
املساعد لش���ؤون التلفزيون 
يوسف مصطفى وضم مدير 
التش���غيل والتنفي���ذ  إدارة 
بالتلفزيون محمد املس���ري 
ومدي���ر ادارة االنت���اج خالد 
الرشيدي واملدير العام لقناة 
»العرب���ي« طالل الس���بيعي 
واملذيعة نورة عبداهلل واملعدة 
سارة القليش واملخرجني خالد 

)ناصر عبد السيد( جانب من الوفد الكويتي املشارك في املونديال بالقاهرة  الوكيل املساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى متحدثا للزميلة هناء السيدد.إبراهيم أبوذكري ومعه الفنان صالح السعدني في حفل اخلتام

ألبوم جديد  الغنائية ضمن 
يضم األغنية اجلديدة وثالث 
أغني����ات أخرى، م����ن بينها 
األغني����ة اخلليجي����ة »على 
نيتي« كلمات الشاعر صالح 
الذوادي  الريان وأحلان بدر 
وتوزيع هشام السكران، كما 
ال����ذي يتوقع  األلبوم  يضم 
صدوره عن »روتانا« أغنية 
»محامي لك« كلمات الشاعر 
تركي وأحلان طارق محمد، 
و»حرام« كلمات الشاعر أمجد 
الطائي وأحلان أحمد حسن.

م����ن جانب آخ����ر، يحيي 

طلب النجم املصري هاني 
شاكر من نقابة املوسيقيني في 
تونس إيقاف متعهد احلفالت 
التونسي عز الدين الباجي، 
مهتما إياه بالنصب عليه بعد 
إيهامه بتنظيم ثالث حفالت له 
في تونس وطلب منه مبلغا 
من املال وصل إلى 6500 دوالر 
حلجز الفندق وتذاكر الطيران 
إلى تونس، ولكن فجأة اختفى 
عز الدين وأغلق هاتفه وفشل 
هاني، حسب موقع »سيدتي 

بعد األزم����ة الصحية التي 
تعرض لها مؤخرا أحمد حلمي 
واستلزمت تدخال جراحيا خارج 
البالد، يقضي النجم حاليا فترة 
نقاهة مع أس����رته قبل متاثله 
للشفاء التام. ونشرت صفحة 
حلمي الرسمية على »فيسبوك« 
مقطع ڤيديو مؤثر عن العزمية 
واإلصرار الذي البد ان تالزم من 

ماجد املهندس على »نياته« مع جنوى كرم

عالمات استفهام حول تعرض هاني شاكر للنصب

رسالة مؤثرة من أحمد حلمي جلمهوره

ماج����د املهندس حف����ل ليلة 
رأس الس����نة مبدين����ة دبي 
بفندق »ريدز كارلتون«، مع 
شمس األغنية جنوى كرم. 
ومن املقرر أن يقدم املهندس 
عددا من أشهر أغنياته، أبرزها 
»نامي يا عيني« و»محتاجك 
وبلد احلبايب« و»غاب القمر« 
و»أتوسل بيك« و»يا ناس« 

وغيرها من األغنيات.
اجلدير بالذكر ان النجمة 
اللبناني����ة جنوى كرم كانت 
الغنائية  أنهت جولته����ا  قد 
في أس����تراليا الفترة القليلة 
املاضية بحفل حاشد في مدينة 
س����يدني، وقد ح����رص على 
حضوره عدد كبير من أفراد 
اللبنانية والعربية  اجلالية 
باس����تراليا. وأش����علت كرم 
حماس احلضور مبجموعة من 
أجمل أغانيها، حيث تفاعلوا 
معها غناء ورقصا خاصة على 
أنغام الدبكة اللبنانية، حتى 
الس����اعات األولى من صباح 
التالي وس����ط أجواء  اليوم 
مبهج����ة أش����بعت حنينهم 

لوطنهم العربي.

نت«، في التوصل إليه حتى 
اآلن.

 ويبق����ى الس����ؤال، ملاذا 
يقوم هاني ش����اكر بإرسال 
املتعهد ليحجز له  إلى  املال 
غرف الفندق وتذاكر الطيران، 
بينم����ا املف����روض أن يقوم 
املتعهد بالتكفل باملصاريف 
وإرس����ال دفع����ة أولى من 
اجره عن احلفالت؟ وما سر 
الذي يكتنف هذه  الغموض 

القضية؟

يبحث عن حلمه أال يستسلم 
مع أول إخفاق، وكأنها رسالة 
من حلمي نفس����ه الذي أبى ان 

يستسلم للمرض وقاومه.
وانهال جمهور حلمي على 
الڤيديو بالتعليقات التي تتمنى 
اكتمال الشفاء للنجم الذي رسم 

البسمة على وجوه املاليني.
من جانبها، طمأنت النجمة 
منى زكي جمهورها على حالتها 
الصحية، مؤكدة أنها ش����هدت 

حتسنا كبيرا منذ فترة.
وقالت منى في تصريحات 
لها: أطمئن جمهوري احلبيب 
أنني بخير واحلمد هلل، وقصة 
املرض مر عليها وقت طويل جدا 
وتعافيت منه، مضيفة: أشكر كل 
من اهتم واطمأن على صحتي 
أنا وحلمي وأؤك����د أن حالتنا 
الصحية شهدت حتسنا كبيرا 
خ����الل الفترة املاضية واحلمد 

هلل.

بعد طرح أغنيته العراقية 
املنفردة »يا حب يا حب« من 
آيدول«  خالل برنامج »أراب 
حني حل ضيفا عليه أخيرا، 
يستعد الفنان ماجد املهندس 
لتقدمي مجموعة من األعمال 

جنوى كرم

هاني شاكر 

ماجد املهندس 

احمد حلمي 

أسامة الرحباني: أنا من أطلق كارول سماحة.. 
وإليسا »ما كان إلها حق«

حتدث أسامة الرحباني عن رهانه الكبير على 
الفنانة الشابة هبة طوجي، رغم أنه سبق 

وساعد النجمة كارول سماحة في السابق، 
ولكنها غادرت من دون أن تلتفت خلفها. 

وقال عبر أثير إذاعة»fame fm«: لم أساعد 
كارول بل أطلقتها، فأنا من تبنى هذه املوهبة 

وفرضها في املسرح الرحباني، لكن كارول 
ليست أبدا من هذا النوع، هي كانت ترغب 

في بناء خط موسيقي يصل أكثر إلى الناس 
وهذا حقها.

وعما إذا كانت النجمة إليسا قد استأذنت 
الرحباني حني غنت للسيدة فيروز في 

حفالت »أعياد بيروت« أجاب: »كال وما كان 
إلها حق«، ولذلك توقفت األغنية في اإلذاعات 

وقد تكلمنا أنا واليسا في األمر، بإمكانها أن 
تغنيها في أداء علني ضمن حفل لها، لكن ال 
يحق لها استغاللها ونقلها على التلفزيون أو 

استعمالها في اإلذاعات.
وعما إذا كان يؤيد خروج خالف الفنان زياد 

الرحباني مع والدته فيروز وشقيقته رميا 
إلى اإلعالم، أفصح أسامة قائال: أنا ضد فكرة 
تدخل اإلعالم في كل شيء، وبالتالي أنا دائما 

مع حل كل األمور في الغرفة املغلقة، أحاول 
دائما أن أرى األمور اإليجابية واجلميلة 

وأقابل الشر باخلير لينتج خيرا، ألنه حني 
تقابلني الشر بالشر ينتج شرا، فأنا أرى 

النصف املمتلئ من الكوب في أي شخص 
تسألينني عنه.

اسامة الرحباني

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

النجمة التونس���ية ايناس النجار واحدة م���ن الفنانات العرب الالتي 
اتني الى مصر قبل عشر سنوات واستطعن مبوهبتهن الالفتة وجمالهن 
األخاذ أن يأخذن عشرات الفرص الفنية في عشرات االعمال، ومن هؤالء 
»اجلميلة« ايناس التي خطفت االبصار باملشاركة في اكثر من 15 مسلسال 
ونحو 15 فيلما منذ ظهورها االول في فيلم »فرقة بنات وبس« ومسلسل 

»العصيان«.
وتش���ارك إيناس في بطولة فيلم »واحد صعيدي« مع النجم محمد 

رمضان والذي بدأ عرضه في عيد االضحى املاضي وشهد جناحا جماهيريا 
كبيرا. حول فيلمها ومحطاتها الفنية املقبلة وأعمالها كان هذا اللقاء: 

ماذا عن »واحد صعيدي« ودورك فيه؟ 
٭ فيلم كوميدي اليت وان كان يحمل في طياته قصة انسانية، وأقف فيه للمرة 
االولى امام النجم الش���اب محمد رمضان صاحب الشعبية الكبيرة بني جمهور 
الشباب واملراهقني ويشارك في بطولته كل من راندا البحيري وحسن عبدالفتاح 
ونيرمني ماهر وأمين منصور وش���ريف حلمي وأحمد التهامي وريهام حجاج، 

قصة أحمد جمال، وسيناريو وحوار عبد الواحد العشري من إنتاج وليد صبري، 
وإخراج إس���ماعيل فاروق، وأجسد خالل أحداث العمل شخصية سماح التي تقيم 

في فندق مع ثالث بنات أخريات يحملن نفس االسم، وتكون واحدة منهن مستهدفة 
للقتل من جانب احدى العصابات وتتوالى االحداث.

الكثيرون يعيبون على رمضان ان افالمه شعبية؟ 
٭ افالم���ه جماهيرية وحتقق اعلى االيرادات واالغان���ي التي يقدمها حتقق جماهيرية 
كبيرة ايضا وانتش���ارا واس���عا، ومنها اغنية »واحد صعيدي« الدعائية للفيلم والتى 
حققت انتشارا فنيا كبيرا على »يوتيوب«، فلماذا يهاجمون رمضان ويهاجمون اعماله؟ 

ارفض هذا متاما.
هل ابتعدت خالل هذا الفيلم عن االغراء؟ 

٭ أنا فنانة جميلة وليس لى ذنب في هذا، لكن مشكلة املخرجني الذين اعمل معهم انهم 
يضعونني في اطار واحد هو مش���اهد االغراء ألننى جنح���ت فيها، لكنى اريد ان اغير 

جلدي الفني و»واحد صعيدي« كان بداية لهذا الطريق. 
وملاذا ترفضني االغراء رغم انه كان سبب شهرتك في عشرات االفالم؟ 

٭ أنا ال ارفض االغراء باملعنى احلرفي ولكنى ارفض االبقاء على في هذا اللون الفني، 
كما ان االغراء ليس معناه التعري امام الكاميرا، انا اخذت عهدا على نفس���ي اال اسمح 

ألي مخرج باملتاجرة بجسدي وتكفيه موهبتي الفنية وأدائي التمثيلي.
كيف تقيمني التواجد الفني للفنانات العرب ومنهن هند صبري ودرة وغيرهن في 

مصر؟ 
٭ ش���هادتي مجروحة ألني واحدة منهن، لكننا اثبتنا انفسنا والفن ليس فيه واسطة 
ولكن به موهبة، وموهبتي هي التي أهلتني للمش���اركة ف���ي نحو 35 عمال فنيا خالل 

مشواري الفني القصير، ونحن مستمرون.
هل حققت كل ما تتمنيه من شهرة؟ 

٭ اصبحت فنانة معروفة وتواجدت في اعمال كبار النجوم سواء مع يحيى 
الفخراني في مسلس���ل »يتربى في عزو«، او النجم الكبير محمود ياسني 

في مسلس���ل »العصيان« او مع النجوم الشباب امثال احمد حلمي في 
»ميدو مشاكل« واحمد عز في »مسجون ترانزيت« وغيرهم لكن اليزال 

لدى الكثير الذي لم اقدمه.

إيناس النجار لـ »األنباء«: أرفض 
املتاجرة بجسدي على الشاشة
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مصممة أزياء خليجية 
طلبت من ممثلة عربية 

مقيمة باخلليج بأنها ترد 
الفستان اللي راحت فيه 
حلفل زواج بس هاملمثلة 
عطتها طاف ومو قاعدة 

ترد على اتصاالتها.. 
واهلل عيب!.

ممثل شايف حاله سبب 
ازعاج في لوكيشن 

تصوير عمله بسبة انه 
العامل جابله فنجان قهوة 

زيادة وهو طالب سادة، 
صاحبنا قلب الدنيا وعفس 

اللوكيشن ألنه العامل 
طلعه من مود دوره مثل ما 

يقول..الشرهة مو عليك!.

ممثلة مستاءة من وعود 
احد املنتجني اللي ما 

ينفذها بعد ما تعتذر عن 
املشاركة في أعمال درامية 

ألنه مواعدها بس بعد ما 
تروحله يتعذر منها بسبة 

انه األدوار توزعت.. 
دام مو كفو ال توعد احد!.

مالبسسادة استياء

لقطة جماعية السرة البرنامج

أكد أن برنامجه كان دعماً لـ »األزرق« في البطولة اخلليجية

املوسى خاض جتربة التقدمي للمرة الثانية بـ »سكوب«
وراء موافقته على خوض 
التجرب���ة الثانية في مجال 
التقدمي، حيث تتطلب خبرة 
رياضية اكثر من خبرة تقدمي 

البرامج.
ب���ان  وأف���اد املوس���ى 
البرنامج ش���هد استضافة 
الرياضيني القدامى في حلقاته 
وحتدثوا فيها عن جتاربهم 
في احملفل اخلليجي وحتليل 
فني للمباريات، حيث شكل 
وجودهم اضافة للبرنامج، 
وقال: الهدف الرئيسي وراء 
إطالق برنام���ج »خليجنا 
واحد« هو دع���م منتخبنا 

الوطني ف���ي رحلة البحث 
عن لقب خليجي جديد في 
الرياض التي لم تتحقق بعد 
خسارته من سلطنة عمان 

في مرحلة املجموعات.
اجلدير بالذكر ان برنامج 
»خليجنا واحد« من تقدمي 
عبدالرحمن املوسى وناصر 
الزميل احمد  عطية وإعداد 
عبداللطيف واخراج فادي 
عون ويشكل التجربة الثانية 
للموسى في تقدمي البرامج 
حيث س���بق ان شارك في 
تقدمي برنامج »مع اجلمهور« 

عبر قناة »قدساوي«.

خلود أبو المجد

الدولي  الالع���ب  أعرب 
السابق عبدالرحمن املوسى 
في تصرح خاص ل� »األنباء« 
عن سعادته بخوض ثانية 
جتاربه ف���ي تقدمي البرامج 
الرياضية من خالل برنامج 
»خليجنا واحد« الذي يبث 

حاليا عبر قناة »سكوب«.
وذكر املوسى ان برنامج 
»خليجنا واحد« سلط الضوء 
عل���ى مباري���ات منتخبنا 
الوطني في »خليجي 22«، 
البرنام���ج كانت  املعد احمد عبداللطيف مع مقدم البرنامج الالعب عبدالرحمن املوسىوفك���رة 

دينا آلثار احلكيم: احتفظي برأيك لنفسك وابتعدي عني!

الفور  ال جتي����ده، وعل����ى 
اس����تجابت دين����ا لطلبها 
ورقصت على أغنية »الناس 
الرايقة«، وعندما طلبت من 
الرقص،  وفاء مش����اركتها 
ردت ضاحكة »هترفض«. 
وتطرقت ملوضوع ابنها الذي 
يدرس بأميركا وسبب بعدها 
انها حتاول  عنه، وأك����دت 
ان تتواج����د معه من فترة 
ألخرى، وقالت: »هو فاهم 

ان الرقص فن وال يهمه ان 
والدته راقصة، وجوازاتي 
كانت تفشل بسبب الرقص 
مع اني عايشة بطريقة عادية 
كأي ربة منزل في البيت«. 
وعن محاولة انتحارها مرتني 
ف����ي عمر ال� 15 وعمر ال� 18 
اعتبرت ان شخصيتها لم 
تكن قد تكونت بعد وكانت 
الشخصية غير متينة وأفكار 

مراهقة كثيرة.

علي إلى الرد على آثار.
بعدها، حتدثت دينا عن 
الرق���ص ووصفته بأصدق 
تعبير في الفنون، فهو أصدق 
م���ن التمثيل واملوس���يقى 
وأي شيء آخر. وأكدت في 
الوقت نفس���ه أال عالقة له 

باإلغراء.
وفوجئت دين����ا بعدها 
الكيالن����ي تطلب  بوف����اء 
منها تعليمها الرقص ألنها 

الراقصة دينا مع  أطلت 
اإلعالمية وفاء الكيالني عبر 
الذي  برنامجها »احلك���م« 
يعرض على شاش���ة »أم.
بي.س���ي.مصر« لتتحدث 
عن برنامجها املثير للجدل 
وارتب���اط اس���مها باإلثارة 

واإلغراء.
في البداية رفضت دينا 
هجوم األزهر على برنامجها 
»الراقصة«، فيما قررت الرد 
بقسوة على هجوم آثار حكيم 
قائلة لها بانفعال ش���ديد: 
»احتفظي برأيك لنفس���ك، 
وابتعدي عني أنا كبرت يا 
آثار، وبعرف أرد كويس«.

وباالنفعال نفسه، نفت 
دينا أن تكون هناك مشكلة 
شخصية بينهما، مؤكدة ان 
آثار تتحدث دائما بالسوء 
عنها منذ املسلسل األول الذي 
آثار  أن  جمعها بها، مؤكدة 
عاملتها وقتها معاملة قاسية 
خ���الل التصوير بلغت حد 
التجريح أمام الناس، مما دفع 
العمل مجدي أحمد  مخرج 

اثار احلكيمدينا 

نيكول سابا.. شهرزاد في »ألف ليلة وليلة«
أعلنت الفنانة نيكول سابا أنها تقوم حاليا 

باإلعداد لتصوير مسلسل »ألف ليلة 
وليلة«، ليكون جاهزا للعرض في رمضان 
عام 2015. وأوضحت سابا أن جيلها تربى 

على قصة شهريار وشهرزاد الشهيرة، 
مشيرة إلى أنها جتسد شخصية شهرزاد، 

فيما سيجسد شخصية شهريار، في اجلزء 
األول من املسلسل، املمثل أمير كرارة، 

على أن يجسد الشخصية في اجلزء الثاني 
املمثل آسر ياسني، الفتة، في أحد لقاءاتها 
التلفزيونية، إلى أن كل جزء من املسلسل 

هو عبارة عن 15 حلقة، ومن املمكن أن 
يكون هناك جزء ثالث ورابع من العمل.
وردا على سؤال وجه إليها حول كيفية 

استعدادها للشخصية، أوضحت الفنانة 

اللبنانية أنها مبجرد قراءة أي دور 
ستؤديه، يدخل فورا إلى عقلها، وتستطيع 

تقمص الشخصية قبل أن تبدأ التصوير.
وحول إمكانية تقدمي أي عمل آخر في 

رمضان املقبل، إلى جانب مسلسل »ألف 
ليلة وليلة«، قالت سابا إنها من الفنانات 

اللواتي ال يفضلن الظهور في أكثر 
من عمل، خصوصا في شهر رمضان، 
موضحة أن األمر يختلف مع مسلسل 

»ألف ليلة وليلة«، ألنه يندرج ضمن 
املسلسالت التي تتناول حكايا األساطير، 

لذا، كان املمكن أن تقبل عمال دراميا 
إلى جانب العمل األول، كاشفة عن أنها 

تقرأ مسلسال ثانيا، من أجل التنويع في 
نيكول سابا أدوارها.

أحمد السقا يرد هجمة معجب حقود!
أصفر اللي بتشربها مش اللي 
بتستحمى بيها وده لو القيتها 
كمان ومش القي شغل مع إنك 
قدمت في عشروميت وظيفة 
وطرقت يجي عشروميت ألف 
باب ومفيش فايدة ومش القي 
حتة تسكن فيها وال نامي على 
الرصيف من غير غطا مكنتش 
قلت البوقني دول، روح يا عم 
روح«. وعلى غير العادة قرر 
السقا ان يرد على هذا املتابع 
الذي لم يعجبه حديثه، فكتب 
يقول له: »بعد التحية.. أنا 
باشتغل وأنا عندي 16 سنة 
بدأت كومبارس وربنا شاء 
إني أخش األكادميية وجتلي 
الفرصة وأنا في تالتة جامعة 
مع األستاذ أسامه أنور عكاشة 
ومسكت وراعيت ربنا فيها، 
ولو حضرتك متابع هتتأكد 
من كالمي وش���قيت وربنا 

األعلم اللي الواحد ش���افه، 
أنا ما بلومكش على وجهة 
نظرك ألن السبب فيها مش 
اللي  حضرتك السبب فيها 
بعض املستسهلني من أبناء 
مهنتي اللي خلوا الناس تظن 
إن احنا بنروح نهزر وناخد 
فل���وس ونرك���ب عربيات، 
ومعلومة حلضرتك أن فلوس 
أي عمل دي مش داخله جيبي 
دي رايحة ملنتج صرف فلوس 
علش���ان يعمل حاجه على 
األقل متت���ع الناس، ده غير 
إنها فاحتة بي���وت كتير«. 
وتضامن مع الس���قا العديد 
من متابعيه وراحوا يردون 
على هذا املعجب ويهاجمونه 
على طريقة حديثه التي تنم 
عن عدم رضاه مبا قسم اهلل 
له، ووصفوه باحلقود الذي 

ينظر إلى ما في يد غيره.

عربيتك الفارهة، الزم طبعا 
الرضا والقناعة  تتكلم عن 
إمن���ا لو انت محش���ور في 
ميكروب���اص وال أتوبيس 
اللي بتشربها لونها  واملياه 

كعادته في نش���ر أبيات 
شعرية من تأليفه عبر صفحته 
الرس���مية مبوقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، قام 
الفنان املصري أحمد السقا 
مؤخرا بنش���ر مجموعة من 
األبيات حول الرضا والقناعة، 
فكتب يق���ول: »لو كل واحد 
بص لذاته.. ورضى با أربعه 
وعشرين قراطه.. وفكه ماللي 
ف ايد غيره وامتناله من قلبه 
يديله خيره.. هايعيش ملك 
ملوك الرض���ا.. يفهم يعنى 
إيه الطعم احللو.. ملا ميلى 
حياته.. ده لو بص لذاته؟«. 
وفوجئ السقا بتعليق أحد 
متابعيه يهاجمه، حيث كتب 
املعجب: »مهو حضرتك راكب 
حصان���ك قاعد ف���ي فيلتك 
بتبلبط في حمام سباحتك 
أجرك بتاخده باآلالف راكب 

أحمد السقا

تنتشر جماهيريا، فلم جتد 
سوى هذه الشائعة املغرضة 

واألساليب الرخيصة«.

جانو فغالي نافية خبر وفاة الشحرورة: 
الصبوحة بألف خير

أعرب���ت املطرب���ة جانو 
فغالي جنلة شقيقة صباح، 
الشديد من  عن اس���تيائها 
الشائعة التي سرت الفترة 
القليل���ة املاضية، بش���أن 
وفاة الشحرورة، مؤكدة ان 
الصبوح���ة تتمتع بصحة 

جيدة.
وكتب���ت جان���و، عب���ر 
صفحتها الش���خصية على 
التواصل االجتماعي  موقع 
»فيسبوك«: »الصبوحة بألف 
خير نشكر اهلل، لألسف فيه 
ناس ما وراه���ا غير أخبار 
عاطل���ة ع���ن الصبوح���ة، 
هلكتوها وأهكلتونا، كل ما 
بسمع هيك شيء شقفة من 
روحي بتنخلع، الصبوحة 
شقفة من أمي ومن خاالتي 

اهلل يرحمن«.
وفي السياق ذاته، أصدرت 
الصفحة الرسمية للصبوحة 
بيانا على »فيسبوك«، اتهمت 
خالله قناة تليفزيونية جديدة 
حتمل اسم »آسيا«، بإذاعة 
ش���ائعة الوف���اة، موضحة 
أن هذه القن���اة اتبعت هذا 
األسلوب الرخيص من أجل 

االنتشار جماهيريا.
وجاء نص البيان كاآلتي: 
إدارة الصفح���ة  »تتلق���ى 
العديد والعديد من املكاملات 
واالستفس���ارات من لبنان 
وخارج لبن���ان، لالطمئنان 
على الصبوحة، بعد الشائعة 
أذاعتها قناة  التي  املغرضة 
»آسيا« التلفزيونية، ويبدو 
الشحرورة صباحأنها قناة مغمورة وتريد أن 

نيللي كرمي.. »حتت السيطرة«
عادت النجمة نيللى كرمي 
الى القاهرة قادمة من بيروت، 
بعدما شاركت كعضو جلنة 
حتكي���م ف���ي برنام���ج »يال 
نرقص« الذي أذيع على عدد 
من القن���وات وهى »النهار«، 
 ،»Fox Movies«و  ،»MTV«و
وذل���ك م���ن أجل اس���تكمال 
جلسات عمل مسلسلها اجلديد 
»حتت السيطرة« مع املؤلفة 
مرمي ناع���وم، واملخرج تامر 
محس���ن، من أجل االستقرار 
على جميع تفاصيله، وترشيح 
التصوير،  ب���دء  أبطاله قبل 
املق���رر أن يتم عرضه  ومن 
في رمضان املقبل. يشار إلى 
أن نيللي كرمي، تصور أيضا 
دورها ف���ي اجلزء الثاني من 
مسلسل »س���رايا عابدين«، 
وأوشكت على االنتهاء منه، 
وتش���اركها البطولة النجمة 
يسرا، وصالح عبداهلل، وقصي 
خولي، وأنوشكا، وعدد كبير 
النجوم، وسيتم عرضه  من 

نيللي كرمي خالل الفترة املقبلة.

أكد الفنان املصري تامر عبداملنعم، أنه ال 
صحة مطلقا ملا أشيع حول عدم حصول الفنانة 
سميحة أيوب على باقي مستحقاتها املالية عن 
مسلسل »املرافعة« الذي شارك في إنتاجه ومت 

عرضه في رمضان املاضي.
وقال تامر في بيان صحافي انه تش���رف 
بالتعاون مع الفنانة سميحة أيوب في املسلسل، 
مش���يرا إلى ان العمل شاركه في إنتاجه وائل 
أبوحسني وكان من املفترض حسب اتفاقهما 
معا ان يقوم »وائل« بسداد املستحقات املالية 
املتبقية لعدد من الفنانني، على ان يقوم »تامر« 

بسداد جزء آخر.
وأضاف ان من ضمن ما اختص به شريكه 
مستحقات س���ميحة أيوب، مع العلم ان ذلك 
التخصي���ص يدخ���ل ضمن تس���وياتهما في 
مدفوعات وإي���رادات العملية اإلنتاجية فيما 
بينهما، مؤكدا ان شريكه قام بسداد مستحقات 
الفنانة س���ميحة أيوب على هيئة شيك بنكي 
صادر على حسابه اخلاص، وان شركته غير 
مسؤولة على ما يثار بشأن ذلك من إشكاليات، 
باعتبار ان ذلك خارج عن تسوياتهما املالية 

مع كالهما.

تامر عبداملنعم يتبرأ من مستحقات سميحة أيوب!

سميحة أيوب تامر عبداملنعم
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

8254
57139

4973
867

82
379

153
485

3149

325
81735

938
275

32196
67591

64219
8463

298

942
65

3158
9413

35
586

81
1697
48

أفقياً:

عمودياً:

القتال
سبيل

اهلل
دعوات

الشجاعة
قيم

احلق
الفضيلة
الشهداء

نشر
احلكمة
املوعظة

احلسنة
الفتح
املبني
عمق

يشهر
سالح

دهر
اخليل
النور
اجلنة
تعب

النصر

كم عدد االشهر احلرم 
وما هي؟

٭ عدد االشهر احلرم أربعة 
وه��ي: احملرم، ورجب، وذو 

القعدة، وذو احلجة.

من الطاغية الذي اهلكه 
اهلل بالغرق؟

٭ فرعون هو الطاغية الذي 
اهلكه اهلل بالغرق.

من الصحابي الذي 
تولى غسل رسول اهلل 

ژ؟
٭ علي بن أبي طالب.

ما املعركة التي قتل 
فيها ثالثة من أمراء 

املسلمني؟
٭ مؤتة.

كم مرة ورد في القرآن 
الكرمي قوله تعالى: 

)فبأي آالء ربكما 
تكذبان(؟

٭ 31 مرة.

كم عدد الذين بايعوا 
الرسول ژ في بيعة 

العقبة االولى؟
٭ 12 رجال.

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- س���عاد الصب���اح، 2- ع���د - 
مالم���ح، 3- ا ا ا ا- ي���رى، 4- 
الفرائد )معكوسة( - دم، 5- النو 
)معكوس���ة(، 6- سادية - قهرا، 
7- نبلله - دراق، 8- ينام - مرج، 

9- هواية، 10- سئما - هيام.

عموديًا:
1- سعاد حس���ني، 2- عداء - أبناء، 3- 
الدماء )معكوسة(، 4- دمار - يلمها، 5- ال 
- فوهه، 6- ال - لن - أم )معكوس���ة(، 
7- صم - القدرية، 8- يحب )معكوسة( 
- يهجره���ا )معكوس���ة(، 9- رد - أر 

)معكوسة(، 10- حسام - اقالم.

حل عينك .. عينك

1- ش���اعرة كويتية، 2- أحصى - سمات، 3- 
متشابهة - يشاهد، 4- النفائس )معكوسة( - في 
العروق، 5- العاصفة البحرية )معكوسة(، 6- 
مرض نفسي - غلبا، 7- نرطبه - من الفاكهة، 
8- يرقد - سهل أخضر، 9- متارس في اوقات 

الفراغ، 10- ضجرا - عشق.

1- ممثلة عربية راحلة، 2- بغض - اوالد، 3- في 
العروق )معكوسة(، 4- خراب - يجمعها، 5- 
للتعريف - اعلى البرلكان، 6- للنفي - للنصب 
- والدة )معكوس���ة(، 7- ال يسمعون - احدى 
الفرق الدينية، 8- يود )معكوس���ة( - يتركها 
)معكوسة(، 9- جواب - للمساحة )معكوسة(، 

10- سيف - للكتابة.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
نور خيزران

حل كلمة السر:
بدر

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أول غزوة في 
اإلسالم من 3 أحرف

نسةرادهايا
يبنولهللشل
بيجنشرلمهق
ملللهقاورت

لراادمبعةا
اصنةاعاظلل
رنشعءةلةيا

دلراامحسضل
عااجلكسلفف
وبلشخحنالت
اعحليلةحاح
تتقالادميق

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 التبري��د، في احلقيقة، هو 
عملية حفظ األشياء باردة، وهي 
عملية تقوم على سحب حرارة 
األشياء بهدف تبريدها. وهذا 
يعني أن التبريد بكل بساطة هو 
عملية سحب السخونة وتكوين 

البرودة.
وه��ذه العملية في األزمنة 
الغاب��رة كان��ت تعتم��د على 
اس��تخدام الثل��ج واجللي��د. 
باإلضافة إلى ذلك، فقد كانت 
أيض��ا طريق��ة تذويب بعض 
أنواع امللح في املاء تؤدي إلى 
البرودة حلفظ األشياء.  خلق 
املل��ح الصخري  فاملواد مثل 
ونترات األمونيوم قادرة على 
إزالة احلرارة من املاء مبجرد 
تذويبها فيه، وبذلك يتم خفض 
حرارة املياه، ثم إن امللح يخفض 
درجة التجم��د في املاء. فعند 
إضافة امللح الى اجلليد، يتحول 
اجلليد إلى ماء. وحلصول ذلك، 
البد من الطاقة أو احلرارة. هذه 
الطاقة أو احلرارة يوفرها املاء، 
وبالتالي عند إضافته سيؤدي 

ذلك إلى تخفيض حرارته.
وهكذا نرى أن الطرق األولى 
املتبعة في التبريد اعتمدت على 
الثلج واجلليد، أو باس��تخدام 
األمالح املذوبة في املاء. ولكن 
هناك طريقة أو عملية أخرى 
تؤدي إلى التبريد، وهي ما يطلق 
عليه اسم التبخير، أو حتويل 

السوائل إلى بخار.
فإذا قمت بوضع القليل من 
املاء فوق راحة يدك، فستشعر 
بالبرودة بسبب حصول هذا 
السائل على احلرارة من يدك، 
ومن ثم يبدأ بالتبخر. وكانت 
هذه القاعدة ف��ي التبخر هي 
األساس الذي أدى إلى اختراع 

التبريد احلديث.
ففي سنة 1923 عرف مايكل 
فارادي كيفي��ة حتويل بخار 
األمونيا إلى سائل عن طريق 
ضغط��ه أو حش��ره في حيز 
ضيق، ثم سحب احلرارة منه. 
وعند سحب الضغط وحتول 
هذا الس��ائل إلى التبخر مرة 
ثاني��ة، فس��يؤدي إل��ى طرد 

احلرارة وتوليد البرودة.
ولك��ن مل��اذا أدى ذلك إلى 
جعل التبريد ممكنا؟ ألننا اليوم 
لدينا الطريقة لتحويل ش��يء 
ما، أوال من حال��ة البخار إلى 
سائل � بهدف طرد حرارته � 
وبالتالي إمكانية إعادة حتويله 
من حالة السائل إلى حالة البخار 
للحصول عل��ى احلرارة مرة 
أخرى. وعن طريق ضبط هذه 
العملية وجعلها حتصل بتعاقب 
مستمر سنحصل على التبريد 
الذي نس��تخدمه اليوم. وكان 
أول براد يعمل بهذه الطريقة قد 
ظهر عام 1874 على يد مخترع 
سويسري هو »كارل ليند« من 

أجل تبريد البيرة.
وفي عام 1877 اس��تخدم 
»ليند« سائل األمونيا في هذا 
البراد فأدى ذل��ك إلى ظهور 

التبريد احلديث.

من اخترع البراد؟

هيفاء احمد:

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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يوسف الشاهني وصالح الفضالة وجد العروس محمد العمر الدرباس يباركون                                   )هاني عبداهلل(

اللواء عصام النهام والعميد يوسف املفرج يباركان اللواء محمد املكيمي والعميد وليد املنصور يهنئان الفريق سليمان الفهد والعميد سامي الدويخ يباركان

د.أحمد اجلسار وعلي الفوزان والزميل عدنان الراشد ومحمد العمر الدرباس يهنئون

عبداهلل الدرباس ومبارك آل بن علي ومحمد العمر الدرباس ومحمد آل بن علي وشاهني الدرباس يباركون

خالد الفرهود وفهد الفرهود وعبداهلل الدرباس ويوسف احلمود يباركون

أنور الفضالة وسالم بوكحيل وعبداهلل الفضالة يباركون

املعرس متوسطا علي بوكحيل وأحمد وعبدالكرمي ومحمد وحمد الفوزان وخالد وعبداهلل ومحمد الغامن

املعرس عبدالعزيز بوكحيل متوسطا والده وعمه أحمد العمر الدرباس

نبيل اإلبراهيم مباركا

أحمد اإلبراهيم وفهد اإلبراهيم وأحمد العدواني يهنئون

خليفة الدرباس وعبد احملسن الهارون  وخالد الشطي ومحمد الدرباس وبدر الدرباس وشاهني الدرباس يباركون

نواف النوت وسالم الثنيان وجمال الثنيان وخالد بوكحيل وطامي النوت وعلي بوكحيل ومحمد بوكحيل وعلي إبراهيم بوكحيل وأحمد الثنيان وسالم بوكحيل

عادل اخلرافي وسالم بوكحيل وعلي بوكحيل وشاهني الدرباس يهنئون

اللواء أسعد الرويح وحسني الزعابي ومحمد العتيقي ويوسف الشمالن ومصعب التركيت يهنئون

عبدالكرمي الفوزان وفواز وطارق وعبداهلل الفوزان وجمال الثنيان يباركون

نواف املخيزمي وولداه علي املخيزمي ومحمد املخيزمي

املعرس عبدالعزيز سعود بوكحيل

أفراح بوكحيل 
والعمر الدرباس

احتفل سعود عبدالعزيز 
بوكحيل بزفاف جنله 
عبدالعزيز على كرمية 

أحمد محمد العمر الدرباس 
بحضور جمع من النواب 

والشخصيات واألهل 
واألصدقاء الذين قدموا 

املباركة والتهاني باملناسبة 
السعيدة،

 ألف مبروك.
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لم يعد التدخ����ل اجلراحي للتجميل 
مقصورا على عالج التشوهات الناجتة 
عن احل����وادث واحلروق بل تعدى ذلك 
ليتحول إلى ما ميكن تسميته بصناعة 
اجلمال من أجل اجلمال، كتصغير األنف، 
ورفع احلاجبني وتصغير وتكبير االثداء 
وما إلى ذلك مما تفرضه األذواق واألمزجة 

والبحث املضني عن اجلمال واألجمل.
وإذا كانت معايير اجلمال ذاتية وهي 
تختلف من شخص إلى آخر فكيف ميكن 
وضع معايير طبي����ة لنتائج عمليات 
التجميل؟ سؤال طرحناه على اختصاصي 
جراحة التجميل في »طيبة ميديكال سبا« 
د. يحيى زيدان فقال: نعم معايير اجلمال 
تختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع 
إلى آخر وكذلك تختلف حس����ب الفترة 
الزمنية فال ميكن وضع معايير ثابتة، 
وأضاف: لذلك نرفض إجراء عملية جتميل 
ملن تطلب ان يكون شكلها كفنانة معينة 
مثال، مؤكدا ان لكل شخص خصائصه 
ومالمحه اخلاصة وهي تشكل مبجملها 

منظومة جمالية متناسقة.
واعتبر د. زيدان ان لالعالم دورا اساسيا 
في ازدياد الطلب على عمليات التجميل، 
إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية اجلمال، 

وإمكانية البحث عنه وحتقيقه.
وحول التقنيات املس����تخدمة أكد ان 
طب التجميل تطور كثيرا وهناك تقنيات 
تقدم نتائج مدهش����ة على مستوى شد 
البشرة وإزالة التجاعيد، حيث اصبح 
بإم����كان الطبيب عم�����ل الكثير في هذا 
املجال، موضحا ان ع�ل����ى الطبيب ان 
العملية ملريضه  يشرح بدقة تفاصيل 
النقاهة  املتوقع����ة، وفت���رة  والنتائج 
واملضاعف����ات، وما إل�������ى ذلك بحيث 
املوافقة على  يس����توعب املريض قبل 

العملية، فإلى التفاصيل:

برأيك، ملاذا تزايد 
االهتمام بعمليات 

التجميل في اآلونة 
االخيرة؟

٭ ازداد االهتم���ام بعمليات 
التجميل نتيجة زيادة الوعي 
والثقافة عند الناس والبحث 
عن اجلمال، ويأتي دور االعالن 
ايضا م���ن خ���الل الصحف 

وغيرها.

ما دواعي اجراء 
هذه العمليات، وهل 

اصبحت موضة اكثر 
منها ضرورة؟

٭ باالساس هي ليست موضة 
امنا هي عبارة عن حتس���ني 
لوظائ���ف اجلس���م، فهي في 

الغالب ضرورة.
وهن���اك فئة م���ن الناس 
تبحث عن تقلي���د املمثالت 
والشخصيات الشهيرة، وانا 
احذر من يحاول التقليد ألنه 
يجب ان يكون االنس���ان هو 
نفس���ه وال يح���اول ان يقلد 

الغير.

هل ميكن للطبيب 
اجلراح رفض اجراء 

عملية جتميلية ما؟
٭ بالتأكي���د، فاملريضة التي 
تطلب ان تك���ون في صورة 
ممثلة معين���ة ارفض اجراء 
العملية لها ألن كل انسان له 
خصوصياته، فاذا كان يبحث 
عن التجميل فنحن نبقي على 
ما هو موجود، لكن ال نغير 
من الشكل متاما حتى يصبح 
شبيها، فدائما االنسان يكون 
االصل والصورة تكون غير 

واقعية.

هل ميكن استخدام 
مساحيق التجميل بعد 

العملية مباشرة؟
٭ يفضل بعد اجراء عمليات 
جراح���ة التجمي���ل تأخي���ر 
الكرميات واملكياج  استخدام 
حت���ى تلتئم اجل���روح ملدة 

اسبوع او اسبوعني.

هل ينطبق ذلك على 
كرمي احلماية من 

الشمس؟
٭ بالعك���س، وضع احلماية 

من الشمس ضروري.

ال نتيجة فورية

ما النتائج التي يتوقع 
ان يحصل عليها 

املريض بعد عمليات 
التجميل؟

النتائج مرضية بالنسبة  ٭ 
جلراحات التجميل في الغالب، 
لكن النتيجة ال تظهر مباشرة، 
فال ب���د ان يكون قد مر وقت 
كاف، ألنه بعد اجراء جراحات 
التجميل يكون هناك بعض 
التورم���ات والكدمات تأخذ 
حوال���ي اس���بوعني او ثالثة 
اسابيع حسب نوع اجلراحة 

التي متت.

في بعض العمليات االخرى 
كجراحة جتميل االنف حتتاج 
الى وقت اطول من ستة اشهر 
الى سنة حتى تستقر االنسجة 
في وضعها وشكلها النهائي.
بالنس���بة لعمليات اعادة 
ترمي���م او تصليح اجلروح 
حتتاج على االقل الى س���تة 
اش���هر حتى تستقر، وهناك 
في بعض العمليات التجميلية 
اجتاه حديث منتش���ر وهو 
التدخ���ل  عملي���ات قليل���ة 
الوجه  اجلراح���ي، كتجميل 
باخليوط اجلراحية، وميكن 
النتيجة مباش���رة  ان تظهر 
وتتحس���ن خالل اسبوع او 

اسبوعني على االكثر.

أهمية شرح العملية

نسمع ان كثيرا 
من الناس يندمون 

على اجراء العمليات 
التجميلية خاصة 

االنف، فما السبب؟
٭ االنف عبارة عن جزء ثالثي 
االبعاد، فيجب ان يكون هناك 
تخيل للش���كل بعد العملية، 
املريض يك���ون لديه انطباع 
معني للش���كل، فعندما يرى 
نتيجة العملية ليست مطابقة 
للصورة الذهنية التي تخيلها 

تبدأ معه املشكلة.
دور اجل���راح هنا ش���رح 
تفاصي���ل العملية والنتائج 
املتوقع���ة له���ا واملضاعفات 
املترتبة عليها، ألن اي جراحة 
ميك���ن ان يعقبها مضاعفات 
كتورم���ات مثال او كدمات او 
نزيف او جتمع���ات دموية، 
وهذه ميكن ان تغير في الشكل 
اخلارجي او تؤثر في التئام 
اجلروح، وهذه من االسباب 
املؤدية الى نتيجة غير مرضية 

للجراحة.

الثان���ي ان االنف  اجلزء 
ثالثي االبعاد كما ذكرت وهي 
الطول وعرض االنف، باالضافة 
الى االرتفاع، رمبا كان هناك 
تشوهات من الداخل كاعوجاج 
احلاج���ز االنفي وتضخم في 
القرني���ات االنفي���ة، فاذا مت 
تشكيل او حتس���ني الشكل 
اخلارج���ي دون تصحي���ح 
االعوج���اج الداخل���ي تكون 

النتيجة غير مرضية.
لذلك، يج���ب ان يتعامل 
التجميل م���ع االنف ككل من 
الداخل واخلارج في العملية 
نفسها لتكون نتائجها جيدة 

ومرضية.

هل من املهم ان يقدم 
الطبيب شرحا مفصال 
للمريض عن التوقعات 

احملتمل حدوثها بعد 
عملية التجميل؟

٭ من الضرورة ان يش���رح 
او اجلراح تفاصيل  الطبيب 
اجراء العملية بشكل بسيط 
بحي���ث يس���توعبه املريض 
والنتائج املتوقعة من العملية، 
وفترة النقاهة ومتى تستقر 
احلال���ة او الش���كل النهائي 
الى  للعملية، وه���ذا يعيدنا 
الصورة الذهنية التي يتخيلها 
العملية،  املريض عن نتائج 
فرمب���ا توقع بع���د العملية 
مباشرة ان يكون هناك شكل 
معني وفوجئ بنتيجة مغايرة 

يكون هناك مشاكل.

الميزوثيرابي.. وحقن البالزما

ما تقنيات امليزوثيرابي 
وحقن البالزما وفيم 
تستخدم كل منهما؟

٭ امليزوثيرابي هو حقن املواد 
او االدوية داخل اجللد لتحسني 
او  البشرة واعطائها نضارة 

او  تستخدم لتساقط الشعر 
ازالة الدهون او كل هذه االمور 
مجتمعة تستخدم للمريض 

نفسه.
ولكن يحتاج امليزوثيرابي 
الى عدة جلسات واالفضل ان 
يتابع املريض مع اجلراح نفسه 
او طبيب التجميل نفسه الذي 
شرح له وبدأ معه البرنامج 
املتكامل ألن املريض يتوقع 
نتيجة مباشرة من اول جلسة، 
فاذا لم يحصل على النتيجة 
الى طبيب  املرضية يذه���ب 
آخر ويبدأ معه برنامجا آخر 

فالنتائج ال تكون مرضية.
اما حقن البالزما فهي بالزما 
النمو وتتم  مشبعة بعوامل 
عن طريق س���حب عينة من 
دم املريض، وتوضع في جهاز 
الطرد املركزي لفصل البالزما 
عن كريات الدم احلمراء وهذه 
النتيجة تكون مركزة، فكريات 
الدم البيضاء بها تكون عالية 
جدا فتصل الصفائح الدموية 
الى مائة ضعف وجودها في 
الدم، وبالتالي هذه الصفائح 
بها عوامل النمو التي تساعد 
في العالج حسب املكان الذي 
تس���تخدم له فإذا حقنت في 
البش���رة تعطي نضارة واذا 
اس���تخدمت للش���عر تعالج 
تس���اقطه وتعي���د احليوية 

لبصيالت الشعر.
البالزما  وتستخدم حقن 
اللتئام اجلروح، وعالج كسور 
العظام، وكسور الوجه والتئام 

القرح املزمنة وهكذا.

تكبير الثدي

في حالة تكبير الثدي 
هل تزرع اجزاء اضافية 

فيه؟
٭ ف���ي حال���ة م���ن حاالت 
التش���وهات اخللقية، يكون 

هناك فقد لعضلة الصدر مع 
عدم منو الثدي، هذه احلاالت 
حتت���اج الى اعادة تش���كيل 
الصدر باس���تخدام عضالت 
من الظهر واضافة حش���وات 
الثدي  السليكون لتش���كيل 
وهذا نسبته بسيطة لكن غالبا 
تكبير الثدي ال يحتاج سوى 
حشوات السليكون وهذه احدى 
التقنيات، اما التقنية الثانية 
احلديثة فهي استخدام حقن 
الدهون، فقد وجدت االبحاث 
احلديث���ة ان اكبر عضو في 
اجلسم يحتوي على اخلاليا 

اجلذعية هو الدهون.
وبالتالي يس���تخدم حقن 
الدهون العادة تشكيل الثدي 
وتكبيره وله اس���تخدامات 
اخ���رى كتكبير بعض اجزاء 
الوجه  اجلس���م، ونض���ارة 
واعادة حيويته وميكن تكبير 

املؤخرة.

هل تختلف اجراءات 
عملية تصغير الثدي 
عن عمليات جراحة 

الثدي االخرى؟
٭ تختلف ألن عملية تصغير 
الثدي تلجأ إليها املرأة عادة 
للضرورة نتيجة ثقل حجم 
الثدي م���ا يؤثر على العمود 
الفقري، واالكتاف تكون عملية 
وظيفية اكث���ر منها جتملية 
او تك���ون عملي���ة جتميلية 
ووظيفية ف���ي نفس الوقت، 
وهي تختلف النه يستأصل 
ج���زءا من الث���دي مع اجللد 
واعادة تشكيله ليكون بالشكل 

الطبيعي.
هناك جزء آخر وهو اعادة 
الثدي بعد اس���تئصال  بناء 
الس���رطانية، وهذه  االورام 
جراحة مختلفة عن تكبير او 

تصغير الثدي.

كتبت:  زينب أبو سيدو

د. يحيى زيدان يتحدث إلى الزميلة زينب أبوسيدو  )محمد خلوصي(

زيادة االهتمام 
باجلمال والبحث 
عنه دليل زيادة 

الوعي عند الناس 
ولوسائل اإلعالم 

دورها

أرفض إجراء 
العملية ملن تطلب 

أن تكون كفنانة 
معينة.. فلكل إنسان 

خصائصه

ميكن استخدام 
الكرميات واملكياج 
بعد أسبوعني من 
عمليات التجميل 
حتى تلتئم اجلروح

عمليات ترميم 
اجلروح حتتاج إلى 
6 أشهر على األقل 

حتى تستقر

الطبيب يجب أن 
يشرح تفاصيل 

العملية.. والنتائج 
املتوقعة منها 

بحيث يستوعبها 
املريض

د.يحيى زيدان 
اختصاصي جراحة 

التجميل

حقن البالزما تعطي نضارة للبشرة وتعالج تساقط الشعر

د. يحيى زيدان لـ »األنباء«:
شد الوجه بالخيوط الجراحية
وحقن البالزما.. أحدث 
التقنيات إلعادة الحيوية 

د.يحيى زيدان 
اختصاصي جراحة 

التجميل

)محمد خلوصي(
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يفضل عدم استخدام الكرميات واملكياج بعد عملية التجميل

بقلم طبيب
ممدوح البتديني

أعراض البروستات 
وأهمية عالجه

هناك هرمونات عديدة، داخل جسم االنسان، 
لم يتم اكتشافها الى اآلن، اما هرمون تسترون 

املكتشف منذ القدم فهو مهم جدا ملا له من 
فوائد لالنسان.

وهو موجود داخل جسم االنسان عند والدته 
ويكبر ويتكاثر عند سن البلوغ، وهو املكون 

االساسي للقدرة اجلنسية.
وعندما يبلغ الرجل االربعني عاما يتالشى 

هرمون التسترون بسبب سن اليأس، وعند 
املرأة يصبح هناك تغير دائم بالعادة الشهرية 

لهرمون االستروجني، ما يسبب صداعا 
بالرأس، وعدم القدرة على االجناب، هذا اذا 
ما ادركنا كيفية تأمني ڤيتامني لهذا الهرمون، 

وايجاد املأكوالت التي حتتوي عليه.
وهذا الڤيتامني مبتناول ايدينا وينقصنا فقط 

معرفته، واليكم بعض االرشادات الواجب 
اتباعها، مثل عدم اجللوس لفترة طويلة وجعل 

احلركة مفقودة لذلك علينا ممارسة متارين 
رياضية واملشي ملدة نصف ساعة يوميا.

وكذلك تناول طعام صحي ال يحتوي على 
دهون وان يكون مطهيا بطريقة صحية 
وصحيحة واستعمال زيوت نباتية %100 

وزيوت اخلضراوات والفواكه بدال من الدهون 
املشبعة واذا استعمل الزيت النباتي اخلالص 

يجب وضع ملعقة زيت وثالث مالعق من املاء 
البارد مع الطعام.

ايضا االبتعاد كليا عن الطحني والسكر 
املصفى او تناول قليل منه اما املرأة فيكون 

عندها صعوبة في التعامل معه بحيث ال 
تستطيع ان حتمل وتنجب اطفاال لتكون 

حياتها طبيعية وال فرق بني الرجل واملرأة.
معرفتي بهذا الهرمون كانت من خالل 

محادثتي مع كبار السن، حيث كانوا يتمتعون 
بحياة سعيدة النهم كانوا يتعرضون الشعة 
 »D« الشمس طويال ما يؤمن لهم ڤيتاميني

و»E« وهما ڤيتامينا االخصاب واالجناب 
اللذان يوفران القدرة اجلنسية والشهوة معا.
وميكن لالنسان ان يعيش مرتاحا اذا وصل 

ملن يوصله الى حياة هنيئة بتناول خبز 
من الفواكه واخلضراوات وقليل من اللحم 

والدجاج والسمك.
السمك مهم جدا حتى لو مرتني في االسبوع، 

ال يغرك شكل الطعام، ولكن املهم فوائد 
كل نوع منه وطهي الطعام السريع وخاصة 
اخلضراوات فهي مهمة جدا ولقد استطعنا 

بعون اهلل استخراج الدهون من اخلضراوات 
والفواكه ومت الطهي فيها حيث كان 

صحيا 100% مع مراعاة كبار السن، وذوي 
االحتياجات اخلاصة.

وهناك عالج للبروستات، خالل شهر واحد، 
وذلك باالعشاب اخلضراء والفواكه الطازجة 

للتمتع بحياة زوجية سعيدة.

٭ أخصائي المأكوالت الصحية والطب البديل

الثدي  اعادة بناء  ويكون 
حسب االنسجة املوجودة في 
الثدي فرمبا يكون استخدام 
او  حشوات س���ليكون فقط 
الى ممدات انس���جة  يحتاج 
كمرحلة اولى ثم حش���وات 
سليكون او استخدام عضالت 
م���ن الظه���ر او عضالت مع 
جلد من اس���فل البطن وهذه 
العملية األخيرة تساعد على 
شد ترهالت البطن واعادة بناء 
ترميم الثدي املس���تأصل في 

نفس اجلراحة.
هناك نوع آخر وهو رفع 
الثدي نتيجة الترهالت على 
الرغم من ان حجمه طبيعي 
ومناسب قد يحتاج فقط الى 
استئصال اجللد واعادة رفع 

الثدي.

لكل عملية خطورة

لكل عملية خطورة ما 
هي نسبة اخلطورة في 

عمليات التجميل؟
٭ نسبة اخلطورة في عمليات 
التجميل مثل اي جراحة اخرى، 
هناك احتماالت مضاعفات في 
اي جراحة حوالي 5% نتيجة 
التخدير الكلي، او مضاعفات 
نتيجة اجلراحة نفسها، من 
عدم الئتام اجلروح او جتمع 
دموي، او تلوث اجلرح وهذا 
وارد في أي جراحة س���واء 
التجميل اوفي  في جراح���ة 
العامة كجراحات  اجلراحات 
البطن او ما شابه ولكنها في 
جراح���ة التجميل تكون اقل 

حدوثا.

هل يستطيع املريض 
العودة الى نشاطه املعتاد 

بعد العملية مباشرة؟
٭ دائما نشجع املريض على 
الطبيعية  ممارس���ة احلياة 

مباشرة بعد العملية، وخاصة 
املش���ي وهناك عمليات تنبه 
على عدم املمارس���ات بعدها 
التي تؤخر او تؤثر سلبا على 
العملية كرفع االشياء الثقيلة، 
او  البطن،  وممارسة متارين 

الرياضة الضعيفة وهكذا.

أحدث التقنيات

ما احدث التقنيات 
املتبعة في جتميل 

الوجه؟
٭ احدث التقنيات هي ش���د 
الوجه باس���تخدام اخليوط 
اجلراحي���ة واع���ادة حيوية 
الوجه ونضارته باستخدام 
البالزما املشبعة بعوامل النمو 

وحقن الدهون.

نسبة اجلمال وتفاوت 
معاييره امر معقد، فما 
املعيار املتفق عليه في 

اجلراحات التجميلية؟
٭ معيار اجلمال يختلف من 
انسان آلخر، حسب املجتمع 
وحسب الفترة الزمنية لذلك 
ال توجد مقاييس ثابتة، لكن 
ما يناسب املريض هو االفضل 

له.
ويك���ون ذلك باالتفاق مع 
املريض بعد فحصه والتقاط 
بعض الصور ونسمع بداية من 
املريض ما يحتاجه، ثم نشرح 
له ما يج���ب عمله للحصول 

على افضل النتائج.

ما انسب االعمار 
الجراء العمليات 

التجميلية؟
٭ العمليات التجميلية نوعان: 
عملي���ات ترميمية وعمليات 
تختص باجلمال فبالنس���بة 
للعملي���ات الترميمية تكون 
تشوهات حوادث، او حروق 

او تشوهات خلقية، فتجرى 
العمليات حسب حالة املريض 

مهما كان عمره.
هن���اك بعض تش���وهات 
خلقي���ة جترى في االش���هر 
األولى للطف���ل بعد الوالدة، 
أما اجل���زء اخلاص بعمليات 
اجلمال فه���و يختلف فهناك 
عمليات جتميل االذنني وهي 
جترى باكرا في س���ن الست 
سنوات وعمليات جتميل االنف 
جترى بعد اكتمال البلوغ في 
سن السابعة عشر، أو الثامنة 

عشر بالنسبة للذكور.

عمليات.. لكل األعمار

الوجه  عمليات جتمي���ل 
ككل متر مبراحل حسب عمر 
املريض، فإذا اعتبرنا الفترة 
العمرية من خمسة وعشرين 
إلى خمس���ة وثالث���ني عاما، 
هن���ا يعتبر مج���رد صيانة 
او احملافظ���ة على البش���رة 
وحمايتها من اشعة الشمس 
فوق البنفسجية، النها توثر 
على البشرة او اعطاء بعض 
إبر التعبئة »الفيلرز« املرحلة 
املتوسطة من خمسة وثالثني 
عاما إلى خمس وخمسني، رمبا 
حتتاج أشياء بسيطة فإذا بدأ 
ظهور بعض الترهالت، ميكن 
إجراء الشد اجلراحي باخليوط 
أما املرحلة العمرية األكبر من 
ستني عاما فما فوق فغالبا ما 
حتتاج إلى العمليات اجلراحية، 
كتجميل اجلفون أو شد الوجه 
اجلراحي او مجموعة عمليات 
معا سواء كانت حقن دهون 
مع ش���د جراحي، مع جتميل 

اجلفون، مع شد الوجه.
العمرية  الفترة  فحس���ب 
للمري���ض جن���ري برنامجا 

للعالج.

ما أكثر حالة اجريت لها 
عملية جتميل وأثرت 

فيك كطبيب؟
٭ في الواق���ع أكثر ما يؤثر 
التش���وهات  بي هو ع���الج 
سواء كانت خلقية أم نتيجة 
احلوادث وكذلك احلروق بكل 
حاالتها، وحتتاج إلى مجهود 
مضاعف للوصول باملريض 
إلى حالة متكنه من ممارسة 

حياته الطبيعية.

ترهالت البطن

كيف يتم عالج ترهالت 
البطن والفخذين بعد 
الريچيم، وهل النتائج 
دائمة أم تتوقف على 

منط حياة املريض؟
٭ بعد الريچيم أو بعد اجراء 
عمليات املعدة، سواء تكميم 
او حتوي���ل املس���ار حتدث 
تره���الت في كامل اجلس���م، 
البطن والفخذين  وليس في 
فقط، فاملرضى يحتاجون إلى 
عمليات شد جراحي الستئصال 
الترهالت وشد جراحي، سواء 
للبطن او الفخذين أو الذراعني 

أو الثديني.
في بعض احلاالت حتتاج 
إلى شد جراحي لكامل اجلذع، 
البطن مع الظهر. ما يس���مى 

باحلزام.
الزائد  اس���تئصال اجللد 
يساعد املريض على استعادة 
القوام واالندماج في احلياة 
الطبيعية مباش���رة وكذلك 
يساعده على احملافظة على 
وزنه بعد ذلك، وال يفرط في 
الطعام، وال يعود إلى زيادة 

الوزن مرة أخرى.
بالنسبة للنتائج فاإلنسان 
دائما في تغير مس���تمر وال 
توجد نتائج دائمة وهنا يأتي 
دور املريض في احملافظة على 
وزنه بعد عمليات شد البطن 
أو عمليات استئصال الترهالت 
لكن إذا أفرط في الطعام، وزاد 
وزنه ثاني���ة، وعاد للنحافة 
التذبذب في  بعدها فنتيجة 
ال���وزن وانخفاضه،  زيادة 
حتدث ترهالت مرة أخرى. 
ولكن ليست بنفس الدرجة.

المشاهير أكثر إقبااًل

هل املشاهير أكثر 
إقباال على هذه 

العمليات من الناس 
العاديني؟

٭ بالتأكي���د ألن املش���اهير 
دائما يحاولون احملافظة على 
أمام اجلمهور أكثر  الصورة 
من اجلمهور العادي وكلما زاد 
الناس  الوعي والثقافة عند 
كلما زاد اقبالهم على عمليات 

التجميل.

ما اجلراحة األكثر 
شيوعا بني مرضاك؟

٭ ف���ي املجتم���ع اخلليجي 
عمليات شفط الدهون، وشد 
البط���ن وعملي���ات جتميل 

االنف.

اخلطورة في عمليات 
التجميل أقل حدوثا 
من العمليات األخرى

التجميل.. والترميم

أثداء الرجل

ما الفرق بني جراحة التجميل وجراحة الترميم؟
٭ جراحة التجميل كل ما يختص باجلمال وحتسني الشكل والقوام 
عن طريق ش���فط الدهون، وحقن الدهون وعمليات اس���تئصال 
الترهالت وعمليات شد البطن التي تشمل عمليات جتميل الوجه، 
سواء جتميل اجلفون وجتميل االنف وكذلك جتميل االذنني. وهناك 
عمليات شد الوجه سواء باخليوط او شد الوجه جراحيا، وعمليات 
ابر التعبئة، او حقن اجلفون وزراعة الشعر وعمليات الثدي، سواء 

رفعه او تكبيره وتصغيره، وكذلك عمليات الثدي عند الرجال.
اما جراحة الترميم فهي عالج التشوهات اخللقية وتشوهات 
نتيجة احلوادث واحلروق وجراحات الوجه والفكني وجراحة اليد 
عند وجود اصابع زائدة او ناقصة، او تش����وهات في عظام اليد 
او اصابات حوادث، او قط����ع االوتار واالصابع وغيرها. وهناك 
بعض االجزاء منها اس����تخدمت كتخصصات مستقلة، وبعضها 

اليزال داخل جراحة التجميل.

ما عالج الثدي جتميليا عند الرجال؟
٭ هذا يسمى عمليات التثدي عند الرجال، نتيجة بروز 
الثدي لديهم، ما يؤثر على الش���كل الع���ام للرجل، وعلى 
نفسيته فيجعله منطويا ومنعزال عن املجتمع، وال يشارك 
في األنشطة االجتماعية من س���باحة او رياضة وأسبابها 

السمنة او خلل في الهرمونات او بعض األمراض الداخلية 
نتيجة الغدة النخامية او أمراض اخلصية، او أمراض الغدد 
وهكذا. وعالجه يكون بشفط الدهون واستئصال الغدة مع 
استئصال اجللد، حسب درجة التثدي املوجود. مع السبب 

العضوي ان وجد.

د. زيدان في 
د.يحيى زيدان حاصل على دكتوراه جراحة التجميل 
من جامعة عني شمس وحاصل على البورد األوروبي 
جلراحات التجميل والبورد األميركي من األكادميية 

األميركية للطب التجميلي.
وهو عضو اجلمعية املصرية والدولية جلراحة 
التجميل وعضو الكلي����ة األوروبية لطب وجراحة 
التجمي����ل وعض����و األكادميي����ة األميركي����ة للطب 

التجميلي.
يجري د.يحيى زي����دان جراحات جتميل الوجه، 
وعملي����ات إزال����ة ترهالت اجلس����م بع����د عمليات 
التنحي����ف وعمليات جتميل الثديني وجتميل األنف 
دون جراحة بواس����طة البوتوكس والفيلرز وشفط 

وحقن الدهون.

امليزوثيرابي هو 
حقن املواد داخل 

اجللد لتحسني 
البشرة وإعطائها 
نضارة ويستخدم 

ملنع تساقط الشعر 
وإزالة الدهون

حقن البالزما يعطي 
نضارة للبشرة ويعالج 

تساقط الشعر 
ويستخدم اللتئام 
اجلروح والكسور

عملية تصغير الثدي 
تكون ضرورية أحيانًا 
لتخفيف ثقل الثدي 
على العمود الفقري

إعادة بناء  الثدي 
تتم حسب 

األنسجة املوجودة 
فيه وتستخدم 

حشوات السيليكون 
أو عضالت من 

منطقة الظهر أو 
البطن

عمليات التجميل 
كأي عمليات 

جراحية أخرى.. 
نسبة املضاعفات 

فيها حوالي %5 
نتيجة التخدير 

الكلي ومضاعفات 
اجلراحة
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تصاميمه قاعدة عمالء راقية 
جدا ملنتجات األحذية الراقية 
ذات املالئمة والطراز والراحة 

الكبيرة.
تتمتع ماركة ستيوارت 
ويتزمان بحضور عاملي في 
عالم املوضة ولدى محالت 
بيع التجزئ���ة في الواليات 

أكتوبر 2012، تس����مر ماليني 
أمام  العالم  األش����خاص من 
التلفزيون ملشاهدة  شاشات 
أحد أعظم األعمال البطولية في 
عرض مباشر، فللمرة األولى 
ف����ي التاريخ، كان رجل على 
وشك اختراق جدار الصوت في 
قفزة حرة. فقد رمى فليكس 
بومغارتنر نفسه من كبسولة 
مرفوعة إلى الفضاء مبنطاد 
ارتفاع  بالهيليوم على  معبأ 
ما يقارب 39000 م � أي أكثر 
بأربع م����رات من العلو الذي 
حتلق عليه الطائرات � وعلى 

 .C°62- حرارة
ف����ي  قف����زه  ول����دى 

املتميزة  ه���ذه املجموع���ة 
من: إكسس���وارات نسائية 
ورجالية ولألطفال. ومرة 
أخرى متتع���ت »كارولينا 
هيري���را« بفرصة للتعاون 
 Carolina مع ابنتها كارولينا

بهذا املشروع.
»كارولين���ا  وعب���رت 
هيريرا« عن هذا املعنى قائلة: 
»التعاون مع ابنتي في خط 
«سي إتش كارولينا هيريرا 

التصميمات جلميع تشكيالت 
Glam Rock مبزي����ج متطور 
من خيارات اجلودة والذوق 

اجلمالي.
كم����ا يتم أخ����ذ أكبر قدر 
م����ن احليطة ف����ي ضمان أن 
ملحق����ات Glam Rock ذات 
العالمة التجارية نفسها تتميز 

باجلودة في كل التفاصيل.
 Glam وتتنوع موديالت
الكالس����يكية  ب����ني   Rock
والش����بابية، حي����ث ترضي 
جميع األذواق وتناسب جميع 
األعمار، وألول مرة في الكويت 
تنفرد روائع جنيڤ للساعات 
 Glam بتقدمي جميع تشكيالت
Rock بفروعها، حيث تقدم كل 
ما هو جديد ومميز في عالم 

الساعات واإلكسسوارات.
وتتوافر جميع موديالت 
Glam Rock لدى جميع فروع 
روائ����ع جني����ڤ للس����اعات 

املتحدة األميركية وايطاليا 
وس���نغافورة ومنغولي���ا 
وفرنسا والصني وماليزيا 
والشرق األوسط واندونيسيا 
واس���تراليا وهونغ كونغ 
واليونان واملكسيك والهند 
واسبانيا وموناكو وأملانيا 

وكندا وسويسرا وروسيا.

الستراتوسفير، بلغ فليكس 
سرعة قياس����ية هي 1357.6 
كلم/س����اعة 1.25( ماخ( قبل 
أن يبطئ����ه الغ����الف اجلوي 
التي  خ����الل قفزته احل����رة 
دامت 4 دقائ����ق و20 ثانية. 
ثم فتح مظلته ليهبط بأمان 
في صحراء نيو مكس����يكو. 
باملجم����وع، دام����ت قفزته 9 
دقائق و18 ثانية. خلد املظلي 
البطل هذا اإلجناز وهو يضع 
 Zenith Elعلى معصمه ساعة
 Primero Stratos Flyback
 10th chronograph  Striking
التي رافقته في اختراقه جدار 

الصوت.

» CH Carolina Herrera هو 
حلم حتقق. بالنس���بة لي، 
اجل���زء األروع ف���ي عملية 
التصميم هو تسليط الضوء 
على أفضل املزايا املوجودة 
في كل شخص دون تغيير 
شخصيته، يتم ابتكار جميع 
املالبس بأشكال جمالية غير 
عادية، حي���ث ميكن للمرء 
أن يشعر بالراحة واحلرية 

واالسترخاء«.

وخاصة فرع األڤنيوز.
 Glam وتتمي����ز س����اعات
Rock بالصناعة السويسرية 
وتتمتع بزجاج زفير غير قابل 
للخدش، وماكينة ETA، كما 
أنها مصنوعة من الفوالذ النقي 
عيار 316L ومطلية بطالء ذهب 
عيار 18 بكثافة ال تقل عن 10 

ميكرونات.
ويتم تقدمي هذه الساعات 
األنيقة م����ع تفاصيل عديدة 
لتختار املناسب منها حسب 
املوضة واألزياء، حيث ميكنك 
اختيار سوار الساعة بني معدني 
أو سلسلة مع اجللد الطبيعي 
أو جلد مثقب بتصاميم زهرية 

وأكثر عصرية.
وباإلضافة إلى ذلك، هناك 
بعض املوديالت حتتوي على 
نقوش بارزة 3D كما ميكنك 
اقتناء املودي����الت املرصعة 

بأنقى أنواع األملاس.

ذل���ك األحذي���ة ذات الرقبة 
الطويلة واألحذية الرسمية 
واألحذية املسطحة والطقس، 
ويدرك ستيوارت ويتزمان 
أن احلذاء املناسب أكثر من 
مجرد شكل أو وظيفة ألنه 
يجعل املرأة تشعر بجمالها. 
طوال أكثر من 25 سنة كسبت 

أواصر الصداقة التي جتمعنا 
بعد كل املشاعر القوية التي 

عشناها معا.
كما أعربت عن هذا الشعور 
املتبادل أيضا جولييت نورث، 
مديرة التسويق واالتصاالت 
في زنيت مصرحة:يشرفنا جدا 
أن نستضيف هذا الرجل الذي 
هز العالم بشجاعته وعزمه. 
ففليك����س مصدر إله����ام لنا 

جميعا.

كسر األرقام القياسية 

نعيد إحياء حلظة شجاعة 
ال مثي����ل لها لعم����ل بطولي 
بامتياز، فف����ي يوم األحد 14 

الدولية مع إطالق أول عطر 
لها في عام 1987. يشمل عالم 
»كارولينا هيريرا«: الثياب 
اجلاهزة والفاخرة وفساتني 
األعراس والنظارات الشمسية 
والفراء والعطور، واستمر 
توسع »كارولينا هيريرا« 
الدولي عام 2001 مع إطالق 
عالمتها التجارية اجلديدة، 
»سي إتش كارولينا هيريرا« 
CH Carolina Herrera. وتتألف 

غاية في اجلاذبية واألناقة، 
وترف املعيشة احلضارية في 
عالم الساعات واملجوهرات.

التي  الرائعة  القطع  هذه 
أضفت إليها األلوان التعبيرية 
اجلذاب����ة نوعا م����ن احلياة، 
واألسلوب املبتكر والتنفيذ 
الدقي����ق ال����ذي ال تش����وبه 

شائبة.
هذه التصميمات املستوحاة 
من منط احلياة املرفهة واملرحة 
من ميامي، والتي مت إبداعها 
من قب����ل املصممني العامليني 
 Isabelleو Enrico Margaritelli
Maujean مت اجلمع فيها بني 
اإلبداع واخلبرة اإليطالية في 
مجال صناعة الساعات وإنشاء 
خط متطور خصيصا لساعات 
Glam Rock الفاخرة التي امتد 
صداه����ا لصيح����ات املوضة 
العاملية عاكس����ة لشخصية 
متألقة وجذابة، حيث يتم عمل 

أعلنت شركة ستيوارت 
ويتزمان عن افتتاح البوتيك 
الثاني لها في الكويت والذي 
يقع في مجمع االڤنيوز في 
مدين���ة الكوي���ت وقد فتح 
أبوابه  البوتي���ك اجلدي���د 
أمام اجلمه���ور في نوفمبر 

احلالي.
البوتي���ك ذو الواجه���ة 
الكوري���ان املضلعة يعكس 
التجزئة  مفه���وم جت���ارة 
الداخلي  املعاصر والديكور 
الذي تشتهر به ستيوارت 
ويتزمان. لوحة ملسات اللون 
األبي���ض/ الرم���ادي تخلق 
مس���احة عصري���ة حديثة 
لعرض أحذية وحقائب يد 

ستيوارت ويتزمان.
بينما تش���تهر ش���ركة 
ويتزمان بتصاميم الصنادل 
املسائية واألحذية ذات الكعب 
العالي خاصة بني املشاهير، 
الكويت  سوف يقدم متجر 
الكاملة مبا في  تش���كيلته 

دبي، تلك املدينة التي متتاز 
بأعلى برج في العالم هي املوقع 
املثالي الذي اختير لالحتفاء 
بدار زنيت وفليكس بومغارتنر 
بحضور كبار الش����خصيات 
وممثلني عن وسائل إعالمية. 
فبإمكان هذه املدينة بلوغ قمة 
التميز التي تس����عى وراءها 
دار زنيت وأس����رع رجل في 

العالم أجمع.
مدينة كب����رى وصحراء، 
شكلت الفعالية التي نظمتها 
دار زنيت ف����ي دبي الفرصة 
املثالية للغ����وص في أجواء 
متنوعة للغاي����ة. فقد دعي 
حوال����ى 150 ضيفا من كبار 
الشخصيات ووسائل اإلعالم 
الكتشاف بوتيك الدار في دبي 
مول قب����ل التوجه لتمضية 
وقت ممتع في رحلة سفاري 
بالصح����راء. وانض����م إليهم 
في ه����ذه املغامرة مدير الدار 
اإلقليم����ي جورج بش����ارة، 
إضافة إلى املظلي األسطوري 
الذي دخل التاريخ باختراقه 
ج����دار الص����وت، فليك����س 

بومغارتنر.
النمساوي:  وقال املغامر 
أعش����ق مدينة دبي النابضة 
باحلياة وأشكر دار زنيت على 
دعوتي للمش����اركة في هذه 
املغامرة. ففعالية مماثلة تثبت 

ميتد املتجر املجدد على 
مساحة 327 مترا مربعا من 
األناقة االستثنائية. أصبح 
الزبائ���ن جتربة  بإم���كان 
األجواء احلقيقية التي متيز 
CH. يض���م املتجر اجلديد 
املجموعة الكاملة من احلقائب 
العصرية واألكسس���وارات 
إضافة إلى األزياء اجلاهزة 
للسيدات والرجال واألطفال، 
وتعتبر »سي إتش كارولينا 
 CH Carolina Herrera »هيريرا
عالمة جتارية ذات أسلوب 

متميز.
»كارولين���ا  وأطلق���ت 
هيريرا«، التي توصف بأنها 
واحدة من أكثر النساء أناقة 
العال���م، أول مجموعة  في 
نسائية لها في عام 1981 في 
مدينة نيوي���ورك، وبعدها 
أسست ش���ركة »كارولينا 
 Carolina هيريرا« احملدودة
Herrera LTD. وكان���ت هذه 
اخلطوة بداية لرحلة مليئة 
بالنجاح والتكرمي واجلوائز. 
وق���د وط���دت »كارولين���ا 
هيريرا« اسمها في الساحة 

Glam Rock رمز الشياكة 
العصرية والتفرد عن اآلخرين 
واالحتذاء باملشاهير والنجوم، 
الف����ن االيطالي  فهي ثم����رة 
املعروفة بجاذبيته وأناقته، 
ورمز املعيشة احلضارية في 
عالم الساعات واملجوهرات.

 Glam Rock حازت ساعات
الكثيرين من جنوم  إعجاب 
هوليوود، ما جعلهم يحرصون 
على اقتنائه����ا وارتدائها في 
مختلف املناسبات مثل النجمة 
بينولوبي كروز، واجلميلة كيم 
كارديشيان واملذيعة األشهر 
أوبرا وينفري، وكذلك املغنية 
املشهورة بيونسيه وكل هؤالء 
النجمات عرف عنهن األناقة 
والتميز وحب املوضة. وقد قام 
 Metropolitan املصمم العاملي
Chic صاحب البصمة االيطالية 
 Glam Rock ملاركة س����اعات
بإضافة تفاصيل رائعة اليها 

مفهوم متميز للعرضديكور رائع

»ستيوارت ويتزمان« تفتتح ثاني بوتيك لها في الكويت

دار زنيت وفليكس بومغارتنر يشيدان بقمم دبي

»حبشي وشلهوب« توسع محل سي إتش كارولينا هيريرا

Glam Rock متنحك بريق جنوم هوليوود لدى »روائع جنيڤ«

العامة لألمم املتحدة جميع الدول 
إلى إنش����اء يوم عاملي للطفل. 
وجاء اختيار يوم 20 نوفمبر 
لالحتفال بهذه املناس����بة، بعد 
التوقيع عل����ى اتفاقية حقوق 
الطفل ف����ي 20 نوفمبر 1989. 
ويوصف هذا اليوم بيوم التآخي 
والتفاهم على النطاق العاملي بني 
أطفال العالم، والذي أنشئ بهدف 
العمل على تعزيز رفاه األطفال 

في جميع أنحاء العالم.
تتي����ح كيدزاني����ا الكويت 
لألطفال فرص����ة التعرف على 

وقع اختيار األطفال على »حق اللعب« لبناء عالم أفضل

أطفال الكويت يصوتون ألجل عالم أفضل 
ضمن احتفاالت كيدزانيا باليوم العاملي للطفل

حياة الكبار، في بيئة تفاعلية 
جتمع ما بني الترفيه والتعليم، 
وذلك بتوفير مدينة منوذجية 
بحجم مصغر يناسب أعمارهم، 
تعمل كاملدينة احلقيقية، لتقدم 
لهم جتربة استثنائية في بيئة 

آمنة وأجواء ممتعة.

استضافت كيدزانيا الكويت 
مدين����ة األطف����ال النموذجية 
املصغرة للتعلي����م الترفيهي، 
األطفال من مختلف أنحاء الكويت، 
والذين جاءوا للتصويت ألجل 
حقوقهم املفضلة في كيدزانيا 
خالل احتفاالتها باليوم العاملي 
للطفل ال����ذي يصادف يوم 20 

نوفمبر من كل عام.
وأقيمت الفعالية خالل الفترة 
بني 20 و22 نوفمبر في »غراند 
أڤنيو« في مجمع األڤنيوز، حيث 
وضع����ت كيدزانيا 5 صناديق 
اقتراع أتاحت لألطفال التصويت 
ألح����د حقوقهم اخلمس����ة في 
كيدزانيا، وهي حق املعرفة، وحق 
االهتمام، وحق املشاركة، وحق 
االبتكار، وحق اللعب، وتوكل 
مهمة احلفاظ على كل من تلك 
احلقوق إلى حماة احلقوق لدى 
مدينة كيدزانيا، وهم أوربانو، 
وڤيت����ا، وتش����يكا، وبيبوب، 
وباتش����ي.  ووفقا إلحصاءات 
التصويت التي قام بها األطفال 
على مدى 3 أيام، فإن حق اللعب 
هو أكثر ما يريده األطفال لبناء 
عالم أفضل، حيث حصد نسبة 
32% من تصويتهم، متبوعا بكل 
من حق املشاركة بنسبة %29، 
وحق االبتكار بنسبة 15%، وحق 
املعرفة بنسبة 12%، وأخيرا حق 

االهتمام بنسبة 12% تقريبا.
وعلق نائب الرئيس في قطاع 
الترفيه والتسلية في شركة محمد 
حمود الشايع، فرناندو ميدورا، 
على احلدث قائال: »نسعى في 
كيدزانيا باستمرار إلى فهم آراء 
األطفال فيما يتعلق بنظرتهم 
إلى حقوقهم األساسية، وكيفية 
تطبيقها في حياتهم الواقعية 
لبن����اء عالم أفض����ل. ونهدف 
أيضا من خالل احتفالنا باليوم 
العاملي للطفل، إلى متكني األطفال 
ومس����اعدتهم في التعبير عن 
أنفسهم بوسائل تعليمية ممتعة، 
تساهم في تطوير شخصياتهم 
واستقالليتها، مع احلرص في 
الوقت ذاته على تذكير الكبار 

بحقوق أطفالهم«.
وشملت االحتفاالت أنشطة 
أقيمت داخ����ل مدينة كيدزانيا، 
منها متري����ن تفاعلي لتعريف 
األطفال على حماة احلقوق في 
مدينة كيدزانيا، واحلقوق التي 
ميثلها كل منهم، إلى جانب عرض 
مسرحي مميز وخاص باملناسبة. 
وأتيحت لألطفال فرصة املشاركة 
مبسابقة تصوير خاصة بصفحة 
كيدزانيا في انستغرام، وحصل 
خاللها الفائزون على بطاقات 
دخول مجانية لكيدزانيا، عن 
طريق س����حوبات جرت خالل 

كل ساعة.
في عام 1954، دعت اجلمعية 

األطفال يصوتون

   أوربانو وفيتا وتشيكا وبيبوب وباتشي

جمع غفير من املتابعني الختيارات أطفال كيدزانيا

إمتاع احلضور بالفقرات الفنية

من العرض

األطفال يحددون خياراتهم
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waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

5 دقائق 
للتصويت

توطئة: يقول الكاتب 
األميركي الراحل البرت 
هوبارد: »كل رجل ال بد 

أن مير بخمس دقائق 
من الغباء، احلكمة هنا أال 
تزيد فترة الغباء عن تلك 

املدة«.
 >>>

باملناسبة ال تستغرق 
عملية االقتراع في أي 
جلنة أكثر من خمس 

دقائق، ويبدو أن بعضا 
من الناخبني يتعرضون 

للعنة الدقائق اخلمس 
من احلصة التي 

يفترضها هوبارد، لذا 
تأتي بعض مخرجات 
العملية الدميوقراطية 

خاضعة للطائفية والقبلية 
والفئوية، أعني مسألة 

اختيار أعضاء املؤسسة 
التشريعية تقع على 

الناخب بالدرجة األولى، 
ومهما دار احلديث حول 

وجود تدخالت نافذين 
وقوى اقتصادية وشيوخ 
في العملية السياسية إال 

أنه في احلقيقة املفتاح 
األول واألخير هو الناخب 

وليس أي أحد آخر، قد 
تؤثر التدخالت بنسبة 2 
أو 4% ولكن كلمة الفصل 

هي في ورقة اقتراع 
الناخب، احلكومة ليس 
لها دخل، وحتما املال 

السياسي ليس له دخل 
حتى ولو كان شالال 

يجري من حتت كل دائرة، 
فاملسؤولية في االختيار 
تقع على الناخبني، فإذا 
كان الناخب يختار ابن 

عمه لصلة الدم وال يختار 
الدكتور لذات السبب، فما 

دخل احلكومة هنا وما 
دخل النافذين، املشكلة 

في القاعدة لدينا وليست 
في القمة؟

 >>>
الناخب في الكويت لم 
يصل إلى درجة الوعي 
السياسي املناسبة التي 

متنحه استقاللية عن 
كل القيود الطائفية 
والفئوية واملناطقية 

والعرقية، وأعني هنا 
األغلبية، الكارثة أن من 

بينهم مثقفني وإعالميني 
وأكادمييني متخصصني.

 >>>
عودة إلى املشكلة، كما 

ذكرت املشكلة في العقلية 
التي حتكم كثيرا من 

الناخبني، وهم أنفسهم 
الذين يغردون بالرأي ضد 
املجلس احلالي، ازدواجية 

تصل إلى حد التناقض 
املطلق، فهو يختار ابن 

عمه وابن طائفته أو فئته، 
وبعد اعالن النتائج يأتي 

ليجلد املجلس، وال أحتدث 
عن هذا املجلس فقط بل 
أحتدث عن كل املجالس.

 >>>
توضيح الواضح: إذا كان 

املجلس سيئا إلى هذا 
احلد الذي يزعمون.. 

فمن الذي اختار وانتخب 
أعضاءه؟!

Nermin-alhoti@hotmail.com

mubarakalenezi@hotmail.com
@engmubarakq8
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د.نرمين يوسف الحوطي

م. مبارك عبدالرزاق العنزي

في األسبوع املاضي كانت نهايته شبه 
تراجيديا ملا انتهت به نهاية فريقنا 

الكويتي بخروجه من الدور اخلليجي 
وكانت نهاية مسرحيتنا مأساوية 

بخسارة فريقنا بنتيجة شبه هزلية 
وهي خمسة أهداف للفريق العماني 
»ألف مبروك وعليكم بألف عافية« 

مقابل ال شيء لفريقنا ومن هنا كانت 
الفاجعة ألغلبية املجتمع الكويتي.

بعيدا عن الكرة والطمباخية ألنني 
لست متعمقة في الهندسة الكروية، 
وبالرغم من هذا حزنت كأي مواطن 

كويتي كان يتمنى الفوز لدولته أو على 
األقل التعادل لفريق له تاريخ كروي 

على األقل في دول اخلليج، انتهت 
املباراة وكنت أظن بأن ستارة املسرحية 

ستسدل بعد انتهاء روايتنا بهزمية 
فريقنا ولكن ما ظننته كان خاطئا 

ففجأة وبلمح البصر حتولت روايتنا 
من خشبة املسرح إلى عالم الطبيعة 

لتصبح كارثة من كوارثها، في دقائق 
بسيطة ومعدودة وجدنا أنفسنا أمام 
زلزال يرج املجتمع الكويتي وتتابع 

زلزال خسارتنا هزات كروية متتابعة 
في الطبقات السياسية إلى أن سيست 

الطمباخية.
تلك هي احلقيقة ولم أبالغ فيها عندما 
أشبه خسارة فريقنا بالزلزال وتوابعه 
كانت كما لو أنها »القشة التي قصمت 

ظهر البعير«، فمع تتبع التويتر وأقالم 
بعض الصحف والتصريحات لبعض 
النواب جعلت من الهزمية كارثة إلى 
أن أصبح املوضوع تهديدات بني كم 

من األطراف سواء سياسية أو كروية 
ولألسف في زحام الهزمية تناست 

الغالبية السياسية مشاكل وأعباء 

يتحملها الشعب الكويتي والسبب 
طمباخية. 

ال بد أن نعترف بأننا أصبحنا رموزا 
كروية يلعب بها في امللعب السياسي، 

ولن أخوض الكثير ألنني ال أعرف أبعاد 
توابع زلزالهم ومثل ما يقول أهلنا: 

»اهلل يجعلنا من هذا جهالة« ولكن أريد 
أسأل نواب األمة الذين أقسموا بأن 
يحافظوا على الكويت وشعبها وأن 

يطبقوا الدستور الكويتي: أين أنتم من 
قرارات وزارة التربية؟ أين أنتم من 

تفشي املخدرات في الكويت؟ أين أنتم 
من إهدار املال العام من خالل اللجان 

واالجتماعات؟ أين أنتم من تقارير 
ديوان احملاسبة؟ أين أنتم من الصحة؟ 
أين أنتم؟ وكم أين أنتم يا نواب األمة! 

كفاكم لعب طمباخية بشعب الكويت.
مسك اخلتام: هلل األمر من قبل ومن بعد.

عندما جنحت مساعي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 

اهلل، ومساعي خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 
في رأب الصدع اخلليجي فيما يخص 

العالقات القطرية مع اإلمارات والبحرين 
التي توجت إيجابا على هامش االجتماع 

التكميلي الذي عقد في العاصمة 
السعودية )الرياض(، رأينا تفاوتا غريبا 

من قبل بعض متسلقي الصحافة 
اخلليجية والعربية والتقليل من مستوى 

هذا التحرك النبيل الذي يتزامن مع 
رجوع سفراء الدول الثالث والدفع من 
جانب القمة اخلليجية املزمع عقدها في 

الدوحة خالل ديسمبر القادم، وما إن 
تقاربت وجهات نظر القادة إال وانهالت 

ثلة كريهة من الڤيروسات واجلراثيم 
الصحافية واألقالم النتنة، التي خرجت 

مأمورة من كل حدب وصوب طامحة في 
جعل دولة قطر الشقيقة ندا وخصما 

وكأنها إسرائيل ثانية وعدو لدود 
ملنظومة اخلليج العربي.

لذلك لن أتوانى قيد أمنلة في ذكر النقاط 
اجلوهرية والتي متحورت تباعا حول 

كسر أذرع حقيقة األحداث السابقة 

والالحقة، وال بد أن يقتنع اجلاهلون بأن 
دولة قطر الشقيقة لها كيانها واستقاللها 
التام مما يوفر لها املناخ السياسي املريح 

في غرس مكانها في خارطة العالم 
بحسب ما يتوافق مع رؤيتها وثقلها 

وتوازنها في كل املستويات، ولعل 
احلديث عن احتضان مونديال كأس 

العالم 2022 دليل يؤهل لها أبعادا ورؤى 
مشروعة بعكس ما يروج من بعض 

متسلقي اإلعالم وغيرهم من املنافقني
فحيوية قطر العروبية اليافعة خلقت عند 

البعض حالة من اخللط بني طموحاتها 
وبني حساسية عالقاتها السياسية مع 

األحداث املتسارعة، السيما التطبيع مع 
حكومة السيسي لوجستيا، عالوة على 
االنزعاج من األجواء اإلعالمية الشفافة 
في قناة اجلزيرة على إثر نقل األحداث 

الدقيقة واملهمة في مصر وخاصة 
بعد حكم الرئيس مرسي والظروف 

التي انساقت إلى هذه اللحظة، وأخيرا 
التوجس من التصنيف فيما يسمى 

باإلرهاب ورموزه، إال أن طفحت على 
السطح مالمح فضفاضة حتوم حول 

الشأن الداخلي الشعبوي اخلليجي، وحق 
تقرير املصير.

أنا أقول وبكل صراحة مطلقة بأن 
الهجوم على الشقيقة قطر لن يجدي 

نفعا، وأن األصوات الناعقة ال بد لها أن 
تتوقف عن محاولة النيل من سياسة 

قطر الداخلية واخلارجية وترك السياسة 
ألهل السياسة وعبر القنوات الرسمية 

الضيقة، فقطر قبل كل شيء دولة 
شقيقة أصيلة، جتمعنا معها أخوة 

وعمومة وخؤولة وقرابة ومصير ال 
يتزعزع أبدا.

وإن كانت قطر صغيرة في حجم 
أراضيها، لكنها كبيرة في فرد أجنحتها 
في كل موقع ومناسبة وحدث، فميزانها 

ثقيل جدا جدا وهذا ما يجهله اجلهالء 
لذلك لنترك قادة دول مجلس التعاون 
يتحاورون ويتجاذبون ويتآخون على 

طاولة اخلليج العربي ومصيره األوحد، 
فاحلوار األخوي البناء هو املالذ األقوى 

واألنقى في تصفية األجواء وعودة 
املياه إلى مجاريها احلقيقية دون كدر أو 
عناء وال عزاء للمطبلني احلاقدين. اللهم 

وحد البيت اخلليجي، واحفظه من كل 
مكر وكيد، ومن أراد به سوءا فأشغله 

في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، اللهم 
آمني.. اللهم آمني.

مو ناقصنا غير 
الطمباخية

إنها قطر 
وليست إسرائيل..

محلك سر

حديث املدينة

كتبت هذا املقال منذ عام تقريبا، وأكرره اليوم ألن تساؤالتي 
بعد انخفاض سعر برميل النفط باتت ضرورة، هكذا تخيلت 

وهكذا سألت وهكذا طلبت وقلت هكذا قبل عام.
تخيلوا معي، في حال هبوط سعر البرميل إلى 45 دوالرا، 

أليس من مسؤوليتنا الوطنية أن نطرح تساؤالت افتراضية، 
هل سيستمر املستوى املعيشي للفرد الكويتي، كما هو 
احلال اليوم؟ وهل احلكومة مستعدة ملثل هذه الظروف؟

إذا كنا نعيش اليوم حالة انتعاش في امليزانية العامة للدولة، 
التي حصة إيرادات النفط منها تبلغ نحو 95%، غدا قد تتغير 

األوضاع ويصبح النفط بال قيمة في حال اكتشاف مورد 
جديد بديل عنه أو سعره هبط إلى القاع، لذا من األولى 

اليوم أن نفكر في استثمار األموال لتحقيق مصدر دخل 
آخر، يسد أي حالة عجز محتملة قد نفاجأ بها بدال من هدر 
األموال على مصروفات غير منطقية واألمثلة عليها كثيرة.

تعالوا معي، لنرى إيرادات امليزانية العامة للدولة، وأنواع 
مصروفاتنا، ومن ثم نتساءل عن اخلطر الذي قد يجتاح 

وضعنا املعيشي.
إن إجمالي إيرادات امليزانية العامة للدولة بلغت 20 مليارا 

و690 مليون دينار، وتتضمن امليزانية 5 أنواع في 
املصروفات هي »املرتبات، املستلزمات السلعية واخلدمية، 

وسائل النقل واملعدات والتجهيزات، املشاريع اإلنشائية 
والصيانة واالستمالكات العامة، املصروفات املختلفة 

واملدفوعات التحويلية«. وباب الرواتب يعد من أخطر أنواع 
املصروفات، ويبتلع النسبة الكبرى من نصيب امليزانية 
نتيجة التخبط في منح الكوادر والزيادات غير املدروسة 
والتي من شأنها لم حتقق العدالة واملساواة بني موظفي 

الدولة.
فاحلكومة اليوم مطالبة بإقرار بديل استراتيجي للرواتب 
حتى ينهي حالة الفوضى في مسألة الفوارق الكبيرة بني 
أصحاب التخصص الواحد وأصحاب الدرجات الوظيفية 

والشهادات العلمية، فضال عن سد باب املطالبات العشوائية 
في املستقبل حتى ال يتضخم الباب أكثر مما هو عليه احلال 

اليوم.
مع حالة االنتعاش التي نعيشها اليوم بفضل ارتفاع برميل 

النفط إال أننا مازلنا نعاني مشاكل كثيرة، أبرزها قضايا 
اإلسكان والصحة والتربية ناهيك عن تعطيل ملموس في 
عجلة التنمية، فالسؤال: ملاذا ال نستغل الفوائض املليارية 
باالستثمار حتى ننعم مبصدر دخل جديد باإلضافة إلى 

مصدر النفط؟
هناك جتارب كثيرة ملاذا ال نستفيد منها؟ فعلي سبيل املثال 

التجربة املاليزية خير برهان ولعلها تكون طريقا يرسم 
لنا. كان زيت النخيل املصدر الرئيسي ملاليزيا وصادراته 

بلغت نحو 28 مليار دوالر سنويا، واستغل رئيس الوزراء 
املاليزي مهاتير محمد آنذاك هذا املصدر في حتقيق مصادر 

دخل أخرى على الصعيد الصناعي والزراعي والسياحي، 
حتى انخفضت نسبة السكان حتت خط الفقر إلى 5% والتي 
كانت تصل إلى 52% في عام 1970، وزاد نسبة دخل الفرد، 

وانخفضت نسبة البطالة إلى 3%، رغم ان عدد سكان ماليزيا 
27 مليون نسمة تقريبا، ويعد هذا إجنازا عظيما في تاريخ 

ماليزيا.
من ماليزيا، أعود إلى الكويت، اخلطر يحدق بنا وباألجيال 

املقبلة، هذه ليست طرفة بل حقيقة علينا تقبلها، حتى نبدأ 
بإصالح أوضاعنا لألفضل، بفضل اهلل منلك كل املقومات، 

وفوائض مالية جيدة، فإن لم نستغلها اليوم لكسوة سنوات 
العجاف فسيأتي يوما نعض فيه أصابع الندم.

املرحلة املقبلة صعبة جدا، وعدد السكان في تزايد ملحوظ، 
فمن األولى أن نصنع بلدا دائما قائما على ذراع أبنائه، 

فاملسؤولية اليوم تقع على اجلميع وأولهم على احلكومة 
وعلى مجلس األمة، فبدال من مضيعة الوقت على سجاالت 
زيادة عالوة األوالد املقدرة بـ 15 دينارا، على النواب إنقاذ 
البلد بتشريع قوانني من شأنها تساهم في حتقيق مصدر 

دخل جديد ينفع لليوم األسود ال قدر اهلل، وكل شيء جائز 
إن لم نخطط جيدا إلنقاذ معيشة املواطن من شبح أسعار 

برميل النفط املتحركة حسب األحداث والظروف.
وأجنح استثمار هو استغالل الفوائض املالية مبشاريع 

داخلية وخارجية تنهض بسواعد أبناء الكويت فضال عن 
تعديل قوانني االستثمار الداخلي للمستثمر األجنبي، 

واستغالل أمواله في تنمية اجلزر الكويتية. هذا ما كتبته 
قبل عام، ولكن ال حياة ملن تنادي، ونسأل اهلل أن يحفظ 

الكويت وأهلها من كل مكروه.

برزت في اآلونة األخيرة ظواهر جديدة من قبل العمالة 
اآلسيوية والعزاب في مناطق سكنية مليئة باملواطنني 

وعوائلهم في غياب تام لألجهزة الرقابية من البلدية او 
التجارة او الداخلية، اذ يقوم البعض من العمالة اآلسيوية 

بتأجير منزل كامل وسط املناطق السكنية ويقلبه الى 
فندق 5 جنوم على الطريقة اآلسيوية بتوفير املأكوالت من 

الوجبات الثالث وغرف لالستراحة واحيانا للنوم وهناك 
صاالت يجتمعون فيها للتحدث وأخرى الجراء االتصاالت 

الدولية دون حسيب وال رقيب لألسف!
وما احتدث عنه اليوم رسالة للمسؤولني، فهذه الظاهرة 

بدأت تنتشر رغم عواقبها وخيمة على املجتمع، خصوصا 
ان تلك الفنادق التي لألسف يتم استئجارها هي عبارة عن 

منازل خصصت للسكن اخلاص للمواطنني وفي مناطق 
مليئة بالعوائل واالطفال ما يدعو الى القلق الدائم من قبل 
املواطنني على سالمة ابنائهم من تلك العمالة العرابية التي 
اصبحت منتشرة لالسف وسط األسر الكويتية مبساعدة 

بعض املواطنني الذين سمحوا لتلك العمالة باستئجار 
منازلهم ليستغلوها هذا االستغالل السيئ الذي تصحبه 

مخاوفه كثيرة من قبل االهالي وسط املناطق السكنية.
كما اننا نكتب للمواطنني لتوعيتهم، ونناشد من يعلم بتلك 

االماكن ان يبلغ اقرب مخفر تابع ملنطقته حتى ال يعطي 
لهذه الفئة الفرصة الن تعبث بالبالد وان تشكل خطرا 

على األسر في مناطقهم السكنية، وفي الوقت نفسه على 
اجلهات املسؤولة ان تفتش في تلك املناطق لتحاسب من 

يتعمد منح منزله لعمالة عزابية وسط مناطق سكانية مليئة 
بالعوائل واالطفال.

٭ زبدة الكالم: منا لكم يا مسؤولي البلدية والتجارة 
والداخلية.

aleqtsadi@hotmail.com
 madhialhajri@

حسن الهداد

ماضي الهاجري

كتبته منذ عام.. 
وأكرره

فنادق 5 جنوم 
في السكن اخلاص!

شرارة قلم

زبدة الكالم

www.leeesh.com
م.غنيم الزعبي 

يوميا يتكرر نفس املنظر في 
مستوصف املنطقة خاصة عند عيادة 

النساء وقبل إغالقها بساعة أو ساعتني، 
تتكدس عشرات السيدات أمام العيادة 
والطلب واحد، دكتور لو سمحت أبي 
طبية، إذا كان الدكتور واقعيا ويريد 

متشية األمور وعدم إضاعة وقت 
يستحقه املرضى احلقيقيون الواقفون 
خارج عيادته ضغط الكمبيوتر وطبع 

الطبية، أما إذا كان دكتور »حقاني« 
ويرفض إعطاء من ال يستحق طبية 

فإن اجلدال بينه وبني من تريد الطبية 
سيمتد على األقل إلى ثالث دقائق 

وينتهي أحيانا بشجار وتوجيه كلمات 
قاسية للطبيب الذي سيثور لكرامته 

ويخرج من العيادة غاضبا وهو يكلم 
نفسه.

والذي يدفع الثمن في كلتا احلالتني هو 
املريض احلقيقي الذي يتلوى من األلم 

خارج العيادة وال يستطيع الدخول 
بسبب أهل الطبيات.

من بداية تطبيق نظام الطبيات اجلديد 
وهناك هجوم كثيف ومتواصل على 
مستوصفات الضواحي للدخول على 

الطبيب للحصول منه على طبية، وفي 
كثير من احلاالت ال أبالغ بالقول إنه من 

بني عشرة مرضى خارج غرفة الطبيب 
منهم سبعة أتوا ألخذ طبيات، تصوروا 

كم من الوقت واجلهد يتم استنزافهم 
بسبب هذه الطريقة التي حتولت إلى 

أوتوماتيكية.
كل من يطلب الطبية يتم إعطاؤه ونادرا 
ما يرفض طلب أحد لعدم تضييع الوقت 
في النقاش واجلدال الذي يعتقد الكثير 

من األطباء أنها معركة خاسرة، فإن 
لم يعط هذا املريض طبية فسيذهب 
لدكتور آخر يعطيه إياها أو يحضر 

واسطة من املستوصف كالكاتب أو أمني 
املستوصف، لذلك جتد الطبيب يختصر 

املوضوع ويسأله »كم يوما تريد؟«.
السؤال الذي يطرح نفسه »دام 

الدعوة سهاالت« واجلميع يحصل 
على طبية مبجرد طلبه إياها ملاذا 

كل هذا العناء واجلهد وتضييع وقت 
الدكاترة والتسبب في زحمة وهمية في 

املستوصفات؟ ملاذا ال يتم إعطاء املوظف 
الطبية عن طريق التلفون؟ وكفى اهلل 

املؤمنني شر القتال.
 في النهاية هذا املوظف سيدفع ثمن 

هذه الطبيات كخصم من راتبه وتقليل 
فرصه في احلصول على ترقية أو 
أعمال ممتازة والقانون نظم هذه 

العملية وهو إجراء متبع في أميركا 
وبعض الدول الغربية، فيكفي أن يتصل 
املوظف بجهة عملة ويطلب إجازة طبية 

)call in sick( وطبعا العملية منظمة 
وليست مفتوحة على اآلخر فإذا 

جتاوزت طبياتك حدا معينا يتم فصلك 
بحجة العجز عن العمل.

بالنسبة للطبيات في الكويت فصدق 
أو ال تصدق أنها مصدر دخل ال بأس 
به للحكومة، فهناك مبلغ مالي مهول 

يتم خصمه من رواتب طالبي الطبيات 
يتراكم في نهاية السنة في ميزانية 

الوزارة.
نقطة أخيرة: الوضع احلالي هو إنهاك 

ملؤسسات الرعاية الصحية األولية 
)املستوصفات( وتعطيل لها عن 

واجبها األصلي مبعاجلة أهل املنطقة 
كما أنها تسبب توترا كثيرا للطبيب 
الذي يرى نفسه قد حتول إلى فقط 
طباع لإلجازات الوهمية، لذلك رأفة 
باملستوصفات والدكاترة أرجو أن 
تفكر وزارة الصحة في اقتراحي 

بإعطاء الطبيات عن طريق التلفون 
وليتحمل املوظف تبعات الطبيات 

الكثيرة مع جهة عمله.

اللي يبي طبية 
عطوه بالتلفون 
وارحموا 
املستوصفات

في الصميم
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E-cigarette boom sparks race 
for new patents

Google’s Latest: A Spoon That 
Steadies Tremors

Reuters - Electronic cigarette 
makers are racing to design and 
buy variations of a technology that 
has lit a billion-dollar boom, creat-
ed a new vocabulary, and prompt-
ed a backlash from health officials 
worried about the impact of the 
new smokeless devices.

Research by Thomson Reuters 
shows that China - with over 300 mil-
lion smokers - is the front runner in 
the manufacture and development 
of so-called e-cigarette technology, 
while new versions being patented 
include a “pay as you go” comput-
er-assisted device and others that 
can deliver caffeine instead.

In 2005 just eight e-cigarette in-
ventions were described in pub-
lished patents. By 2012 the figure 
had jumped to 220 and by last year 
there were over 500 inventions, ac-
cording to an analysis by the IP & Sci-
ence business of Thomson Reuters. 
So far this year the total has reached 
650. (A single invention may be cov-
ered by several patents.)

The original technology, involv-
ing battery-powered heating sys-
tems that vaporize nicotine-laced 
liquid, is credited to Hon Lik, a Chi-
nese medical researcher with a 
20-a-day habit, in 2003.

His invention has since become 
so popular that the market is now 
estimated to be worth $3.5 billion. 
Both big tobacco firms and small 
entrepreneurs are falling over them-
selves to find new ways to “vape” - 

a verb suddenly so mainstream the 
Oxford English Dictionary named 
it 2014’s Word of the Year.

Imperial Tobacco last year snapped 
up the patents owned by the com-
pany Hon co-founded in a deal 
worth $75 million, and is suing ri-
vals for a range of alleged patent 
infringements.

Part of the rush to create new 
devices can be explained by the 
prospect of stiffer regulation on ex-
isting ones after the World Health 
Organization said it wanted to see 
this, along with bans on indoor use, 
advertising and sales to minors.

While proponents see e-ciga-
rettes as important tools for harm 
reduction, critics fear the devices 
may instead fuel a new wave of 
nicotine addiction and cite a lack 
of long-term scientific evidence 
to support their safety.

Of more than 2,000 e-cigarette 
inventions tracked by Thomson Re-
uters, 64 percent originate in China, 
where over half of men smoke. In 
second place is the United States, 
with 14 percent, followed by South 
Korea with 9 percent.

Some patented suggestions tar-
get smokers looking to regulate their 
nicotine intake and their spending. 
While offerings already on the mar-
ket include thousands of e-liquid 
flavors from menthol to marshmal-
low, and even a smartphone app to 
show how much you are using, new 
patents go a step further.

AP — Just in time for the holi-
days, Google is throwing its mon-
ey, brain power and technology 
at the humble spoon.

Of course these spoons (don’t 
call them spoogles) are a bit more 
than your basic utensil: Using hun-
dreds of algorithms, they allow 
people with essential tremors and 
Parkinson’s Disease to eat with-
out spilling.

The technology senses how a 
hand is shaking and makes instant 
adjustments to stay balanced. In 
clinical trials, the Liftware spoons 
reduced shaking of the spoon bowl 
by an average of 76 percent.

Other adaptive devices have 
been developed to help people with 
tremors — rocker knives, weighted 
utensils, pen grips. But until now, 
experts say, technology has not 
been used in this way.

Google got into the no-shake 
utensil business in September, 
acquiring a small, National of In-
stitutes of Health-funded start-
up called Lift Labs for an undis-
closed sum.

More than 10 million people 
worldwide, including Google co-
founder Sergey Brin’s mother, have 
essential tremors or Parkinson’s 
disease. Brin has said he also has 

a mutation associated with high-
er rates of the Parkinson’s and has 
donated more than $50 million to 
research for a cure

Lift Lab founder Anupam Pathak 
said moving from a small, four-person 
startup in San Francisco to the vast 
Google campus in Mountain View has 
freed him up to be more creative as 
he explores how to apply the tech-
nology even more broadly.

His team works at the search 
giant’s division called Google(x) 
Life Sciences, which is also devel-
oping a smart contact lens that 
measures glucose levels in tears 
for diabetics and is researching 
how nanoparticles in blood might 
help detect diseases.

Joining Google has been moti-
vating, said Pathak, but his focus re-
mains on people who are now able 
to eat independently with his de-
vice. “If you build something with 
your hands and it has that sort of 
an impact, it’s the greatest feeling 
ever,” he said. “As an engineer who 
likes to build things, that’s the most 
validating thing that can happen.” 
Pathak said they also hope to add 
sensors to the spoons to help med-
ical researchers and providers bet-
ter understand, measure and alle-
viate tremors.

Business

Technology

Why people kill each other 
over TVs on Black Friday?

Hunting for scapegoats, 
Obama bagged the wrong guy

Psychology

Analysis

Reuters - What causes 
people to kick, shove and 
even stab each other on 
Black Friday?

Each year there are 
reports of violence dur-
ing the Black Friday sales. 
Last year, in Philadelphia 
– the City of Brotherly 
Love, no less – two fam-
ilies fought until one of 
the women ended mat-
ters with a stun gun. In 
a New Jersey Walmart, a 
belligerent shopper had 
to be pepper sprayed by 
police. And in Virginia, 
one man slashed another 
with a knife in an argu-
ment over a parking spot. 
This year, there are sure 
to be similar cases.

And why?
The reasons are 

primal.
We are all “hardwired” 

for violence under the 
right set of circumstances. 
Fortunately, those circum-
stances are rare (increas-
ingly so), but do occa-
sionally occur.

So what conditions set 
the stage for possible vi-
olence on Black Friday? 
The first is a valuable re-
ward – something we are 
highly motivated to ob-
tain. On Black Friday, the 
reward is a bargain. And 
people love bargains. In 
part, this is because we 
tend to view price reduc-
tion as a gain — as some-
thing for nothing. Con-
sider that, shopping and 
saving at the very same 
time!

But getting a deal is 

Reuters - The timing 
of Chuck Hagel’s resig-
nation as secretary of 
defense may have been 
a surprise, but the fact 
that he was on his way 
out has been rumored 
for weeks. The real issue 
is why he either stepped 
down or was forced to 
leave after such a com-
paratively short time in 
office.

Hagel’s departure may 
bring about some short-
term political gains, but 
in the long run it will not 
be good for the admin-
istration, the Pentagon 
or the country.

There are two inter-
related reasons for his 
exit. First, the Obama 
administration need-
ed to have a high-rank-
ing figure take the fall 
for the emergence of 
the militant group, Is-
lamic State in Syria and 
the Levant (often called 
Islamic State), and the 
initial disjointed White 
House response to the 
threat.

Second, Hagel’s abil-
ity to influence adminis-
tration policy was ham-
pered from the start by 
his contentious confir-
mation hearing, which 
seemed to catch the 
White House by surprise. 
Then, as the White House 
took increasing control 
of the foreign policy de-
cision-making process, 
Hagel’s influence dimin-
ished markedly. 

Was Hagel fired be-
cause he was not quali-
fied for the post? Admin-
istration sources have 
reportedly suggested 
that the Pentagon need-
ed someone with a “dif-
ferent set of skills” to 

also affirming, exciting, 
and allows us to enjoy 
products that would nor-
mally be out of our reach. 
People will wait overnight 
in freezing weather for 
the chance to get a good 
deal. They will also buy 
stuff they have absolute-
ly no need for, simply be-
cause it is on sale. How 
many of us can look no 
further than the closet to 
see evidence of this?

That alone shouldn’t in-
spire people to violence 
though — a few more key 
ingredients are needed.

The second condition is 
competition. And the com-
petition originates in the 
limited number of prod-
ucts that are typically of-
fered at the most heav-
ily discounted prices, the 
“door-buster” items. Not 
only are these items more 
desirable due to their larg-
er discount, but there are 
typically only a small num-

tackle the threat of Is-
lamic State extremists 
in Iraq and Syria.

This, however, ignores 
Hagel’s on-the-ground 
combat experience as a 
soldier and a leader. He 
enlisted in the Army in-
fantry during the Viet-
nam War, receiving two 
Purple Hearts and the 
Army Commendation 
Medal, among other 
decorations.  

Beyond the fight on the 
ground, Hagel also under-
stands the big picture of 
U.S. national security and 
foreign policy. 

Hagel also brought 
considerable private- 
and public-sector man-
agement expertise to 
the Pentagon, as both 
the founder of a success-
ful cell phone company 
and the deputy admin-
istrator of the Veterans 
Administration.

Was Hagel dismissed 
because he failed to grap-
ple with the problems the 
Pentagon faced? Hardly. 
Unlike several of his pre-

ber of them available.
This means one shop-

per’s gain is another shop-
per’s loss, a psychological 
zero-sum game. Factor into 
that the sheer quantity of 
people waiting to rush once 
the doors open – last year 
Macy’s saw over 15,000 ea-
ger shoppers waiting to get 
in – and you have a level of 
competition like no other 
time of year.

Now we’re starting to 
talk about some classic vio-
lence-inducing conditions: 
massive competition for 
a very limited number of 
high-value resources. Our 
behavior, however, is also 
severely constrained by rel-
evant social norms. That 
brings us to the third rel-
evant condition: the pres-
ence or absence of norms 
that might promote or pre-
vent violent behavior. One 
of the norms that is rele-
vant to situations involv-
ing scarce resources is the 

decessors, he adjusted the 
military budget to reflect 
the spending reductions 
mandated by sequestra-
tion; took forceful action 
to deal with the problems 
of sexual violence and 
suicides in the ranks, and 
began overhauling a dys-
functional nuclear-weap-
ons complex. 

In addition, Hagel ca-
pably managed the draw-
down of U.S. troops in Af-
ghanistan, and set the rules 
of conduct for American 
troops as they take on a 
train, advise and assist 
role there next year. 

Will appointing a new 
defense secretary have 
much impact? Not re-
ally. When he or she is 
confirmed sometime 
next year, the current 
muddle-through ap-
proach to Islamic State 
extremists, Iraq, Syria 
and the Kurds will still 
be continuing. 

The Pentagon’s fiscal 
year 2016 budget will have 
already been drafted, and 
maybe sent to Congress. 

line-up norm. Lining up 
is a socially agreed upon 
alternative to a free-for-
all for access to resourc-
es, and generally reduces 
violence.

The line-up norm, how-
ever, can sometimes in-
spire violence. Especially 
when someone butts in. 
This has been the cause 
of past Black Friday vio-
lence, and almost certainly 
will be again. The line-up 
norm is so powerful that 
even people in front of the 
person who butted in get 
upset. Violence in this case 
is a way of protecting the 
norm.

The line-up norm 
causes additional prob-
lems on Black Friday 
too, because, at a cer-
tain point, it no longer 
holds – when the doors 
open. The norm at that 
point is free-for-all.

Ironically, this norm is 
implicitly sanctioned by 
stores. They make a big fan-
fare of opening the doors, 
of letting the crowds rush 
in. They set a discrete date 
and time for the sale to start, 
and, very often, a limited 
number of heavily adver-
tised door-crasher items. 
That’s not to absolve shop-
pers of any responsibility, 
but it is worth noting that 
the system is almost opti-
mally designed to cause 
shopping mayhem.

With all those factors 
at play, it is perhaps a tes-
tament to our “better an-
gels” that there isn’t more 
violence.

So that leaves little room 
for a new secretary’s im-
print. The new Pentagon 
chief will have a chance 
to have an impact on the 
fiscal year 2017 defense 
budget. But without know-
ing who the president 
will be in 2017. 

Even on the manage-
rial front, the new secre-
tary will not have the op-
portunity to bring in his 
or her own appointees to 
help run the Pentagon, 
leaving little hope for a 
continued push to reform 
the Defense Department’s 
approach to sexual as-
sault or improve the ac-
quisitions process.

Ultimately, finding a 
new secretary may be 
difficult. Like Hagel’s 
23 predecessors, none 
of the people rumored 
to be potential replace-
ments bring a similar 
combination of military, 
managerial and political 
experience to the job.   
Moreover, few qualified 
people would want to 
leave their jobs for a post 
that requires a sure-to-
be difficult Senate con-
firmation hearing and 
offers a tenure of less 
than two years. 

With the 2016 pres-
idential election cam-
paign in full swing shortly 
after a new defense sec-
retary would take office, 
the window for wielding 
influence over the Pen-
tagon and our national 
security policy is likely 
to be very brief. 

Americans must hope 
that Obama considered 
all these factors before 
he asked for Hagel’s 
resignation.

By Lawrence Korb
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إلغاء رخص القيادة 
مرتبط بإلغاء 

اإلقامة أو تغيير 
مهنة املنح

إعادة املنح بعد 
مضي سنتني 

وإجراءات استخراج 
جديدة

في قرار أجرى خالله تعديالت جوهرية على رخص قيادة غير الكويتيني

اخلالد يرفع سقف راتب غير الكويتيني للحصول على رخصة القيادة 
من 400 إلى 600 دينار ويربط مدة سريانها مبدة اإلقامة

الرياضية واالندية في اجلهات 
احلكومية.

اما عن الفئات املستثناة من 
ش����رط مدة االقامة حتديدا 

فهم:
1 � املدراء العامون ومساعدوهم 

مبسمياتهم املختلفة.
بجمي����ع  امل����دراء   �  2

مسمياتهم.
3 � احملاسبون مبسمياتهم 

املختلفة.
بجمي����ع  املندوب����ون   �  4

مسمياتهم.

إلغاء اإلقامة وتغيير المهنة

وقد الغى القرار رخص 
القي���ادة احلاص���ل عليها 
الس���ائق واملن���دوب العام 
ومندوب اجلوازات ومندوب 
الشؤون االجتماعية والعمل 
او  البالد  اقامته في  بإلغاء 
تغيير مهنته التي استخرج 
على اساسها الرخصة، وال 
مينح بدال منها اال بعد مضي 
سنتني وبإجراءات جديدة، 
كما تلغى رخص القيادة في 
حال قي���ام احلاصل عليها 
بتغيي���ر مهنته، التي على 
اساسها استخرج الرخصة 
الى مهنة اخرى ال يشملها 

هذا القرار.

11 � اعضاء الهيئات التمريضية 
من املمرض����ني واملمرضات 
واختصاصيو العالج الطبيعي 
وجمي����ع فنيو املهن الطبية 

االخرى.
الطي����ارون والقباطنة   �  12

ومساعدوهم.
13 � مغسلو املوتى.

شرط اإلقامة والراتب

الفئات  الى  القرار  كما اشار 
املس����تثناة من ش����رط مدة 

االقامة والراتب وهم:
النيابة  القضاة واعضاء   �  1
واملستش����ارون  العام����ة 

واخلبراء.
2 � اعض����اء هيئة التدريس 
واملعاه����د  باجلامع����ات 

التطبيقية.
3 � الصحافيون واالعالميون.

4 � االطب����اء والصيادل����ة 
واملهندسون.

5 � املدرسون واالخصائيون 
االجتماعيون.

بجمي����ع  الباحث����ون   �  6
مس����مياتهم والقانوني����ون 
واملترجمون وأمناء املكتبات 
وآئمة املساجد العاملون في 

اجلهات احلكومية.
7 � املدرب����ون الرياضي����ون 
ف����ي االحتادات  العامل����ون 

4 � الطلبة املقيدون في إحدى 
أو أح����د املعاهد  اجلامعات 

التطبيقية داخل الكويت.
5 � ربات البيوت ممن لديهن 
أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن 
من الفئات املصرح لهم بحمل 
رخصة سوق املستثناة من 
شرطي مدة االقامة والراتب 
ال����واردة ب )ثانيا( بالبنود 
)1.2.4( واملستثناة من شرط 
مدة االقامة الواردة ب )ثالثا( 

بالبند )1(.
الهيئ����ات  اعض����اء   �  6

الديبلوماسية.
7 � الالعبون احملترفون لدى 
االندية واالحتادات الرياضية 

في اجلهات احلكومية.
8 � الس����ائقون واملندوبون 
العامون ومندوبو اجلوازات 
والشؤون االجتماعية والعمل 
فقط ممن لديهم رخص سوق 
قانونية صادرة من بلدهم او 
اي بلد آخر سارية املفعول.

9 � اخلدم اخلصوصيون، ومن 
في حكمهم العاملون ملدة ال 
تقل عن )5( سنوات متصلة 
لدى نفس الكفيل، بش����رط 

تغيير املهنة الى سائق.
الفنيون املتخصصون   �  10
في املجاالت النفطية بشركات 

النفط.

تشهدها الطرق.

الفئات المستثناة

وقد ح����دد القرار الفئات 
املس����تثناة م����ن الش����روط 

وهي:
الكويتي وأرملته  � زوجة   1
االجنبية أو مطلقته االجنبية 

ممن لديها أبناء منه.
2 � أزواج الكويتيات وأبناؤهن 

من األجانب.
3 � املقيم���ون بص���ورة غير 
قانونية، ممن يحملون البطاقات 

االمنية سارية املفعول.

القيادة واحلد منها  رخص 
خاص����ة للفئات التي تتخذ 
م����ن املس����ميات الوظيفية 
واملهنية خالف����ا ملا يؤديه 
من اعم����ال للحصول على 
رخصة قيادة خطوة نحو 
خفض معدالت احلاصلني 
عل����ى رخص قي����ادة دون 
مسوغ قانوني منع حتايل 
البعض للحص����ول عليها 
بطرق واساليب شتى وذلك 
في سياق ايجاد حلول عملية 
للمشاكل املرورية واحلد من 
التي  االزدحامات املرورية 

اصدر نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر الداخلية 
الش����يخ محمد اخلالد قرارا 
ادخ����ل مبوجب����ه  وزاري����ا 
تعدي����الت جوهري����ة على 
بعض اح����كام قانون املرور 
التنفيذية وتشمل  والئحته 
جميع رخ����ص القيادة التي 
تص����رف لغي����ر الكويتيني 
وربطها مبدة سريان االقامة 
في البالد، كما اشترط ملنحها 
توافر شروط السن واللياقة 
الصحية واجتي����از اختبار 
االدارة  الذي جتريه  القيادة 
العامة للمرور وفقا للقواعد 
املبينة في هذه  واالجراءات 
الالئح����ة، كما يش����ترط في 
طالب احلصول على رخصة 
سوق خاصة او عامة من غير 
الكويتيني أن يكون حاصال 
على اقامة قانونية في البالد 
مضى عليها سنتان على االقل، 
وان ال يقل راتبه الش����هري 
عن س����تمائة دينار كويتي، 
وان يكون حاصال على شهادة 

جامعية.

إجراء تنظيمي

يأتي القرار مع متطلبات 
احلاج����ة ال����ى املزي����د من 
حتدي����د اش����تراطات منح 

الشيخ محمد اخلالد

التعديالت إجراء 
تنظيمي للحد 

من رخص القيادة 
وتداعيات األزمات 

املرورية

الهدف العام 
تخفيف تكدس 

السير على 
الطرقات 

واالزدحامات

 اللواء محمود الطباخ

عظات أخيه األكبر املتكررة إلقالعه عن التعاطي
دفعته إلى إطالق عيارين باجتاهه

محمد الدشيش ـ عبداهلل قنيص

وجه وكيل نيابة االحمدي 
الى مواطن شاب اطلق النار 
على شقيقه في منزل العائلة 
الفحيحي���ل تهمتي  مبنطقة 
حيازة س���الح ناري من دون 
ف���ي  ترخي���ص والش���روع 

القتل.
وجاءت اتهامات النيابة بعد 
ان سلم اجلاني نفسه وادالئه 
باعترافات حول االسباب التي 

دعت���ه الى اط���الق النار على 
شقيقه األكبر ليصاب � وهو من 
مواليد 1975 � بطلقتني نقل على 
اثرهما الى مستشفى العدان، 
حيث حتسنت حالته مع حلول 

صباح امس.
التي ساقها  اما االس���باب 
الشقيق املتهم فقد متثلت في 
انه مّل من كثرة عظات شقيقه 
املواد  لإلقالع ع���ن تعاط���ي 
املخدرة واملسكرة، وحينما قام 
الشقيق األكبر )املجني عليه( 

بتوعية ونصح اخيه )اجلاني(، 
اقدم االخير على اطالق النار 
باجتاه اخيه وهرب الى جهة 

غير معلومة.
وأشار مصدر امني الى ان 
مدير عام االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية اللواء محمود الطباخ 
امر مباحث االحمدي بسرعة 
ضب���ط اجلان���ي، ومن خالل 
تواصل رجال املباحث مع اقارب 
اجلاني قام املتهم بتسليم نفسه 

وكذلك سالح اجلرمية.

مباحث النويصيب أوقفت »مزدوج« ممنوعًا 
غادر بهوية خليجية وضبط في »العودة«

أمير زكي

أحال ضابط مباحث منفذ 
الرائد عبداهلل  النويصي���ب 
الصالح »مزدوج« الى النيابة 
العامة بتهمة تزوير في محرر 
رسمي وفي كشوفات املغادرين 

واملقيم���ني عل���ى ان تتخ���ذ 
إجراءات قانونية أخرى تصل 
الى سحب جنسيته الكويتية 
نظرا لوجود جنسية أخرى 
بحوزته، وبحس���ب مصدر 
امني ف���إن معلومات وصلت 
الى ضابط مباحث النويصيب 

تفيد بان مواطنا وممنوعا من 
السفر متكن من املغادرة بهوية 
خليجية، وق���ال املصدر: مت 
وضع كمني وحينما عاد املواطن 
مت ضبطه، ولدى سؤاله، قال 
انه خليجي ليتم حسم ادعائه 
بعمل البصمة وتبني من خالل 

البصمة ان الشخص الذي غادر 
هو مواطن وبإعادة التحقيق 
معه أق���ر بوج���ود أكثر من 
هوية بحوزته وانه يستغل 
هذه الهويات ملغادرة الكويت 
رغم كونه ممنوعا من السفر 

على ذمة عدة قضايا.

اخلمور املضبوطة مع اآلسيوياملواد املخدرة التي ضبطت في األندلس

4 زجاجات خمر في خيطان وكوكتيل مخدرات في األندلس

امني  مستورد، وقال مصدر 
ان الوافد اآلسيوي كان يخفي 
اخلمور في مكان وضع االطار 
االحتياطي، واحيل الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، من 
جهة اخ���رى ألقى رجال امن 

عبداهلل قنيص

حتفظ رجال أمن الفروانية 
على وافد آسيوي بعد ضبطه 
ف���ي منطقة خيط���ان وعثر 
بحوزته على 4 زجاجات خمر 

االندلس القبض على شخصني 
مواطن وبدون وعثر بحوزتهما 
على حبوب مخدرة وخمور 
معبأة في زجاجات ماء صحة 
الى جانب حش���يش وادوات 

تعاط.

3 كيلو شبو بسلندرات غاز قادمة من العراق
هاني الظفيري

متكن رجال منفذ العبدلي من ضبط شحنة ضخمة من مادة »الشبو« 
املخدر، التي أراد وافد مصري اجلنسية تهريبها الى البالد داخل سلندرات 

غاز. وقد أمر مساعد مدير املنافذ البرية عدنان القضيبي بالتحفظ على 
املضبوطات.

وقال مصدر امني ان رجال اجلمارك اشتبهوا بشاحنة كان يقودها وافد 
من اجلنسية املصرية قادما من العراق عبر منفذ العبدلي، ليقوم رجال 

اجلمارك بتفتيش الشاحنة التي لم يعثر بداخلها على شيء سوى سلندرات 
غاز فتم فتحها واكتشاف ان بداخلها كمية من مادة الشبو قدر وزنها بـ 3 

الشبو هرب بطريقة متقنةكيلوغرامات ليتم التحفظ عليها ورفع تقرير بالواقعة.

احملكمة تقضي بإلغاء قرار
تقاعد اللواء اجلزاف وتعيده 

رئيساً للشباب والرياضة

سرقة فارهة بـ 25 ألف دينار 
ونارية وساعة ثمينة في الزهراء

سوري يبلغ عن معلومني سلباه نقااًل 
وسرقة أوراق اعتماد من باكستاني

مواطن طق زوجته مقابل مدرسة

مؤمن المصري

قضت الدائرة اإلدارية مبحكمة االستئناف أمس بإلغاء 
حك���م محكمة أول درجة القاضي برفض دعوى املدير 
العام السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء 
فيصل اجلزاف التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر 
من ديوان اخلدمة املدنية بإحالته للتقاعد في الدعوى 
التي قضت االس���تئناف بقبولها شكال وفي املوضوع 
بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إعادته 
إل���ى منصبه مما يترتب عليه ع���زل الرئيس احلالي 

الشيخ أحمد منصور األحمد الصباح.
كان اجلزاف قد تقدم بدعوى إدارية اختصم فيها كال 
من وزارة الشباب والرياضة وديوان اخلدمة املدنية. 
وقال اجلزاف في شكواه: إن ديوان اخلدمة املدنية أصدر 
قرارا بإحالته للتقاعد قبل انتهاء مدة شغله لوظيفته، 
وبالتالي فإنه يطعن على القرار نظرا لعدم انتهاء مدة 
تعيينه طبقا للمرسوم األميري، حيث مضى على تعيينه 
عامان فقط، ويطالب باستكمال املدة القانونية وهي 4 

سنوات حسب املرسوم األميري.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن إلى مخفر ش���رطة الزهراء وأبلغ عن 
س���رقة هاتفه الذكي أثناء وجوده وآخرين في ديوان 
منزله، وسجل املبلغ هو يعمل في وزارة الكهرباء قضية 
سرقة.  من جهة اخرى تقدم مواطن الى مخفر صباح 
السالم وابلغ عن سرقة سيارته الرياضية الفارهة من 
امام منزله مش���يرا الى ان السيارة التي سرقت تصل 
قيمتها الى اكثر من 25 الف دينار.  والى مخفر الزهراء 
فقد ابلغ مواطن عن سرقة ساعة تقدر قيمتها ب� 2000 
دينار من داخل منزل ورفض اتهام احد بالسرقة، كما 
ابل���غ مصري مخفر الزهراء ايضا عن س���رقة دراجة 
نارية يعمل عليها وتعود الى ش���ركة متخصصة في 

بيع الوجبات السريعة وسجلت قضية.

محمد الجالهمة

اتهم وافد سوري ش���خصني حدد اسميهما بسلبه 
هاتفه النقال، وقال املبلغ في قصة حملت عنوان سلب 
بالقوة ف���ي مخفر ميدان حولي انه كان في زيارة الى 
احد اصدقائه حيث اعترضه املدعى عليهما وس���لباه 
هاتفه النقال والذا باله���رب على منت مركبة اميركية 
مودي���ل 2012، وقدم املدعي الى جانب اس���مي املدعى 
عليهما رقم لوحة مركبة املتهمني، والى مخفر خيطان 
فقد تقدم وافد باكستاني وابلغ ضد مجهول قام بكسر 
زجاج سيارته وسرق من داخلها حقيبة كان بداخلها 

اوراق اعتمادية للمرور.

محمد الدشيش

قدمت مواطنة في مخفر الرقة تقريرا طبيا في ملف 
قضية سجلتها بعنوان اعتداء بالضرب، وتضمن التقرير 
الطبي ان املريضة في كامل وعيها، وافادت املبلغة في 
القضية برقم 2014/233 ان زوجها اعتدى عليها بالضرب 

إثر خالفات عائلية مقابل مدرسة متوسطة بالرقة.

طيار سابق ضبط في الفروانية 
بكوكايني وهيروين وفاليوم

عبداهلل قنيص

أحال مدير امن محافظة الفروانية اللواء فرج الشمري 
بعد التنسيق مع مساعده اللواء محمد العنزي مواطنا كان 
يعمل طيارا حتى وقت قريب الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات وارفق في مل���ف االحالة كوكايني وهيروين 
وفاليوم، وبحسب مصدر امني فإن دورية بقيادة املالزم 
اول ناصرالعدواني ووكيل ضابط محسن غافل ومساعد 
دليبح اشتبهوا في مركبة يترنح قائدها بها وبتفتيشه 
احترازيا عثر بحوزته على املضبوطات الوارد ذكرها.

املخدرات املضبوطة بحوزة الطيار

وافدان فشال في أول عملية 
سرقة قاما بتنفيذها

عبداهلل قنيص

متكن رجال امن اجلهراء بقيادة العقيد فالح محسن 
واملقدم عبداهلل احلبشي من ضبط وافدين من اجلنسية 
السيالنية يقومان بسرقة البطاريات الضخمة اخلاصة 
بالقاط���رات خلف مرور اجلهراء، ليأمر اللواء ابراهيم 
الطراح باحتجاز الوافدين متهيدا البعادهما عن البالد. 
واضاف املصدر ان رجال االمن عثروا على البطاريات 
العمالقة في مركبة الوافدين اللذين مت ضبطهما باجلرم 
املشهود وحاوال الفرار، اال انهما لم يستطيعا بعد ان 
اطلقا ساقيهما للريح، واعترفا في التحقيقات االولية 

بانها اول عملية سرقة وفشال في تنفيذها.

البطاريتان املسروقتان في مركبة الوافدين

ضبط سيجارة حشيش مع وافد
هاني الظفيري

أحيل وافد مصري إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطه بسيجارة حشيش، من جهة اخرى وأسفرت 
حمالت اجلهراء عن ضبط 6 أشخاص كانوا يقودون 
باس���تهتار و7 آخرين كانوا متجمهرين باالضافة الى 
حج���ز 6 مركبات وضبط 24 ش���خصا ال يحملون أي 
اثبات، كما مت ضبط 7 وافدين مسجلة بحقهم قضايا 

انتهاء اقامة.
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قســــم اجللــــديـــة و التجمـــيــــل

كير كلينك - الدائري الرابع - حولي - مقابل رويال حياة - ت: 22610666

●حقن البوتك�س والفيلرز للوجه والرقبة واليدين.

●العناية بالب�سرة والتق�سير الكيميائي والكر�ستالي.

● الليـــزر البــارد لإزالة ال�سعر والأوعية الدموية.

● جتميــــل الأنـــف بــــدون جراحـــة.

محاضرة للدفاع املدني حول اإلخالء في »التطبيقي«إطالق نار باجلليب و»بدون« مطعون
عبدالعزيز فرحان

استنفر رجال مخفر اجلليب 
إثر ب����اغ عن قي����ام مواطن 
بإطاق أعيرة نارية بالهواء 
بعد مشاجرة دامية تسببت 

في طعن »بدون« في املنطقة 
فجر أمس. وفي التفاصيل، كما 
يرويها مصدر أمني ان خافا 
نش����ب بني مواطنني وآخرين 
من البدون أمام منزل البدون 
باجلليب، تسبب في مشاجرة 

أصيب على اثرها البدون بجرح 
سطحي باستخدام سكني كانت 
بحوزة املواطن، وعلى الفور 
هرع ذوو املصاب إلى الشارع 
بعد سماع صوت املشاجرة، 
األمر الذي دعا أحد املواطنني 

الس����ماء،  الن����ار في  إلطاق 
واله����روب من املوق����ع، فيما 
أكد املصدر أنه بقيادة رئيس 
مخفر اجلليب الرائد سليمان 
السعيد، قد متكنوا من ضبط 

املتهمني.

برعاي����ة عمي����د كلي����ة 
التابعة  العلوم الصحي����ة 
العام����ة للتعليم  للهيئ����ة 
التطبيقي والتدريب د.جاسم 
االنصاري وبحضور مدير 
اإلدارة العامة للدفاع املدني 

اللواء عبداهلل العلي، أقيمت 
محاضرة توعوية متخصصة 
عن الدف����اع املدني وكيفية 
التعامل في حاالت اإلخاء 

والطوارئ.
وقد اس����تعرض رئيس 

قسم التخطيط واملتابعة في 
اإلدارة العامة للدفاع املدني 
الرائد محمد عبيد الصواغ 
اإلجراءات املتبعة واخلطوات 
التي يجب تنفيذها عند إخاء 
الهيئات  املباني واملقار في 

واملؤسس����ات احلكومي����ة 
واألهلية، حتى يكون اجلميع 
على علم ودراية بها، كذلك 
أوض����ح مدل����ول صافرات 
التصرف  اإلنذار وكيفي����ة 

عند سماع كل مدلول.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�شارة      الوجه  - التبيي�ض

- ليزر     اإزالة        ال�شعر       وعالج    ال�شعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

- حقــــن   البوتكـــ�ض   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�شفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center
پ ت�سخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�ض الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد واال�شتف�شار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �سباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�سريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����سمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

عالج الع�سب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�سن�������ان با�ستخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�سعة رقمية، ح�سو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

الجلدية والتجميلرويــال كلينك
والليزر

ا�ست�س�������ارات اجل�����لدي��������ة 

والتجمي�����������ل واللي�������������زر

ع�������س��������و الأك��������ادميي�����������ة 

الأم����ريكي��������ة للجل���������������د 

 20 �سنة خربة يف املجال

• خيوط الذهب ثالثية الأبعاد ل�سد الوجه والرقبة.
• عالج حب ال�سباب واحلفر الناجتة عنه.

• برامج ت�ساقط ال�سعر وتكثيفه.
• ن�سارة الب�سرة - توريد ال�سفايف.

• حق���ن البالزما للوج�������ه وكثافة وال�سعر.
• ميزوثريابي - بوتك�ض - فيللر جلميع مناطق الوجه واجل�سم. 

• تعديل �سطح الأنف.

جم���ي�����ع  لإزال�������ة  متط���������ورة  ب��������اردة  لي������������زر  اأج��������ه������زة   -1

والأبي�ض  ال��������سمي����ك  )الأ�س������ود  ال���������زائ����������د  ال������سعر  اأنواع 

الوب����ري( ب�ع�دد جل�سات قليلة وبدون اأمل.

2- جل�سات ن�سارة للوجه واإ�سافة الرونق واللمعان للب�سرة.

3- اإزالة الكلف والبقع واإخفاء امل�سامات والتق�سري باأنواعه.

واحل���م������راء( )البي�س������اء  ال���ج��ل������د  ت�سقق������ات  ع�������الج   -4

واللي��زر ال�سوئي لتبيي�ض اجل�سم.

ي
د. مريفت احلناو

عالج المسام المتوسعة في جلسة واحدة

@ٍRoyalClinicKw55146569 - 25655839ال�ساملية - الدائري الرابع - مقابل املطايف - الدور ال�ساد�ض

أخصائيات
على مستوى عالي

تبييض األماگن احلساسة  من اخلبرة
وتوحيد لون اجلسم

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

التقشف احلكومي
نتحدث عن خطة احلكومة في ترشيد اإلنفاق فهناك باب 

مشرع على مصراعيه يجب أن تلتفت إليه احلكومة بجدية 
ووقف الهدر فيها وهي املهمات واملؤمترات الرسمية.

تعتبر املهام واملؤمترات التي تشارك فيها الوفود الكويتية 
في اخلارج أمرا مكلفا على امليزانية السنوية للدولة وعندما 
ندقق مبا يصرف سنويا جند انها مبالغ كبيرة تصرف من 
ميزانية الوزارات في سبيل بعثات ومهام غير مفيدة للدولة.

املؤمترات التي يجب أن حترص الدولة على مشاركة وفودها 
فيها هي املؤمترات املرتبطة بدول مجلس التعاون والدول 

العربية، وكذلك املؤمترات الدولية املرتبطة بهيئة األمم 
املتحدة أما عدا ذلك من مؤمترات فهي ليست ذات فائدة.
قياديون كثيرون ومديرو إدارات أصبحوا يحرصون 

سنويا على احلصول على مؤمتر في أوروبا أو أميركا 
للمشاركة فيه وخاصة في فترة الصيف ليستمتع بإجازة 

جميلة سواء مع أسرته أو لوحده دومنا أي فائدة تذكر 

للجهة املرسلة أو للدولة.
الدورات التدريبية حاجة ملحة وضرورية ملوظفي الدولة 

لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية خاصة انها 
لصغار املوظفني أما املؤمترات الترفيهية والتي يستفيد 

منها كبار املوظفني فأمر مرفوض يجب ان تتدخل الدولة 
من خالل ديوان اخلدمة املدنية وديوان احملاسبة لوقف كل 
البعثات التي ليست لها عالقة باجلهات الـ 3 التي ذكرناها.

يتحدث البعض عن الزيارات للدول األوروبية أو أميركا 
لالطالع على األنظمة احلديثة ويحرصون على املشاركة 

على حساب ميزانية الوزارة رغم 
أن الدعوات يجب زن تكون من الشركات الداعية.

مصروفات إضافية على الدولة مراقبتها واحلد منها حتى 
نكبح جماح املصروفات على ميزانية الدولة وسنستكمل 

في مقاالت الحقة بعض أوجه البذخ من امليزانية العامة 
للدولة.

محمد الدشيش

تق���دم من���دوب ش���ركة 
متخصصة في بيع ش���واحن 
الهواتف ببالغ إلى مخفر حولي، 
وأبلغ عن مجهول قام بكس���ر 
زجاج مركبته وسرق من داخل 
املركبة 300 شاحن وقدر مبلغ 

املسروقات ب� 2400 دينار.

ق ثقب طبلة أذن مواطن سرقة 300 شاحن حلاّ
اعترض على حلقه الشارب

بلغ من سكران عن تفجير محطة وقود 
يستنفر أجهزة وزارة الداخلية

محمد الدشيش

أس���عف مواطن الى مستشفى العدان 
وتبني من خالل الكشف الطبي انه مصاب 
بثقب في االذن، وقال املواطن ان االصابة 
احدثها به حالق آسيوي اثر مشاجرة جمعت 
بينهما على اثر اعتراضه على حالقة الشارب 

وس���جلت قضية إحلاق أذى بالغ وجار 
القبض على احلالق.

والذي يقع محله في منطقة جابر العلي 
للتحقيق معه ومعرفة حقيقة ادعاء املواطن 
بأنه تعرض للضرب جراء اتالف ش���نب 
املواطن والذي يعد واجهة الرجل حسب 

تأكيد املجني عليه.

محمد الدشيش

استنفرت اجهزة االمن عقب بالغ تلقته 
عمليات الداخلية من مواطن ابلغ فيه بوجود 
متفجرات في محطة للوقود. وقال مصدر 
امني: ان بالغا تلقته عمليات وزارة الداخلية 

من مواطن قال فيه أن هناك مواد متفجرة 
داخل محطة الوقود وان املتفجرات سوف 
تنفجر خالل دقائق وعليه مت القبض على 
املواطن وتبني انه في حالة غير طبيعية، 
ووجهت اليه تهمة البالغ الكاذب إلى جانب 

تهمة السكر البني وإقالق الراحة.

محمد الدشيش

أحيل إلى اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية مواطن 
ف���ي العقد اخلام���س بعد 
ضبطه مقابل جس���ر سعد 
العبداهلل وتبني انه مطلوب 
ل� 13 قضية منها 4 قضايا 
جنائي���ة متعلقة بالنصب 

واالحتيال.

خمسيني مطلوب
لـ 13 قضية
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عربية وعالمية

االشتراكيون 
والدميوقراطيون

في البرملان 
األوروبي يرحبون.. 
وفابيوس يعرب 

عن »تفاؤل 
حذر«

الرئيس املصري: 
نتوقع دعمًا أوروبيًا 
ملصر خالل الفترة 

القادمة

قوات حفتر تتبنى قصف مطار »معيتيقة« في طرابلس
القاهرة ـ األناضول: أعلنت قوات اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر امس تبنيها القصف اجلوي 
على مطار »معيتيقة الدولي«، بالعاصمة طرابلس، بسبب استخدامه لـ »أغرض إرهابية«. وفي 
تصريح عبر الهاتف، قال الرائد محمد احلجازي، املتحدث باسم قوات حفتر: الطائرة احلربية 
التي استهدفت املطار امس تابعة لقوات اجليش الليبي، ألن هذا املطار يستخدم في أغراض 
إرهابية تشكل خطرا على املواطنني الليبيني«. احلجازي قال أيضا إن »قوات اجليش الليبي 
بصدد استهداف مطاري مصراتة وسرت، )غرب( خالل الساعات القادمة«، 

أكد أن تأييد اتفاق الرياض كان سريعاً تقديراً خلادم احلرمني ومبادرته

السيسي يحذر من اتساع خريطة اإلرهاب
ويدعو إلى تعاون أوروبي ملواجهتها

مستعدون للقيام بكل اجلهد، 
ليس���ت مص���ر وحدها وال 
الدول العربية ولكن الدول 
األوربي���ة أيضا، النه لو مت 
حل هذا األمر فستحل أزمة 

كبيرة في املنطقة«. 
وبشأن ما إذا كانت هناك 
تطورات تل���ت بيان خادم 
احلرم���ن امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، بش���أن تأييد 
اتفاق الرياض، قال السيسي: 
»مصر تلبيتها كانت سريعة 
تقديرا جلاللة امللك ومبادرته، 
واآلن الكرة ليست في ملعب 
مصر.. وكانت تصريحات 
مصر خالل امل���دة املاضية 
منضبط���ة جت���اه اجلميع 
ومازلنا وسنستمر.. والكرة 
ليست عندنا بل في ملعب 

اآلخرين«.
من جانب���ه، قال رئيس 
ال���وزراء اإليطال���ي ماتيو 
رينزي: »نحن نقف بجوار 

مصر«.
وأض���اف رين���زي »إن 
مصر بلد مكون في سواده 
من الشباب املفعم بالرغبة 

في العمل«، وأضاف »أحتدث 
باعتبار إيطاليا رئيسا دوريا 
لالحتاد األوروبي، وأنا على 
قناعة بأن���ه إذا كان البحر 
املتوسط هو قلب أوروبا، 
الش���ريك  فإن مص���ر هي 
الرئيسي،  االس���تراتيجي 
ونحن نحرص على تعاون 
أوث���ق وش���راكة أقوى مع 
مصر من أجل حماية األمن 
في املنطقة«، وأردف »يجب 
عل���ى كل االحتاد األوروبي 
العمل بشكل أكثر كفاءة مع 

مصر«.
وأع���رب رئيس الوزراء 
االيطال���ي ع���ن تضامن���ه 
م���ع مص���ر إزاء الهجمات 
»اإلرهابية« األخيرة، مضيفا 
أن »إيطاليا تعمل مع مصر 
لصالح اس���تقرار املنطقة 
ومحاربة اإلرهاب دون تقدمي 
أي تنازالت«، وشدد على أن 
الوحيد هو »محاربة  احلل 
اإلره���اب«، مش���يدا بقيام 
السيسي بإطالق مشروعات 
تنموي���ة بالغة األهمية في 

مصر.

اإلرهاب، والنقطة الثانية هي 
احترام إرادة الشعب الليبي 
وال يبت���ز بالقوة، والنقطة 
الثالثة دعم الشرعية الليبية 
الليبي«،  الوطني  واجليش 
مضيفا: »مصر حتى اآلن لم 
تتدخل حلماية حدودها إال 

داخل حدود مصر«.
وردا على س���ؤال بشأن 
تصريحات أدلى بها الرئيس 
املص���ري، قب���ل مغ���ادرة 
روما، بشأن إمكانية إرسال 
الدولة  إلى  قوات عسكرية 
املرتقب���ة،  الفلس���طينية 
أنه كان  أوضح السيس���ي 
يقصد بحديثه »إعطاء أمل 
للشعب الفلسطيني ومجابهة 
اإلرهاب الذي ميكن أن يشعل 

املنطقة«.
وأضاف السيسي »األفكار 
أو م���ا قلت���ه كان فكرة في 
سياق نحتاج أن نطرحه على 
اإلسرائيلين، وأنا وجهت من 
قبل نداء للشعب اإلسرائيلي 
بضرورة االستجابة للسالم 
وبناء دولة فلسطينية جنبا 
إلى جنب مع إسرائيل، ونحن 

القاه���رة � وكاالت: قال 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي الذي أنهى زيارته 
أمس الى روما متوجها الى 
باريس إن خريطة اإلرهاب 
في املنطقة »تتزايد وهو ما 
يحتاج إلى تعاون أكبر مع 

كل أصدقائنا األوربين«.
وأضاف السيسي خالل 
مؤمتر صحافي مشترك مع 
ال���وزراء اإليطالي  رئيس 
ماتي���و رين���زي، في ختام 
محادثاتهم���ا ف���ي روم���ا: 
»حتدثنا ف���ي موضوعات 
ذات االهتمام املش���ترك بن 
مصر وإيطاليا فيما يخص 
مكافحة االرهاب واتفقنا على 
أن نتح���رك بجدية وبثقة 

للتعامل معها«.
وتابع: »هناك تفاهم حول 
اإلرهاب املوجود في املنطقة، 
وقلن����ا إنه م����ن الواضح أن 
خريطة االرهاب في املنطقة 
ال تتقلص ب����ل تتزايد وهذا 
يحتاج إلى تعاون بشكل أكبر 
من التعاون املوجود اآلن ليس 
فقط مع إيطاليا ولكن مع كل 

أصدقائنا األوروبين«. 
وح���ول توقعات مصر 
من إيطاليا الرئيس الدوري 
لالحت���اد األورب���ي أش���ار 
السيس���ي إلى أن »التفاهم 
اإليطالي هو اجلسر احلقيقي 
وهي بدأت تلعب دورا وهذا 
يدفعنا بشكل كبير � خالل 
إيطالي���ا لالحتاد  رئاس���ة 
األوروبي لشرح وجهة نظر 
مصر«، مضيفا »نتوقع رد 
فع���ل إيجابي وليس تفهما 
للحالة املصرية فقط، بل دعم 
أوروبي ملصر خالل الفترة 

القادمة«. 
وعن املوقف في ليبيا قال 
الرئيس املصري: »مصر لها 
رؤية ثابتة ومستقرة جتاه 
ليبيا ه���ي عدم التدخل في 
الشأن الليبي إال ملصلحة ليبيا 

فقط وطبقا لثوابت«. 
وأوضح السيسي أن هناك 
ثوابت ثالث جتاه ليبيا بقوله: 
»احلفاظ على وحدة ليبيا ال 
تتفتت وال تنقسم ونؤكده 
مع كل األصدقاء، وال ميكن 
أن يكون ثم���ن التدخل في 
ليبيا أن تتفتت وتكون قاعدة 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء االيطالي ماتيو رينزي خالل املؤمتر الصحافي في روما                                      )أ.ف.پ(

الشؤون اخلارجية، معا منذ 
2011 لصياغة وتبني مجلس 
الشيوخ عدة مجموعات من 
العقوب����ات االقتصادية ضد 
طه����ران. واعتبر اجلمهوري 
اد رويس رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية في مجلس النواب 
انه يتوجب على الرئيس باراك 
اوباما فرض عقوبات جديدة 
على اجلمهورية االس����المية 

االيرانية.
وق����ال ان »ه����ذا التمديد 
لسبعة اشهر يجب استخدامه 
لتضييق اخلناق حول طهران 
� الت����ي تعاني م����ن تدهور 
اسعار مواد الطاقة � لفرض 
التنازالت التي ترفض ايران 

القيام بها«.
في غض����ون ذلك، رحبت 
االش����تراكين  مجموع����ة 
والدميوقراطين في البرملان 
ام����س بتمدي����د  االوروب����ي 
النووي����ة بن  املفاوض����ات 

مجموعة 5+1 وايران، مؤكدة 
اهمي����ة التوصل ال����ى اتفاق 
»مرض« بن الطرفن من أجل 
فتح الباب أمام امكانات جديدة 

للتعاون.
وقال نائب رئيس املجموعة 
للشؤون اخلارجية فيكتور 
بوستينارو في بيان انه رغم 
عدم التوصل الى اتفاق »نهائي 
وش����امل« مع نهاي����ة املهلة 
الزمنية احملددة في 24 اجلاري 
فإنه جرى في املقابل جتنب 
انهيار احملادثات والعودة الى 

التصعيد بن الطرفن.
م����ن جانبه، ق����ال وزير 
اخلارجية الفرنس����ي لوران 
فابي����وس امس انه يش����عر 
»بتفاؤل ح����ذر« بعد نهاية 
اجلولة األخيرة من املفاوضات 
بسبب »التقدم الطفيف« في 
اليورانيوم  مسألة تخصيب 
وخطط نقل بع����ض املواقع 

النووية األكثر حساسية.

الوالي����ات املتحدة األميركية 
تس����تخدم تنظي����م الدول����ة 
اذكاء  االس����المية من اج����ل 

احلروب بن املسلمن«.
في املقابل، رد الكونغرس 
االميركي على متديد احملادثات، 
ودعا بع����ض البرملانين الى 
التصويت على عقوبات جديدة 

ضد طهران.
وقال اليسناتور اجلمهوري 
مارك كيرك »من االساس����ي 
اكثر م����ن اي وقت مضى ان 
الكونغرس عقوبات  يفرض 
ال تعط����ي خي����ارات اليران 
لتفكي����ك برنامجهم النووي 

غير القانوني«.
الوارد  واضاف »من غير 
ان مينح الكونغرس مزيدا من 
الوقت اليران المتالك القنبلة 

النووية«.
ويعم����ل م����ارك كي����رك 
الدميوقراطي  والس����يناتور 
روبرت ميننديز رئيس جلنة 

عواص����م � وكاالت: ف����ي 
اول رد فع����ل ل����ه على قرار 
الكبرى وايران متديد  الدول 
النووية لسبعة  املفاوضات 
اش����هر لع����دم توصلهما الى 
اتف����اق، قال املرش����د األعلى 
للثورة االسالمية االيرانية آية 
اهلل علي خامنئي في تغريدة 
صادرة عن مكتبه ان »قوى 
االس����تكبار العاملي« حاولت 
تركيع ايران ولكنها فشلت.

التي  التغريدة  وجاء في 
نش����رت باللغة االجنليزية 
امس »في املوضوع النووي، 
بذل املستكبرون كل جهودهم 
لتركي����ع اي����ران، ولكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك، ولن يتمكنوا 

في املستقبل«.
وكان����ت اي����ران من جهة 
ودول 5+1 من جهة اخرى قد 
اخفقت يوم امس في التوصل 
الى اتفاق حول برنامج ايران 
النووي الذي يقول الغربيون 
انه مخصص النتاج س����الح 
نووي، لكن االيرانين يصرون 
على انه مخصص لالغراض 

السلمية.
وفي تغريدة ثانية، اتهم 
خامنئي الغرب بالتدخل في 
الصراعات الدائرة في منطقة 
الشرق االوس����ط، اذ قال ان 
املسلحن االسالمين قد حولوا 
ثورات الربيع العربي الى اقتال 
بن املسلمن »توافقا مع اهداف 
االستكبار« حسب تعبيره، 
واشارت التغريدة الثانية الى 

املسلحن »التكفيرين«.
وجاء ف����ي تغريدة ثالثة 
صادرة ع����ن املكتب ذاته ان 
املن����اوئ لتنظيم  »التحالف 
الدولة االسالمية والذي تقوده 
الوالي����ات املتحدة األميركية 
ليس اال كذبة س����مجة، إذ ان 

إيراني يطالع خبر متديد املفاوضات في إحدى الصحف اإليرانية امس                                                                                            )أ.ف.پ(

الكونغرس يدعو إلى التصويت على عقوبات جديدة ضد طهران

خامنئي: لم يتمكن »االستكبار« من تركيع إيران

األول حصد 39.46% من األصوات والثاني حصل على %33.43

ً تونس: السبسي واملرزوقي للدور الثاني رسميا
عواصم � وكاالت: حصل الباجي قايد السبسي 
مرش���ح حركة نداء تونس على 6 39.4% من 
األصوات في انتخابات الرئاسة التونسية التي 
جرت األحد املاضي، فيما حصل محمد املنصف 
املرزوقي املرش���ح املستقل على 3 33.4% من 
األصوات، بحسب نتائج رسمية نشرتها امس 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في تونس. 
وباألرقام، حصل قايد السبسي على مجموع 
1 ملي���ون و289 ألفا و384 صوتا فيما حصل 
املرزوقي على 1 مليون و92 ألفا و418 صوتا، 
من إجمالي عدد املصوتن البالغ 3 مالين و267 

ألفا و569 ناخبا، أي بفارق 6% بينهما.
وبلغ مجموع األصوات املشاركة في الدور 
االول من االنتخابات: 3 مالين و267 ألف و569 
صوتا، لتصل بذلك نسبة املشاركة الى %62. 
وبذلك يجري الدور الثاني من االنتخابات 
الرئاسية بن السبسي واملرزوقي، يوم ال� 28 

من الشهر املقبل على األرجح.
في غض���ون ذلك، أش���ادت بعثتا االحتاد 
األوروبي وجامعة الدول العربية، امس بأجواء 
االنتخابات الرئاسية التونسية وأداء الهيئة 

العليا املستقلة لالنتخابات.
وقالت رئيسة بعثة االحتاد األوروبي، نيتس 
الرئاس���ية  أوتربروك، امس إن »االنتخابات 

تعد أول انتخابات رئاس���ية تعددية وشفافة 
جدد من خاللها الش���عب التونس���ي متسكه 
بالقيم الدميوقراطية وذل���ك في مناخ هادئ 

ومحترم«.
أوتربروك قالت أيضا في مؤمتر صحافي إن 
»اليوم االنتخابي )األحد( مت في أجواء هادئة 
ومنظمة«، مضيف���ة أن »جتميع النتائج في 
املكاتب املركزية مت بسالسة أكثر من االنتخابات 
التشريعية وذلك بفضل التدابير التي قامت 
بها هيئة االنتخابات ف���ي الغرض«، دون أن 

توضح ماهية هذه التدابير.
العليا املس���تقلة  وتابع���ت أن »الهيئ���ة 
لالنتخابات أثبتت مجددا استقالليتها وحياديتها 

وكفاءتها وحسن تنظيمها والتزامها«.
من جهته، قال رئيس بعثة املراقبة االنتخابية 
للبرملان األوروبي، مايكل كاهلر، إن »استكمال 
االنتخابات )بإجراء جولة ثانية( سيمثل خطوة 
مهمة جدا لدخول مرحلة من املؤسسات املستدامة 

وتوطيد الدميوقراطية في تونس«.
من جهتها، قالت بعثة مراقبي جامعة الدول 
العربية، إن »االنتخابات الرئاسية جرت وفقا 
ملا نص عليه القانون االنتخابي التونس���ي، 
وأتاحت للناخب التونسي أداء واجبه االنتخابي 

بكل حرية«. 

احلكومة الفلسطينية تندد بقانون القومية اليهودية 
وتدعو املجتمع الدولي إلى مقاطعة إسرائيل

عواص���م � وكاالت: ندد مجل���س الوزراء 
الفلسطيني امس بقانون القومية اليهودية، 
مؤك���دا انه إع���الن صريح لتبن���ي احلكومة 
اإلسرائيلية نظام الفصل العنصري ضد الشعب 

الفلسطيني.
وقال املجلس في بيان صحافي عقب جلسته 
األس���بوعية ان »هذا القانون سيكون مقدمة 
لسن العديد من القوانن العنصرية، السيما 
في ظل اإلج���راءات والقرارات والقوانن التي 
تعتمدها احلكومة اإلسرائيلية ضد املواطنن 

الفلسطينين«.
ودعا املجتم���ع الدولي وجمي���ع األنظمة 
الدميوقراطية في العالم وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة إلى اتخاذ اخلط���وات الالزمة إلدانة 
ومقاطعة احلكوم���ة اإلس���رائيلية والزامها 
الدولي والقانون  القان���ون  باالمتثال ملبادئ 

الدولي اإلنساني.
واستنكر املجلس حملة التحريض واالفتراء 
التي يش���نها رئيس الوزراء اإلسرائيلي على 
الدولي  الفلسطيني، مطالبا املجتمع  الشعب 
باتخاذ مواق���ف حازمة إلجباره على االلتزام 

بقواعد القانون الدولي.
إلى ذلك، اتهم رئيس املعارضة اإلسرائيلية 

يتسحاق هرتصوغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامن نتنياهو بتعريض مصالح إسرائيل 
احليوية للخطر، من خالل مشاريع القوانن 
التي يطرحها وإخفاقاته في املجال االقتصادي 

وعملية السالم.
ودعا هرتصوغ حس���بما أف���ادت »اإلذاعة 
اإلسرائيلية« امس األول وزير املالية اإلسرائيلي 
يائير البيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليڤني، 
إلى االنس���حاب من حكومة نتنياهو، مشيرا 
إلى أنه بإمكان الوزيرين االنضمام إلى حزبه 
والعم���ل على تصليح األخطاء التي ارتكبتها 

احلكومة احلالية.
من جهتها، قالت الوزيرة تس���يبي ليڤني 
في مستهل جلسة »كتلة احلركة البرملانية«، 
إنن���ا نقف اآلن في مفترق طرق ويجب علينا 
االختيار بن الوحدة واالنشقاق، معتبرة أن 
مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي 
قدمه النائب الليك���ودي زئيف الكن يكرس 
الشرخ ويخل بالتوازن القائم وميس باحلركة 

الصهيونية وبالتالي فهي تعارضه.
وأضافت ليڤن���ي أنها لن تتراجع عن هذه 
املبادئ بغض النظر عن موعد إجراء التصويت 

على مشروع هذا القانون.

روسيا جتهز قافلة مساعدات لشرق أوكرانيا 
وفرنسا ترجئ تسليمها »ميسترال« حتى إشعار آخر

عواصم � وكاالت: قال نائب الوزير الروسي 
لألوضاع الطارئة فالدميير ستيبانوف امس 
انه من املتوقع أن تقوم القافلة الثامنة املوفدة 
من الوزارة بتسليم املساعدات اإلنسانية إلى 

منطقة دونباس األوكرانية في 30 اجلاري.
ونقلت وكالة أنباء »تاس« الروس���ية عن 
ستيبانوف أن أكثر من 100 مركبة ستعبر احلدود 
يوم األحد املقبل لتسليم 1000 طن من البضائع 
إلى أوكرانيا، مضيفا أن »القافلة ستشمل املواد 

الالزمة لترميم املنازل املدمرة«.
وأوضح أن نصف املركبات س���تذهب إلى 
لوغانسك في حن سيتوجه النصف اآلخر الى 
دونيتسك، قائال »نعرف بالضبط أين ستذهب 
املساعدات«، مؤكدا أن الوزارة تخطط لتقدمي 
املساعدات اإلنسانية إلى املناطق الشرقية في 

أوكرانيا مستقبال، وستواصل هذا العمل.
جتدر االش���ارة إلى أنه خ���الل الفترة منذ 
منتصف أغسطس املاضي حتى منتصف الشهر 
اجلاري، أرس���لت روسيا سبع قوافل محملة 

بأكثر من 8000 طن من املساعدات اإلنسانية 
إلى دونيتسك ولوهانسك.

وكانت الشحنة تضم مواد غذائية وزجاجات 
مياه وأغطية ومحط���ات كهربائية ومحطات 
لتنقية املياه وأدوية ووقود. في سياق آخر، 
دعا رئيس مجلس الدوما الروسي )النواب( 
التابعة  البندقية  سيرجي ناريش���كن جلنة 
ملجلس أوروبا إلى العمل على حتليل مسببات 
وجوانب األزمة األوكرانية، مناشدا إياها لعب 

دور أكثر فاعلية على هذا الصعيد.
ال���ى ذلك، اعلنت باريس امس انها ارجأت 
»الى اجل غير مس���مى« تس���ليم اول سفينة 
ميسترال طلبتها روسيا، وربطت ذلك بتسوية 

االزمة في اوكرانيا.
واعلن قصر االليزيه في بيان ان الرئيس 
فرنسوا هوالند »يعتبر ان الوضع احلالي في 
شرق اوكرانيا مازال ال يسمح« بعملية التسليم 
و»رأى انه من املناسب تأجيل )السماح بها( 

حتى اشعار آخر«.

اجليش اليمني يحرر 8 رهائن من القاعدة 
بينهم عسكري أميركي ويقتل اخلاطفني

صنعاء � أ.ف.پ � األناضول: أعلن مسؤول 
ميني كبير أن القوات اخلاصة اليمنية متكنت 
أمس من حترير 8 رهائن بينهم عسكري أميركي 
على اثر هجوم شنته على اخلاطفن املنتمن 
إلى تنظيم القاعدة والذين قتلوا في الهجوم.

وأوضحت مصادر عسكرية مينية أن مقاتلن 
من القاعدة خطفوا الرجال ال� 8 وهم 7 جنود 
مينين وعسكري أميركي ليل أمس األول في 
قاعدة العند اجلوية )جنوب اليمن( قبل أن يتم 
حتريرهم بعد ساعتن، مؤكدا مقتل اخلاطفن 

السبعة.
وقال مصدر عس���كري »ان 7 مقاتلن من 
القاعدة كانوا يشنون هجوما إرهابيا تسللوا 
الى قاعدة العند العسكرية بعد احتجازهم 7 

جنود في اخلدمة عند املدخل رهائن«.
وأضاف املصدر »أن املهاجمن تقدموا مع 
الرهائن في القاعدة ومتكنوا من القبض على 

عسكري اميركي«، ثم تدخلت القوات اخلاصة 
اليمنية و»قتلت اخلاطفن الس���بعة وحررت 

الرهائن ال� 8 وبينهم االميركي«.
وأكد مصدران عسكريان آخران هذه الرواية 
لوكالة فرانس برس، مشيرين إلى ان احتجاز 
الرهائن استغرق ساعتن في اإلجمال. ثم جرت 
عملية متش���يط للبحث عن مهاجمن آخرين 

محتملن بحسب املصادر نفسها.
إلى ذلك، تظاه���ر املئات من طالب جامعة 
صنعاء )حكومية( بالعاصمة اليمنية، امس 
احتجاجا على تواجد مسلحي جماعة »أنصار 
اهلل« احلوثين في اجلامعة. وطالب الطالب 
احملتجون، بس���رعة إخراج مسلحي جماعة 
احلوثي من حرم اجلامعة، واستبدالهم بحرس 
مدنين. ورفع احملتجون ش���عارات تندد مبا 
أسموه »عسكرة اجلامعات« وحتويلها إلى ما 

يشبه دورات لقوات الصاعقة. 
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محكمة أميركية تقرر عدم مالحقة الضابط ويلسون.. وحاكم ميسوري يطلب تعزيزات من احلرس الوطني

أميركا تشتعل احتجاجاً على تبرئة »قاتل فيرغسون« وأوباما يدعو إلى الهدوء

اس���تمرت ليال طل���ب حاكم 
ميس���وري جاي نيكس���ون 
تعزيزات اضافية من احلرس 

الوطني ملساعدة الشرطة.
وجتمع حشد اصغر حجما 
واكثر ه���دوءا خ���ارج قاعة 
احملكمة الت���ي اجتمعت فيها 
هيئة احمللفني وقد بدا الذهول 

على وجوه الكثيرين منهم.
وقال انتونيو بيرنز وهو 
شاب اس���ود يبلغ من العمر 
25 عام���ا ويعيش في منطقة 
فيرغس���ون »تلك هي طريقة 
العدالة.. االغنياء  عمل نظام 
في القمة والفقراء في القاع«. 
واض���اف قائ���ال »الش���رطة 
يعتقدون انهم ميكنهم االفالت 

من العقاب«.
وكان����ت االحتجاجات التي 
اججتها حادثة قتل الفتى منذ 
الذروة  الى  اسابيع، تصاعدت 

أمس االول بعد ان اعلن املدعي 
العام أمس االول ان الش����رطي 
االميركي دارن ويلس����ون لن 
يخضع الية مالحقة قضائية بعد 
مقتل شاب اسود كان ارداه بست 

رصاصات مطلع اغسطس.
وبع���د ثالثة اش���هر من 
املداوالت في هيئة محلفني، ادلى 
املدعي العام روبرت ماكولوخ 
بهذا التصريح في وقت جتمع 
فيه مئات االشخاص في شوارع 

فيرغوسون بانتظار القرار.
وقال املدعي العام ان »واجب 
احملكمة هو فصل الوقائع« وان 
القضاة »ق����رروا انه ال يوجد 
سبب كاف لبدء مالحقات ضد 

الضابط ويلسون«.
واض����اف »ما من ش����ك ان 
الش����رطي ويلس����ون تسبب 
مبوت« ماي����كل براون متحدثا 
عن »وفاة مأسوية«. واوضح 

ال�12، تسعة بيض  ان القضاة 
وثالثة س����ود، اجروا حتقيقا 
»كام����ال ومعمقا« واس����تمعوا 
الى 60 شاهدا وتفحصوا مئات 
افادات  الى  الصور واستمعوا 

ثالثة اطباء شرعيني.
وقال رجل في احد شوارع 
فرغسون ردا على اسئلة وكالة 
فرانس برس »ان����ه امر قاموا 
به على الدوام. انا في الثالثة 
والستني من العمر لقد شهدت 
هذه االمور في فترة مارتن لوثر 
كينغ. لم يتغيروا ولن يتغيروا 

ابدا«.
من جهتها، قالت بات بايلي 
وهي من سكان سانت لويس انها 
كانت تتوقع هذا القرار. وقالت 
»لقد عش����ت لفترة كافية لكي 
ادرك ان االميركيني املتحدرين 
من اصول افريقية ال يعتبرون 

كبقية البشر«.

صد باستخدام دروع مكافحة 
الش����غب خارج مبنى الشرطة 

بزجاجات وعلب معدنية. 
وسبق أن اضرم احملتجون 
النار في عدة مب����ان، وفق ما 
أعلن قائد شرطة تلك املنطقة 

في شمال الواليات املتحدة.
وواجهت الش����رطة انفجار 
اعمال العنف منذ اعالن القرار 
القضائي وتعرض الشرطيون 
الى ح����وادث اطالق نار كثيرة 
ورش����ق باحلج����ارة وغيرها 
النيران  املقذوفات وكانت  من 
مش����تعلة في 12 بناية وفق ما 
اعلن قائد شرطة مقاطعة سانت 
لويس جون بلمار في مؤمتر 

صحافي.
وقال بلمار انه احصى 150 
طلقة نارية لكن الشرطة لم ترد 

ولم يسقط اي قتيل.
ومب���ا ان اعمال الش���غب 

وبالفعل اعربت عائلة الشاب 
املها  الضحية ع����ن »خيب����ة 
العميق����ة لكون قاتل ولدنا لن 
افعاله« ولكنها  يتحمل نتائج 

دعت الى الهدوء.
لكن ذلك لم مينع س���كان 
التظاهر، حيث  املدينة م���ن 
استخدمت الشرطة األعيرة 
النارية واطلقت الغاز املسيل 
للدموع باجتاه حشد غاضب 
رش���قها بالزجاجات خارج 
مركز شرطة فيرغسون، بعد 
ان قررت هيئة محلفني عليا 
عدم توجيه اتهام الى ضابط 
الشرطة االبيض دارن ويلسون 
في واقعة اطالق الرصاص التي 
قتل فيها فتى اسود غير مسلح 
في اغسطس. وارتفعت ألسنة 
النيران من سيارة محترقة.

اف����راد  ورش����ق احلش����د 
الش����رطة الذين شكلوا حائط 

ليك سيتي ولم يذكر وقوع اي 
حادث يذكر.

وف����ي اوكالن����د بوالي����ة 
كاليفورني����ا، قام حوالي ألفي 
ش����خص بحسب ش����بكة سي 
ب����ي اس بقطع طريق س����ريع 
م����ا ادى ال����ى »العدي����د« من 
االعتقاالت، بحسب صحيفة سان 

فرانسيسكو كرونيكلز.
ودفعت االحتجاجات الرئيس 
باراك اوباما الى التدخل شخصيا 
حيث وجه من البيت االبيض 
نداء الى الهدوء وقال »اننا امة 
القانون«  تقوم على احت����رام 
الذين يعارضون  داعيا جميع 
ق����رار القضاء الى التعبير عن 
معارضتهم »بطريقة سلمية« 
مش����ددا على ان عائلة مايكل 
براون نفسها دعت الى تفادي 
العنف. كما حث الشرطة على 

إظهار ضبط النفس.

واش����نطن - رويت����رز - 
القضاء  ق����رار  أث����ار  أ.ف.پ: 
األميركي تبرئة شرطي ابيض 
قتل شابا اسود في فيرغسون 
في اغس����طس املاضي، موجة 
من املظاهرات في جميع انحاء 
الواليات املتحدة من س����ياتل 
الى نيويورك مرورا بشيكاغو 
ول����وس اجنيلي����س. وف����ور 
اعالن قرار هيئة احمللفني عدم 
مالحقة الشرطي، توجه مئات 
املتظاهرين الى س����احة تاميز 
س����كوير في نيوروك حاملني 
الفتات س����وداء كت����ب عليها 
»العنصرية تقتل« و»لن نبقى 
صامتني« ونددوا ب�»عنصرية 

الشرطة«.
الذي����ن  وردد احملتج����ون 
تزايدت اعدادهم مع الساعات 
»ال عدالة ال سالم« فيما شبه 
البعض الشرطة مبنظمة »كو 
كالكس كالن« املتطرفة ووجهوا 
اليها شتائم، على ما افادت وكالة 

فرانس برس.
وجتمع املتظاهرون ايضا 
في ساحة يونيون سكوير الى 
جنوب مانهات����ن فيما قررت 
مجموع����ة ثالثة من احملتجني 
الى هارلم سيرا على  التوجه 
االق����دام فتقدمت ف����ي اجلادة 
الس����ابعة خلف الفتة تطالب 
ب�»العدالة من اجل مايكل براون« 
الش����اب املنحدر م����ن اصول 
افريقي����ة والبالغ من العمر 18 
عاما الذي قتل بالرصاص في 

فيرغسون في اغسطس.
وفي واشنطن جتمع بضع 
مئ����ات احملتجني ام����ام البيت 
االبيض هاتفني »ارفعوا ايديكم 
ال تطلقوا النار«، الشعار الذي 
اعتمده املتظاهرون منذ وقوع 
املأساة في املدينة الصغيرة في 
والية ميسوري. ورفعوا الفتات 
كتب عليها »اوقف����وا ترهيب 
الش����رطة العنصري« و»حياة 

السود لها اهمية«.
كذلك ج����رت مظاهرات في 
بوس����طن وفيالدلفي����ا ودنفر 
وسياتل وش����يكاغو وسولت 

على هامش املظاهرات
قاتل براون: »أطلقت النار عليه اعتقادا أنه يهدد حياتي«:  قال 

الضابط األبيض »دارين ويلسون« في شهادته أمام هيئة احمللفني، 
بخصوص إطالقه النار على الشاب األسود »مايكل براون« إنه أطلق 

النار على »براون«، العتقاده أنه ميثل خطرا على حياته.
ويحكي »ويلسون«، تفاصيل الواقعة قائال إنه أوقف »براون« 

وصديقه خالل دورية كان يقوم بها، الشتباهه في قيامهما بالسرقة، 
تبع ذلك تقدم براون باجتاه السيارة التي يستقلها، وبدأ في في 

ضرب بابها بعنف، ومن ثم وجه لكمة له وحاول اختطاف سالحه، 
إال أنه متكن من التمسك بسالحه، ومن ثم أطلق منه النار على 

براون.
طالء أحمر على وجه احلاكم: حلقت مروحية تابعة للشرطة 

فوق ساحة »تاميز سكوير« اشهر ساحة في العالم. وقد حضر 
قائد شرطة نيويورك بيل براتون اليها، حيث استقبله احملتجون 

بالهتافات املنددة والقى احد احملتجني على وجهه طالء احمر.
حتقيق فيدرالي: ذكر وزير العدل االميركي اريك هولدر ان التحقيق 
الفيدرالي مستمر. وقال: التحقيق مستقل عن التحقيق احمللي منذ 

البداية وسيبقى كذلك. مؤكدا ان السلطات الفيدرالية متتنع عن 
استخالص »نتائج متسرعة«.

حظر طيران: أصدرت ادارة الطيران االحتادية األميركية ليل أمس 
األول تقييدا مؤقتا للرحالت اجلوية فوق بلدة فيرغسون بوالية 

ميسوري مع تفجر االحتجاجات العنيفة.

األسباب احلقيقية وراء اإلطاحة بهاغل
واشنطن ـ  أحمد عبداهلل ورويترز 

من اللحظة التي عني فيها وزيرا للدفاع قبل عامني، 
بدأت العالقة املضطربة بني تشاك هاغل وفريق 

األمن القومي الذي يعمل مع الرئيس باراك أوباما 
في البيت االبيض ويشكل دائرة محكمة.

ومع اشتداد قصف قوات التحالف ملواقع تنظيم 
الدولة االسالمية )داعش( في العراق وسورية 

اشتدت مشاكل هاغل.
ويصف مسؤولون اميركيون مطلعون عالقة 

الوزير بإدارة أوباما بأنها أخذت منحى متوترا 
على نحو متصاعد بني وزارة الدفاع في ظل هاغل 

والبيت االبيض رغم أن هذا لم يكن احلال نفسه 
في عالقته بأوباما.

ورغم أن البيت االبيض صور رحيل هاغل املفاجئ 
بأنه قرار مت االتفاق عليه مع أوباما، فقد وصف 

املسؤولون سلسلة من املشاكل املتفاقمة ومن 
ذلك مطالبة هاغل في الفترة األخيرة باستراتيجية 
أكثر حتديدا للتصدي للدولة االسالمية في العراق 

وسورية، كما أوضحت مذكرة مسربة.
وقال مسؤولون مطلعون على بواطن األمور ان ما 

حدث كان في جوهره عزال لوزير الدفاع.
ويسمح عزل هاغل ألوباما بضخ دماء جديدة في 

فريقه في وقت يواجه فيه حتديات متعددة في 
اخلارج في عاميه األخيرين في السلطة مبا في 

ذلك إمكانية تعيني أول وزيرة للدفاع في الواليات 
املتحدة، فمن أبرز املرشحني خلالفة هاغل ميشيل 

فلورنوي الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع.
وقال املسؤولون الذين حتدثوا شريطة عدم 

الكشف عن أسمائهم ان هاغل شعر باإلحباط 
لعجزه عن استخدام نفوذه في التأثير في 

جوانب رئيسية من االستراتيجية األمنية مبا في 
ذلك احلرب على تنظيم الدولة االسالمية. وقال 

السيناتور اجلمهوري جون مكني لـ »رويترز«، في 
إشارة إلى وزيري الدفاع السابقني في عهد أوباما، 
»قراءتي ملا بني السطور أنه كان في غاية التعاسة 

مثلما قال روبرت غيتس وليون بانيتا بشأن إدارة 
التفاصيل من البيت االبيض، فمجموعة صغيرة 

من الناس تأخذ كل هذه القرارات«.
وقال مكني الذي سيتولى رئاسة جلنة القوات 

املسلحة مبجلس الشيوخ »وأحسب أيضا أنه لم 
يكن يعتقد أن لدينا استراتيجية للتصدي للدولة 

االسالمية«. وأشار مسؤول آخر إلى القيود 
التي فرضتها اإلدارة على هاغل، فقبل عام أدلى 

وزير الدفاع بخطاب مهم في مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية وهو من املراكز البحثية 

املرموقة في واشنطن.
ومنع الوزير بناء على أوامر من البيت االبيض 

فيما يبدو من فتح الباب أمام احلاضرين للرد على 
أسئلتهم بعد اخلطاب.

وقال مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية ان أوباما 
وهاغل بدآ في منتصف أكتوبر يبحثان مستقبل 

وزير الدفاع البالغ من العمر 68 عاما.
وحتى قبل هزمية احلزب الدميوقراطي في 

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 4 
نوفمبر، كان أوباما يتعرض لضغوط لتعديل فريق 
األمن القومي مع تصاعد االنتقادات بسبب أسلوب 

البيت االبيض في التعامل مع داعش وتصرفات 
روسيا في أوكرانيا وأزمات أخرى.

وقال مسؤول كبير في اإلدارة قال انه مع تزايد 
أهمية أزمة الدولة االسالمية في العراق وسورية 
في قائمة األولويات اتضح لكبار املسؤولني في 

البيت االبيض أنها ليست مجال خبرة هاغل، ورأى 
املسؤولون فيه حلقة ضعيفة لضعف ادائه فيما 

يخص الشرق األوسط وألنه مت اختياره ألداء 
مهمة مختلفة.

بدوره، قال جوزيف ماكميالن املسؤول السابق عن 
سياسات الشرق االدنى وجنوب آسيا في وزارة 
الدفاع االميركية ان نبأ استقالة وزير الدفاع لم 
يكن مفاجئا له وان كثيرين في واشنطن كانوا 

يتوقعون ان تنتهي فترة هاغل في الوزارة »قبل 
موعدها«. وقال ماكميالن: السبب احلقيقي وان لم 

يكن املباشر وراء استقالة وزير الدفاع في تقديري 
يكمن في انه كف عن ان يكون رجل املرحلة. لقد 
استدعاه الرئيس اوباما لشغل هذا املوقع ألنه كان 

معارضا لتدخل الواليات املتحدة في بعض االزمات 
والستمرار احلروب االميركية هناك، اال ان هاغل 
وجد نفسه يقف فوق بساط يتحرك في االجتاه 
املعاكس لذلك، اي اجتاه االبقاء على القوات في 

افغانستان حتى 2015 والعودة الى العراق.
ووصف املسؤول السابق ما حدث بقوله: اتهم 
البيت االبيض وزير الدفاع انه غير قادر على 

كبح جماح اجلنراالت الذي اعربوا عن معارضتهم 
لسياسة الرئيس في سورية والعراق، وترى 

اي ادارة في املسؤولني الذين يختارهم الرئيس 
لشغل مواقع قيادية في اجهزة احلكومة االحتادية 

مسؤولني ايضا عن ضبط ايقاع االجهزة التي 
يعملون بها على النحو الذي يالئم الرئيس، انهم 
معينون سياسيا ولم يكن وصولهم الى مواقعهم 

على اساس من ترقيات بيروقراطية مثال.
واضاف: في اآلونة االخيرة احتج اجلنراالت، 
بعضهم كانوا يقولون ان استراتيجية االدارة 
ليست حازمة بقدر كاف والبعض اآلخر كانوا 
يقولون انها تنذر باقحام واشنطن في حرب 

جديدة، ونقل هاغل هذه احلالة من اخلالفات بني 
القادة العسكريني الى البيت االبيض باعتبارها 

ثمرة الهتزاز االستراتيجية التي اعلنها الرئيس 
جتاه سورية والعراق وطالب ان تكون هناك 

استراتيجية واضحة.

التحالف يستهدف الرقة بعدة غارات ويقصف مدرسة للصم والبكم

فابيوس ان بالده تضاعف 
املساعي إلنقاذ مدينة حلب 
السورية وإنشاء »مناطق 
امنية« محظورة على طيران 
النظام السوري وعلى تنظيم 

الدولة االسالمية.

وق���ال فابيوس متحدثا 
انتر »اننا  إلذاعة فران���س 
نعم���ل مع مبع���وث االمم 
املتحدة ستافان دي ميستورا 
حملاولة انقاذ حلب ومن جهة 
اخرى إلقام���ة ما يعرف ب� 
»املناطق االمنة« وهي مناطق 
امنية ال ميكن فيها للطائرات 
السورية ولعناصر داعش 

مالحقة السوريني فيها«.
وتاب���ع »انن���ا بص���دد 
العم���ل على ذل���ك. ينبغي 
العديدين االميركيني  اقناع 
بالطبع وغيرهم، لكنه موقف 
الفرنسية  الديبلوماس���ية 
واكرر ان اله���دف اآلن هو 

انقاذ حلب«.
وقال فابيوس ردا على 
التي تأخذ على  االنتقادات 
الغربية  الضربات اجلوية 
انها ال تستهدف سوى تنظيم 
الدولة االسالمية »نقول ان 

لدينا خصمني«.

امتأل بالغبار بعد القصف، 
وتكسرت أبوابه، ما أصابه 
ه���و وعائلت���ه بحالة من 

الصدمة، والذعر.
من جهة اخرى، اعلن وزير 
الفرنسي لوران  اخلارجية 

عواصم � وكاالت: استهدف 
طيران التحالف الدولي الذي 
تق���وده الوالي���ات املتحدة 
مدرسة ابتدائية للصم والبكم 
في مدين���ة الرقة التي تعد 
الرئيس���ي لتنظيم  املعقل 
الدولة االسالمية »داعش« 
ش���رق س���ورية ليل امس 
الثمان  الغارات  االول. لكن 
التي شنتها طائرات التحالف 
أوقعت أض���رارا كبيرة في 
املدرسة التي مازال التالميذ 
يستخدمونها نهارا اضافة 
الى األبنية السكنية املجاورة 

للمدرسة.
 وأفاد أحد املواطنني الذين 
تعرض بيته ألضرار مادية 
جراء القصف، بأن هناك عدة 
بنايات قريبة من املدرسة 
تعرضت خلسائر، بعضها 
كبيرة، مشيرا إلى أن القصف 
وقع في الس���اعة التاسعة 
والنص���ف ليال، وأن املنزل 

الجئون سوريون يفترشون الطريق في اسطنبول                                                                   )أ.ف.پ(

ضبط 4 سيارات مفخخة واعتقال 6 أشخاص في كمني بكربالء

بدء تسليح ألف عنصر من الشرطة العراقية 
في الرمادي لصد »داعش«

عواصم � وكاالت: أعلن اللواء كاظم محمد 
الفهداوي قائد ش���رطة محافظة األنبار غربي 
العراق أمس، عن بدء تسليح فوجني من الشرطة 
بعد إخضاعهما للتدريب في معسكر احلبانية 
شرقي مدينة الرمادي مركز احملافظة، في الوقت 
الذي وصلت تعزيزات عسكرية إلى الرمادي 
حلماية املجمع احلكومي فيها من هجوم يشنه 

»داعش« منذ أيام على املدينة.
وفي تصريح لوكالة »األناضول« أوضح 
الفهداوي، ان قوات اجليش العراقي املتمركزة 
في معس���كر احلبانية، بدأت بتسليح فوجني 
من الشرطة يبلغ تعداد عناصرهما أكثر من 
ألف عنصر أنهوا تدريباتهم في املعسكر التي 

استمرت 20 يوما.
وأض���اف ان الفوجني اللذين مت تزويدهما 
بالسالح والعتاد وجتهيزات أخرى مثل الدروع 
وواقيات الرصاص، سيتم زجهما في القتال إلى 
جانب قوات اجليش ومقاتلي العشائر في معارك 

الرمادي التي سيتمركز فيها الفوجان.
في سياق متصل، قال قائد شرطة األنبار، 
إن تعزيزات عسكرية متمثلة بفوج من لواء 
الرد السريع التابع لوزارة الداخلية وصل إلى 

مدينة الرمادي، قادما من بغداد. 
وبني الفهداوي، ان الفوج متركز في محيط 
املجمع احلكومي في الرمادي وذلك حلمايته من 
هجوم »داعش« الذي يحاول السيطرة على كامل 
املدينة، مشيرا إلى أن االشتباكات بني القوات 
احلكومية و»داعش« استمرت لليوم اخلامس 

على التوالي في عدد من مناطق الرمادي.
وتخضع مدينة الفلوجة، وناحية الكرمة، 
وأحياء من مدينة الرم���ادي ومناطق أخرى 
مبحافظة األنبار ذات الغالبية السنية، منذ مطلع 

العام احلالي، لس���يطرة »داعش«، ومسلحني 
موالني له من العشائر الرافضة لسياسة رئيس 
احلكومة العراقية السابق نوري املالكي التي 

يصفونها ب� »الطائفية«.
من جهة أخرى، قال قائد عسكري إيزيدي، إن 
مقاتلني ايزيديني صدوا بدعم جوي من طيران 
التحالف الدولي هجوما لتنظيم »داعش« على 

مزار إيزيدي بقضاء سنجار شمالي البالد.
وأوضح نواف خديدا سنجاري، آمر مفرزة 
قتالية إيزيدية تتحصن في جبل سنجار، في 
حديث ل� »األناض���ول«، ان مقاتلني إيزيديني 
تصدوا لهجوم شنه تنظيم »داعش«، صباح 
أمس، على مزار »شرفدين« في السفح الشمالي 

جلبل سنجار« أوقعوا خسائر بني صفوفه.
وأض���اف ان املقاتلني اإليزيديني أوقعوا 8 
عناصر من املهاجمني ما بني قتيل وجريح، كما 
أعطبوا عربة مدرعة من نوع »همر« أميركية 
الصن���ع تابعة للتنظيم، ف���ي حني أن طيران 
التحالف الدولي ال���ذي كان يقدم دعما جويا 
للمقاتلني اإليزيديني دمر عربة ثانية من نفس 
الطراز. إلى ذلك، متكنت قوات األمن العراقية 
امس من ضبط 4 سيارات مفخخة في محافظة 

كربالء الواقعة في وسط البالد.
ونقلت قناة )الس���ومرية نيوز( العراقية 
اإلخباري���ة عن مصدر أمن���ي عراقي قوله إن 
»استخبارات وزارة الداخلية مع قوات األمن 
الوطني في كرب���الء قاموا بنصب كمني قرب 
معمل األسمنت عند املدخل الغربي للمحافظة 
متكنت خالله من ضبط 4 س���يارات مفخخة 
قادمة من محافظة األنبار العراقية«. وأشار إلى 
ان القوات األمنية متكنت أيضا من اعتقال 6 

أشخاص كانوا داخل السيارات املفخخة.

ّضر ملواجهة الشرطة البريطانية تحُ
»سيناريو بومباي اإلرهابي«

لندن ـ عاصم علي

كشفت صحيفة »ذي تاميز« البريطانية أن 
الشرطة حتضر عبر تدريبات مكثفة ملواجهة 
احتمال وقوع اعتداء باألس���لحة الرشاش���ة 
يحاكي هجوم بومباي عام 2008 والذي أوقع 
164 قتيال، في وقت صرحت وزيرة الداخلية 
تيريزا ماي بأن حرب سورية أوجدت »زمنا 
من اخلطر العظيم جدا« للمملكة املتحدة. وجاء 
كالم ماي خالل إعالنها سلسلة قرارات جديدة 
ملكافحة االرهاب، عشية تقرير جلنة برملانية 
عن فشل االستخبارات في احباط االعتداء على 
اجلندي لي ريجبي جنوب شرقي لندن العام 
املاضي. ويتوقع أن ينتقد التقرير الرد الفاشل 
لالستخبارات الداخلية )أم آي 5( على مؤشرات 
تطرف مايكل أديبالوجو الذي حاولت جتنيده 

كمخبر على اجلماعات املتشددة.
وكانت جلن���ة األمن واالس���تخبارات في 

مجلس العموم البريطاني )البرملان( استجوبت 
املدير العام لالستخبارات الداخلية أندرو بارك 
واطلعت على مئات الصفحات من املعلومات 
االس���تخباراتية ودرس���ت اتص���ال اجلهاز 

بأديبوالجو حتى وقوع االعتداء.
وعلى صعي���د متصل، أكدت الصحيفة أن 
عش���رات املتخصصني في الش���رطة شاركوا 
ف���ي تدريب في منطقة كن���ت، يحاكي اعتداء 
الرشاشة على منطقة  »ارهابيا« باألس���لحة 
جتارية. وأش���ارت الصحيفة إلى أن التدريب 
هو األكبر من نوعه من���ذ وقوع اعتداء على 
مركز »وست جايت« للتس���وق في نيروبي 

العام املاضي. 
يذكر أن السلطات البريطانية في حال تأهب 
لتخوفها من وقوع اعتداء ارهابي نتيجة مشاركة 
600 مواطن ف���ي القتال في صفوف تنظيمي 
»داعش« و»جبهة النصرة« في سورية، وعودة 

عدد منهم إلى اململكة املتحدة.
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وهاب يدعو احلريري 
من دار الفتوى 
للعودة ويتوقع 
استمرار تعليق 

االنتخابات 

الراعي يشيد 
بحكم سليمان.. 

وسليمان يستبعد 
احلل إال بتطبيق 

»إعالن بعبدا«

حتليل اخباري

بيروت: حزب الكتائب يتمايز في مواقفه 
وسياسته، هذا أصبح واضحا وواقعا 

ملموسا، ولكن ما ليس واضحا هو ماذا 
تريد الكتائب والى أين ميكن أن تصل في 

هذه السياسة التي يصعب فهمها أحيانا 
عندما تطرح الشيء وعكسه؟!

فإذا كانت الكتائب تؤكد دائما أنها جزء ال 
يتجزأ من قوى 14 آذار وتفاخر بانتمائها 

بالدم والشهادة الى هذا الفريق، فإن 
سياساتها في اآلونة األخيرة توحي بأنها في 

صدد إعادة صياغة شخصيتها السياسية 
وإعادة متوضع على غرار ما فعله جنبالط 
في منطقة »وسطية« بعد فك ارتباط مع 14 

آذار وأخذ مسافة.
متايز الكتائب عن 14 آذار بشكل عام وعن 

القوات اللبنانية بشكل خاص ارتفعت 
وتيرته في األسابيع األخيرة ورصد في 

احملطات والعناوين التالية:
1- الكتائب انفردت بني سائر قوى 14 آذار 

في االعتراض على التمديد ملجلس النواب، 
وقبل ذلك على تسوية »تشريع الضرورة« 
انسجاما مع موقف مبدئي يقول إن مجلس 
النواب بعد الشغور في رئاسة اجلمهورية 

يتحول الى هيئة ناخبة وال يحق له التشريع 
وسن القوانني.

ومع أن الكتائب هي شريكة في احلكومة 
وممثل رئيسي ملسيحيي 14 آذار فيها، إال 

أنها أخذت خيارا مختلفا في مسألة التمديد 
وأفسحت في املجال أمام القوات اللبنانية 

غير الشريكة في احلكومة ألن تصبح 
شريكة في القرار السياسي املركزي، 
وأن تأخذ مكان الكتائب ومتأل فراغها 

في اللعبة السياسية. وبعدما كان الرئيس 
سعد احلريري قد عول على الكتائب 

وبكركي لتغطية التمديد، فإنه لم يجد إال 
القوات اللبنانية »تسلفه« وتغطي موضوع 

التمديد، وثبت أنها قادرة على اتخاذ وتنفيذ 
القرارات حتى لو كانت من النوع »غير 

الشعبي«.
2- أعلن الرئيس أمني اجلميل قبل أيام 

أن ترشيحه لرئاسة اجلمهورية قائم وقد 
تشاور في األمر مع الرئيس سعد احلريري، 

وأن قوى 14 آذار رشحته رسميا، وقالت 
إن لديها مرشحني آخرين في حال عدم 

فوز سمير جعجع بالرئاسة »وقد مت إبالغي 
بذلك«. وقال أيضا إن اجللسات النيابية 

النتخاب رئيس جديد أثبتت استحالة فوز 
عون أو جعجع في الرئاسة، وبالتالي يجب 

االنتقال الى البدائل واخليارات األخرى 
وأولها أن يكون هو الرئيس التوافقي، 

ورئيسا إلدارة األزمة.
ولكن هذا الطموح الرئاسي املشروع لدى 
الرئيس اجلميل يصطدم بواقع سياسي 
لدى 14 آذار يفيد بأن مرشح املعركة هو 
سمير جعجع وال أحد من فريق 14 آذار 

ميكنه أن يحقق وضعا أفضل وأن يضيف 

الى أصواته أصواتا، كما يفيد بأنه في 
حال أخذت األمور منحى توافقيا فإن أمني 
اجلميل هو بني املرشحني احملتملني وكذلك 
هناك آخرون من 14 آذار مثل بطرس حرب 

وروبير غامن.
3- عندما زار النائب سامي اجلميل زحلة 

دعا الى فتح صفحة جديدة مع التيار 
الوطني احلر ومعاملة اخلصوم املسيحيني 
مثل احللفاء باعتبار أن حقبة الصراع بني 
8 و14 آذار قد انتهت وأصبح الصراع بني 

التطرف واالعتدال، وأصبحت األولوية 
حملاربة اإلرهاب وحيث خطر »داعش« هو 
اخلطر الداهم. اخلطاب السياسي للكتائب 
هو خطاب »مهادن« حلزب اهلل وينطوي 

على رغبة االنفتاح عليه واحلوار معه 
ولكن من دون ترجمة هذا التوجه الى 

خطوات عملية جتعل من هذه الرغبة رغبة 
مشتركة ومتبادلة. وأما العالقات السياسية 

الكتائبية فإنها حتاك من جديد وعلى خلفية 
املساواة بني اخلصم واحلليف على الساحة 

املسيحية، خصوصا أن اخلصم )التيار 
الوطني احلر( له ملعبه وساحته وجمهوره، 

بينما احلليف )القوات( يحصل تداخل 
معه وتنافس على أرض سياسة وشعبية 

مشتركة.
4- قبل أيام وفي إطاللته التلفزيونية 

األخيرة، اعتبر الرئيس أمني اجلميل أن 
التنسيق مع النظام السوري حاليا مصلحة 

وطنية ملحة، داعيا الى تعزيز التواصل 
بني األجهزة اللبنانية والسورية، مبا في 
ذلك التنسيق في املوضوع األمني، وهذا 

املوقف فاجأ حلفاء اجلميل في 14 آذار 
الذين يرفضون باملطلق عودة التعاون مع 
نظام األسد املعزول دوليا واملتهم بارتكاب 

جرائم ضد اإلنسانية. في وقت يكشف 
الوزير نهاد املشنوق عن نصائح باجلملة 

وجهت الى احلكومة وجرى رفضها للتعاون 
مع النظام السوري ملواجهة املسلحني 

املتشددين في جرود عرسال.
موقف اجلميل الداعي الى التنسيق مع 

النظام السوري في ثالثة مجاالت يحتاج 
فيها لبنان الى التنسيق )موضوع النازحني 

السوريني، قضية العسكريني املخطوفني 
وصفقة التبادل التي تشمل موقوفني في 

السجون السورية، ومحاربة اإلرهاب 
وضبط احلدود(، يأتي بعد أيام على إعالن 

السفير السوري علي عبدالكرمي علي أن 
هناك اتصاالت من فريق 14 آذار جرت سرا 
مع السفارة السورية في بيروت ويترافق 

مع دعوات صادرة عن فريق 8 آذار بتفعيل 
عمل املجلس األعلى اللبناني السوري 
ومكتب التنسيق األمني العسكري في 

مواجهة اإلرهاب. التمايز الكتائبي الى أين 
ميكن أن يصل؟! ما حدوده وآفاقه؟! هل 

يبقى حتت سقف 14 آذار أم يتدرج الى فك 
ارتباط جزئي أو كلي؟!

»التمايز الكتائبي« عن 14 آذار.. إلى أين ميكن أن يصل؟!

توقيف منشد حزب اهلل علي بركات في النبطية
بيروت ـ يوسف دياب

ألقت السلطات اللبنانية القبض على منشد 
حزب اهلل علي بركات الذي اش����تهر في إطالق 
وتوزيع عدد من األناشيد التي حتمل حتريضا 
طائفيا ومذهبيا خالل معركة حزب اهلل في منطقة 
القلمون الس����ورية، ومن بينها انشودة »احسم 
نصرك في يبرود«، وأغنية »س����دد واضرب في 
عرس����ال« في حتريض واضح حلزب اهلل على 

قصف بلدة عرسال البقاعية واحتاللها.
وجاء توقيف بركات داخل مركز األمن العام 
في النبطية خالل تقدميه اول من أمس طلبا 
للحصول على جواز سفره بناء على بالغ بحث 
وحتر صادر بحقه عن النيابة العامة التمييزية، 

بعدما اس���تدعته مرات عدة الصيف املاضي 
ورفض املثول أمامها وتوارى عن األنظار.

وقد أحيل بركات موقوفا إلى قاضي التحقيق 
في النبطية الس���تجوابه كمدعى عليه بجرم 
التحريض الطائف���ي واملذهبي واحلض على 
االقتتال الداخلي وإثارة الفتنة املذهبية واإلساءة 
الى دولة عربية ش���قيقة، واإلضرار بعالقات 

لبنان مع الدول العربية.
وأكدت مصادر متابعة للقضية ان التحقيق 
مع ب���ركات لن يقتص���ر على اجل���رم الذي 
ارتكبه، إمنا سيتوسع لكشف هوية من كتب 
له هذه األناش���يد ومن حلنها ووزعها، بغية 
إحضارهم وإخضاعه���م للتحقيق واتخاذ ما 

يلزم بحقهم«.

أخبار وأسرار لبنانية
٭ التيار العوني وجنبالط: حول موقف 

التيار الوطني احلر من جنبالط ودوره في 
االستحقاق الرئاسي: 

- تقول مصادر، لعل أداء وليد جنبالط هو 
أكثر ما يثير الريبة لدى العونيني، وهو القادر 

على حسم املعركة ملصلحة املاروني الذي 
يريده رئيسا للجمهورية، وبالتالي ان اعتماد 
أسلوب املماطلة هو الذي يدفع بالعماد عون 
الى زرك كل من حوله، من حلفاء وخصوم، 

في الذهاب الى اجللسة االنتخابية بأوراق 
محضرة سلفا، إما تضم اسمه أو اسم 

خصمه. وثمة من يعتقد في أوساط عون أن 
موقف جنبالط قد يكون مجرد شماعة يعلق 

اجلميع عليها حججه، لتأجيل االنتخابات 
ومنع انتخاب عون رئيسا، بانتظار كلمة سر 

خارجية.
- مصادر أخرى تقول إن ثمة اطمئنانا ضمنيا 
لدى التيار الوطني احلر حلسم جنبالط خياره 
جتاه عون على اعتبار أنه »أبغض احلالل« إذا 
وجد نفسه أمام خيارين محددين. وهنا ميكن 

لنظريات جنبالط الثالث أن تضمن ترجيح 
كفة عون على خصمه: أوال ينحصر طموح 

رئيس تكتل التغيير واإلصالح اليوم بالرئاسة 
كتتويج لزعامته املسيحية املوجودة أصال. 
لذلك لن يتوانى في التفاهم مع كل الفرقاء 
السياسيني على نقاط رئيسية، مسقطا من 

حساباته مرحلة ما بعد الرئاسة. ثانيا، يشكل 
عون ضمانة لوحدة اجلبل املسيحية الدرزية 

وهو حريص على هذا األمر. ثالثا، ال ميكن 
للمختارة حتمل وزر عدم مسايرة حزب اهلل 

ودعم رئيس معاد له، مع كل ما يعنيه ذلك من 
رفع الغطاء عن أمن املختارة وجبلها.

٭ بري لم يكن ميزح: في حني تبدي مصادر 
التيار الوطني احلر شكوكا حيال موقف 

الرئيس بري من مبادرته، يجزم أحد نواب 
حركة »أمل« بأن بري لم يكن ميزح وال 

يراوغ عندما قال: فريقنا مع ميشال عون، 
بل كان واضحا وصادقا، وهو يحترم كلمته، 
واخلطوط احلمر التي تضع البلد على احملك، 

كأن يأتي سمير جعجع رئيسا مثال.
٭ جملة مواقف لباسيل: وصف الوزير 
جبران باسيل )في حديث الى »احلياة«( 

موافقة رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير 
جعجع على اقتراح العماد عون بأن ينزال الى 

البرملان ليتنافسا على الرئاسة، بأنه »جواب 
إيجابي لكنه غير كاف، ألنه معني أن يقبل 

وأن يقنع األطراف التي يؤثر عليها بأن تسير 
باالقتراح«.

وردا على سؤال عما إذا كان »التيار الوطني 
احلر« يقبل بترشح الرئيس أمني اجلميل 

كبديل عن جعجع، قال إن درجة متثيله 
املسيحي تأتي في املرتبة الثالثة والرابعة 
وليس الثانية. وأشار باسيل في معرض 
تعليقه على احلوار املنتظر بني حزب اهلل 

وتيار »املستقبل«، الى أنهما »قد يستطيعان 
االتفاق على رئيس توافقي، لكنهما ال 

يستطيعان االتفاق على أمر يعني فريقا ثالثا، 
لكن ال أعتقد أن لديهما الرغبة في االتفاق على 

أمر يتخطاهما«.
وعن حوار »التيار الوطني احلر« مع 

»املستقبل« قال إنه »لم يتوقف لكنه لم يعد 
منتجا، وإبطاؤه انعكس على عمل احلكومة 

وإنتاجيتها«. وأوضح باسيل ردا على سؤال 
عن رفض حلفائه في حزب اهلل دخول لبنان 

التحالف الدولي العتبار احلزب أميركا مصدر 
اإلرهاب، أنه »ال ميكننا أال نتعاون مع أميركا، 
ألننا نتلقى منها املساعدات لدعم اجليش ضد 
اإلرهاب«. ودعا الى اختبار »جدية أميركا، لكن 

مبشاركتنا وليس بانكفائنا«.
٭ احلريري ليس بوارد التخلي عن جعجع: 
يرى مصدر سياسي مقرب من 8 آذار أن 
الرئيس سعد احلريري، الذي يفترض أن 
يضفي مزيدا من الوضوح على مبادرته 

احلوارية خالل إطاللته اإلعالمية غدا، ليس 
بوارد التخلي راهنا عن ترشيح جعجع، ليس 

دفعا باألخير باجتاه القصر الرئاسي، وإمنا 
من باب رفع سقف موقفه التفاوضي قبل 

الدخول في مربع التنازالت.

مسار اللجنة السباعية سينتهي إلى اعتماد القانون املختلط وإال التصويت

كرم: مبادرة عون محاولة للقوطبة على التفاهم الرئاسي
اللبنانية جلهة دعوتها العماد 
عون الى خوض االنتخابات 
الرئاس���ية عل���ى قاع���دة 
التنافس املباشر بينه وبني 
د.جعجع، إال ان عون رفض 
السير بها بسبب رهانه على 
صفقة تبعد جعجع وغيره 
من املرش���حني عن السباق 
الرئاسي، معتبرا بالتالي ان 
املؤسف في األداء السياسي 
للعماد عون هو ان يلجأ دائما 
الى طرح املبادرات لغاية في 
نفس يعقوب وليس إليجاد 
احلل���ول الوطنية الس���يما 
املتعلق منه���ا باالنتخابات 
ان  الرئاس���ية، خصوص���ا 
التي  األج���واء اإليجابي���ة 
يتحدث عنها الرئيس بري، 
حدت بالعماد عون الى نسفها 
من خالل مبادرته وأخذ االمور 

الى مكان آخر.
على صعيد مختلف، وعن 
إليه  توقعاته ملا س���يؤول 
انطالق عمل اللجنة السباعية 
امس الثالثاء بحثا عن قانون 
انتخاب جدي���د، اكد النائب 
كرم ان هذا املسار سينتهي 
الى اعتماد القانون املختلط 

الذي تقدم به حزب القوات 
اللبناني���ة، ووافق عليه كل 
من تيار املستقبل واحلزب 
االشتراكي، وحظي باهتمام 
الرئيس بري، خصوصا ان 
القاعدة النسبية فيه تعطي 
الص���وت املس���يحي حقه 
الغالبية  املناط���ق ذات  في 
اإلس���المية، مبا ينتج نحو 
58 نائبا مس���يحيا وعشرة 
مسلمني بأصوات املسيحيني، 
داعيا بالتال���ي العماد عون 
الى وضع ي���ده بيد القوات 
في هذا اخلصوص إليصال 
مشروع قانون ميثاقي وطني 
يحقق مصالح املس���يحيني 
واملس���لمني على حد سواء. 
وردا على سؤال ختم النائب 
كرم مؤكدا ان عدم التواصل 
الى توافق بني اعضاء اللجنة 
الس���باعية ح���ول القانون 
املختلط، س���يحتم انعقاد 
جلسة للتصويت على كافة 
املشاريع املطروحة، خصوصا 
ان الرئي���س بري لن ميانع 
من انعقاد جلس���ة في هذا 
اخلصوص مادامت امليثاقية 

مؤمنة النعقادها.

اعتباطيا، إمنا حدد انطالقا 
من حيثيتني اساسيتني وهما: 
اوال يق���ني العماد عون بأنه 
اصب���ح خ���ارج التفاهمات 
حول هوية الرئيس العتيد، 
خصوصا ان كال من حليفه 
ح���زب اهلل والرئيس بري 
اعرب في كثير من احملطات 
عن استعداده ملناقشة تسوية 
رئاسية، ثانيا واألهم تضليل 
الرأي العام اللبناني عموما 
واملسيحي خصوصا بأنه غير 
معطل لالنتخابات الرئاسية 
مع علمه مسبقا بأن مبادرته 
غير قابلة للصرف دستوريا 
ودميوقراطيا، مبعنى آخر 
يعتبر كرم ان مبادرة عون 
كما هي مش���روطة، كناية 
عن محاول���ة للقوطبة على 
اي تفاهم محتمل بني الفرقاء 
حول الرئاسة، وذلك في اطار 
اصراره على نسف االنتخابات 
الرئاسية مادامت تسير لغير 

صاحله.
وردا على سؤال اكد كرم ان 
مبادرة عون وبغض النظر عن 
عللها الدميوقراطية، تتالقى 
مع روحي���ة مبادرة القوات 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عض����و كتلة القوات 
اللبنانية النائب د.فادي كرم 
أن مب����ادرة العماد عون وإن 
أتت متأخرة وفاقدة لألصول 
الدميوقراطية لكونها تشترط 
انسحاب اآلخرين، تستحق 
التوق����ف عنده����ا للبح����ث 
في كيفي����ة احاطتها باألطر 
الدميوقراطية والدستورية 
من خ����الل مناقش����تها بني 
النيابي����ة على قاعدة  الكتل 
ان التسويات كاملة كانت ام 
جزئية تتم مبوافقة اجلميع، 
خصوصا ان اشتراط حصر 
املبارزة الرئاسية بني مرشحني 
اثنني تتطلب تنازال طوعيا 
من اآلخرين ع����ن حقهم في 
الترشح، مشيرا تبعا ملا تقدم 
الى ان املطلوب من العماد عون 
هو إقن����اع حلفائه مببادرته 
وانتزاع الضوء األخضر منهم 
متهيدا لبحثها بني قوى 14 آذار 

ونفاذها الى حيز التنفيذ.
ولفت ك���رم في تصريح 
ل� »األنب���اء« الى ان توقيت 
املب���ادرة العوني���ة لم يكن 

  فادي كرم

حزب اهلل يعتبره تأجيالً للتسويات وتيار عون »إيجابية مؤجلة«

مصادر لبنانية لـ »األنباء«: التمديد للمفاوضات النووية
بني طهران والغرب متديد لألزمة اللبنانية

نراه����ن عل����ى املفاوض����ات 
االميركية � االيرانية في حلحلة 
عدة مواضيع، واآلن مددت، 
وهذا االمر سيأخذ وقتا اكثر، 
واعتقد ان موضوع االنتخاب 
سيبقى معلقا اال اذا اخذ احلوار 

اللبناني � اللبناني مداه.
التقى  الس����ياق،  في هذا 
ب����ري امس  الرئي����س نبيه 
السفير السعودي علي عواض 
عسيري الذي سبق ان فصل 
املطالبة الس����عودية بإدراج 
حزب اهلل على الئحة املنظمات 
االرهابية عن احلوار املطروح 

بني حزب اهلل واملستقبل.
النائب محمد احلجار عضو 
كتلة املستقبل اكد على ضرورة 
احياء احل����وار بني االطراف 
السياسية وعدم التعويل على 
سير االحداث اخلارجية، وقال: 
نحن في تيار املستقبل نسعى 
الستمرار التواصل بني الفرقاء 
السياس����يني وان يتعزز هذا 
التواصل مببادرات، مذكرا بانه 
سبق للرئيس سعد احلريري 
طرح مالقاة ح����زب اهلل في 
منتصف الطريق لالتفاق على 

رئيس توافقي.
بدوره، توقع النائب عاطف 
الرئيس  مجدالني ان يحسم 
احلريري املوقف، معتبرا ان 
اي حوار من دون جدول اعمال 
ال طائل منه، فاحلوار املنطلق 
من فراغ ال يؤدي الى اي مكان، 
اما عن حملة العماد عون على 
الى  الطائ����ف فتهدف  اتفاق 
احداث فجوة في اجلدار القائم 

في طريقه الى بعبدا.
وزير ح����زب اهلل محمد 
اكد عل����ى ضرورة  فني����ش 
احلوار، وقال: نحن منفتحون 
عليه، وهناك مساع يقوم بها 
االصدقاء واحللفاء واالجواء 
ايجابي����ة، ولكن حتى اآلن ال 

نقاط وال مواعيد.
الكتائ����ب طالب  ح����زب 
املزايدات  من جهته بوق����ف 
الرئاسية ووضع املبادرة التي 
اطلقها الرئيس امني اجلميل 
في عهدة القيادات املسيحية 
الفوري واجتراح  لالجتماع 

ما يخلق الفراغ.
ومن روما، اكد البطريرك 
املاروني بشارة الراعي خالل 
حفل اس����تقبال على شرف 
الرئيس ميشال سليمان انه ال 

يصح اال الصحيح، والصحيح 
هو لبنان والدستور.

وقال ان لبنان ال يقوم على 
الكذب والبلطجة، ال يقوم اال 

على احلقيقة، على الكرامة.
الرئيس ميشال  واضاف: 
س����ليمان طوال عهده حافظ 
على كرامة كل اللبنانيني وعلى 
الدستور واملؤسسات  كرامة 
ورفع لبنان الى هذا املستوى 
من الدول في العالم العربي 

واالسرة الدولية.
الذي  الرئيس س����ليمان 
منحه الڤاتيكان وسام البابا 
التاس����ع م����ن رتبة  بيوس 
ي����وم االثنني املاضي  فارس 
دعا جميع االطراف اللبنانية 
السيما املوارنة منهم الى وضع 
الش����خصية جانبا  املصالح 
واملبادرة ف����ورا الى انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
وق����ال: امليث����اق الوطني 
حل ازم����ة لبنانية مع بداية 
االس����تقالل، وحتدث عن ال 
ش����رق وال غ����رب، واحداث 
1958 انته����ت ب����ال غالب وال 
مغل����وب، واحل����رب االهلية 
انتهت بالطائف، واالحداث من 
2005 الى 2008 انتهت باتفاق 
الدوحة، ومشكلتنا ال تنتهي اال 
بتطبيق اعالن بعبدا، ومذكرة 

تفاهم بكركي.
في هذا الوقت، عقدت جلنة 
قانون االنتخ����اب اجتماعها 
الثالث امس برئاسة رئيس 
جلنة االدارة والعدل روبير 
غامن. وقال النائب علي فياض 
ان االقت����راح املقدم من تيار 
املس����تقبل واحلزب التقدمي 
االشتراكي والقوات اللبنانية 
منحاز مذهبيا ولن نقبل به.

ورد علي����ه النائب احمد 
فتفت بالقول ان هذا تشويش 
وتشويه للحقائق عن قصد، 
ما اوحى ان عمل هذه اللجنة 

»طبخة بحص«.
املجل����س  واس����تأنف 
الدستوري البحث في الطعن 
املقدم من التيار الوطني احلر 
النيابي  التمديد  في قان����ون 
وسط اعتبار التيار ان متديد 
الوالية للمرة الثانية مرفوض. 
وقد استمع املجلس الى تقرير 
املقرر ح����ول الطعن وارجأ 
الي����وم العداد  الى  اجتماعه 

مسودة القرار.

املجلس الدستوري وقضاته 
الطعن مع ما  للقبول به����ذا 
يعنيه ذلك من فراغ محتم على 
مستوى السلطة التشريعية 

وتاليا التنفيذية.
حزب اهلل اعتبر أن تأجيل 
االتفاق النووي يعني تأجيل 
الدخول في مناخات التسويات 
على الساحات امللتهبة وأولها 
سورية ويليها العراق، ولم يأت 
على ذكر لبنان إال من خالل 
احلملة على الفساد الغذائي. 
التي����ار الوطني احلر وصف 
التمديد للمفاوضات النووية ب� 
»االيجابية املؤجلة«، إذ يؤشر 
الى نية التوصل الى اتفاق بني 
طه����ران والغرب، ويدل على 
حاجة اجلميع الى ابعاد كأس 

الفشل.
أما تيار املستقبل فاملوقف 
الرئيس  هو م����ا س����يعلنه 
س����عد احلريري في اطاللته 
التلفزيوني����ة عبر قناة »ال.

بي.سي.آي« مساء غد اخلميس، 
حيث سيحدد موقفه من جملة 
قضايا أساسية، في طليعتها 
االستحقاق الرئاسي ثم احلوار 

املطروح مع حزب اهلل.
رئي����س ح����زب التوحيد 
العربي الوزير السابق وئام 
وه����اب اطلق م����ن منبر دار 
الفتوى دع����وة الى الرئيس 
س����عد احلريري للعودة الى 
لبن����ان ألن الوضع اللبناني 
بحاجة الى عودته وهو يعطي 
زخما كبيرا للحوار مع حزب 

اهلل ومع االطراف اآلخرين.
وقال بعد لقائه مفتي لبنان 
الشيخ عبداللطيف دريان ان 
احلوار هو حاجة ماسة للبنان 
واللبنانيني وهذا احلوار يشكل 
ضمان����ة وحماي����ة للوضع 
اللبنان����ي في ظ����ل االخطار 
احلالية، واذا بدأ حوار جدي 
اللبنانية  بني كل االط����راف 
الرئاس����ية  تتم االنتخابات 
في ظل هذا احل����وار، اما اذا 
بقيت اخلطوط مقطوعة كما 
هي اليوم فاعتقد ان انتخاب 
رئي����س جدي����د للجمهورية 
س����يبقى مؤجال اال اذا اتفقنا 
على احلوار اجلدي املبني على 

اسس واضحة.
واض����اف: ل����م ار ظروفا 
جدية الجراء انتخاب رئيس 
اللبنانية، كنا  للجمهوري����ة 

بيروت ـ عمر حبنجر

كم����ا كان متوقعا، انتهت 
مفاوض����ات ڤيين����ا النووية 
م����ن دون اتفاق، لكن الرغبة 
التواصل بني  في اس����تمرار 
واش����نطن وطه����ران أفضت 
التأجيل، وهو  إلى اعتم����اد 
العالج املعتمد ملشكالت لبنان 
اخلالفية املعقدة، هو التأجيل، 
من رئاس����ة اجلمهورية الى 
النيابية وصوال  االنتخابات 

الى املوازنة العامة.
التمديد،  والتأجيل يعني 
وهذه قاعدة سياس����ية باتت 
اللبنانية،  التقاليد  جزءا من 
إال أن ما أثار الريبة في متديد 
املفاوضات النووية هذه حتى 
يونيو املقبل هو اخلوف من 
س����ريان هذه املهلة الطويلة 
على االستحقاق الرئاسي في 
لبنان، املعلق بأهداب العالقات 
األميركية � اإليرانية، وبالتالي 

اخلليجية � اإليرانية.
ظاهر األمور أن هذه اجلولة 
الطويلة من املفاوضات النووية 
بني ايران والغرب قد انتهت 
إلى التأجي���ل املكبل لطهران 
بالشروط النووية والسياسية، 
النووي���ة موضع املفاوضات 
املباشرة، والسياسية املرتبطة 
بها ضمنيا، واملتصلة بالتوسع 
اإليران���ي خ���ارج احل���دود 
الوطنية، لكن الذي حصل أن 
ضحية هذا الصراع كان من 
اجلانب اآلخر، ولو اختلفت 
األسباب، فاستقالة وزير الدفاع 
االميركي هيغل تعني أن ثمة 
خلال في بنيان ادارة اوباما من 
اساس���ها، وان بدت »داعش« 

ايبوال املرحلة األوبامية.
مصادر سياسية لبنانية 
الحظت أن تأجيل املفاوضات 
اقت����رن بتلقي طه����ران 700 
ملي����ون دوالر ش����هريا من 
رصيدها املجمد لدى الواليات 
ي����وازي 4  املتح����دة، اي ما 
ملي����ارات و900 دوالر ف����ي 
األشهر السبعة الفاصلة عن 

استئناف املفاوضات.
وأش����ارت ه����ذه املصادر 
ل����� »األنباء« إل����ى قناعة في 
بي����روت ان ه����ذه الرش����وة 
االميركي����ة لطه����ران م����ن 
حسابها ستحاول واشنطن 
ان تعوضها باحلصول على 
مواقف سياسية من ايران حتد 
من انفالتها االقليمي الواسع 
على حساب استقرار جوارها 
العرب����ي، أو هذا ما »وعدت« 
واشنطن به العرب في اللقاء 
الطارئ بني جون كيري واألمير 
سعود الفيصل في ڤيينا عشية 

إعالن التأجيل.
املصادر السياسية عينها 
تبدو واثقة م����ن ان التمديد 
للمفاوضات النووية في ڤيينا 
تعن����ي التمديد للف����راغ في 
القصر اجلمهوري في بعبدا، 
خصوصا ان غشاوات كثيرة 
حتجب مساعي رئيس مجلس 
الن����واب نبيه ب����ري إلطالق 
احلوار بني تيار املس����تقبل 
وح����زب اهلل معطوفة على 
معوق����ات أخ����رى يطرحها 
العماد ميشال عون بني الفينة 
واألخرى ملنع وصول سواه 
الى قصر الرئاسة اللبنانية، 
وآخر ه����ذه املعوقات الطعن 
بقانون التمديد ملجلس النواب، 
وممارسة أقصى الضغوط على 

رئيس احلكومة متام سالم وعدد من الوزراء خالل اطالق حملة لوزارة االقتصاد ملعاجلة النازحني السوريني                                  )محمود الطويل(



»بيتك«: أثر مالي إيجابي من تسوية »بيت األوراق«
إمياء إلى التعليمات الصادرة من هيئة أسواق املال بخصوص اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية، 
أفاد بيت التمويل الكويتي بأنه قد مت توقيع عقد التسوية بني شركة بيت األوراق املالية وبيتك 
وتذيله بالصيغة التنفيذية وقد تضمن عقد التسوية إقرار شركة بيت األوراق املالية بنقل ملكية 
عدد من األصول لبيتك وفاء للمديونية املستحقة عليها والناشئة من عقود تسهيالت ائتمانية 
ممنوحة طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة 43 مليون دينار تقريبا، علما بان تنفيذ عقد 
التسوية يتطلب موافقة اجلهات الرقابية على حتويل ملكية بعض األصول. هذا وسينعكس األثر 
املالي إيجابيا على ميزانية بيت التمويل الكويتي في ديسمبر 2014.
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حتليل

فوائض مالية كبيرة آخر 3 سنوات ودين حكومي منخفض.. وأثر ضئيل للمخزون املالي

»موديز« تثبت النظرة املستقبلية املستقرة للكويت

مدحت فاخوري

ثبت تقرير صدر أمس ع����ن وكالة »موديز« 
النظرة املستقبلية املستقرة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي واملصدرة للنفط، الكويت )Aa2( وعمان 
)A1( وقطر )Aa2( الس����عودية )Aa3( واإلمارات 
)Aa2( ملا سجلته خالل السنوات الثالث املاضية 
من فوائض مالية كبيرة مع حفاظها على الدين 
احلكومي عند مستويات منخفضة. وتوقع التقرير 
بان املزيج بني االنخفاض األخير في أسعار النفط 
العاملية وارتفاع الس����عر العادل ألسعار النفط 
ق����د يقلص فقط وبص����ورة ضئيلة من مخزون 

غطائها املالي.
وأشار التقرير الى ان التقييم االئتماني السيادي 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي س����يظل مرنا 
بالنظر حلالة عدم اليقني الناجمة عن الصراعات 
التي تشهدها بعض الدول بسبب »تنظيم الدولة 
االسالمية«، ومع ذلك توقع التقرير ان املخاطر التي 
قد تفجرها التوترات السياسية اإلقليمية ميكن 
أن تعطل صادرات النفط، مما سيؤثر سلبا على 
ثقة املستثمرين من هذه الدول، وهذا يعتبر احد 

معوقات االئتمان الرئيسية.
وتوقع التقرير أن يشهد التقييم االئتماني العاملي 
زيادة في االستقرار خالل 2015 مبا يتفق مع تقييم 
الوكالة بالنسبة الستمرار تعافي االقتصاد العاملي، 
لكن هذا متوقف عل����ى مدى تعرض االقتصادي 

العاملي للصدمات.
وذك����ر التقرير أن هناك ما يقرب من 80% من 
التقييمات السيادية حتمل نظرة مستقبلية مستقرة 
ارتفاع����ا من 70% في يناير 2014 و62% في يناير 
2013. كما ان هناك نحو 7% لديهم توقعات إيجابية، 
في حني ان 13% يحملون نظرة مستقبلية سلبية، 
وهو حتسن مقارنة ب� 22% يحملون نظرة سلبية 

خالل يناير 2014.
وعل����ى الصعيد العاملي، حددت وكالة موديز 
6 صدمات محتملة قد تؤثر س����لبيا على النمو 
االقتصادي وجودة تقييم االئتمان السيادي في 
جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة في مناطق 

مختلفة خالل 2015.
وأشار التقرير الى ان هناك صدمتني من تلك 
الصدمات متثالن التهديد االكبر على املدى القصير 
بالنس����بة للجدارة االئتمانية السيادية العاملية، 

وهما: 
1- الزيادة املتوقعة التي سيقرها االحتياطي 
الفيدرالي األميركي بالنسبة ألسعار الفائدة من اجل 
احلصول على اموال وخطورة ردة الفعل الغير 
منتظمة من االسواق العاملية جتاه هذا التشدد في 
السياس����ة النقدية األميركية، فقد يكون الرتفاع 
أسعار الفائدة في الواليات املتحدة تأثير من حيثية 
تشجيع املستثمرين األوروبيني والدوليني من إعادة 
توازن محافظهم االستثمارية في الواليات املتحدة 
على حساب السندات األوروبية في وقت تشهد 
فيه العوائد على الس����ندات السيادية األوروبية 

انخفاضا إلى أدنى مستوياتها.
2- التباطؤ املس����تمر في النمو االقتصادي 
الصيني واالنتعاش البطيء في منطقة اليورو، 
حيث هناك مخاطر حول اجتاه مس����ارات النمو 
إلى األس����فل. فمن املرجح ان يكون منو منطقة 
اليورو مرتبطا بالنمو االقتصادي العاملي نظرا 
الس����تمرار ضعف الطلب احمللي واالعتماد على 

الطلب اخلارجي والتجارة العاملية. 
3- تراكم املخاطر اجليوسياسية مثل االزمة 
الروسية االوكرانية واالضطرابات في دول الشرق 

االوسط.
4- تعزيز النمو االقتصادي في الواليات املتحدة 
سينعكس ايجابيا على دول منطقة الشرق االوسط 
املرتبطة جتاريا به����ا، على الرغم من أن تطبيع 
السياسة النقدية األميركية أيضا قد يشكل مخاطر 
على تلك البلدان مع ربط العمالت بالدوالر األميركي، 
لكن فيما يبدو ان هناك مخاوف من ان هذا العملية 

قد تكون غير منتظمة. 
5- االزمات السياسية واالضطرابات في كل من 
سورية والعراق سيؤثر على ثقة املستثمرين في 
البلدان املتضررة واملناطق املجاورة، على الرغم 
من التوقعات بأن جدارة االئتمان السيادي ستظل 
مقتصرة فقط على احلكومات األكثر قربا، ما لم 

يتصاعد الصراع بشكل أكبر.
6- املخاطر في منطقة اليورو واحلاجة املاسة 
إلى إصالحات هيكلية على مستوى املنطقة في 
ظل غياب اإلصالحات اجلذرية ملعاجلة الثغرات 
في احلوكمة املالية، حيث ان أزمة اليورو وضعتها 
عارية واضعة اياها كعائق رئيس����ي بالنس����بة 
للتصنيفات الس����يادية. ومتثل ثغرات احلوكمة 

مصدرا رئيسيا للخطر.

فيتش: الكويت بني األقل تضررًا 
من انخفاض النفط

»رويترز«: قالت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية امس 
إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول املصدرة 
للخام تكشف عن مستويات شتى من املخاطر الناجمة عن 

انخفاض األسعار.
وأضافت »فيتش« أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في املقام 
األول على العوامل األساسية للتصنيفات االئتمانية السيادية 

بسبب تداعياته على األوضاع املالية والتجارية لتلك الدول.
وتتركز أكبر املخاطر في الدول التي حتتاج إلى أسعار نفط 

مرتفعة لتحقيق تعادل اإليرادات واإلنفاق في ميزانياتها 
والتي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء األسعار احلالية 

مثل البحرين وأنغوال وڤنزويال.
وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة 

األقل تضررا نظرا لالحتياطيات الضخمة التي كونتها في 
السنوات األخيرة، وقالت إنها ستواصل حتقيق فوائض مالية 

وخارجية قياسية وتعزيز االحتياطيات حتى إذا استقرت 
األسعار عند مستوياتها احلالية.

وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط 
املنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015 بعد أن 

كانت حتقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.
وبالنسبة لتلك الدول فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط 
متزايدة في 2015 ما لم تتعاف األسعار لكن سرعة حدوث 
ذلك ومداه ستتوقف على عوامل منها حجم االحتياطيات 

القائمة وتأثير تراجع النفط على االقتصادات املعتمدة على 
جتارة السلع األولية واإلجراءات املتخذة في مواجهة ذلك. 
وتدخل السعودية وروسيا في تلك الفئة، وتراجعت أسعار 

النفط تراجعا حادا، حيث نزل خام برنت من 115 دوالرا 
للبرميل في منتصف يونيو ليقترب حاليا من 80 دوالرا.

التقييم االئتماني السيادي لدول اخلليج سيظل قيد 
املراجعة لعدم اليقني بصراعات املنطقة

النظرة املستقبلية املستقرة للتقييمات السيادية العاملية 
تقفز إلى 80% في 2015 من 70% في 2014

جتتمع غداً وسط نزيف األسعار املستمر بنحو %30

»أوپيك«.. املهمة املستحيلة بني »الصقور واحلمائم« خلفض اإلنتاج
ستتعامل مع االنخفاض احلالي 
في أس����عار النفط، وستتخذ 

»القرار املناسب«.
إلى ذلك هبط سعر مزيج 
برنت اخلام إلى 79.50 دوالرا 
أمس منخفضا 18 سنتا كما نزل 
اخلام االميركي 8 سنتات إلى 
75.70 دوالرا للبرميل. ومحليا 
ارتفع س����عر برمي����ل النفط 
الكويتي في تداوالت أمس األول 
73 سنتا ليستقر عند مستوى 
74.65 دوالرا للبرميل مقارنة 
ب� 73.65 دوالرا للبرميل وفقا 
للسعر املعلن من قبل مؤسسة 

البترول الكويتية. 
وكشف تقرير لبنك باركليز 
ان الزيادة التي يسجلها النفط 
الصخري تعني ان اي خفض 
إلنتاج أوپي����ك لن يجدي في 
ضبط الس����وق واالسعار بل 
يعني خفضا ف����ي اإليرادات 

وحصة السوق.
من جهة ثانية، قال وزير 
خارجية ڤنزويال إنه سيلتقي 
مبس����ؤولني من الس����عودية 
واملكس����يك وروس����يا لبحث 
التنسيق بشأن سوق النفط. 
كما قال وزير الطاقة اجلزائري 
يوس����ف يوس����في إن أوپيك 
ستسعى إلى خطوة توافقية 
في االجتم����اع املقبل. وصرح 
بأن تلك اخلط����وة ضرورية 
لتحقيق االستقرار في السوق 
دون الكشف عن تفاصيل عن 
إجراءات محددة س����تتبناها 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوپي����ك(. وتابع أن »أوپيك« 
ستدرس التطورات في السوق 
ونقاط اخللل الت����ي أدت إلى 
هبوط أسعار النفط وجتري 
مشاورات بخصوص سبل إعادة 

التوازن للسوق.

وفائض املعروض عقب وصوله 
ڤيينا مساء أمس األول، وردا 
على سؤال عما إذا كان يعتقد 
أن االجتماع س����يكون صعبا 
كما يقول كثي����ر من احملللني 

قال النعيمي »ال.. ملاذا؟«.
ووصول النعيمي إلى ڤيينا 
قبل 3 أيام من موعد االجتماع 
يشير إلى أنه يتأهب حملادثات 
مطولة م����ع نظرائه، وأضاف 
»هذه ليست املرة األولى التي 
تشهد فيها السوق فائضا في 

املعروض«.
وفي وق����ت س����ابق، قال 
وزير الطاقة اإلماراتي، سهيل 
املزروعي إن الدول أعضاء أوپيك 

كما تتباين التوقعات بني خفض 
كبير يدعم األسعار وخفض 
بسيط وصوال إلى اإلبقاء على 

اإلنتاج عند مستواه احلالي.
ويقول ع����دد من احملللني 
إنه ينبغي أن تخفض أوپيك 
اإلنتاج بواقع 1.5 مليون برميل 
لدعم األسعار وجتنب تفاقم 
حالة التخمة في الس����وق في 
النص����ف األول من 2015، ولم 
تفصح السعودية عن نواياها 
في األسابيع األخيرة وتركت 

السوق في حيرة.
وجتاهل وزي����ر البترول 
السعودي علي النعيمي أسئلة 
الصحافيني عن أسعار النفط 

جتاه تهاوي أسعار النفط.
وموافقة روسيا على خفض 
اإلنتاج تعني مساندتها للصقور 
في أوپيك مثل ڤنزويال الساعني 
للضغط وبشدة على السعودية 
خلفض اإلمدادات، لكن املتعاملني 
في القطاع يشكون في أن تأخذ 
روسيا أي خطوة مهمة لدعم 
األسعار، وتوترت العالقات بني 
موسكو وأوپيك بعد أن تعهدت 
روسيا بخفض اإلنتاج متاشيا 
مع ق����رار مماث����ل الوبيك في 
مستهل العقد املاضي ولكنها لم 
تف بتعهدها بل زادت صادراتها. 
وهناك انقسام بني مراقبي سوق 
النفط بشأن نتيجة االجتماع 

عرض روسي بخفض 
إنتاجها بنحو 300 
ألف برميل يوميًا 
يشعل مناقشات 

املنظمة

أحمد مغربي

تترقب األوساط النفطية 
على مستوى العالم االجتماع 
املهم الذي تعقده منظمة الدول 
املص����درة للنفط »أوپيك« في 
ڤيينا غدا اخلميس وذلك في ظل 
انهيار أسعار النفط التي هوت 
بنحو 30% منذ ش����هر يونيو 
املاضي نتيجة زيادة اإلمدادات 
النفطية واملعروض بحوالي 
مليوني برميل وزيادة إنتاج 
النفط الصخري في الواليات 
املتحدة فضال عن ضعف الطلب 
جراء التباطؤ االقتصادي في 

الصني وأوروبا واليابان.
ويجتمع وزراء نفط دول 
أوپيك وسط مناشدات بخفض 
اإلنت����اج بواقع مليون برميل 
أو أكثر لتعزيز األسعار خالل 
النصف األول من العام املقبل 
وذلك بخفض سقف إنتاجها 
احملدد ب� 30 مليون برميل في 
اليوم منذ نهاية 2011، وجاءت 
تلك املناش����دات بالتزامن مع 
عرض روس����يا )أكبر منتج 
للنف����ط من خارج أوپيك( في 
خفض اإلمدادات بالتعاون مع 
دول املنظمة وذلك للحفاظ على 

األسعار.
ويأتي عرض روسيا بخفض 
إنتاجها بنحو 300 ألف برميل 
يوميا من مس����توى إنتاجها 
البالغ 10.6 ماليني برميل يوميا 
كمحاولة أخيرة لدعم اقتصادها، 
حي����ث وصل رئيس ش����ركة 
روسنفت الروسية العمالقة 
اململوكة للدولة ايجور ستشني 
لڤيينا أمس إلجراء محادثات مع 
أعضاء املنظمة في الوقت الذي 
تضرب فيه السوق أخماسا في 
أسداس إزاء رد فعل السعودية 

تعاني سامسونغ من تراجع في أرباحها، بسبب 
مبيعات هاتف »جاالكسي إس 5« التي جاءت 

دون املتوقع. وبحسب تقرير نشرته صحيفة 
»وول ستريت جورنال« نقلته »العربية« فإن 

مبيعات الهاتف جاءت أقل بنسبة 40% من توقعات 
سامسونغ.

ووفقا للتقرير فقد باعت سامسونغ 12 مليون وحدة 
من اجلهاز خالل الشهور الثالثة األولى على طرحه، 

مقابل 16 مليون هاتف »إس 4« خالل نفس الفترة 
لدى طرحه العام املاضي.

وجاء التراجع األكبر في الصني، حيث اشترى 
الزبائن هناك نصف كمية هواتف »إس 5« مقارنة 
مبا باعته سامسونغ في الصني العام املاضي من 

»إس 4«، مما يعزز ما قالته سامسونغ سابقا حول 
تأثرها مبنافسة الشركات الصينية التي باتت تطرح 

هواتف رخيصة مبواصفات مرتفعة.
وكانت سامسونغ قد أخطرت مستثمريها الشهر 

املاضي بأنها تتوقع انخفاضا في األرباح يصل إلى 
60% خالل الربع الثالث من العام. وذكر التقرير أن 

سامسونغ تسعى إلى تغييرات كبيرة في إدارات 
قسم الهواتف الذكية في الشركة، قد تطال رئيس 

القسم نفسه.

هل يورط 
»جاالكسي إس 5« 

سامسونغ؟
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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
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0.000.000.000.040.14الفرنك السويسري
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أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25030الدوالر االسترالي0.07836الريال السعودي
0.7827الدينار البحريني0.29275الدوالر األميركي

0.0807الريال القطري0.36415اليورو
0.7641الريال العماني0.45891اجلنيه االسترليني
0.0800الدرهم اإلماراتي0.30287الفرنك السويسري

0.0416اجلنيه املصري0.00248الني الياباني
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أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
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1201.1704.60الذهب
16.660.23الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
20.19-7.027.08الكويت

68.07-4.557.69دبي
103.33-4.861.74أبوظبي

4.71-1.443.55البحرين
266.19-13.423.83قطر

114.82-6.936.88عمان
0.58-1.174.61لبنان
2.124.592.43األردن
95.56-9.061.12مصر

10.056.485.59املغرب
1.93-4.994.97تونس

17.817.907.84داو جونز
4.754.8941.92ناسداك م
S&P5002.069.415.91

20.97-6.729.79فاينانشال ت
9.875.6890.14داكس
4.390.0221.58كاك40

9.074.4315.92السويسري
17.407.6250.11نيكاي225

1.409.158.97توبكس
49.23-23.843.91هانغ سينغ

VIVA تطلق الهاتف الذكي
هواوي Ascend Mate7 اجلديد

»الغرفة«: جتديد العضوية وحتصيل 
رسوم االشتراكات للعام 2015

أعلنت ش����ركة االتصاالت الكويتي����ة VIVA عن طرح 
أحدث الهواتف الذكية Ascend Mate7 من شركة هواوي 
لعمالئها املشتركني في باقات اخلدمات الصوتية اآلجلة 
الدف����ع مانحة إياهم فرصة اختب����ار كل ما تقدمه جتربة 
 VIVA الهواتف الذكية بأسعار تنافسية. وسيتسنى لعمالء
املشتركني بباقات اخلدمات الصوتية للدفع اآلجل االستمتاع 
بهاتف هواوي Ascend Mate7 مجانا عند االش����تراك في 
باقة 15 دينارا. وتتطلع VIVA دوما إلى منح عمالئها كل 
م����ا هو جديد ومبتكر في عالم االتصاالت وحترص على 
تخط����ي توقعاتهم. وهذا العرض اجلديد واحلصري هو 

خير مثال على هذا.
ويعمل هاتف هواوي Ascend Mate7 بنظام تش����غيل 
أندرويد KitKat 4.4.2، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي 
RAM سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت 
مع شاش����ة عرض قياس 6 بوصات تتيح للمس����تخدم 
مشاهدة الڤيديو واالس����تمتاع باللعب اإللكترونية بكل 
راحة ووضوح بفضل دقته����ا العالية التي تبلغ 1920 × 

1080 بيكسل.
ويحتوي هات����ف Ascend Mate7 اجلديد على كاميرا 
مزدوجة عالي����ة اجلودة مؤلفة من كاميرا أمامية بدقة 5 
ميغابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل فضال 
عن فالش مزود بخاصية التعديل البؤري التلقائي ليتمكن 

العمالء من تسجيل اللحظات املمتعة بسهولة.

صرحت غرفة جتارة وصناعة الكويت بأنها ستباشر 
اعتبارا من األول من ديسمبر 2014، قبول جتديد العضوية 
وحتصيل رسوم اشتراكات العام اجلديد 2015 وكذلك 
تصديق اعتمادات التواقيع املوجهة لإلدارات واجلهات 
احلكومية توفيرا للوقت واجلهد، وذلك بعد تنسيقها 

مع هذه اجلهات.
وأشارت الى ان استقبال املراجعني في املبنى الرئيسي 
وفي فرع مجمع الوزارات، فرع اجلهراء )مقسم اجلهراء( 
فرع جليب الشيوخ، وفرع اجلمارك سيكون في الفترة 
الصباحية من الس���اعة 8 صباحا حتى الس���اعة 1.30 
بعد الظهر، اما في فرع الغرفة ببرج التحرير وفرعي 
خيطان وجابر العلي )مقسم جابر العلي( فإن استقبال 
املراجعني س���يكون على فترتني صباحية من الساعة 
8 حتى الس���اعة 1.30 بعد الظهر ومسائية من الساعة 

4.30 حتى الساعة 7.30.

املاجد: اجلائزة تتويج جلهود كبيرة بذلت لتطوير مواردنا البشرية خالل السنوات األخيرة

»وزراء العمل اخلليجي« مينح »بوبيان« جائزة
»أفضل بنك في إحالل وتوطني العمالة احمللية«

خبرات املوارد البشرية في 
البنك«.

وأشار احلماد الى ان عدد 
الذين  موظفي بنك بوبيان 
التحقوا باألكادميية حتى اآلن 
بلغ 46 موظفا منهم 41 موظفا 
في برنامج املاجس���تير في 
إدارة األعمال MBA والباقي 
في برنامج البكالوريوس في 
كلية إدارة األعمال بجامعة 
GUST علم���ا ان 8 منهم قد 
أمتوا متطلبات التخرج و14 
موظفا سيتخرجون في يناير 

.2015
يذكر أن سجل بنك بوبيان 
يضم العديد من اجلوائز التي 
حصل عليها نتيجة اجلهود 
التي بذلها في إحالل وتوطني 
ورفع كفاءاته الوطنية كان 
آخره���ا جائزة أفضل خطة 
تدريب وبرامج متخصصة 
للتدريب والتطوير لعام من 
برنامج إعادة هيكلة القوى 

العاملة.

من اإلبداع واالبتكار وإطالق 
الطاقات الشابة.

أكاديمية إتقان 

من جانبه، قال مدير عام 
مجموعة املوارد البش���رية 
عادل احلماد إن أكادميية إتقان 
التي أطلقها البنك قبل عامني 
بالتعاون مع جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا تعتبر 
منوذجا ملا يقوم به البنك في 
إطار دعمه وتطويره ملوارده 

البشرية.
وأضاف: »على الرغم من 
عمرها القصير اس���تطاعت 
األكادميية ان تثبت نفسها 
ودوره���ا األكادميي الرفيع 
باعتبارها الذراع التدريبية 
للبنك التي مت إطالق أنشطتها 
بالتعاون مع جامعة اخلليج 
 GUST للعلوم والتكنولوجيا
لتك���ون مبنزلة مؤسس���ة 
أكادميي���ة تعمل باحترافية 
عالية ف���ي تطوير وتنمية 

على مستوى البنوك احمللية 
فحس���ب بل وعلى مستوى 
الكويتي،  القطاع اخل���اص 
حيث أضحى البنك منوذجا 
العمالة احمللية  لتوظي���ف 
وخلق ف���رص عمل مميزة 

على مستوى املنطقة«.
وأش���ار املاج���د الى ان 
اإلستراتيجية التي مت وضعها 
قبل 5 سنوات والتي كانت 
ركيزتها الرئيس���ية املوارد 
البش���رية وزيادة خبراتها 
وتنمية قدراتها وتطويرها 
بالشكل الذي يحقق أهداف 
البنك وخططه ليكون واحدا 
من أهم البنوك اإلسالمية على 
املستوى احمللي واإلقليمي 

خالل السنوات املقبلة.
وأضاف ان البنك أصبح 
اآلن واح���دا من اهم البنوك 
التي يضعها الشباب الكويتي 
أولويات���ه  ف���ي  الطم���وح 
الوظيفي���ة بس���بب املناخ 
الذي يوف���ره البنك للمزيد 

حصول »بوبيان« على هذه 
اجلائزة الرفيعة انها جاءت 
نتيجة عمل دؤوب ومستمر 
طوال السنوات األخيرة جنح 
خاللها البنك في رفع معدالت 
الوطني���ة والتي  العمال���ة 

وصلت الى 72% حاليا.
واضاف: »ان هذه النسبة 
تعد من أعلى النسب ليس 

حقق بنك بوبيان إجنازا 
جديدا وهو يحتفل مبرور 10 
التأسيس من  سنوات على 
خالل حصوله على جائزة 
»إح���الل وتوط���ني العمالة 
الوطني���ة على مس���توى 
الكوي���ت« والت���ي مينحها 
س���نويا ألفضل مؤسس���ة 
مجل���س التعاون اخلليجي 
ممث���ال في مجل���س وزراء 

العمل.
وجاء تكرمي البنك خالل 
حفل افتتاح اجتماعات الدورة 
31 ملجلس وزراء العمل والتي 
الكويت حاليا  تستضيفها 
الش���ؤون  بحضور وزيرة 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح والتي 
قامت بتكرمي البنك ممثال في 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي للبنك  والرئيس 

عادل عبدالوهاب املاجد.
وقال املاجد تعليقا على 

عادل املاجد متسلما اجلائزة بحضور الوزيرة هند الصبيح

18٪ زيادة باملسافرين للوجهات املصرية و9٪ خلطوطها إلى إسطنبول وبيروت وعمان

5% ارتفاعاً بعدد مسافري »اجلزيرة« في سبتمبر
كم����ا ش����هدت »طي����ران 
اجلزي����رة« زي����ادة في عدد 
املسافرين على اخلطوط التي 
خدمت بها مصر خالل شهر 
سبتمبر، حيث كانت الزيادة 
على هذه اخلطوط بنسبة %18 
مقارنة بشهر سبتمبر 2013. 
وارتفعت احلصة التشغيلية 
للشركة بنسبة 9% على خط 
الكوي����ت � القاه����رة مقارنة 

بحصتها في سبتمبر 2013.
وجاء في التقرير ان »طيران 
اجلزيرة« واصلت االستحواذ 
عل����ى حص����ص تش����غيلية 
التي  جيدة على اخلط����وط 
تخدم كل من دبي والبحرين 
وجدة والرياض، إذ تراوحت 
حصصها التشغيلية على هذه 

اخلطوط بني 8% و%16.

الصادرة ع����ن اإلدارة العامة 
للطيران املدني الكويتي.

ويصدر التقرير الشهري 
االلت����زام مبواعيد  لنس����بة 
الس����فر عن املركز األميركي 
واملس����تقل لتعقب ومراقبة 
الرحالت »فاليت س����تاتس« 
التقرير  )FlightStats(. وبني 
أن الشركة شهدت زيادة في 
عدد املس����افرين بنسبة %9 
التي تخدم  على اخلط����وط 
اس����طنبول وبيروت وعمان 
مقارنة بشهر سبتمبر 2013، 
وج����اءت هذه الزي����ادة على 
الرغم من االنخفاض املعتاد 
في حركة السفر خالل شهر 
سبتمبر مع عودة املسافرين 
من عطلة الصيف وبدء السنة 

الدراسية.

أصدرت ش����ركة »طيران 
اجلزيرة« امس تقرير أدائها 
التشغيلي لشهر سبتمبر 2014 
الذي أظهر أن عدد املسافرين 
على منت الشركة ارتفع بنسبة 
5% مقارنة بشهر سبتمبر من 
العام املاضي، وأن الش����ركة 
حققت نسبة التزام مبواعيد 
الس����فر بلغ����ت 96% خالل 

الشهر.
تصدر »طيران اجلزيرة« 
تقريرا ش����هريا ع����ن أدائها 
التش����غيلي، وتقري����را آخرا 
ف����ي نهاية العام ع����ن أدائها 

السنوي.
وتعتمد تقارير الش����ركة 
الش����هرية  على اإلحصاءات 
والسنوية حلركة املسافرين 
 طائرات طيران اجلزيرةفي مط����ار الكوي����ت الدولي 
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أحمد مغربي 

قالت رئيسة قسم الطاقة في املعهد  الفرنسي للعالقات الدولية  
د.ماري كلير عون أن سعر النفط عند 70 إلى 80 دوالرا للبرميل 

يعد مناسبا للمنتجني واملستهلكني وفقا لعوامل السوق املتوفرة في 
الوقت الراهن، مؤكدة على أن اإلنتاج األميركي لن يكون مربحا في 

حال هبوط األسعار عن تلك املعدالت، الفتة إلى أن الدول املنتجة 
للنفط حتتاج ألن تكون األسعار مرتفعة إلعطاء دفعة ملزيد من 

اإلنتاج.
وأوضحت عون خالل محاضرة ألقتها في اجلمعية االقتصادية 
الكويتية مساء أمس األول حتت عنوان »متغيرات أسواق النفط 

والغاز في ضوء تطورات املوارد الصخرية«، أن النفط والغاز 
الصخري وعمليات التطوير التي طالتهما أدت إلى تغيير جذري 

في توازن أسواق الطاقة العاملية ستكون نتائجه مؤثرة على الدول 
التقليدية املصدرة للنفط.

وذكرت أن ثورة الغاز الصخري أدت إلى نهضة صناعية في 
الواليات املتحدة األميركية وهي تعتبر مبنزلة قواعد جديدة لقطاع 

الطاقة الدولي، موضحة أن الغاز والنفط الصخري سيكون لهما دور 
في استعادة وحتقيق مكاسب مؤثرة على مستوى تنافسية القطاع 

الصناعي السيما قطاع البتروكيماويات مدعوما بالقدرة على حتمل 
تكاليف الطاقة بشكل عام.

وأشارت إلى أن التحديات الداخلية  للدول املنتجة للنفط أثر بشكل 
كبير في وضعية تلك الدول، ما يتطلب معه اال تقل كلفة اإلنتاج 

عن 100 دوالر، مشيرة إلى الكويت والسعودية  يجب أال تقل كلفة 
اإلنتاج فيهما عن 90 دوالرا للبرميل العتماد ميزانيتهما بشكل 

كبير على النفط. وذكرت أن مصادر الطاقة غير التقليدية الصخرية  
فرضت واقعا جديدا في سوق النفط، حيث أصبحت الواليات 

املتحدة والصني على خريطة املوردين لهذا النوع من النفط.
وأشارت إلى أن تقديرات الطاقة كانت تفترض أن تستورد الواليات 

املتحدة األميركية جزءا كبيرا من النفط بسب الضغط الكبير 
واالستهالك العالي وبسبب املوارد غير التقليدية أصبحت أميركا 

مصدرا للطاقة ومتت تغطية 90% من احتياجات أميركا.
وأشارت إلى أن الغاز الصخري في أوروبا قد حتدث به طفرة كبيرة 

ولكنها لن توازي ما حدث في الواليات املتحدة األميركية  فإنتاج 
النفط في روسيا وأميركا له أبعاد أمنية وهناك عوائق خاصة فيما 
يتعلق باملوارد البشرية، كما أن الصني لديها خطة طموحة إلنتاج 
هذا النوع من الغاز، كما أن لدى املكسيك موارد كثيرة من النفط 

الصخري ميكن استثمارها في هذا النوع من اإلنتاج. ولفتت إلى أن 

هناك اكتشافات كثيرة في مناطق مختلفة من العالم سيكون لها تأثير 
كبير على السوق  كما سيكون هناك منتجون جدد  سيلعبون دورا 

مهما، مشيرة إلى أن هناك فرقا كبيرا بني املنتجني التقليديني واجلدد 
يتمثل في التكلفة املنخفضة لهذا النوع من الطاقة. وقالت ان بعض 
الدول يعتمد اقتصادها اعتمادا كليا على النفط وحتتاج الى أال يقل 
سعر البرميل عن 100 دوالر وفي الكويت والسعودية إذا انخفض 
سعر البرميل إلى 90 دوالرا فستتأثر جميع القطاعات االقتصادية.
وقالت ان امليزانيات التي تعتمد على النفط بشكل أساسي سوف 

تتأثر جراء ثورة النفط والغاز الصخري في حني ان االستهالك 
احمللي العالي للطاقة هو حتد جديد للمنتجني احملليني التقليديني، 

حيث ان االستهالك يزداد عاما بعد عام، والسعودية أكبر مثال على 
ذلك. وذكرت أن صادرات اجلزائر من النفط اخلام إلى الواليات 

املتحدة األميركية سجلت انخفاضا ملحوظا قدرت نسبته بنحو %65 
خالل الفترة املمتدة بني عامي 2007 و2012 بينما سجلت صادرات 
املواد املكررة من السعودية والكويت تراجعا بنسبة 90% بني 2005 

و2013. وفيما يخص الغاز الطبيعي املسال في الواليات املتحدة قالت 
انه مت حتويل محطات اإلنتاج التي مت بناؤها وتطويرها خالل األلفية 
اجلديدة إلى مشاريع للتصدير، معتبرة هذا الواقع مبنزلة حتد ذي 

طابع مزدوج للدول املنتجة واملصدرة للغاز الطبيعي املسال.

خبيرة نفطية: 70 إلى 80 دوالراً السعر األفضل للنفط

د.ماري كلير عون ومناف الهاجري خالل احملاضرة 

)من اليمني( فهد بودي وعبدالعزيز الدويش خالل املؤمتر الصحافي

البنك بدأ املرحلة األولى لبناء 927 منزالً في بريطانيا بنحو 110 ماليني جنيه إسترليني

بودي: »غيتهاوس« يعتزم االستحواذ على فندق 
في نيويورك بـ 180 مليون دوالر

محمود فاروق

كشف رئيس مجلس إدارة 
بنك غيتهاوس فهد بودي عزمه 
االس����تحواذ على فندق بإدارة 
»هولي����دي إن« ويقع أيضا في 
مانهاتن بنيويورك ويحتوي على 
400 غرفة ومبعدل سعر تأجيري 
يبلغ 180 دوالرا للغرفة في اليوم، 
والسعر املتوقع للصفقة يبلغ 
180 مليون دوالر، ومن املمكن 
إنهاء الصفق����ة في الربع االول 
من العام املقب����ل، الفتا إلى ان 
البنك لديه خطة لتملك أصول 
تش����غيلية في مدن رئيس����ية 
في أمي����ركا، وجنح بالفعل في 
االستحواذ على مبنى للشقق 
الفندقية بإدارة »ماريوت« ويقع 
في وسط مانهاتن في نيويورك 
ونسبة التشغيل فيه في األشهر 

األخيرة تخطت ال� %95.
وأعلن ب����ودي خالل مؤمتر 
صحافي أقامته الشركة لإلعالن 
عن املرحل����ة األولى لبناء 927 
منزال ضمن أكبر محفظة تأجير 
منازل في بريطانيا، ومن املقدر أن 
تبلغ تكلفة بناء املرحلة األولى ما 
يقارب 110 ماليني جنيه استرليني 
وبذلك ستكون املرحلة األولى 
أكبر مرحلة لتأجير املنازل في 

بريطانيا.
إل����ى أنه س����يتم  وأش����ار 
بن����اء تلك املن����ازل على أراض 
تتميز بأس����عار أقل من أسعار 
السوق نظرا ملا ميلكه الشريك 
االستراتيجي باحملفظة »شركة 
سيغما البريطانية املتخصصة 
في مجال إدارة ومتويل العقارات« 
من ش����راكة فري����دة النوع مع 
بلديات املناط����ق، حيث تهدف 
تلك البلديات إلى توفير وبناء 
من����ازل ذات جودة مناس����بة 
وبأسعار تأجيرية منخفضة. 
وتشمل املرحلة األولى منازل 
وشققا س����كنية ذات مستوى 
مناسب من اجلودة، حيث ستتم 
أعمال البن����اء في 14 موقعا في 
شمال غرب إجنلترا وبالتحديد 
10 مواقع في مدينة ليڤربول و4 
مواقع في مدينة مانشستر. ومن 
املتوقع االنتهاء من أعمال البناء 
وتأجير املنازل خالل الربع األول 

من عام 2016.
وذكر بودي: »ان البنك متفائل 
في بداية انطالق املرحلة األولى 
لهذا املشروع الضخم الذي سيركز 
على بناء املنازل في مدن رئيسية 
باململكة املتحدة منها مانشستر 
وليدز وليڤربول وبيرمنغهام 
وغيرها. وقد القى هذا املشروع 
اهتماما واسعا من أطراف عديدة 
منها رئيس وزراء بريطانيا ديڤيد 
كاميرون الذي وصف الشراكة بني 
بنك غيتهاوس وشركة سيغما 
في هذا املش����روع بأنها مميزة، 
باإلضافة إل����ى اهتمام بلديات 
املناطق التي سيتم بناء املنازل 
فيها عن طريق تسهيلها إلجراءات 
عديدة ودعمها للمشروع، كما 
أبدت احلكومة البريطانية اهتماما 
واس����عا وقدمت دعما معنويا 
وسياس����يا، علما بأن املرحلة 
األولى ستشمل بناء 927 منزال 
مبواصفات ذات جودة متميزة 

وبتقنيات توفير الطاقة«.
وأشار إلى انه سيتم تأجير 
املنازل بأسعار تنافسية حتى 
تصل احملفظة لنس����ب إشغال 
مرتفع����ة. وفي ح����ال جنحت 
احملفظة في االنتهاء من املرحلة 
األولى وتأجي����ر املنازل خالل 
الفترة املس����تهدفة وباألسعار 
احمل����ددة، س����يكون للمحفظة 
اخليار في توسيع استثماراتها 
من خ����الل بن����اء 6.000 منزل 
إضافي وبتكلفة إجمالية تصل 
إل����ى 700 مليون جنيه، وبذلك 
ستكون أكبر محفظة عقارية في 
بريطانيا من حيث عدد املنازل 
حس����ب ما أف����ادت به صحيفة 
اإلندبندنت البريطانية العريقة. 

وقد الحظنا خالل األشهر القليلة 
املاضية تركيز بعض الشركات 
واملؤسسات املالية البريطانية 
واألجنبية على االستثمار في 
قطاع العقارات الس����كنية، ما 
سيس����اهم في تعزي����ز وضع 

احملفظة عند التخارج.
وقال بودي ان »غيتهاوس« 
يحصد اليوم ما زرعه قبل 4 � 
5 سنوات من رسم استراتيجية 
أثبتت خالل هذه املدة الزمنية 
جدواها وفائدتها االقتصادية، 
مش����يرا إلى أنه قام منذ بداية 
عمله وحتى اآلن بعمل تخارجات 
بقيمة 800 مليون دوالر من 14 
استثمارا ما بني أميركا وبريطانيا، 
بعضها في قطاع السكن الطالبي 
واألبراج اإلدارية وبعضها في 
احملافظ الصناعية، مؤكدا أن هذه 
التخارجات متت بسبب حدوث 
ضغط في تلك القطاعات وبالتالي 
انخفاض مستوى العوائد املتوقع 

حتقيقها.

إيجاد الفرص

وأضاف بودي: »يحرص بنك 
غيتهاوس على ايجاد الفرص 
االستثمارية املناسبة خاصة في 
حال وج����ود فجوة بني الطلب 
والعرض، حيث يأتي دور البنك 
لتوفير محفظة العقارات السكنية 
في بريطانيا والتي بدورها توفر 
منازل لسد جزء من كمية الطلب 
املتزايد عليها. فقد الحظ البنك 
أن الطلب من قبل عائالت عديدة 
للسكن في املنازل ينمو بشكل 
مستمر وأن الطلب مستمر في 
النمو خالل السنوات القادمة، 
باملقابل سيكون العرض قليال 
ما سيساهم في استمرار ارتفاع 
أس����عار املنازل مع االستمرار 
في عدم الت����وازن بني العرض 

والطلب«.
وأوض����ح ب����ودي أن بنك 
غيتهاوس استطاع خالل عام 
2014 تنويع منتجاته االستثمارية 
والتمويلية، حيث أصبح البنك 
يركز اآلن على االس����تثمار في 
قطاع����ات حيوية م����ن خالل 
محافظ ومش����اريع كبيرة ذات 
عوائد مالية مجزية، منها محافظ 
عقارات صناعية، باإلضافة إلى 
محافظ تأجير منازل سكنية في 
بريطانيا وفي أميركا، كمنازل 
األفراد املرهونة منذ أزمة الرهن 
العقاري وش����رائها من البنوك 
الدائنة أو األفراد املالك أنفسهم 
في أميركا، فهذا القطاع وصلت 
قيمته السوقية إلى 10 مليارات 
دوالر وتشير أغلب التصنيفات 
هناك إلى أنه من أفضل القطاعات 
لالستثمار فيه، كما يبلغ حجم 
احملفظ����ة 1800 منزل في أغلب 
الواليات األميركية املزدهرة مثل 
تكساس وش����يكاغو وفلوريدا 
وغيرها، كما منت محفظة التمويل 
لدى البنك خالل هذا العام، وقام 
بعض عمالء البنك باالستثمار 
في األدوات التمويلية لدى البنك 
مثل الصكوك املدعمة بأصول 
عقارية في بريطانيا وفرنس����ا 
والتي تتميز مبخاطرها احملدودة 

وعوائدها التنافسية.
من جهته، قال رئيس قطاع 

االس����تثمار ف����ي »غيتهاوس« 
عبدالعزيز الدويش إن املرحلة 
األولى من املشروع هي املرحلة 
األصعب واألهم، نظرا لشمولها 
عمليات التفاوض مع املمولني 
وكذل����ك املقاولني للمش����روع، 
باإلضافة إلى أهميتها كمرحلة 
أولى س����تكون حتت التقييم 
واملتابعة من قبل غالبية اجلهات 

الرسمية في بريطانيا.
وأض����اف الدوي����ش: ندرك 
متاما صعوبة موقف احلكومة 
البريطانية ف����ي تلبية الطلب 
الكبير وامللح في جميع أنحاء 
بريطانيا، باإلضافة إلى ارتفاع 
أسعار العقار هناك ووصولها 
ملستويات غير مسبوقة، مشيرا 
إلى اسم »غيتهاوس« بدأ يبرز 
ف����ي بريطانيا بش����كل مقبول 
وهذا ما يساعدنا على التوسع 

مستقبال.
 وقال: املش����روع يس����مح 
ل� »غيتهاوس« ببناء 6000 منزل 
لكنه بالنهاية حريص على أن 
املنتج النهائي يجب أن يكون 
في قم����ة الدقة والكمالية نظرا 
ألنها املرحلة األولى من املشروع 
كما ذكرت سابقا، مشيرا إلى أن 
العوائد املتوقعة من هذه املرحلة 
هي حتقيق 7% وفق حتفظات في 
أسعار التأجير والتي وضعناها 
بأقل من 1000 جنيه إسترليني 
بالشهر، مؤكدا على أن جميع 
املنازل التي سيبنيها البنك تقع 
في أماكن ممت����ازة وقريبة من 

مركز املدينة.
وق����ال الدوي����ش إن البنك 
ميتل����ك موضع ق����دم قويا في 
بريطانيا، وكثير من الشركات 
العمالقة والصناديق السيادية 
واالستثمارية خاطبتنا بخصوص 
الدخول معنا في املراحل الالحقة 
من املشروع، موضحا أن جاذبية 
املشروع تكمن في حصولنا على 
األس����بقية في احلصول على 
أسعار متدنية وجيدة ملثل هذه 

املشاريع.

توجه رسمي

وفيما يتعلق بتغير األسعار 
في املراح����ل الالحقة، أش����ار 
الدويش إل����ى أن البنك ميتلك 
ح����ق رفض اس����تكمالها إذا لم 
تكن هناك جدوى اقتصادية، أو 
تغيير قواعد وشروط املشروع 
من حيث املنازل التي سيبنيها 
وتقليصها إلى 5000 منزل مثال، 
وذلك حسب الظروف والتغيرات 
االقتصادية التي ستحدث خالل 
الفت����رة القادم����ة، موضحا أن 
»غيتهاوس« ميلك احلق القانوني 
ببيع أحقية تنفيذ املشروع في 
مراحله الالحق����ة لكنه ملتزم 
كتوجه رس����مي له باستكماله 
حتى النهاية وتقدمي منتج مميز، 
مش����يرا إلى أنه ميتلك خططا 
توسعية في لندن واسكتلندا 
في هذا املشروع، مؤكدا على أن 
الهدف األكبر هو تكوين محفظة 
شاس����عة في اململك����ة املتحدة 
للتنويع بني العوائد، ومشيرا 
إلى أن البنك يس����عى ألن يبلغ 
حجم محفظته العقارية مليار 
جنيه إسترليني بعد 5 سنوات 

 توفيق يتسلم جائزة »األهلى املتحد« ألفضل بنك للخدمات املصرفية اخلاصة وإدارة الثروات في الكويت لـ 2014 

)قاسم باشا( جانب من توقيع االتفاقية  

»األهلي املتحد« يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات 
املصرفية اخلاصة وإدارة الثروات بالكويت لـ 2014

»بانوراما لالستشارات اإلدارية« توقع اتفاقية 
تعاون مع معهد إدارة املشاريع ـ أستراليا

حص����ل البن����ك األهل����ي 
املتحد على جائزة أفضل بنك 
للخدمات املصرفية اخلاصة 
وإدارة الث����روات في الكويت 
للع����ام 2014، من مجلة »ذي 
بانكر«، حي����ث تعد هذه هي 
امل����رة األولى التي يفوز فيها 
البنك بهذه اجلائزة والتي تقدم 
لها العديد من املصارف التي 

مثلت 73 دولة.
وبه����ذه املناس����بة أعرب 
مدح����ت توفيق مدي����ر عام 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
وإدارة الثروات في البنك األهلي 
املتحد الذي تس����لم اجلائزة 
خالل حفل توزيع اخلدمات 
املصرفي����ة اخلاصة العاملية 
للعام 2014 م والذي أقيم مؤخرا 
في مدينة جنيڤ بسويسرا، 
عن فخره بحصول البنك على 
هذه اجلائزة املصرفية الرفيعة 
السيما أنها صادرة عن جهة 
مرموقة تقوم باختيار البنوك 
الفائزة بناء على مؤش����رات 
أدائه����ا ومس����توى خدماتها 
ونطاق منتجاتها على صعيد 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
وإدارة الثروات، موضحا أن 
اجلائزة قدمت للبنك لتميزه 
في اخلدم����ات املقدمة لعمالء 
اخلدم����ات البنكية اخلاصة، 
وحرصه عل����ى تطوير هذه 
اخلدمات مبا يليق بطموحات 
عمالئ����ه ويتوافق مع أحدث 
املعايي����ر املصرفية العاملية، 
وحرصه على تقدمي خدمات 
مصرفي����ة متكامل����ة لعمالء 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
من خالل مديري عالقات أكفاء 
يعملون عل����ى خدمتهم بكل 
متيز وإتقان.  وقال توفيق: 

دخلت ش���ركة بانوراما 
لالستشارات االدارية مؤخرا 
في ش���راكة مع معهد ادارة 
املشاريع � اس���تراليا، الذي 
يعتب���ر أول منظمة تدريب 
معتمدة في اس���تراليا تقدم 
املش���اريع  الدارة  فرص���ا 
واالستش���ارات  والبحوث 
والدراسات العليا في مؤسسة 

متخصصة واحدة.
ولق���د مت توقي���ع عقد 
الش���راكة في حفل أقيم في 
فندق كورت يارد ماريوت في 
الكويت بتاريخ 24 نوفمبر 
2014 حتت رعاية الس���فير 
الكويت  ل���دى  االس���ترالي 
روبرت تايسون وبحضور 
عدد من كبار رجال األعمال 

وممثلي وسائل االعالم.
وخالل هذا احلدث، قدمت 
شركة بانوراما لالستشارات 
االدارية برنامجها التدريبي 
اجلديد لعام 2015 والذي يركز 
على حتقيق التطوير في أداء 
الش���ركات في الكويت عبر 
برامج تدريبية متخصصة، 
البرنامج دورات  ويتضمن 
ادارة املش���اريع والبرامج 
 ،)ISO( ،املعتم���دة للتدريب
ودورات مهارات ادارة األعمال 
 SIX« التجاري���ة وبرام���ج

SIGMA« ودورات أخرى.
املناس���بة، قال  وبه���ذه 
الشريك االداري في بانوراما 
لالستشارات االدارية مروان 
زلوم: »بانوراما لالستشارات 
االدارية تسعى دائما لتطوير 
منظومة األداء املؤسس���ي 
عبر توفير برامج تدريبية 
متخصصة في مجاالت ادارة 
املشاريع والتدقيق املعتمد 

»تأتي هذه اجلائزة تتويجا 
للجهود املميزة والكبيرة التي 
بذلها فريق اخلدمات املصرفية 
اخلاصة وإدارة الثروات في 
البنك األهلي املتحد، وانعكاسا 
حلرصنا على احلفاظ على ثقة 
عمالئنا وذلك بتقدمينا منتجات 
مصرفية شاملة وخدمات بنكية 

بأعلى مقاييس اجلودة«.
واختتم توفيق حديثه، 
قائ����ال: »تعد ه����ذه اجلائزة 
مبنزلة حافز قوي نس����عى 
من خالله الى االستمرار في 
احلفاظ على املكانة املرموقة 
ف����ي مجال  الت����ي حققناها 
اخلدمات املصرفية اخلاصة 
وإدارة الث����روات م����ن خالل 
توفي����ر وتطوي����ر اخلدمات 

املقدمة لعمالئنا«.
البنك  أن  بالذكر  اجلدير 
األهلي املتحد يعد أول بنك 
عمل في الكويت منذ عام 1941، 
وهو ما أكسبه تاريخا عريقا 
ومكانة متميزة، وبفضل قوة 

وحصاف���ة إدارته جنح في 
النجاحات  املزيد من  حصد 
بعد حتوله للعمل وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية في األول 
من أبريل عام 2010 حيث حقق 
منوا متسارعا تؤكده األرقام، 
فقد جنح البنك في حتقيق 
التسعة  أرباحا صافية عن 
أش���هر األولى من عام 2014 
بلغت 38.7 ملي���ون دينار 
بزيادة مقداره���ا 9.9% عن 
نفس الفترة من العام املاضي 
2013، كذل���ك قام���ت جميع 
وكاالت التصني���ف العاملية 
دون استثناء برفع تصنيف 
وتقيي���م البنك، وهو تطور 
نادر في أحسن األحوال وأكثر 
الظروف  ف���ي  ندرة وفخرا 
االقتصادي���ة احلالية، األمر 
الذي يعك���س جناح ومتيز 
اإلدارة وصالبة املركز املالي 
للبن���ك في ظ���ل صعوبات 
وتش���غيلية  اقتصادي���ة 

متعددة.

االي���زو اضافة  في مج���ال 
املهمة  الى املجاالت االخرى 
التي ته���دف الى رفع كفاءة 
األداء الوظيف���ي، ويعتب���ر 
هذا التعاون مع معهد ادارة 
املشاريع – استراليا ذا أهمية 
وقيمة نظرا للخبرة الواسعة 

لهذه املؤسسة«
واض���اف ان بانورام���ا 
االدارية هي  لالستش���ارات 
شركة لالستشارات االدارية 
غير تقليدية مع متخصصة 
في مجال استش���ارات أمن 
وتكنولوجي���ا املعلومات، 
ادارة املش���اريع والتدريب 
الى  املتخص���ص، مش���يرا 
ان الش���ركة لديه���ا خبراء 
يتمتع���ون  استش���اريني 
بخبرات محلي���ة واقليمية 
ودولي���ة على حد س���واء 
عبر قطاعات متعددة. وزاد 
قائال: نهجنا هو القائم على 

القيمة املضافة، ونحن نعمل 
كشركاء مع عمالئنا لتحقيق 
النجاح املتبادل.  وأوضح ان 
الش���ركة تقدم االستشارات 
في قطاع اخلدم���ات املالية 
واالتص���االت والقطاع���ات 
احلكومي���ة واخلاص���ة من 
خالل املعرف���ة املتخصصة 
في املتغيرات وخدمات متكني 
تسليم األعمال والعمليات 
واخلدم���ات ف���ي مج���االت 
تكنولوجيا املعلومات. لدينا 
خبراء استش���اريون لديهم 
شهادات أكادميية مهمة يتم 
دعمها بواس���طة أعوام من 
اخلبرة احمللية واالقليمية 
والدولية، ومهارات تواصل 

لغوية متعددة قوية. 
وانه���ى تصريحه قائال: 
»بانورام���ا لالستش���ارات 
االدارية« تلتزم مع شركائها 

وتفتخر في عملها.

البنك يخطط لتملك 
أصول تشغيلية في 

مدن رئيسية في 
أميركا

الدويش: 7% العوائد 
املتوقعة من املرحلة 

األولى ملشروع 
املنازل البريطانية

توفيق: اجلائزة 
انعكاس حلرصنا 

على احلفاظ على 
ثقة عمالئنا

من مجلة »ذي بانكر« 
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افتتاح معرض عمار يا مصر اليوم

»بيتك«: 7 فائزين في السحب الثاني 
للحملة اجلديدة للبطاقات

»فيليبس« تطرح آلة حالقة »3 في واحد«

»زين« ترعى وتشارك في املؤمتر 
الطالبي الثاني لإلعالم االجتماعي

انطالق معرض إنفوبيز 
وإنفوكونكت 25 يناير 

على أرض املعارض

أكث���ر من 35 ش���ركة عقارية مصري���ة من كبرى 
 ش���ركات العقار تس���تعرض اليوم في معرض عمار 
يا مصر مجموعة ضخمة من احدث وأكبر املشروعات 
العقارية في ربوع أرض الكنانة، حيث تضم املشروعات 
املطروحة، كما متنوعا من الوحدات السكنية والتجارية 
واإلدارية والس���ياحية وحتاكي املشروعات اجلديدة 
آخ���ر صيحة في أنظمة البناء ونظام املدن الس���كنية 
»كمبوند«. وتقيم املعرض الشركة املتحدة للتسويق 
وتنظيم املعارض )UNIEXPO( بالتعاون مع ش���ركة 
عمار يا مصر لتنظيم املعارض والتس���ويق العقاري 
حتت رعاية وحضور الس���فير املصري لدى الكويت 
عبدالكرمي سليمان ووكيل وزارة التجارة والصناعة 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية 
الشيخ منر الصباح وبحضور لفيف من كبار رجاالت 
الدولة والسلك الديبلوماسي ورجال األعمال وشركات 
االس���تثمار وذلك في متام الساعة اخلامسة والنصف 

مساء  األربعاء بفندق كراون بالزا � قاعة البركة.
وتتواصل عروض املعرض حتى 29 اجلاري، حيث 

يستقبل املعرض زواره خالل املواعيد التالية:
اخلمي���س: من 10 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن 5 – 10 
مساء، واجلمعة: 4 – 10 مساء، والسبت: من 10 صباحا 

حتى 1 ظهرا.

فاز 7 م���ن عمالء بيت التموي���ل الكويتي )بيتك( 
بجوائز قيمة عب���ارة عن جهاز »iPhone 6 Plus« لكل 
منهم في الس���حب الثاني للحملة الترويجية اجلديدة 
للبطاقات املصرفية والتي حتمل عنوان »اربح كل يوم 
جهاز »iPhone 6 Plus« ملدة 80 يوما«، الس���تخدامهم 
بطاقات »بيتك« االئتمانية وبطاقات السحب اآللي في 

مشترياتهم داخل وخارج الكويت.
والفائزون هم: بدر صالح املير، نوف يوسف اجلديد، 
احمد يوسف احملمد، عمشة محمد الدلك، دالل عبدالباقي 

البسام، اشرف محمد سالم، وجنان فهد العودة.
وتستمر احلملة حتى 22 يناير 2015، وتتيح حصول 
كل مستخدم لبطاقات »بيتك« على فرصة واحدة لدخول 

السحب لربح جائزة يومية قيمة.

أطلقت »فيليبس« وبالتعاون مع شركائهم احلصريني 
X- سايت من الكترونيات الغامن في الكويت مجموعة 
BT8000 للعناية بالوجه وبحضور بدر الزيدان الوجه 
اإلعالني الرس���مي ل�»فيليبس« ع���ن مجموعة أدوات 

احلالقة للرجال. 
كشركة ملتزمة باالبتكارات املضفية للبساطة على 
حياة الناس، قامت فيليبس بتصميم ماكينة احلالقة 
BT8000 لتمك���ني الرجل العص���ري من احلصول على 

حالقة غاية في النعومة بدقة منقطعة.
 BT8000 مبجرد الضغط على زر التش���غيل، تقوم
املزدوج���ة الرأس بالقيام بجمي���ع املهام للحفاظ على 

مظهر جذاب وحلية مثالية غاية في النعومة.
وقد صرح مدير تسويق منتجات أسلوب احلياة في 
الشرق األوس���ط بان االبتكار اجلديد BT8000 يعكس 
التزام الشركة بجلب آخر االبتكارات واخلدمات الفريدة 
التي من شأنها إضافة قيمة حلياة املستخدم،وأضاف: في 
العام 2014 احتفلت فيليبس بعامها ال�75 من الريادة في 
ابتكار اختراعات معنية بالعناية مبظهر الرجل، وفي ذلك 
الوقت قامت فيليبس بتحويل وتطوير تقنيات طورت 
بها صناعة اجلمال بشكل عام، بحيث متكن املستهلك 
من حتقيق النتائج املطلوبة بطريقة فعالة، في فيليبس 
نساعد الرجل على إرساء وحتقيق قواعده اخلاصة وذلك 

لضمان حصوله على أفضل النتائج كل يوم.
املنت���ج الفريد يقدم حل���وال متكاملة للرجل املهتم 
مبظهره اخلارجي، بحيث ميكن للمستخدم أن يحافظ 

على أناقته في املنزل وفي أي وقت.
وأضافت مديرة فئة العناية الش���خصية لفيليبس 
الشرق األوسط منتجات أس���لوب احلياة »في صميم 
توجهاتن���ا، نبدأ بفهم معمق الحتياجات املس���تخدم: 
ابتكاراتنا مستلهمة من املستخدم لتلبي احتياجاته. لقد 
قمنا بإجراء العديد من األبحاث قبل طرح هذا املنتج في 
األسواق. لم يكن الهدف طرح آلة حالقة مبزايا جديدة 
فحس���ب ولكن كان علينا جلب آخر ما توصلنا له من 
التقنية للمستخدم في الشرق األوسط � بخاصية 3 في 
1 الفري���دة التنعيم، التخفيف، والتحديد للحفاظ على 

مظهر جذاب دائما«.
ميكن للمس���تخدم استبدال كل األدوات املستخدمة 
في احلالقة ب� BT8000 حيث ميكن للماكينة التنعيم، 

التخفيف والتحديد بدقة متناهية وحرية مطلقة.

أعلنت شركة زين عن رعايتها ومشاركتها في املؤمتر 
الطالبي الثاني لإلعالم االجتماعي للمرة الثانية على 
التوالي، والذي تنظمه كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت وس���ط حضور طالبي كبير ومبشاركة فريق 

اإلعالم االجتماعي في الشركة. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن املؤمتر الذي 
أت���ى حتت عنوان »اإلعالم االجتماعي: صناعة اإلبداع 
واالبتكار والتأثير« قد ناقش أهمية الدور الذي يلعبه 
اإلعالم االجتماعي ووسائل التواصل في تطوير األفراد 
واملؤسسات ودعم عملية اإلبداع واالبتكار، حيث متثلت 
مش���اركة زين في تسليط الضوء على جتربة القطاع 
اخلاص في عالم اإلعالم االجتماعي التي تفردت فيها 
الشركة من خالل نشاطها املكثف في وسائل التواصل 
املختلفة، إلى جانب إبراز أهمية دور املؤسسات والشركات 

اخلاصة في التواصل مع عمالئها واملجتمع. 
وأش���ارت »زين« ال���ى أن رعايته���ا للمؤمتر أتت 
م���ن منطلق كونها من أولى املؤسس���ات التي اهتمت 
بالدور الكبير الذي تلعبه مواقع الشبكات االجتماعية 
والتواصل االجتماعي، حيث تؤمن الشركة بأهمية التقدم 
التكنولوجي الذي يلعب دورا كبيرا في إثراء املجتمع 
ف���ي الوقت الراهن والذي نتج عن���ه أدوات التواصل 

االجتماعي احلديثة. 

أعلنت شركة انفوسنتر لتنظيم املعارض واالستشارات 
التس���ويقية عن انضمام مجموع���ة أخرى من اجلهات 
احلكومية ملعرض انفوكونكت وإنفوبيز الذي تنظمه 
الشركة خالل الفترة من 25 � 31 يناير 2015 على أرض 
املعارض الدولية مبشرف حتت رعاية اجلهاز املركزي 

لتكنولوجيا املعلومات. 
وقد صرح مساعد املدير العام بالشركة املنظمة صباح 
الشمري بأن مجموعة اخرى من اجلهات احلكومية قد أكدت 
مشاركتها في معرض انفوبيز 2015 وهي اإلدارة املركزية 
لإلحصاء وبنك االئتمان الكويتي ومعهد األبحاث واإلدارة 
العامة لإلطفاء ووزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
ووزارة املالي���ة، باإلضافة الى املش���اركات احلكومية 
الس���ابقة كاألمانة العامة لألوق���اف ووزارات الكهرباء 
واملاء واالشغال العامة والتربية والشباب وبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، كذلك ستكون هناك مشاركات 

أخرى قادمة من الوزارات واجلهات احلكومية. 
وبهذه املناسبة، أكد العقيد محمد القحطاني مدير مركز 
نظم املعلومات لدى اإلدارة العامة لإلطفاء أن مشاركتهم 
في معرض انفوكونك���ت وانفوبيز 2015 بهدف عرض 
ما تقدمه اإلدارة العامة لإلطفاء من خدمات الكترونية، 
معلوماتية واستعالمية متوافرة على البوابة اخلاصة 
باإلدارة والبوابة الرسمية للكويت، حيث تسعى إدارة 
مركز نظم املعلوم���ات الى حتقيق هدف اإلدارة العامة 
لإلطفاء في حماي���ة األرواح واملمتلكات من خالل تلك 
اخلدمات التي لعبت دورا فعاال في الوقاية من احلوادث 

ومكافحتها.
وأعربت مدير إدارة مركز نظم املعلومات في برنامج 
إع���ادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
خلود شهاب عن سعادتها للمشاركة في املعرض، حيث انه 
يساهم بشكل فاعل في التعريف باإلجنازات التكنولوجية 
للبرنامج خلدم���ة املراجعني واملوظفني، وقالت إن هذه 
املشاركة حتقق األهداف املشتركة التي يسعى البرنامج 
الى تنفيذها بهدف الوصول إلى تقدمي جميع اخلدمات 
التي يحتاجها الشباب الكويتي من اخلريجني والباحثني 
عن عمل ومن هم على رأس عملهم واملراجعني للبرنامج 

في مختلف إداراته.
وفي السياق نفس���ه، صرح الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيط والتنمية بوزارة األشغال العامة عبداحملسن 
العنزي بأن هدفهم من املش���اركة في املعرض هو إبراز 
دور وزارة األش���غال العامة من خالل تسليط الضوء 
على م���ا تقدمه من خدمات للمجتم���ع مبختلف فئاته 
م���ن جهات حكومية وخاصة، وللجمهور من املواطنني 
واملقيمني على حد س���واء، إضافة إلى موظفي الوزارة، 
ودورها في دفع عجلة التقدم في البلد من خالل االشراف 
ومتابعة تنفيذ املش���اريع املهمة واحليوية، ولفت الى 
أن الوزارة بصدد إطالق البواب���ة االلكترونية بحلتها 
اجلديدة، وسيتم عرض تلك اإلجنازات وجميع اخلدمات 
مجتمعة من خاللها والتي مت تصميمها مؤخرا بأحدث 
التقنيات لتكون املرآة التي تعكس أبرز إجنازات الوزارة 
م���ن خالل إتاحة جميع املعلومات عن خدماتها وإتاحة 
ج���زء كبير منها الكترونيا، باإلضافة إلى تفعيل الدفع 
االلكتروني لها بالتعاون مع شركة كي نت واإلعالن عن 
تفعيل نظام الش���كاوى وطوارئ األشغال )150( على 
البوابة االلكترونية باإلضافة إلى عرض كيفية استخدام 

التطبيق اخلاص به عن طريق األجهزة الذكية. 
وقالت مديرة املركز الوطن���ي للمعلومات العلمية 
والتكنولوجية في معهد الكويت لألبحاث العلمية غنيمة 
نظر إن مشاركة املعهد باملعرض تتمثل في عرض فيلم 
وثائقي ملشاريع املعهد البحثية كمشروع »مجمع الشقايا 
للطاقة املتجددة« وهو يعد جزءا من استراتيجية الكويت 
لتنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى بعض املشروعات التي 
تخدم قطاعات مختلفة من الدولة والتي هي نتاج إسهامات 
املعهد في أبحاث البنية التحتية للدولة واالستشارات 

والدراسات املقدمة في مجال البحث العلمي.

صورة من املعرض السابق

تكرمي »زين« على رعايتها للمؤمتر

العقيد محمد القحطاني صباح الشمري 

جانب من احلفل 

أحد الفائزين يتسلم جائزته جانب من عملية السحب

احتفلت بالذكرى الثانية للشراكة مع »صناعات الغامن«

HUAWEI تطلق في الكويت 
Ascend Mate7 الهاتف الذكي

»عربي« تطرح عرضاً من ذهب على ماكيتا

عبدالرحمن خالد

 HUAWEI احتفلت ش����ركة
بالذكرى الثانية على شراكتها 
مع ش����ركة صناع����ات الغامن 
� الكتروني����ات الغ����امن املوزع 
احلص����ري ألح����دث املنتجات 
واالبتكارات التكنولوجية، وذلك 
مع إطالق الهاتف الذكي الرائد 
Ascend Mate7 في الكويت، تعد 
صناعات الغامن املوزع احلصري 
للعالمة التجارية HUAWEI من 
خالل سلسلة معارض التجزئة 
»X-سايت« وشركاء التوزيع في 
السوق احمللي، وقد مت توسيع 
HUA-  نطاق التعاون مع شركة

WEI منذ عام 2012 ما ساعد على 
زيادة االنتش����ار واإلقبال على 
تلك العالمة التجارية وخاصة 
بعد إطالق الهاتف الذكي اجلديد 
Ascend Mate7 املوجود حاليا في 

معارضنا وأماكن أخرى.
 Ascend 7الهات����ف احملمول
Mate ه����و واحد م����ن أفضل 
الذكية بشاش����ة 6  الهوات����ف 
إنشات، وأفضل تقنية بصمة 
الهواتف،  موجودة في عال����م 
وش����ركة HUAWEI أحس����نت 
وبش����كل كبير ف����ي التصميم 
وجودة التصنيع اخلاصة بهذا 

الهاتف احملمول.
وبهذا الصدد، قال مدير عام 
إلكتروينات الغامن آدم طالب إننا 
فخورون كوننا املوزع احلصري 
 HUAWEI في الكويت ملنتجات
للع����ام الثالث عل����ى التوالي، 
تلك العالمة التجارية املتميزة 
في عالم االتصاالت املتطورة، 
ونعمل دائما على زيادة وعي 
عمالئنا بكل ما تقدمه، ونحن 
الهاتف اجلديد  متفائلون بأن 
Ascend Mate7 سيحقق انتشارا 
واسعا وإقباال جيدا لدى زبائننا 

في الكويت.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
 � HUAWEI مجموعة أعم����ال �
الشرق األوسط أشرف فواخرجي 
إن الكويت تشكل أهمية كبرى 
الس����تراتيجية HUAWEI في 
الشرق األوسط، وكان لشركة 
صناعات الغامن دورا كبيرا في 
مساعدتنا لالنتشار في السوق 
وتطوي����ر وتش����جيع العمالء 

القتناء أجهزة HUAWEI خالل 
ال� 3 س����نوات األخي����رة، وقد 
صادف احتفالنا بالذكرى الثانية 
للشراكة معهم إطالق واحد من 
أفضل الهواتف الذكية والرائدة 
Ascend Mate7، الذي يعد رمزا 
حقيقيا من التزامنا الدائم نحو 
تقدمي أفضل األجهزة والتقنيات 
بأفض����ل األس����عار لتكون في 

متناول اجلميع.

أسلوب ذكي 

 Ascend Mate 7 ميل����ك   
تصميما وجودة تصنيع عالية 
فهو مستطيل الشكل ومنحن 
من اجلهة اخللفية لس����هولة 
إمساك الهاتف والتحكم به، كما 
أنه منحن من ناحية األطراف 
وبج����ودة تصني����ع عالية من 
املعدن، ال يتجاوز سمكه 7.9 
ملليمت����رات، وبفضل احلواف 
النحيفة للشاشة يبدو الهاتف 
 Galaxy Note 4 مقاربا حلج����م
بالرغم من أن شاشته ذات مقاس 

العالي واملولدات الكهربائية مبا 
تتطلب من لوازم واكسسوارات 

لهذه العدد.
ومم���ا ميي���ز ماكيتا عن 
غيرها التنوع لتغطية جميع 
االس���تخدمات مث���ل البن���اء 
واحلديد واخلش���ب ومعدات 

احلدائق.
عند شرائك بقيمة 15 دينارا 
من ماكيتا حتصل على كوبون 
لدخول السحب على سبائك 
ذه���ب والعديد م���ن اجلوائز 
االلكتروني���ة، حيث يحصل 
الرابح االول على عدد 7 سبائك 
ذهب عيار 24 قيراطا والرابح 
الثان���ي على عدد 5 س���بائك 
ذهب عيار 24 قيراطا والرابح 
الثالث على عدد 3 سبائك ذهب 
عي���ار 24 قيراط، والراحبون 
السبع على جوائز إلكترونية 

مميزة.
الس���حب األول  أقيم  وقد 
املقر  بتاريخ 30/10/2014 في 
الرئيسي للشركة في منطقة 

أكبر، وه����و متوافر ب� 3 ألوان 
متميزة هي األس����ود والفضي 
والذهبي، ويتميز بسرعة عالية 
في األداء ويدعم عددا كبيرا من 
 Cat ترددات شبكات اجليل الرابع
6 والتي تصل سرعات األنترنت 

إلى 300 ميغابت بالثانية.
يأتيAscend Mate 7 بشاشة 
IPS LCD بقياس 6 إنشات بدقة 
Full HD بكثافة تقدر بحوالي 
368 بكسل لإلنش الواحد، كما 
 HiSilicon Kirin 925 أن به معالج
وهو أول معالج ثماني النواة 
يدعم شبكات اجليل الرابع من 
النوع LTE Cat، كما ان البطارية 
تبدو مميزة، حيث تبلغ سعتها 
4100 مللي أمبي����ر، باإلضافة 
إلى أن الشركة قد طرحت 100 
تطبيق مختلف، صممت تلك 
التطبيق����ات بحيث تكون أقل 
استهالكا للطاقة، إذا تستطيع 
الطاقة بنسبة تتراوح  توفير 
بني %20 و%50. وتتميز كاميرا 
هاتف Ascend Mate 7 اخللفية 
 LED بدقة 13 ميغابكسل بفالش
مبتش����عر Sony BSI وعدسات 
باتساع 28 ملليمتر، لها القدرة 
عل����ى تصوي����ر الڤيديو بدقة 
1080 بكسل بسرعة 30 إطارا 
في الثانية، والكاميرا األمامية 
بدقة 5 ميغابكسل مع تصوير 
الڤيديو بدقة 720 بكس����ل مما 

مييز التقاط السلفي.
أما عن تقنية البصمة فهي 
تعتبر أفضل تقنية بصمة من 
ناحية االستجابة فهي سريعة 
جدا مبجرد ملس����ة، كذلك حتى 
لو كانت يدك رطبة أو بها قليال 
من املاء فإن التقنية قادرة على 
التعرف على البصمة اخلاصة 

بك من دون أي مشاكل.
ف����ي تقنية  املمي����ز أيضا 
البصمة أنه ال حاجة إلى إيقاظ 
الهاتف حتى تقوم بفتح الهاتف 
من خالل تقنية البصمة، حيث 
ميكن����ك ذلك م����ن دون تفعيل 
الشاشة، كما ميكنك استخدام 
تقني����ة البصمة ف����ي أكثر من 
وظيفة مثل التقاط صورة من 
خالل تقنية البصمة أو إغالق 
التطبيقات م����ن املتطفلني أو 
حتويل واجهة الهاتف إلى واجهة 

بعيدة عن األشياء اخلاصة.

في خطوة غير مس���بوقة 
وألول مرة في الكويت، أقامت 
شركة عربي الوكيل احلصري 
ملنتجات ماكيتا اليابانية للعدد 
الكهربائية في الكويت والوكيل 
احلصري أيضا في س���لطنة 
عمان، مهرجانا تسويقيا مميزا 
املنتج���ات اخلاصة  على كل 
مباكيتا، حيث تعتبر ش���ركة 
ماكيتا من أكبر وأعرق الشركات 
اليابانية املتخصصة بتصميم 
الكهربائية  الع���دد  وتصنيع 
مبختلف استخداماتها وتشمل 
املناش���ير الدوارة والتبادلية 
والثقاب واملجلخة ومفاتيح 
القطع  الش���د والف���ك وآالت 
واملفكات واملصابيح واملطارق 
ال���دوارة والتكس���ير وآالت 
الس���نفرة والتلميع والقص 
واملسحاج والتسمير، باإلضافة 
إل���ى معدات احلدائ���ق بعدة 
أش���كالها وأحجامها ومعدات 
إزالة العشب وتهذيب احلواف 
ومكائن الغسيل ذات الضغط 

الري – الغزالي، بحضور جمع 
غفير من الزبائن واملسؤولني 
واملوظفني بالش���ركة وحتت 
التج���ارة  وزارة  إش���راف 
والصناعة، ومن هذا املنطلق 
تؤكد شركة عربي على استمرار 
املهرجان حتى 10 يناير 2015 
لدى كل موزع���ي ماكيتا في 
الكويت وهم: ش���ركة حرف 
الفنون، شركة افراح اخلليج، 
ش���ركة جرين بور، ش���ركة 
املرج���ان، ش���ركة الطف���الن 
والعجمي، ش���ركة سن مون، 
ش���ركة نيو كوليتي، شركة 
نبيل أبوحسني، شركة سرحان، 
ش���ركة جواد الصفار، شركة 
محمد يوسف النصف، شركة 
ناصر الس���اير وافرع ماكيتا 

التابعة لشركة عربي.
وتدع���و »عربي« عمالءها 
إلى املسارعة لشراء منتجات 
ماكيتا ومضاعفة فرص الربح، 
للدخول في السحب خالل الفترة 

املتبقية من املهرجان..
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ادخل اسطورة كرة القدم البرازيلية سابقا بيليه مستشفى ساو باولو مجددا بعد ايام قليلة على خضوعه الرياضية
لعملية جراحية إلزالة حصوات من كليتيه، في وقت تتحدث وسائل االعالم احمللية عن التهاب في املسالك 
البولية. وأوضح بيان ملستشفى البرت اينشتاين في ساو باولو ان »بيليه أدخل املستشفى من أجل تقييم 
طبي وحالته مستقرة«. وكان املتحدث باسم املستشفى اعلن في وقت سابق ان بيليه )75 عاما( »ادخل 
املستشفى، ولكننا ال منلك تفاصيل عن حالته الصحية«.
ووفقا للصحافة البرازيلية، وبعد الفحوصات، اتضح ان بيليه يعاني من التهاب حاد في املسالك البولية.

ً بيليه يعود إلى املستشفى مجددا

يبدو اتلتيكو مدريد االسباني وصيف بطل املوسم املاضي وباير 
ليڤركوزن االملاني االقرب الى اللحاق بركب املتأهلني الى الدور ثمن 
النهائي عندما يستضيفان اوملبياكوس اليوناني وموناكو الفرنسي 
على التوالي اليوم في اجلولة اخلامسة قبل االخيرة للمجموعات 
من 1 الى 4 في دور املجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم. في املقابل، يسعى ليڤربول الى تفادي اخلروج املبكر من 
املسابقة التي يحمل لقبها 5 مرات، عندما يحل ضيفا على لودوغوريتس 
رازغراد البلغاري. وضمنت 6 فرق حتى االن تأهلها الى الدور ثمن 
النهائي هي: ريال مدريد حامل اللقب )املجموعة الثانية( وبوروسيا 
دورمتوند )الرابعة( وبايرن ميونيخ )اخلامس����ة( وباريس سان 

جرمان وبرشلونة )السادسة( وبورتو )الثامنة(.
في املباراة االولى، يس����عى اتلتيكو مدريد الى استغالل عاملي 
االرض واجلمهور ملواصلة صحوته في املسابقة القارية التي بلغ 
مباراتها النهائية املوسم املاضي، وحتقيق فوزه الرابع على التوالي 
عندما يستضيف اوملبياكوس على ملعب »فيسنتي كالديرون« في 

العاصمة مدريد.
ويتصدر رجال املدرب االرجنتيني دييغو سيميوني املجموعة 

االولى برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط امام اوملبياكوس ويوڤنتوس 
االيطالي الذي يحل ضيفا على ماملو السويدي صاحب املركز االخير 

برصيد 3 نقاط.
وميني »االتلتي« النفس بضرب عصفورين بحجر واحد، فهو 
يرغب في الثأر خلسارته امام اوملبياكوس 2-3 في اجلولة االولى 
وحجز بطاقته الى الدور املقبل قبل اجلولة االخيرة حيث سيحل 
ضيفا على يوڤنتوس، لكن مهمة نادي العاصمة االسبانية لن تكون 
سهلة امام اوملبياكوس الذي يسعى بدوره الى بلوغ ثمن النهائي 

للعام الثاني على التوالي.
وفي املجموعة ذاتها، سيكون يوڤنتوس مطالبا بتجديد فوزه 

على ماملو لالبقاء على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي.
وكان يوڤنتوس تغلب على ماملو 2-0 في اجلولة االولى، قبل 
ان يتعرض خلسارتني متتاليتني امام اتلتيكو مدريد واوملبياكوس 

بنتيجة واحدة ثم استعاد توازنه بالفوز على االخير 2-3.
ويدخل فريق الس����يدة العجوز املباراة مبعنويات عالية بعد 
فوزه الكبير على مضيفه التسيو 3-0 السبت املاضي في الدوري 
احمللي، بيد انه يدرك ان اي نتيجة غير الفوز قد حترمه من بلوغ 

ثمن النهائي للعام الثاني على التوالي.
وينتظ����ر يوڤنتوس خدم����ة من اتلتيكو مدري����د بالفوز على 
اوملبياكوس حيث تكفيه نقطة واحدة في اجلولة االخيرة لتخطي 
ال����دور االول. وفي املباراة الثانية، ال تختلف حال باير ليڤركوزن 
عن اتلتيكو مدريد وسيخوض مواجهته امام موناكو بشعاري الثأر 

للخسارة 0-1 في اجلولة االولى وبلوغ الدور ثمن النهائي.
وضرب باير ليڤركوزن بقوة منذ سقوطه امام موناكو مطارده 
املباش����ر وحقق 3 انتصارات متتالية ابعدته في صدارة املجموعة 
الثالثة بف����ارق 4 نقاط عن فريق االمارة املطالب بنتيجة ايجابية 
للحفاظ على الوصافة حيث يهدده كل من زينيت الروسي وبنفيكا 
البرتغالي )4 نقاط لكل منهما( واللذين يلتقيان في سان بطرسبورغ. 
وفي املجموعة الثانية، يخوض املدرب االيرلندي الشمالي براندن 
رودجرز اكبر حتد في مسيرته التدريبية مع ليڤربول عندما يحل 

ضيفا على لودوغوريتس رازغراد.
وتراجع مستوى ليڤربول كثيرا مقارنة مع تألقه املوسم املاضي 

عندما كان قاب قوسني او ادنى من التتويج بلقب البرميييرليغ.
وتأثر ليڤربول كثيرا برحيل جنمه الدولي االوروغوياني لويس 

سواريز الى برشلونة االسباني ومن االصابات التي عصفت بابرز 
العبيه خصوصا دانيال ستوريدج الذي لم يشارك في اي مباراة 
منذ 31 اغسطس املاضي بعد ان تعرض الصابة في فخذه مع منتخب 
بالده. ويدرك رودجرز وليڤربول جيدا ان اي نتيجة غير الفوز تعني 
توديعه للمسابقة وبالتالي سيسعى الى الظفر بالنقاط الثالث التي 
جتعل مصيره بني يديه في اجلولة االخيرة عندما يستضيف بازل 
السويس����ري الذي يستضيف ريال مدريد في اختبار ال يخلو من 
صعوبة على الرغم من ان حامل اللقب ضمن بلوغه الدور الثاني.

وفي املجموعة الرابعة، يخوض ارسنال اختبارا صعبا امام ضيفه 
بوروسيا دورمتوند املتصدر وصاحب العالمة الكاملة حتى اآلن.

ويامل ارسنال في مصاحلة جماهيره بعد النتائج املخيبة في 
مختلف املسابقات آخرها سقوطه امام ضيفه مان يونايتد 1-2 في 

البرميييرليغ السبت املاضي. 
وس����يحاول »املدفعجية« الثأر خلسارتهم بثنائية نظيفة امام 
بوروسيا دورمتوند في اجلولة االولى وكسب النقاط الثالث لبلوغ 
الدور الثاني، علما انهم يحتاجون الى نقطة واحدة فقط لتحقيق 

املبتغى.

صورة جماعية ألعضاء رابطة مشجعي الرابطة بتورينو

)رويترز( صراع على الكرة بني كالين ووينمان  

العلي: خالصة لنا ..البلوشي: نبي الصدارة
»الڤيال« يخدم »البلوز«.. وجنوى يتعثر في »الكالتشيو«

عبدالمحسن األيوبي

يتطلع »اليوڤي« عمالق إيطاليا الى إسعاد 
جماهيره الكبيرة عندما يحقق الهدف املنشود 
ببلوغ الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا، 
وجتاوز آثار املوس����م املاضي عندما أغضب 
عش����اقه بخروجه املبكر من املسابقة القارية 

»األم«.
»األنباء« كما عودت أعضاء الروابط، التقت 
برابطة »السيدة العجوز« في الكويت للتعرف 
على أحوال الفريق من وجهة نظرهم وحظوظه 

بهذا املوسم الصعب.
في البداية، قال عضو الرابطة محمد العلي: 
بالنسبة الى مباراة اليوڤنتوس املنتظرة أمام 
ماملو السويدي، أتوقع الفوز ملعشوقي اليوفي 
لكون رجال املدرب اليغري سيدخلون اللقاء 
رافعني شعار ال بديل عن االنتصار ملواصلة 

املشوار.
وزاد: املدرب اليغري وجد اخلطة املثالية 
بعد اخلطة العقيمة 3 � 5 � 2 في دوري األبطال، 
فالبيانكونيري في آخر مباراتني سجل 10 أهداف 
في الكالتشيو أمام بارما والتسيو وهو ما يزيد 

من سعادتي، ولذلك الفوز لفريقي الغالي.
بدوره، استهل العضو أحمد البلوشي حديثه 
قائال: بسم اهلل الرحمن الرحيم، اليوم نحن مع 
السيدة العجوز، وفريقنا قادر على إسعادنا 

بعد معاناته القارية.
وأضاف: تكمن حالوة اللقاء املرتقب في رغبة 
اليوفي بتحقيق الفوز حتى يبقي على آماله 
ببلوغ الدور الثاني وأتوقع أن مباراة أتلتيكو 
مدريد ستكون أخطر بكثير من موقعة اليوم، 
السيما ان بطل الليغا يريد االنفراد بالصدارة 

وإدخال فريقنا بدوامة احلسبة املعقدة.
واختتم البلوشي حديثه: أمتنى شخصيا 
مالقاة برشلونة بالدور الثاني النها راح تكون 

مباراة من العيار الثقيل.
أما عدنان الصراف فقال: يوڤنتوس قادر 
على الفوز وتخطي دور املجموعات بإذن اهلل 

واملضي قدما في هذه املسابقة العريقة.
وتابع: املدرب اليغري يقدم مع رجاله أداء 
مميزا في مباريات الدوري وبدأ الرمت يرتفع في 
مسابقة التشامبيونز ليغ ونتمنى االستمرار 
واالس����تقرار على أداء حصد النقاط ال� 3 في 

كل مباراة.

اوقف اس���تون ڤيال االنتصارات املتتالية 
لضيفه ساوثمبتون عندما ارغمه على التعادل 
1-1 على ملعب »فيال بارك« في ختام املرحلة 
الثانية عشرة من بطولة اجنلترا لكرة القدم. 
وكان اس���تون ڤيال البادئ بالتس���جيل عبر 
مهاجمه غابريال اغبونالهور في الدقيقة 29، 
وانتظر ساوثمبتون الدقيقة 81 إلدراك التعادل 

بواسطة ناثانيال كالين.
وأسدى اس���تون ڤيال خدمة الى تشلسي 
املتص���در حيث اتس���ع الف���ارق بينه وبني 

ساوثمبتون مطارده املباشر الى 6 نقاط.
ورفع ساوثمبتون رصيده الى 26 نقطة 
مقابل 32 لتشلس���ي، اما استون ڤيال فرفع 
رصيده ال���ى 12 نقطة في املركز الس���ادس 

عشر.

إسبانيا

تع���ادل غرناط���ة م���ع امليري���ا 0-0 في 
ختام املرحل���ة الثانية عش���رة من الدوري 

االسباني.
ولعب امليريا بعشرة العبني منذ الدقيقة 
51 اثر طرد العب وس���طه النيجيري رامون 

عزيز لتلقيه االنذار الثاني.
ورفع غرناطة رصيده ال���ى 11 نقطة في 

املركز اخلامس عشر مقابل 10 نقاط المليريا 
السابع عشر.

إيطاليا

فش���ل جنوى في انتزاع املرك���ز الثالث 
بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه باليرمو 
1-1 في ختام املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
االيطالي. وكان باليرمو البادئ بالتسجيل عبر 
االرجنتيني باولو ديباال في الدقيقة السابعة 
من تس���ديدة من داخ���ل املنطقة اثر متريرة 
من مواطنه فرانكو فاس���كيز، وأدرك اندريا 

برتوالتشي التعادل في الدقيقة 30.
وهو التعادل الثاني على التوالي جلنوى 
بعد االول امام مضيفه كالياري بالنتيجة ذاتها 
في املرحلة احلادية عشرة، وفشل في استغالل 

تعثر نابولي امام ضيفه كالياري 3-3.
وفك جنوى ش���راكة املركز اخلامس مع 
التسيو الذي مني بخسارة مذلة امام ضيفه 
يوڤنتوس املتصدر وحامل اللقب في االعوام 
الثالثة االخيرة 0-3 اول من امس في افتتاح 
املرحلة. ورفع جنوى رصيده الى 20 نقطة 
مقابل 19 نقطة لالتسيو الذي تراجع الى املركز 
الس���ادس، فيما رفع باليرمو رصيده الى 14 

نقطة في املركز الثالث عشر.

ثقة كبيرة ألعضاء رابطة »البيانكونيري« في الكويت

)رويترز( حامل اللقب يصطدم بالتانغو 

األرجنتني واألوروغواي 
في مجموعة املوت

أوقعت قرعة مسابقة كوبا اميركا لكرة القدم 
املق����ررة الصيف املقبل في تش����يلي، االرجنتني 
واالوروغواي حامل����ة اللقب في مجموعة املوت 
)الثانية( الى جانب الپاراغواي الوصيفة وجامايكا. 
وجاءت تشيلي املضيفة في املجموعة االولى الى 
جانب املكسيك واالكوادور وبوليفيا، فيما اوقعت 
القرعة البرازيل في املجموعة الثالثة مع كولومبيا 

والبيرو وڤنزويال.
وتخوض تشيلي واالكوادور املباراة االفتتاحية 
ف����ي 11 يوني����و املقبل على امللع����ب الوطني في 
سانتياغو، على ان تقام املباراة النهائية للنسخة 
الرابعة واألربعني للمسابقة االقدم في العالم في 

4 يوليو املقبل على امللعب ذاته.

ً جيمس يسعد كليڤالند مجددا
قاد »املل����ك« ليبرون جيمس فريقه كليفالند 
كافالييرز الى وقف الهزائم املتتالية مبساهمته 
في الفوز الكاس����ح على ضيفه اورالندو ماجيك 

106-74 للدوري األميركي في كرة السلة.
على ملعب »كويكن لونز ارينا«، وضع كليفالند 
كافالييرز حدا ألربع هزائم متتالية بفضل تألق 
جنمه جيمس الذي سجل 29 نقطة مع 11 متريرة 
حاس����مة و4 متابعات في األرباع الثالثة األولى 

فقط.
وهو الفوز السادس لكليفالند مقابل 7 هزائم 
حيث يحتل املركز السابع في املنطقة الشرقية، 
فيما تراجع اورالندو ماجيك الى املركز العاشر في 

املنطقة ذاتها برصيد 6 انتصارات و10 هزائم.

أرسنال للثأر من دورمتوند في »التشامبيونز«

اخلطأ ممنوع
على »اليوڤي« و»الريدز«

أوملبياكوسأتلتيكو مدريد beIN 5HD 10:45

بنفيكازينيت beIN 4HD 8:00

يوڤنتوسماملو beIN 3HD 10:45

ريال مدريدبازل beIN 2HD 10:45

غلطة سراياندرخلت beIN 6HD 10:45

موناكوباير ليڤركوزن beIN 8HD 10:45

دورمتوندأرسنال beIN 1HD 10:45 ليڤربوللودوغورتيس beIN 4HD 10:45
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»االستئناف« تعيد اجلزاف رئيسًا 

لـ »الهيئة« واحلكومة تتجه للتمييز
مبارك الخالدي

قضت الدائرة اإلدارية السابعة مبحكمة 
االستئناف صباح امس في جلسة لها بقبول 
الطعن في االستئناف املرفوع من مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق فيصل 
اجلزاف بصفته وإلغاء حكم أول درجة الرافض 
للدعوى والقضاء مجددا بقبول الطعن شكال 

وموضوعا مع إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد 
وإعادته إلى منصبه رئيسا ملجلس اإلدارة مديرا 
عاما للهيئة الشباب والرياضة مع ما يترتب 
عليه من آثار. وعلمت »األنباء« ان إدارة الفتوى 
والتشريع املمثل القانوني للجهات احلكومية 
تتجه للطعن في التمييز على احلكم الصادر 
متضمنا شقا عاجال بإيقاف التنفيذ ريثما يتم 

الفصل في أسباب الطعن. 

وشرح املتطلبات من حيث 
الدولي  إتاحتها لالحت���اد 
وتوفي���ر كل م���ا حتتاجه 
الفرق وبيان الفنادق التي 

ستستقبل الضيوف.
وبعد ذل���ك قرر وألول 
الدولي  مرة ممثل االحتاد 
التام  باملوافق���ة والرضاء 
حيث ان االس���تعداد فوق 

االنتصارات خالل االجتماعات 
املقبل���ة، وش���كر كل محبي 
اسطبل النشاما وكل العاملني 
الذين ساهموا في الفوز. وعلى 
الكأس املقدمة من حمد نايف 
الدبوس واملخصصة جلياد 
الدرجة الثانية على مسافة 
1800م واصل اسطبل األبرق 
انتصاراته وفاز اجلواد عني 
سارة بقيادة روميل باملركز 
األول بزمن وبفارق بعيد عن 
اجلواد ابتسم لألبرق ايضا 
بقيادة فيصل، وجاء اجلواد 
جهران لألبرق بقيادة فريدي 
في املرك���ز الثالث ليحصد 
اس���طبل األبرق املراكز ال� 3 
األول���ى، وجاء اجل���واد غال 
زين العائد السطبل السفير 
أسعد البنوان بقيادة وهابي 

في املركز الرابع.

لش���ؤون ذوي االعاقة داخل 
مقر النادي مبنطقة غرناطة 
مع توفير مترجم لغة اشارة 
بشكل ثابت مع موظفي الهيئة 
باملكتب الذي سيتم افتتاحه 
مبقر النادي لتقدمي اخلدمات 
للصم داخل ناديهم وال يحتاج 
عضو النادي الى الذهاب الى 
مقر الهيئة، حيث ان كل طلباته 

ستنفذ داخل مقر النادي.
وفي نهاية اللق���اء، قدم 
رئيس النادي وامني السر العام 

العجمي: ممثل االحتاد الدولي اعتمد الكويت 
الستضافة بطولة آسيا لهوكي اجلليد

»صقران« كسب كأس خالد احلمد

»الصم« يشكر الشطي

املس���توى املطل���وب ومت 
اعتماد الكويت الستضافة 
بطولة آسيا لهوكي اجلليد 
بالفترة من 20 إلى 27 أبريل 

.2015

وعبر خالد الشرقاوي احد 
منسوبي اسطبل النشاما عن 
فرحته بفوز اجلواد الواعد 
صقران بقوله: احلمد هلل على 
الفوز بالكأس والسيما بعد 
سوء احلظ الذي الزم االسطبل 
لتعرض بعض اجلياد لإلصابة 
واحلمد هلل على الفوز واخلير 
جدام، شاكرا الشيخ عبداهلل 
السلمان عميد ومدرب اسطبل 
النشاما حلرصه على متابعة 
ح���االت اخلي���ل وجتهيزها 
للسباقات املقبلة واعدا جمهور 
النشاما العريق بقوله: اخلير 

جدام.

للنادي كل الشكر والتقدير 
ملدير عام الهيئة على ما بدر 
منه من ح���ب وحافز كبير 
للتعاون مع نادي الصم املمثل 
الشرعي االكبر واالوسع واالهم 
لكل فئة الصم بدولتنا الغالية 

الكويت.

قال رئيس نادي األلعاب 
الشتوية فهيد العجمي حول 
زيارة ممثل االحتاد الدولي 
مدير تطوير لعبة هوكي 
اجللي���د في آس���يا هارلد 
سبرنقفلد إن االحتاد الدولي 
ارسل ممثله للكويت خالل 
يومي 23 و24 من الش���هر 
اجلاري لك���ي يدقق على 
الكويت ح���ول إمكانياتها 
واس���تعدادها الستضافة 
بطولة آسيا لهوكي اجلليد 

عام 2015.
ومن خالل هذه الزيارة 
قام أعضاء مجلس إدارة نادي 
األلعاب الشتوية باالجتماع 
مع ممثل االحت���اد الدولي 
وعرض كل االس���تعدادات 
الفني���ة واجلاهزية حول 
االس���تضافة وقام مجلس 
اإلدارة باصطحاب���ه بع���د 
االجتماع في صالة التزلج 

في مهرجان رائع لالجتماع 
اخلام���س لن���ادي الصي���د 
والفروس���ية، جنح اجلواد 
صقران العائد السطبل النشاما 
بقيادة مورغن في الفوز بكأس 
املغفور له الشيخ خالد احلمد 
الصباح واملخصصة جلياد 
الدرجة الثانية على مسافة 
1800 متر بعد سباق مثير تألق 
خالله اجلواد صقران بالفارس 
مورغن في منتصف املسافة 
وتصدر السباق حتى النهاية 
وبف���ارق بعيد ع���ن اجلواد 
يرعب لزايد الصادر بقيادة 
جوفندر، وجاء راكد للنشاما 
بقيادة بويل في املركز الثالث، 
والعاملي للس���يحان بقيادة 

ستيف في املركز الرابع.
وقام رئيس نادي الصيد 
والفروس���ية الشيخ ضاري 
الفهد بتس���ليم ال���كأس الى 
الشيخ عبداهلل السلمان احد 
عمداء اسطبل النشاما وهنأه 
بالفوز ومتنى التوفيق لبقية 
االسطبالت في االجتماعات 
املقبلة. وأشاد الشيخ ضاري 
الفهد بالدعم املقدم من ورثة 
املغفور له الشيخ خالد احلمد 
من اجل االرتقاء برياضة اآلباء 
واألجداد، كما شكر حمد نايف 
الدبوس على دعمه ومساهماته 
الفعالة من اج���ل النهوض 
برياض���ة اآلب���اء واألجداد 
وشكر اللجان العاملة ومدير 
عام السباق باإلنابة حمدان 
املطيري على اجلهود الواضحة 
وجناح السباقات. ومن جهة 
أخرى، اعرب الشيخ عبداهلل 
الس���لمان عن سعادته بفوز 
اجلواد صقران بكأس املغفور 
له الشيخ خالد احلمد وعودة 
اسطبل النشاما الى منصات 
التتويج بعد جتهيز جيادها 
وانه يأمل في حتقيق املزيد من 

ش���كر رئي���س واعضاء 
مجلس ادارة النادي الكويتي 
الرياض���ي للص���م د. طارق 
الشطي مدير عام الهيئة العامة 
لش���ؤون ذوي االعاقة على 
حسن املقابلة وكرم الضيافة 
خالل املقابلة الطيبة والرائعة 
مبكتبه بالهيئة مع وفد مجلس 
ادارة النادي الذي ضم اسماعيل 
كرم � رئيس مجلس االدارة، 
ومحمد الكندري � امني السر 
العام للنادي، وعيسى اجلفيل � 

مترجم لغة االشارة للصم.
وابدى الشطي االستعداد 
للتعاون البن���اء واملثمر مع 
مجل���س ادارة النادي للصم 
واتفقوا خالل هذه املقابلة على 
ضرورة التعاون وبذل اجلهد 
لتقدمي خدم���ات لفئة الصم 
اعضاء النادي رجاال وسيدات، 
وكانت اولى هذه اخلدمات هو 
موافقة مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة وموافقة 
مجل���س االدارة للنادي على 
فتح مكتب يتبع الهيئة العامة 

فهيد العجمي مع ممثل االحتاد الدولي وأعضاء نادي األلعاب الشتوية

سالم الظفيري ويوسف الشرقاوي وكأس اجلواد صقران

الشيخ ضاري الفهد يسلم الكأس للفائز

وفد الصم مجتمعا مع الشطي

نادي»باسل الصباح« ينظم  االستعراض احلر كل خميس
ينظم نادي باسل السالم 
الصباح لرياضة الس����يارات 
والدراج����ات النارية بعد غد 
اخلميس بطولة االستعراض 
احلر للس����يارات والدراجات 
اآللية. وقال أمني سر النادي 
فهد الع����الج ل����� »كونا« إن 
النادي يقيم األيام املفتوحة 
يوم اخلميس أسبوعيا بهدف 
احتواء الشباب احملب لرياضة 

احملركات في إطار آمن ومناسب 
بعيدا عن املمارسات اخلاطئة 
لهذه الرياضة. ودعا العالج 
كل الش����باب احملب����ني لهذه 
الرياضة إلى املبادرة باملشاركة 
واحلضور للسباق، الفتا الى 
رصد ع����دة جوائز للفائزين 
به����دف دعم ه����ذه الرياضة 
وتوفير بيئة مالئمة لهم ملزاولة 
نشاطاتهم في إطار آمن بعيدا 

عن املمارسات اخلاطئة.
وأضاف ان النادي حرص 
على تنظيم مثل هذه البطوالت 
به����دف إيج����اد متنفس آمن 
للش����باب الكويت����ي احملب 
لرياض����ة االس����تعراض في 
ظل أطر س����ليمة وبعيدا عن 
األماكن العامة لئال تؤثر سلبا 
على املواطنني. وبني ان هذا 
اليوم املفتوح لالستعراض 

احلر س����يقام بالتعاون بني 
نادي باسل السالم الصباح 
لرياضة السيارات والدراجات 
النارية والهيئة العامة للشباب 
والرياضة بهدف إبعاد الشباب 
ع����ن املمارس����ات اخلاطئة 
والس����عي بكل السبل إلبراز 
طاقاتهم وممارستها بصورة 
صحيحة حت����ت مظلة األمن 

والسالمة.

)األزرق.كوم( صراع على الكرة بني مدافع القادسية خالد ابراهيم ومهاجم الساملية جمعة سعيد  

حارس العربي حميد القالف قاد فريقه الى نصف النهائي  )األزرق.كوم(

احلقان: ثقتنا كبيرة بالعبي »األصفر«

رئيس مجلس إدارة نادي 
الش���يخ خالد  القادسية 
النادي  الفهد من محامي 
احلميدي السبيعي شيكا 
ألفا  مببلغ مليون و862 
و705 دنانير وهو املبلغ 
املس���تحق لألصف���ر عن 
االحتراف اجلزئي ملواسم 
2011 و2012 و2013 والذي 
كس���به النادي من خالل 
قضيت���ه املرفوعة على 
العامة للش���باب  الهيئة 

والرياضة.
بدوره، ش���كر الشيخ 
الفه���د احملام���ي  خال���د 
الس���بيعي على املجهود 
الذي قام به خالل الفترة 
املاضية السترجاع حقوق 
نادي القادسية عبر ساحة 
القضاء التي أعادت لكل ذي 
حق حقه، مؤكدا ان املبلغ 
سيدخل حس���اب النادي 
خالل 3 أي���ام على األقل 
ليصرف حسب املستحقات 
احملددة في مجرى القضية، 
حيث يعود معظم املبلغ 
الى االحتراف اجلزئي عن 

املواسم ال� 3 املاضية.
من جهته، قال السبيعي 
ان القادسية كان املتضرر 
األكبر نظير التأخير طويل 
األم���د ملبال���غ االحتراف 
اجلزئ���ي، حي���ث حصل 

األصف���ر عل���ى املبال���غ 
املتأخرة من خالل القضية 
املرفوعة على الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
وأضاف السبيعي ان 
اجلزء األكب���ر من املبلغ 
سيعود كمبالغ لالحتراف 
اجلزئ���ي لالعبني إضافة 
الى تس���ديد مستحقات 
س���ابقة، مؤكدا ان جميع 
احلق���وق محفوظ���ة في 
األصف���ر، حيث س���يتم 
املبالغ املستحقة  صرف 
في الوقت الذي س���تبقى 
األزمة املالية لدى خزينة 
األصفر مقابل املصروفات 
الكثي���رة واملتعددة مبا 
مينح األندي���ة احلق في 
امليزانية  املطالبة بزيادة 
الس���نوية املستحقة لها 
من قب���ل اجلهات املعنية 
في ظل االحتياج الواضح 
الرياضي للدعم  للقطاع 
امل���ادي بش���كل أكبر مبا 
يعود بالفائدة على تقدم 
وتطور احلركة الرياضية 
والش���بابية التي ترتبط 
ارتباطا مباشرا بقيمة الدعم 
املمن���وح لألندية  املادي 
واالحتادات من قبل اجلهات 
احلكومية املسؤولة عن 
القنوات  الرياضة حسب 

الرسمية.

مبارك الخالدي

أشاد مدير فريق القادسية 
عبداهلل احلقان بالفوز الذي 
حقق����ه الفريق األصفر على 
الساملية بنتيجة 2-1 مساء 
الى  أم����س وتأهله  أول من 
النهائي لكأس  الدور نصف 
ولي العهد. وقال احلقان إن 
األصف����ر تغلب على ظروفه 
القهري����ة ومتكن من جتاوز 
خصم قوي بحجم »السماوي« 

وجنومه الكبار.
وأض����اف: »ال����كل يعلم 
القادس����ية يعان����ي من  أن 
كث����رة اإلصاب����ات وحاالت 
اإلرهاق التي أصابت العبيه 
الى  وخصوص����ا املنضمني 
األزرق وجنح اجلهاز الفني 
في اختيار التشكيلة املناسبة 
لتعويض غي����اب املصابني 
وقدمنا الشوط األول مبستوى 
مميز، حيث وصلنا الى مرمى 
الساملية أكثر من مرة وجنحنا 
في التس����جيل وفي الشوط 
الثاني حتم����ل دفاع الفريق 
عبء املب����اراة وكانت لدينا 
الثقة في عودتنا الى املباراة 

بفضل خبرة الالعبني«.

إستالم الشيك

عل���ى صعي���د آخر، 
تسلم مساء أول من أمس 

حاف���ظ املتس���ابق تركي 
احلميدي على لقبه في بطولة 
العالم للس���رعة ال���� »برو.
مود« في الوالي���ات املتحدة 
األميركية بإحرازه لقب فئة 
)آوت.لو.برمود( إثر منافسة 
قوية مع أفضل السائقني في 

العالم.
وقال رئيس جلنة ال� »دراغ.

ريس« في نادي باسل السالم 
الصباح لس���باق السيارات 
الش���يخ  النارية  والدراجات 
دعي���ج الفهد ل���� »كونا« إن 
اإلجناز الذي حققه املتسابق 
احلميدي في ه���ذه البطولة 
العاملية الت���ي أقيمت بوالية 
الس فيغ���اس »مفخرة لكل 
النادي وللكويت  منتس���بي 
بصورة عامة«. وأضاف الشيخ 
دعيج الفهد الذي يرأس فريق 
)كيو.80( الذي ينتسب إليه 
احلمي���دي أن هذا اإلجناز لم 
يأت بس���هولة أبدا إمنا جاء 
ثمرة مجهودات واضحة من 
قبل اجلميع »الذين حرصوا 
على تشريف سمعة الكويت 
في هذا احملفل العاملي الكبير 
في رياضة احملركات وبالفعل 
كان لهم ما أرادوا«. وأعرب عن 
األمل في أن يواصل املتسابقون 
ف���ي رياض���ة  الكويتي���ون 
احملركات تقدمي مس���تويات 
طيبة خالل مش���اركتهم في 
مختلف البطوالت اخلارجية 
ليعكسوا واقع ما وصل إليه 
املتسابق تركي احلميدي من 
إعداد وجتهيز يضاهي نظراءه 

في مختلف الدول.

أطلق مركز عبداهلل السالم 
إلعداد القادة التابع للهيئة العامة 
للشباب والرياضة دورة تدريبية 
لصق���ل خبرات مدرب���ي لعبة 
الكراتيه، ومتتد الدورة من 24 
إلى 27 اجلاري، حيث يحاضر بها 
احلكم الدولي ومدرب املنتخب 
اإليطالي ديڤيد بنيتيللو وهو 
أيضا عضو جلنة شؤون الالعبني 

في االحتاد الدولي للعبة.
كما يحاضر بها احلكم الدولي 
محمد صادق عضو جلنة حكام 
االحتاد اآلسيوي للكراتيه واملدرب 
واملدير الفني في احتاد الكراتيه، 
وقد شهدت الدورة إقباال في عدد 
الدارسني فبلغ عدد منتسبيها 
35 دارسا ودارسة. وقد افتتح 
الدورة مدير مركز عبداهلل السالم 
محمود أبل بحضور نائبه عدنان 
أبل ونائب رئيس مجلس إدارة 
احتاد الكراتيه مناحي الفضلي 
وأمني الس���ر الع���ام باالحتاد 
عماد بهبهاني. حيث رحب أبل 
بالدارسني وباحملاضرين، متمنيا 
لهم التوفيق ونقل لهم حتيات 
ودعم رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة واملدير 
العام الش���يخ أحم���د املنصور 
ونائبه عن قطاع الرياضة أحمد 

اخلزعل.

وصل رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم الش����يخ سلمان بن 
إبراهيم إلى العاصمة الفلبينية 
ماني����ال التي ستش����هد خالل 
األيام املقبلة زخما واسعا من 
االجتماعات والفعاليات اآلسيوية 
املتعددة وفي مقدمتها االحتفال 
الكبير مبناسبة مرور 60 عاما 

على تأسيس االحتاد القاري.
ويفتتح الشيخ سلمان بن 
إبراهيم ف����ي مانيال اجتماعات 
جلان االحتاد اآلس����يوي التي 
س����تنطلق يوم غ����د اخلميس 
باجتم����اع اللجن����ة القانونية، 
واللجنة املالية، وتتواصل يوم 
اجلمعة املقبل باجتماعات جلنة 
التدقيق، واللجنة املنظمة لكأس 
آسيا 2015، وجلنة االنضباط، 
وجلن����ة املس����ابقات، وجلنة 

االنتخابات.
كما يترأس رئيس االحتاد 
اآلس����يوي يوم السبت املقبل 
اجتم����اع املكت����ب التنفي����ذي 
لالحتاد الذي سيناقش العديد 
من القضايا املرتبطة مبسيرة 
كرة القدم اآلسيوية وسيتخذ 

خاللها القرارات املناسبة.
ويحضر الشيخ سلمان بن 
إبراهيم صباح يوم األحد املقبل 
حفل وضع حجر األساس ملشروع 
الهدف في االحتاد الفلبيني لكرة 
القدم والذي سيجري بحضور 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 

السويسري جوزيف بالتر.

احلميدي يحافظ 
على لقب بطولة العالم

 في الـ »دراغ.ريس«

»الهيئة« تقيم دورة 
تدريبية حلكام 

الكراتيه

بن إبراهيم يفتتح 
اجتماعات االحتاد 

اآلسيوي غداً

5000 دينار من الكاظمي
لالعبي العربي بعد تخطي كاظمة

مبارك الخالدي

قّدم رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي مكافأة 
مالي���ة مقدارها 5000 دينار لالعب���ي األخضر عقب الفوز على 
كاظمة بركالت الترجيح 5-4 وتأهله الى الدور نصف النهائي 

من بطولة كأس ولي العهد.
وأثنى الكاظمي على الروح العالية لالعبني في كلمة وجهها 
لهم في غرفة تبديل املالبس، وقال: »أشكركم على األداء العالي 
والروح القتالية التي أظهرمتوها خالل املباراة«. وأضاف الكاظمي: 
ان جماهير األخضر دائما ما تنتظر منكم حتقيق االنتصارات في 
مختلف البطوالت وثقتنا فيكم كبيرة للتغلب على كل الظروف. 
وأشار رئيس النادي العربي الى ان ما يثلج صدورنا كإداريني 
هو االلتزام بتعليمات اجلهازين اإلداري والفني وروح التعاون 
م���ن اجلميع، الفتا الى أن املكافأة س���تتضاعف في حالة الفوز 
عل���ى الكويت في احملطة املقبلة من بطولة الدوري واملقرر لها 
بعد غد اجلمعة. ومن جهته، ثمن قائد »األخضر« محمد جراغ 
دع���م الكاظمي وقال: »نيابة عن زمالئي نش���كركم على دعمكم 
الكبي���ر للفريق والالعبني«، الفتا ال���ى ان العبي األخضر على 
قلب واحد ويسعون ملواصلة العروض القوية وحتقيق األلقاب 
التي ينتظرها اجلمهور العرباوي. بدوره، اعتبر مدرب الفريق 
العرب���اوي، الصربي بوريس بونياك، ان الف���وز مهم في هذه 
املرحلة وقال: ال شك ان الكل تأثر بفترة التوقف القسري والتي 
أدت الى تراجع في املستويات البدنية والذهنية لكل الالعبني، 
مشيرا الى تراجع املستوى الفني ايضا في املباراة التي جمعت 

القادسية والساملية.
وأضاف بوني���اك: من املهم ان يظل العبو الفريق العرباوي 
محافظني على ثقافة الف���وز واالنتصارات في املباريات املقبلة 
وهو ما سيمنحنا الدافع للحفاظ على مواقعنا سواء في الدوري 
او بطولتي الكأس، مشيرا الى ان الروح العالية لالعبني والدعم 
اجلماهيري الكبير واملواقف اإليجابية ملجلس اإلدارة من العوامل 
املهمة والرئيس���ية لتفوق العربي حتى يستمر هذا التناغم في 

املباريات املقبلة.

عقب الفوز على الساملية والتأهل إلى نصف نهائي كأس ولي العهد

القادسية يتسلم 
شيك االحتراف 

اجلزئي
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»األخضر« و»العنابي«..
 التاريخ يعيد نفسه بعد 12 عاماً

يعيد التاريخ نفسه اليوم 
في مباراة القمة بني منتخبي 
الس���عودية وقطر بنهائي 
دورة كأس اخللي���ج ال� 22 
لكرة القدم في الرياض بعد 
12 عاما على سيناريو مشابه 
توج عل���ى أثره »األخضر« 
بط���ا ل���� »خليج���ي 15«. 
النسخة اخلامسة  وأقيمت 
عشرة على ستاد امللك فهد 
الدول���ي بالري���اض، حيث 
الي���وم، ولكن  يقام نهائي 
الواحد قبل  ال���دور  بنظام 
الدورة  اليمن )في  انضمام 
التالية بالكويت عام 2003( 
وعودة العراق )في خليجي 
17 بقطر عام 2004(. وجمعت 
التي كانت  املباراة األخيرة 
مبنزلة النهائي بني منتخبي 
السعودية وقطر، وكان يكفي 
األخير التعادل إلحراز اللقب 
وهو تقدم بهدف حتى ربع 
الساعة األخير قبل أن يسجل 
أصح���اب األرض 3 أهداف 

ويتوجوا بالكأس.
الثان���ي  اللق���ب  وكان 
دورات  ف���ي  للس���عودية 
كأس اخلليج بعد األول في 
»خليجي 12« باإلمارات عام 
1994، وقب���ل »خليجي 16« 

بالكويت في 2003.
ل���م يذق  وم���ن حينها 
الكويت���ي طعم  املنتخ���ب 
التتوي���ج، لي���س فقط في 
بطولة اخللي���ج، بل ايضا 
في كأس آس���يا التي شكل 
لنحو عقدين من الزمن أحد 

أعمدتها.
ولكن »األخضر« وصل 

الهولندي  السعودي فيها، 
فرانك راي���كارد، الذي أقيل 
بعد اخلروج من الدور األول 
ليتبني الحقا دفع مبالغ طائلة 
وصلت الى نحو 90 مليون 
ريال )نحو 24 مليون دوالر( 

إللغاء عقده.
والتذكير برايكارد يقود 
الى تس���ليط الضوء على 
امل���درب احلالي االس���باني 
خوان لوبيز كارو الذي قاد 
املنتخب الى نهائيات كأس 
آسيا في أستراليا مطلع 2015، 
والى نهائي الدورة اخلليجية، 
وبرغم ذلك فإنه تعرض الى 
انتق���ادات الذعة الى حد ان 
بعض الصحف السعودية 

الى املباراة النهائية مرتني في 
اآلونة األخيرة، في »خليجي 
20« بعدن عام 2010 قبل ان 
الكويت بهدف  أمام  يخسر 
بعد التمديد، و»خليجي 19« 
بعمان ع���ام 2009 قبل ان 
يخسر أمام أصحاب األرض 

بهدف ايضا.
الدورة  لكن نتائجه في 
املاضي���ة بالبحرين مطلع 
2013 كانت سيئة، حيث خرج 
من الدور األول بخس���ارته 
العراق 0-2 والكويت  أمام 
0-1، وفوز وحيد على اليمن 

.0-2
وأحدثت هذه الدورة ضجة 
كبيرة تتعلق مبدرب املنتخب 

حتدثت عن إقالته بعد التعادل 
في مباراة االفتتاح مع قطر 
1-1، قبل ان يضطر رئيس 
االحتاد السعودي احمد عيد 

الى تأكيد الثقة به.
ولم يسلم لوبيز كارو من 
االنتقادات حتى مع حتسن 
أداء »األخضر« ووصوله الى 
نهائي »خليجي 22«، وإذا لم 
يتحدث البعض عن النتائج، 
الى أخطاء  فإنهم يشيرون 
في اختيار التشكيلة أو في 

التبديات.
في املقابل، فإن املنتخب 
القطري الذي لم يحقق نتائج 
جيدة في الدورات السابقة، 
دخل الدورة احلالية مرشحا 

قياس���ا بأدائه في املباريات 
الودية التي تغلب فيها على 
عدد من املنتخبات اجليدة 

كأستراليا وأوزبكستان.
القطري  املنتخ���ب  وبدأ 
رحل���ة البحث ع���ن اللقب 
الثالث ف���ي دورات اخلليج 
بعد »خليجي 11« عام 1992 
و»خليجي 17« عام 2004 على 
أرضه بتعادل مع السعودية 
بهدف لكل منهما بعد عرض 
جيد كان فيه األفضل واألقرب 

للفوز.
العنابي فش���ل في  لكن 
حتقي���ق الفوز ف���ي الدور 
األول وتأهل جامعا 3 نقاط 
فقط بعد تعادلني آخرين مع 

اليمن والبحرين س���لبا، ما 
أثار انتق���ادات كبيرة حول 
العقم الهجومي الذي اعترف 
به املدرب اجلزائري جمال 
بلماض���ي بقول���ه صراحة 
»نحصل على فرص كثيرة 
ولك���ن مش���كلتنا أنن���ا ال 
نتمكن من التس���جيل«. إال 
انتظر  القطري  املنتخب  ان 
النهائي  الدور نصف  حتى 
لكي يظهر إمكاناته الهجومية 
بتسجيله 3 أهداف في مرمى 
العماني في نتيجة  نظيره 
الفتة خصوص���ا بعد فوز 
األخير الكاسح على الكويت 
بخماسية نظيفة في اجلولة 

األخيرة من الدور األول.
وتألق في نصف النهائي 
أكثر من العب كمشعل عبداهلل 
واس���ماعيل محم���د وعلي 
اسد الذي دخل في الشوط 
الثاني ب���دال من خوخي بو 
عام وسجل الهدفني الثاني 

والثالث.
ولفت أس���د علي إلى أن 
جمال بلماضي أخبره قبل 
املباراة بأن وقت���ه للتألق 
ق���د ح���ان وهو م���ا حدث 
بالفعل بتسجيله هدفني في 
مرمى احلارس الكبير علي 

احلبسي.
وتابع أسد علي: »املنتخب 
ان���ه قوي  أثبت  القط���ري 
وقادر على حتقيق الفوز في 
البطولة، والفوز على املنتخب 
العماني الفائز على الكويت 
ب� 5 أهداف يؤكد ان العنابي 
فريق منافس على اللقب ولم 

يأت فقط للمشاركة«.

لوبيز: تفاصيل صغيرة 
ستحسم النهائي

اعتبر مدرب منتخب السعودية لكرة القدم االسباني 
خوان لوبيز كارو ان تفاصيل صغيرة ستحسم املباراة 
النهائية ل� »خليجي22« مع املنتخب القطري اليوم وأن 

هدفه إحراز لقب البطولة.
وقال لوبيز كارو: »املباراة النهائية ستكون صعبة 
جدا وس���تتميز بالندية، وبالنس���بة الى فريقنا فإنه 
سيكون ملزما بتقدمي كل ما لديه من اجل حسم النزاالت 
الثنائية، فاملباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة حتدد 

نتيجتها«.
وتاب���ع: لدينا ثقة كبيرة باعبين���ا لتقدمي مباراة 
كبي���رة، وأمتنى ان نوفق في حتقي���ق هدفنا بإحراز 
اللقب وإسعاد اجلميع، فاألهم بالنسبة لي هو حتقيق 

الهدف أي احراز الكأس.
وحتدث مجددا عن االنتقادات التي تواجهه بقوله: 
»سبق وفي مرات عدة ان قلت إنني ال افكر في مستقبلي 
اآلن، فما يش���غلني حاليا هو مساعدة فريقي والقيام 
بعملي بأفضل ما ميكن، ولذلك سأحاول القيام مبا هو 
افضل للكرة السعودية والاعبني ولألشخاص الذين 

وضعوا ثقتهم بي«.
وأوض���ح لوبيز كارو: »املب���اراة نهائية ويجب ان 
نتعامل معها بطريقة خاصة، فاجلانب النفسي مهم جدا 
في مثل هذه املباريات، ال بل ان كل العوامل التكتيكية 
والفنية والبدنية والذهنية ستلعب دورا حاسما فيها«، 
مضيفا: »لقد بذل املنتخب���ان جهودا كبيرة للوصول 
إلى هذه املرحلة، والثقة س���يكون له���ا دورها أيضا، 
فاملباراة تشكل فرصة جيدة جلميع الاعبني للتألق، 
فهم يستحقون املشاركة فيها وكلهم جاهزون، ولكن 

في النهاية هناك 11 العبا فقط ميكنهم ذلك«.

رومونو: نعرف املنتخب 
السعودي جيداً

مرة جديدة يتغيب مدرب منتخب قطر اجلزائري 
جمال بلماضي عن املؤمتر الصحافي، فحضر بدال منه 

مساعده الفرنسي سيرجيو رومونو.
وق���ال رومونو: بذلنا مجه���ودا كبيرا في البطولة 
للوصول إلى النهائي، ففي املباراة األولى واجهنا املنتخب 
السعودي ونحن نعرفه جيدا ومتفائلون ومنلك إمكانية 
إحراز الكأس. وأوضح ستكون املباراة اليوم مختلفة عن 
مباراة االفتتاح، ولكننا تعلمنا مما حصل معنا، واآلن 
نحن على بعد خطوة من اللقب، ولدينا ثقة بالاعبني 
بالرغم من اننا نعتقد ان املنتخب السعودي افضل منا 
وهو املرشح األول للكأس ألنه يلعب على ارضه وبني 
جمهوره، مضيفا واجهنا املنتخب السعودي في املباراة 
االفتتاحية، وقد تلقينا هدفا في الشوط األول ثم جنحنا 
في ادراك التعادل في الشوط الثاني، وبالتالي نعرف 

قدراتنا، واسلوبنا لن يشهد تغييرا كبيرا.
 وعن عدم حتقي���ق منتخب قطر اكثر من فوز في 
البطول���ة حتى اآلن، قال: منتخب قطر ش���اب تنقص 
العبي���ه اخلبرة، لقد وصل إلى نصف النهائي ومتكن 
فيه من حتقيق الفوز، قد نكون لم نسجل الكثير من 
األهداف ولكننا نثق ف���ي الاعبني لتقدمي األفضل في 

املباراة النهائية.

فيما يلي نتائج اللقاءات السابقة بني منتخبي السعودية 
وقطر في دورات كأس اخلليج لكرة القدم )فازت السعودية 

10 مرات، وقطر مرتني، وتعادلتا 8 مرات(:
٭ الدورة األولى )البحرين 1970(: تعادلتا 1-1

٭ الدورة الثانية )السعودية 1972(: فازت السعودية 0-4
٭ الدورة الثالثة )الكويت 1974(: فازت السعودية 2-0 في 

الدور األول، ثم 3-1 في نصف النهائي
٭ الدورة الرابعة )قطر 1976(: فازت قطر 0-1

٭ الدورة اخلامسة )العراق 1979(: فازت السعودية 0-7
٭ الدورة السادسة )اإلمارات 1982(: فات السعودية 0-1

٭ الدورة السابعة )عمان 1984(: فازت قطر 1-2
٭ الدورة الثامنة )البحرين 1986(: فازت السعودية 0-2

٭ الدورة التاسعة )السعودية 1988(: فازت السعودية 0-1
٭ الدورة العاشرة )الكويت 1990(: لم تشارك السعودية

٭ الدورة احلادية عشرة )قطر 1992(: فازت السعودية 0-1
٭ الدورة الثانية عشرة )اإلمارات 1994(: فازت السعودية 

1-2
٭ الدورة الثالثة عشرة )عمان 1996(: تعادلتا 2-2

٭ الدورة الرابعة عشرة )البحرين 1998(: تعادلتا 0-0
٭ الدورة اخلامسة عشرة )السعودية 2002(: فازت 

السعودية 1-3
٭ الدورة السادسة عشرة )الكويت 2003(: تعادلتا 0-0

٭ الدورة السابعة عشرة )قطر 2004(: لم تلتقيا
٭ الدورة الثامنة عشرة )أبو ظبي 2007(: تعادلتا 1-1

٭ الدورة التاسعة عشرة )اإلمارات 2009(: تعادلتا 0-0
٭ الدورة العشرون )اليمن 2010(: تعادلتا 1-1

٭ الدورة احلادية والعشرون )املنامة 2013(: لم تلتقيا
٭ الدورة الثانية والعشرون )السعودية 2014(: تعادلتا 1-1

تاريخ لقاءات السعودية وقطر في »كأس اخلليج«
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