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العمير: مخاوف فقدان حصة »أوپيك« السوقية دفعتنا إلى اإلبقاء على اإلنتاج

النفط الكويتي دون 70 دوالراً ألول مرة منذ 2010

بريطانيا والنمسا متددان
 تأشيرات العالج لـ»الكويتيني«

عبد الكريم العبد اهلل

وافقت اململكة املتح���دة »بريطانيا« 
والنمسا على متديد تأشيرات املواطنني 
الكويتيني الذين يتلقون العالج الطبي 

في هاتني الدولتني.
مص���ادر صحية مطلع���ة، أكدت في 
تصري���ح خاص ل�»األنب���اء« أن اململكة 
املتح���دة »بريطانيا« وافقت على متديد 

تأشيرات املواطنني الزوار القادمني للعالج 
على نفقتهم اخلاصة بش���رط ان تكون 
لديهم اثباتات تفي���د بأن فترة عالجهم 
ستكون اطول من 6 اشهر، مبينة انه في 
حال ثبوت ذلك س���يتم منحهم تأشيرة 
جديدة مدتها 11 ش���هرا، مشيرة الى أنه 
في حال لم تكف هذه الفترة الس���تكمال 
العالج فمن املمكن طلب متديد االقامة في 
حال وجود تاريخ واضح إلنهاء العالج 

الطبي. وأفادت املصادر بأنه بالنس���بة 
للنمسا وافقت السفارة لدى الكويت على 
اصدار تأشيرة من النوع D، والتي تصل 
مدتها الى 6 اشهر للمواطنني الراغبني في 
الس���فر الى هناك لتلقي العالج الطبي، 
بدال من التأشيرة العادية التي تصل الى 
90 يوما، مؤكدة أن هذه التأشيرة متنح 
من س���فارة النمسا لدى البالد، ويتعذر 

متديدها في النمسا.

أحمد مغربي 

في أول رد فعل على قرار 
منظمة الدول املصدرة للنفط 
»أوپيك« اإلبقاء على سقف 
إنتاجها دون تغيير، انخفض 
سعر برميل النفط الكويتي 
دون 70 دوالرا ألول مرة منذ 
4 أعوام ونصف العام )يونيو 
2010(. ووفقا للسعر املعلن 
من مؤسسة البترول الكويتية 
أم����س، بلغ س����عر البرميل 
69.89 دوالرا هابطا دوالرين 
مقارنة ب� 71.92 دوالرا يوم 
املاض����ي. وعامليا،  االربعاء 
استوعبت اسواق النفط قرار 
»أوپيك«، إذ تراجعت عقود 
خام برنت 68 سنتا إلى 71.9 

دوالرا للبرمي����ل مقارنة مع 
هبوط 3 دوالرات عقب قرار 
»أوپيك«، مسجلة أمس أدنى 
مستوى لها منذ يوليو 2010، 
حسب »رويترز«، وهبطت 
عقود اخلام األميركي اخلفيف 
لتسليم يناير في التعامالت 
اآلسيوية إلى 67.75 دوالرا 
للبرميل بانخفاض نح����و 
6 دوالرات تقريبا عن سعر 

التسوية األربعاء املاضي.
ونقلت »أ.ف.پ« أن وزير 
النفط د.علي العمير صرح بأن 
ق���رار منظمة الدول املصدرة 
للنفط »اوپيك« إبقاء س���قف 
اإلنتاج من دون تغيير على 
الرغم من العرض الفائض جاء 
بس���بب مخاوف الكارتل من 

فقدان حصته في السوق.
وأضاف العمير: »اي خفض 
ميكن ان يعوضه )منتجون( 
آخرون موجودون في السوق«. 
وأكد العمي���ر ان »أوپيك لن 
تقبل بعد اليوم بتحمل العبء 
اإلضافي خلفض اإلنتاج، بينما 
يس���ارع آخرون إل���ى زيادة 

إنتاجهم«.
من جهة ثاني���ة، أظهرت 
حسابات »رويترز« أن سعر 
البيع الرسمي لنفط عمان اخلام 
للشحن في يناير سينخفض 
8.72 دوالرات إلى 78.24 دوالرا 
للبرميل، وهو مؤشر لألسعار 
اآلجلة التي قد متنى بها نفوط 

اخلليج األخرى. 
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برنت

غرب تكساس المرجعي

المصادر� بيانات الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس الاقتصادية� بورصة نيويورك للتبادل التجاري� �انتركونتيننتال اكستشاينج�

اسعار النفط تواصل تراجعها
سعر برميل نفط برنت �لندن� وبرميل نفط غرب تكساس المرجعي �نيويورك� بالدولار

اوبك تقرر االبقاء عىل سقف انتاجها دون تغي	

   رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع رئيس الوزراء االيطالي ماتييو رينتسي 
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الغامن: رئيس وزراء إيطاليا أكد 
أهمية العالقة مع الكويت  واهتمام 

من اجلانب اإليطالي بتوثيق وتطوير 
العالقات املشتركة
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صورة جماعية مع الطلبة املكرمني

)أحمد علي( علي الشمري متوسطا املكرمات 

»نفط اخلليج« كرّمت الطلبة املتفوقني واألمهات املثاليات

الشمري: تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم 
تؤسس جيالً واعياً قادراً على حتمل املسؤولية

لميس بالل 

التنفيذي  الرئي����س  أكد 
للش����ركة الكويتي����ة لنفط 
اخلليج علي الشمري على 
اخالص االمه����ات املثاليات 
الفطري  اداء واجبه����ن  في 
والتربوي على الوجه األكمل. 
وقال الشمري في كلمة خالل 
حفل أقامته الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج مس����اء أمس 
األول لتكرمي الطلبة املتفوقني 

من أبناء العاملني واألمهات 
املثاليات في مختلف املراحل 
التعليمية إن الشركة حترص 
على تكرمي أبنائها وأمهاتهم 
املثاليات س����نويا تقديرا ملا 
يبذلن����ه من جهود مخلصة 
في تربية ابنائهن والشد على 
ايديهم ما اثمر تفوقا دراسيا 

وجناحا باهرا. 
»الوص����ول  وأض����اف 
للمقدمة ليس على املستوى 
العلمي فحسب، بل ان تعملوا 

ايضا عل����ى تنمية قدراتكم 
اكثر من  ف����ي  ومهاراتك����م 
مجال مثل ممارسة الرياضة 
الثقافية  وزيادة احلصيلة 
واملعلوماتية، فإن حصيلة 
تل����ك االمور من ش����أنها أن 
تؤس����س جيال واعيا قادرا 
على حمل مس����ؤولية بناء 

وطن ورفعته«.
وفي نهاي����ة احلفل وزع 
التنفيذي للشركة  الرئيس 

اجلوائز على املتفوقني.

د.عبداهلل املعتوق

د.بدر األنصاري

اللقاء تطرق إلى أزمة الالجئني السوريني التي تدخل عامها الرابع

املعتوق: الهيئة اخليرية بصدد إبرام شراكة مع جلنة 
الصليب األحمر لتنسيق التعاون في القضايا اإلنسانية

 اجلامعة األميركية للعلوم الطبية 
تقيم غداً لقاء تنويرياً للطلبة وأولياء أمورهم

جنيڤ � كونا: أكد املستشار 
بالديوان األمي����ري ورئيس 
الهيئ����ة اخليرية اإلس����المية 
العاملي����ة ومبع����وث األم����ني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية د.عبداهلل املعتوق 
ان »الهيئة اخليرية اإلسالمية 
بصدد ابرام اتفاقية ش����راكة 
الدولية للصليب  اللجنة  مع 
األحمر لتنسيق التعاون بني 
اجلانبني في القضايا االنسانية 

ذات االهتمام املشترك«. 
 واض����اف د.املعتوق في 
تصريح ل�»كونا« عقب اجتماع 
م����ع رئيس اللجن����ة الدولية 
للصليب األحمر بيتر ماورر 
ان الهيئة تعمل في العديد من 
دول العال����م التي يوجد فيها 
أعضاء اللجنة الدولية ولذا فان 
توحيد اجلهود بني اجلانبني 
يصب في صالح خدمة ضحايا 

الكوارث اإلنسانية. 
 واش����ار الى ان اللقاء قد 
تناول أيضا قضايا س����اخنة 
الس����يما م����ا يتعل����ق بأزمة 
الالجئني السوريني التي تدخل 
عامها الرابع وال نرى بصيصا 

تقي����م اجلامعة األميركية 
الطبية لقاء تنويريا  للعلوم 
للطلبة وأولياء أمورهم األحد 
املقب����ل. وذكر رئيس مجلس 
أمناء اجلامعة د.بدر األنصاري 
ان »اللقاء جزء من التواصل 
املستمر الذي حترص اجلامعة 
الطلب����ة وأولياء  عليه م����ع 
أمورهم، حيث يتم تزويدهم 
بكل ما هو جديد عن اجلامعة 
وموعد بدء الدراسة فيها وما 
توفره لهم من فرص تعليمية 

راقية ومتطورة«.
وأشار د.األنصاري الى ان 
»اجلامعة طرحت على موقعها 
الطال����ب املتوقع  اس����تبيان 

حلل سياس����ي لها.  وأوضح 
ان ما يزي����د األوضاع تفاقما 
هو وص����ول عدد املتضررين 
من األزمة ال����ى ما يزيد على 
11 مليون س����وري بني الجئ 
في دول اجلوار ومش����رد في 
الداخ����ل يعانون من قس����وة 
الشتاء في ظروف معيشية غير 
إنسانية على اإلطالق ما يجعل 
املنظمات اإلنس����انية تسابق 
الزمن للتعامل مع تلك املعاناة 
اليومية.   وأضاف ان املشاورات 
تناولت أيضا األوضاع في دول 
مشوبة بالتوترات مثل العراق 
الوس����طى  واليمن وافريقيا 
وامكانية التعامل مع األوضاع 
هناك واالحتماالت املستقبلية 
لتط����ورات األوض����اع هناك 
وكيفية االس����تجابة العاجلة 
للمشكالت احمللية السيما بني 
اكثر الفئات املجتمعية ضعفا 
مثل النساء واألطفال والكهول 
وذوي االحتياجات اخلاصة. 
 ولف����ت د.املعتوق الى ان 
ه����ذه املباحثات هي جزء من 
املانحني  التمهيد ملؤمتر كبار 
الذي تستضيفه الكويت على 

لاللتحاق باجلامعة في دراسة 
طب األس����نان والصيدلة منذ 
شهرين حيث سجل فيه عدد 

من الطلبة والطالبات«.
وق����ال د.األنص����اري ان 
»ه����ذه هي الدفعة األولى ومت 
اس����تدعاؤهم من قبل قس����م 
العالقات العامه في اجلامعة«، 
مبين����ا ان »دفعات أخرى من 
الطلبة سيتصل بهم الحقا«.

وأشار د.األنصاري الى ان 
»اللقاء التنويري يتناول شرح 
البرامج املختلفة املرخصة في 
اجلامعة للدراسه وكذلك نبذة 
عن اجلوانب املختلفة لألنشطة 
اجلامعية ومراحلها التعليمية 

فترات زمنية كل ثالثة اشهر 
بحضور 13 دول����ة خليجية 
وغربي����ة مصنفة كأكبر دول 
مانحة للعمليات اإلنس����انية 
السيما تلك املخصصة لضحايا 

األزمة السورية. 
 م����ن جانبه اعرب رئيس 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بيتر ماورر ل�»كونا« عن ثقته 
في تواف����ق اآلراء مع الهيئة 
اخليرية اإلس����المية العاملية 
وأيضا مع الكويت في املخاطر 
احمليطة باألوضاع اإلنسانية 
في املنطقة والتي تتفاقم من 
يوم الى آخر م����ع محدودية 

اإلمكانيات املتاحة. 
ان  إلى   وأش����ار م����اورر 
الكويت  الى  املقبل����ة  زيارته 
التي ميكن  الطرق  ستتناول 
من خاللها اس����تمرار حتفيز 
الدول املانحة ليس فقط على 
مواصلة تعهداتها باستمرار 
العمليات اإلنسانية في  دعم 
س����ورية بل أيضا زيادة تلك 
التعه����دات مبا يتناس����ب مع 
زيادة وتي����رة األزمة وتفاقم 

تداعياتها.

احلالية والالحقة«.
وأضاف: »ان اللقاء سيتناول 
ايضا االس����تعدادات احلالية 
اجلاهزة لبدء الدراسة ونظم 
التكنولوجي����ا في املعلومات 
التي ستقدم للرقي مبستوى 
الطالب والوصول الى املستوى 

العاملي في التعليم«.
وذك���ر د.األنص���اري ان 
»اجلامع���ة حرص���ت على 
اس���تقدام افضل األس���اتذة 
واملدرس���ني للمرحلة األولى 
من التدري���س وتعاقدت مع 
جهات مختلفة لتأمني االعتماد 
األكادميي واملستوى العلمي 

املطلوب«.
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اخلالد يترأس وفد الكويت
في اجتماع مجلس  اجلامعة العربية بالقاهرة

يترأس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد وفد الكويت املشارك في اجتماع مجلس 
جامعة الدول العربية على املس��توى الوزاري في دورته غير 
العادية في القاهرة. كما س��يترأس الشيخ صباح اخلالد الذي 
يغادر البالد اليوم السبت الى مصر اجتماع جلنة مبادرة السالم 
العربية على املستوى الوزاري الذي سيعقد على هامش اجتماع 
مجلس اجلامعة بحضور رئيس دولة فلسطني محمود عباس 

الستعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية واملمارسات 
اإلسرائيلية في القدس الشريف. يضم الوفد املشارك مدير إدارة 
مكت��ب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومدير إدارة الوطن العربي 
الس��فير عبداحلميد علي الفيلكاوي ومندوب الكويت الدائم 
لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز الديحاني وعددا من 

كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ صباح اخلالد

مبشاركة منتسبني من احلرس األميري واحلرس الوطني البحريني

كتائب التعزيز في احلرس الوطني احتفلت بتخريج ثالث دورات

إط���ار اهتمام  احلديثة في 
العلي���ا للحرس  القي���ادة 
الوطني بدفع عجلة التحديث 
ف���ي التس���ليح والتدريب 
ومواكب���ة كل جدي���د ف���ي 

املؤسسات العسكرية.
شهد حفل التخريج ركن 

أول كتيبة األمن الداخلي املقدم 
الركن جراح فهد ناصر، وآمر 
الثانية  كتيبة املشاة اآللية 
الدبوس،  الرائد خليفة بدر 
الرائد  وركن متابع���ة فنية 
مشاري سامي الدخيل وعدد 

من الضباط.

املعلومة والعمل بها للوصول 
ألعلى درج���ات اجلهوزية 
القتالية وتنفيذ جميع املهام 

بشكل متقن.
ونوه بالتط���ور الكبير 
الذي شهدته كتائب التعزيز 
في إدخال اآلليات واألسلحة 

ش���هدت كتائب التعزيز 
في قيادة الشؤون العسكرية 
باحل���رس الوطني تخريج 
ث���اث دورات، وهي: رامي 
مدفع 25، س���ياقة وصيانة 
آلية الهم���ر، واحلبال وفن 
استخدام العقد التأسيسية، 
والتي شارك فيها منتسبون 
من احلرس األميري واحلرس 

الوطني البحريني.
وق���ال رك���ن عملي���ات 
وتدريب الشؤون العسكرية 
العقيد الركن سالم املسيطير 
التخري���ج  خ���ال حف���ل 
ال���دورات حتقق  ان ه���ذه 
األهداف التشغيلية للخطة 
االستراتيجية التي تهدف الى 
االرتقاء مبنظومة احلرس 
الوطن���ي األمنية واالدارية 

والفنية بكفاءة واقتدار.
وهنأ العقيد الركن سالم 
املس���يطير اخلريجني على 
اجتيازهم الدورات بنجاح، 
مشددا على مواصلة التدريب 
الفني والتخصصي لترسيخ 

لقطة جماعية للخريجني

ستناقش أسس اختيار أفضل مدينة عربية صديقة للبيئة

الكويت تترأس اجتماعات »العربية - األوروبية« للبيئة
ومكانة في الدول العربية. 
 هذا، ويضم وفد الكويت 
كا م���ن رئي���س املنظمة 
د.صالح املزيني وم.محمد 
الرئيس  الس���عيد نائ���ب 
للمشاريع ود.طارق عبيد 
الع���ام وعبدالعزيز  األمني 
الرئيس  العنزي مستشار 
لاستثمارات ورمي الدخيل 

� مكتب االستثمار. 
 كما يض���م وفد اململكة 
العربية السعودية كا من 
الل���واء د.محم���د مصطفى 
الرئيس  اجلهن���ي نائ���ب 
للعاق���ات الدولية واللواء 
د.أنور عشقي مدير مكتب 
املنظمة في السعودية وم.علي 
رض���ا مستش���ار الرئيس 
وحم���زة عون مستش���ار 
الرئي���س وم.فائق محمود 
خياط األمني العام املساعد 
للمراس���م والبروتوك���ول 
ود.اس���امة دنديني وكيل 
مساعد األمني العام للمراسم 
والبروتوك���ول. ومن دولة 
اإلمارات العربية د.حس���ن 

احلوس���ني مدي���ر مكتب 
العربية االوروبية  املنظمة 

للبيئة في اإلمارات. 
ويضم وفد مصر: د.رانيا 
صاح الدين مساعد األمني 
العام للتدري���ب وم.معتز 
عبدالعال الدسوقي � مكتب 
مصر، وحنان محمد املرسي 
فرج مديرة مكتب مس���اعد 
الع���ام للمراس���م  األم���ني 

والبروتوكول في مصر. 
العربي���ة  واملنظم���ة 
األوروبية للبيئة يترأسها 
د.صالح املزينى من الكويت 
وهي منظمة غير حكومية 
مقرها جنيڤ، تعنى بالبيئة، 
وتهتم بنقل التقنية للوطن 
العربي عن طريق االستعانة 
والتقني���ات  باخلب���رات 
األوروبية، وعمل الدراسات 
واألبحاث والتعاون مع جميع 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
بالعال���م العرب���ي، إليجاد 
بيئ���ة عربية نقية تنعكس 
على صحة املواطن العربي 

وحياته.

باململكة العربية السعودية 
والقت االستحسان والترحيب 
من جامع���ة الدول العربية 
العرب، باإلضافة  والوزراء 
إلى خط���ة وجدول األعمال 
وإقرار ميزانية العام القادم 

 .2015
 ص���رح بذل���ك األمني 
العام املس���اعد للمراس���م 
والبروتوك���ول م.فائ���ق 
محمود خياط الذي أكد أن 
املنظمة حاضرة في جميع 
األنشطة املتعلقة بالبيئة في 
الدول العربية واألوروبية 
وأنه سيتم خال االجتماع 
االتفاق على اختيار املمثل 
اإلقليمي للمنظمة في شمال 
أفريقيا واإلعان عن نشاط 
اكادميي���ة التدريب البيئي 
برئاسة األمني العام املساعد 
للبيئة د.رانيا صاح الدين، 
إلى تكرمي املنظمة  مشيرا 
من قب���ل صال���ون غازي 
الدولي بحضور  الثقاف���ي 
الوزراء وكبار الشخصيات 
ملا للمنظمة من إس���هامات 

القاهرة ـ هناء السيد 

الكويت تعقد  برئاس���ة 
العربية األوروبية  املنظمة 
للبيئة االجتماع التشاوري 
لألمان���ة العام���ة للمنظمة 
اململكة  مبشاركة وفود من 
العربية السعودية ودولة 
اإلمارات ولبنان وجمهورية 
مص���ر العربية وذلك مبقر 
األمانة العامة جلامعة الدول 
العربية غدا األحد برئاسة 
رئي���س املنظم���ة د.صالح 
املزين���ي ون���واب الرئيس 
د.محمد اجلهني وم.محمد 
السعيد واألمني العام د.طارق 
عبيد ون���واب االمني العام 
وجميع األعضاء من مختلف 
الدول العربية واألوروبية. 
وسيتم خال االجتماع 
مناقشة بنود وأسس اختيار 
افضل مدينة عربية صديقة 
للبيئة، حيث مت طرح الفكرة 
من جانب املنظمة في اجتماع 
وزراء البيئ���ة العرب الذي 
عقد مؤخرا في مدينة جدة 

م. فائق خياط

قنصلنا في ميالنو التقى مستشارها الثقافي

بوخضور: التواصل الثقافي يوثّق الصداقة والتعاون بني الشعوب
القنصلي����ة  وذك����رت 
العامة أمس في بيان تلقته 
»كونا« ان اجلانبني تطرقا 
الى مش����اركة الكويت في 
معرض »اكس����بو ميانو 
2015« وأهمية هذا احلدث 
إب����راز صورة  العاملي في 
الباد احلضارية وإجنازاتها 
ومس����اهماتها في التعامل 
العاملية  التحدي����ات  م����ع 

الكبرى.
ولف����ت البي����ان الى ان 
املس����ؤولني ناقش����ا سبل 
إبراز إجنازات الكويت من 
خال إطاق حملة إعامية 
تتضمن تنفيذ فعاليات في 
افتتاح  مدينة ميانو قبل 
هذا احلدث العاملي أو خال 

فترة املعرض.

ميانو � كونا: أكد القنصل 
العام للكوي���ت في ميانو 
وشمال إيطاليا عبدالناصر 
التواصل  بوخضور أهمية 
الثقافي واحلضاري والفني 
وفتح آفاق التعاون والتبادل 
الثقاف���ي لتوثي���ق روابط 
الصداق���ة والتع���اون بني 

الشعوب.
جاء ذلك خال لقاء القنصل 
العام للكوي���ت في ميانو 
وشمال ايطاليا مع مستشار 
الثقافة ببلدية ميانو فيليبو 
ديل كورنو في مدينة ميانو 
الليلة قب���ل املاضية، حيث 
العاقات  بحثا سبل تعزيز 
الثقافي���ة وإبراز مش���اركة 
الكويت في معرض اكسبو 

ميانو 2015.
القنصل عبدالناصر بوخضور مع املستشار فيليبو ديل كورنو

)اسامة ابوعطية( د. جمال احلربي ود. سلمان الصباح يتوسطان بعض املشاركني في املؤمتر  

وش���دد على اهمي���ة هذا 
املؤمتر من حي���ث موضوعه 
والبحوث والدراسات املدرجة 
على جدول أعماله ومناقشاته 
التي تعكس اخلبرات املتميزة 
لضيوف املؤمتر من مختلف 

دول العالم.
وب���ني ان ال���وزارة أعطت 
لهذا املوضوع االهتمام الازم 
بخططها وبرامجها للتدريب 
والتعلي���م املس���تمر ودع���م 
أس���طول س���يارات االسعاف 
الطبي���ة  الك���وادر  وتوفي���ر 
والتمريضية والفنية وادخال 
االسعاف اجلوي وتطوير مراكز 

االسعاف.
واكد احلرب���ي على أهمية 
أنها  أقسام احلوادث، معتبرا 
تأتي بعد اإلسعاف والطوارئ 
الطبية، حيث تنقس���م أقسام 
احلوادث الى عدة تخصصات 
طبي���ة منه���ا جراح���ة املخ 
واألعص���اب وجراحة العمود 
البط���ن  الفق���ري وجراح���ة 
واحلروق، الفتا إلى أن هناك 
نقطة مهمة وهي تأهيل املرضي 

بعد احلوادث.
وكشف عن وجود اتفاقية 
م���ع وفد كن���دي بخصوص 
تطوير أقسام احلوادث، مبينا 
أنه سيتم تشكيل جلان فنية 
بذل���ك، عقب موافق���ة وزير 

في كلمته نيابة عن الوزير لدى افتتاح مؤمتر جراحة احلوادث

احلربي: 464 وفاة بسبب احلوادث في الكويت
في 2013 و»الصحة« مهتمة بسياسات اإلنقاذ

الصحة د.علي العبيدي.
وحول اإلس���عاف اجلوي، 
أوضح أنه مت جتهيز مهبط في 
العدان واجلهراء  مستشفيات 
والفرواني���ة، ويجري جتهيز 
مهبط في مستشفيي األميري 
ومب���ارك الكبير، مضيفا: كما 
اجتمعنا مع املسؤولني في إدارة 
املرور في هذا الشأن، وهناك 
اتفاق بخصوص ساعات العمل 
مع الشركة وفي حال الزيادة 

سيتم احتسابها لصاحلهم.
من جهته، قال نائب مدير 
اللجن���ة املنظم���ة للمؤمت���ر 
واستش���اري اجلراح���ة في 
املستشفى األميري د.سلمان 
الصب���اح في كلمت���ه ان طب 
احلوادث والط���وارئ يعتبر 

من اعمدة الطب.
وأوضح ان االحصاءات بينت 
ان حوادث الطرق بالكويت متثل 
هاجسا وطنيا، اذ بلغت نسبة 
الوفيات في االش���هر الثمانية 
االولى من هذا العام 3.11 لكل 
مائة الف مواطن بعدد اجمالي 
333 حالة، مشيرا الى ان النسبة 
في عام 2006 كانت اعلى حيث 

بلغت 5.16. 

حنان عبدالمعبود

أكد وكي���ل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
املساندة د.جمال احلربي اهتمام 
ال���وزارة بتحدي���ث وتطوير 
بروتوكوالت وسياسات االنقاذ 
الس���ريع والتعامل  والتدخل 
بكفاءة مع االصابات الناجتة عن 
احلوادث وفقا ألحدث املعايير 

العاملية.
واضاف د.احلربي � في كلمة 
نيابة عن وزير الصحة د.علي 
العبيدي خال افتتاح »مؤمتر 
الكويت جلراح���ة احلوادث« 
اول من امس في قاعة سلوى 
الصباح � ان املؤمتر يتفق مع 
استراتيجيات وزارة الصحة 
للوقاية والتصدي للحوادث 
ودعم منظومة الطوارئ الطبية 
وجراحة احلوادث، مشيرا الى 
أن من أولويات وزارة الصحة 
تدريب كوادرها الفنية، مضيفا: 
هناك فنيو إس���عاف س���يتم 
تدريبه���م خال ش���هر يناير 
املقبل وملدة 9 أشهر، وسيكون 
التدريب عمليا ونظريا، وطلبت 
من إدارة الطوارئ الطبية البدء 
في هذا العمل، خاصة أن عملية 
التدريب تسهم في رفع الفنيات 

الطبية لديهم.
وقال ان عدد الوفيات بسبب 
حوادث النقل في الكويت بلغ 
464 حال���ة خال ع���ام 2013 
معظمهم من الشباب وهو العدد 
نفسه تقريبا منذ عام 2008، 
في حني بلغ مع���دل الوفيات 
بسبب حوادث الطرق 9.11 لكل 
100 ألف من السكان خال عام 
عام 2013، وهو مؤشر يجب ان 
نتوقف عنده لوضع وحتديث 
االستراتيجيات في مجال تطوير 
منظومة الطوارئ واحلوادث، 
مع التأكيد على تثقيف املجتمع 
حول اس���تخدام حزام األمان 
أثناء  الهاتف  وعدم استخدام 
القيادة وعدم القيادة بش���كل 

د. جمال احلربي متحدثا إلى الزميلة حنان عبداملعبودسريع.

طالبا منهم إعام إدارة الشؤون 
القانونية والتحقيقات مبا مت 
حيال ذلك مشفوعا باملستندات 
التي تفيد طلب اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية للمتابعة مع 

تلك اجلهة.
كم���ا طلب وكي���ل وزارة 
الصح���ة أيض���ا م���ن خال 
املناطق  خطاب آخر م���دراء 
الصحية واإلدارات املركزية 
واملراك���ز  واملستش���فيات 
الطبي���ة التخصصية تعميم 
النم���اذج اخلاصة بتخفيض 
س���اعات العمل لكل الراغبني 
ف���ي التمتع بنظ���ام التغيب 
اجلزئي او املس���تحقني طبقا 
لقانون حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة لتعميمها على جميع 

املوظفني.
جاء هذا حس���ب مصادر 
صحية مطلعة، في تصريح 
ل�»األنباء« بعد تكرار  خاص 
تردد العديد من املوظفني لطلب 
مناذج تخفيض ساعات العمل 

»الصحة« ملرافقها: تسهيل إجراءات »اجلنائية« 
في طلب امللفات الطبية املتعلقة بـ»القضايا«

الكويت هنأت ألبانيا وموريتانيا باألعياد الوطنية
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس بويار نيشاني 
رئيس جمهوري���ة ألبانيا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لباده، متمنيا له موف���ور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس بويار 
نيش���اني رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لباده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة. 
كذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز رئي���س اجلمهورية االس���امية 
املوريتانية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الش���قيق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز رئيس اجلمهورية اإلسامية 
املوريتانية الش���قيقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية. كما بعث س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

الستيفاء بياناتهم واعتمادها 
من مراكز عملهم، مؤكدة التزام 
وزارة الصحة بتطبيق مواد 
القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
بخصوص تخفيض ساعات 
العمل للموظفني املعاقني وممن 

يرعون معاقني.

عبد الكريم العبداهلل

طلب وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهاوي من مدراء 
املناط���ق الصحية واالدارات 
واملستش���فيات  املركزي���ة 
واملراكز الطبية التخصصية 
تسهيل اجراءات طلب امللفات 
الطبية من قبل االدارة العامة 
املتعلقة  لألدل���ة اجلنائي���ة 
بقضايا متداولة امام اجلهات 

القضائية.
ف���ي  الس���هاوي  ودع���ا 
ال���ذي حصل���ت  خطاب���ه، 
»األنباء« على نس���خة منه، 
اجله���ة املعنية م���ن مدراء 
املناط���ق الصحية واإلدارات 
واملستش���فيات  املركزي���ة 
واملراكز الطبية التخصصية 
تزوي���د اإلدارة العامة لألدلة 
الطبي وكل  اجلنائية بامللف 
الفحوصات والتقارير املطلوبة 
محل التحقي���ق أو الدعاوى 
د.خالد السهالويالقضائية املنظورة بش���أنه، 

مترين »لؤلؤة الغرب 2014« اختتم فعالياته في الكويت
اختتمت في رئاسة األركان 
العام����ة للجي����ش فعاليات 
مترين »لؤلؤة الغرب 2014« 
الكويتي  الذي نفذه اجليش 
بالتعاون مع القوات الفرنسية 
وبرعاية وحض����ور رئيس 
للجي����ش  العام����ة  األركان 
الرك����ن محمد خالد  الفريق 
اخلضر والس����فير الفرنسي 
لدى الكويت كريستيان نخله.   
وأعرب الفريق الركن اخلضر 
ف����ي بيان صحاف����ي ملديرية 

التوجيه املعنوي في اجليش 
الكويتي عن فخره واعتزازه 
مبا وص����ل اليه الضباط في 
اجليش الكويتي من مستوى 
عال، مؤكدا ح����رص القيادة 
العس����كرية عل����ى املواصلة 
والتطوي����ر ف����ي التماري����ن 
ودعمها.  وقال إنه يجب على 
اجلمي����ع احلرص والعمل ملا 
فيه مصلحة الكويت والعمل 
بكل تفان خلدمة هذا الوطن 
املعطاء سائا اهلل عز وجل 

التوفيق والسداد للجميع وأن 
يدمي علينا مثل هذه املناسبات 
ووطننا الغالي ينعم باألمن 
واألمان واالستقرار حتت ظل 
قيادة صاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك.  ولفت البيان الى أن 
مترين »لؤلؤة الغرب« عني 

بتحقي����ق أه����داف التدريب 
وتنفي����ذ مفه����وم التع����اون 
العسكري للجيوش والتدريب 
على التخطيط إلدارة العمليات 
املشتركة واملختلطة والوصول 
الى درجة عالية من املستوى 
العملياتي والتدريبي للوحدات 
العسكرية ما من شأنه احملافظة 
على تطبيق املهام والواجبات 
الدولة على  لتأمني س����يادة 
حدودها وتطبيق مبدأ الردع 
والدف����اع لتجنب أي اعتداء. 

وكان التمرين قد بدأ مبرحلة 
التخطيط ووضع املعضات 
التعليمات  ومن ثم إص����دار 
اخلاص����ة بالوحدات وانتهى 
مبرحلة التنفيذ خال الفترة 
من 18 اجلاري واختتم بإعطاء 
اإليجاز من قبل كل وحدة عما 
مت تنفيذه من خطط.  حضر 
حفل اخلتام أعضاء مجلس 
العس����كري والوكاء  الدفاع 
املساعدون بوزارة الدفاع وعدد 

من قيادات اجليش.
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـــة امليلم الگــــرام
لـوفاة �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

أحمد يوسف عبدالهادي امليلم
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

خالل ندوة »قانون الطفل بني التشريع والتطبيق« نظمتها كلية القانون الكويتية العاملية

عاشور: احلكومة حتاول تفريغ مقترح قانون الطفل من مضمونه
الطف����ل املعن����ف، حيث توجد 
حاالت انته����اك حلقوق الطفل 
تعجز اجلهات عن الدفاع عنها 

بسبب القصور في القانون.
ودعت السلطان مؤسسات 
املجتمع املدني واجلهات املعنية 
القانون  الى دع����م مش����روع 
واقراره، السيما ان فئة كبيرة 
في املجتمع حتتاج اليه وليس 
لديها حول وال قوة للدفاع عن 
نفس����ها، كما ان ه����ذا القانون 
التشريعي في  النقص  يس����د 
مجال مراك����ز االيواء وحماية 
ورجال التحقيق واالطباء الذين 
يعاجلون االطفال املعنفني أو 
الذين يتعرضون لالعتداءات 
اجلسدية واجلنسية مع احلرص 
على تشديد العقوبة على اآلباء 
الذين يعتدون على ابنائهم او 

يهملونهم.
وختمت الندوة بالرد على 
اسئلة واستفسارات احلضور 
وتكرمي املشاركني فيها، حيث 
قام د.يسري العصار العميد 
املساعد للش���ؤون العلمية 
ود.صال���ح العتيبي العميد 
املساعد لشؤون الطلبة بتقدمي 
دروع تكرميية للنائب صالح 
الفريح  عاشور ود.س���هام 

واحملامية زهراء السلطان.

»ردت لنا بضاعتنا« من خالل 
طلبها سحب مشروع القانون 
من جدول اعمال مجلس االمة، 
لكن نأمل ان تثمر اجلهود التي 
يبذلها النائب عاشور ويبصر 
هذا القانون النور في اقرب وقت 
ممكن كونه يشكل اضاءة في 
التشريع الكويتي جتاه الطفل 
بتهيئة البيئ����ة الصحية التي 
يعيش فيها، حيث يتم توفير 
جميع احلقوق التي تضمن له 
حاضره ومستقبله بعيدا عن 
االهمال والعنف وكل ما يؤثر 

على براءته.

دعم المشروع

من جانبها، قالت املستشارة 
القانوني����ة للجمعية الوطنية 
حلماية الطفل احملامية زهراء 
السلطان ان اجلمعية تسعى الى 
اقرار قانون حلماية حقوق الطفل 
على ان يكون ش����امال جلميع 
اجلوان����ب ويراع����ي االتفاقية 
الدولية حلقوق الطفل الصادرة 
عن االمم املتحدة، وحرصنا عند 
مناقشة مواد القانون مع اعضاء 
جلنة املرأة واالسرة في مجلس 
التعاون والتشاور  االمة على 
واحلوار مع اجلهات التي تقوم 
على رعاية أو تعليم أو عالج 

الس����باقة لالهتم����ام بحقوق 
اوليات  االنس����ان، وهي م����ن 
الدول التي وقعت على االتفاقية 
الطفل دون  الدولية حلق����وق 
حتفظ يذكر، لكن ذلك لم مينع 
من وج����ود ثغ����رات قانونية 
ساهمت في تعرض االطفال في 
بالدنا لالهمال والعنف اجلسدي 
والنفسي واملعنوي، لذلك اسسنا 
اجلمعية الوطنية حلماية الطفل 
وكان في مقدمة اهدافها وضع 
قانون شامل يرتكز على املبادئ 
التي تضمنتها االتفاقية الدولية 
حلماية الطفل ودستور الكويت 
والقوانني القائمة، غايته حماية 
الطفل وضمان حقوقه االساسية، 
وقد خاطبنا العديد من اجلهات 
القانون عليها  وعرضنا نص 
لتبني����ه ومنه����ا مجلس االمة 
الس����ابق واحلكوم����ة وبعض 
الوزارات، لكننا لم نلق التجاوب 
في السابق، الى ان التقينا مع 
النائب صالح عاشور الذي اهتم 
باملوضوع وتبناه ودعانا للعمل 
املشترك ضمن جلنة متخصصة 
لصياغة مشروع قانون عصري 
متكامل يتك����ون من 140 مادة 
اس����تغرقت عملي����ة صياغتها 
حوال����ي 6 اش����هر م����ن العمل 
اجلدي واملتواصل، لكن احلكومة 

اجلهات احلكومية التي تتعامل 
مع االطفال بش����كل مباشر او 
غير مباش����ر كوزارات التربية 
والداخلية والشؤون والصحة 
واالعالم وسواها، وعملنا على 
مدى 6 ش����هور متواصلة على 
صياغة مش����روع قانون عام 
وشامل ومتكامل اردنا ان يكون 
مرجعا لكل م����ا يخص الطفل 
القوانني  دون احلاجة لتعديل 
اكثر  املوجودة واملوزعة على 
من جهة، وبعد ادراج مشروع 
القانون على جدول اعمال مجلس 
االمة للفصل التشريعي احلالي 
طالبت احلكومة بتأجيل عرضه 
على املجلس بحجة انه يخالف 
الع����ام للحكومة، في  التوجه 
محاولة لتفريغه من مضمونه، 
ونأمل ان نتوصل الى حل مع 
اقرار  احلكوم����ة ميكننا م����ن 
القانون وفق صيغته االساسية 
التي تشكل نقلة حضارية في 
التشريع الكويتي الننا راعينا 
ان يتوافق مشروع القانون مع 
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 

وقيم املجتمع الكويتي.

حماية الطفل

من جهتها، قالت د.س����هام 
الفري����ح ان الكويت من الدول 

الت���ي تعني كل بي���ت وكل 
فرد.

قانون شامل

النائ����ب صال����ح  واش����ار 
عاشور في معرض كالمه الى 
ان الكوي����ت كدولة فتية لديها 
نواقص في بعض التشريعات 
والقوان����ني، ومنها عدم وجود 
قانون خاص بالطفل اس����وة 
بالكثير من الدول، وقد وجدنا 
املرأة واالس����رة في  في جلنة 
مجلس االمة ان لدى د.س����هام 
الفريج بصفتها رئيسة اللجنة 
الوطنية حلماية الطفل قانونا 
الطفل  متكامال ح����ول حماية 
فاستعنا بها ومبمثلي العديد من 

العتيبي وعدد من اعضاء هيئة 
التدريس والطلبة، وشارك فيها 
كل من النائب عاشور، ورئيسة 
اللجنة الوطنية حلماية الطفل 
أ.د. سهام الفريج، واحملامية 
زهراء السلطان، حيث تناول 
كل منهم جوانب من مشروع 
قانون الطفل الذي كان مقررا 
ان يتم عرضه على اجللس���ة 
العامة ملجلس االمة في هذه 
الفترة، لكن احلكومة طالبت 
املناقشة حتى وقت  بتأجيل 
الحق، ما دفع أ.د.سهام الفريج 
الى مخاطبة احلكومة قائلة 
بضاعتن���ا ردت الينا تعبيرا 
عن اعتراضه���ا على تصرف 
القضية  احلكومة جتاه هذه 

أشاد عضو مجلس االمة، 
ورئيس جلنة املرأة واألسرة 
البرملانية النائب صالح عاشور، 
القانون  بهدف ورسالة كلية 
العاملي���ة، كونها  الكويتي���ة 
اجلامعة اخلاصة الوحيدة في 
الكويت واملنطقة املتخصصة 
في تدريس القانون، لتساهم 
في رف���د املجتم���ع الكويتي 
مبؤسساته العامة واخلاصة 
الذين  القانونيني  باجيال من 
اليهم ك���ي نضمن  نحت���اج 
دميوم���ة دولة املؤسس���ات، 
العدالة على  ونرسخ معاني 
مستوى االفراد واملجموعات 

في بالدنا.
جاء ذلك في مستهل ندوة 
»قانون الطفل بني التش���ريع 
والتطبيق« التي نظمتها كلية 
العاملية،  الكويتي���ة  القانون 
تزامنا مع اليوم العاملي للطفل، 
التي ادارها الطالب عبداللطيف 
العوام، وحضرها وزير الدولة 
للش���ؤون اخلارجية االسبق 
سليمان ماجد الشاهني، ورئيس 
مجلس االمناء في الكلية د.بدر 
اخلليف���ة، والعمد املس���اعد 
أ.د.يسري  العاملية  للشؤون 
العصار، والعميد املس���اعد 
الطلب���ة د.صالح  لش���ؤون 

احملامية زهراء السلطاند.سهام الفريحصالح عاشور

الفريج: احلكومة 
ردت لنا بضاعتنا 

بطلب تأجيل 
مناقشة القانون

السلطان: القانون 
يسد نقصًا تشريعيًا 
في القوانني الكويتية

 قارب »رحلة األمل« مغادرا مملكة البحرين الى الدمام 

املنامة - كونا: غادر قارب 
»رحلة األمل« أمس مملكة 
البحرين متوجها إلى الدمام 
قبل عودته إلى الكويت في 
رحلة استغرقت ما يقارب 
7 أشهر للفت انتباه العالم 
إلى فئ����ة ذوي االحتياجات 
اخلاصة )متالزمة الدوان(. 
وكان القارب الذي وصل 
إلى مملكة البحرين االثنني 
املاض����ي أمضى ع����دة أيام 
قام خاللها قائد األس����طول 
اخلامس األميركي األدميرال 
جون ميلل����ر بتقليد طاقم 
الرحلة من ذوي االحتياجات 

الش����جاعة  أنواط  اخلاصة 
العسكرية تقديرا لقيامهم 
بالرحل����ة الطويلة من أجل 
حمل رسالتهم إلى مختلف 

دول العالم. 
يذكر أن القارب الذي مت 
تصنيعه في الكويت بطول 
88 قدما عبر في رحلته من 
اوائل ش����هر مايو  الكويت 
املاضي نحو 20 دولة و37 
ميناء وهو يضم طاقما مكونا 
من 16 شخصا منهم تسعة 
مالحني من أصحاب الكفاءة 
العاملني في البحرية التابعة 

لوزارة الدفاع الكويتية.

توجه إلى محطته األخيرة الدمام قبل العودة إلى البالد

قارب رحلة األمل غادر البحرين

)محمد خلوصي( خالد الهاجري متوسطا الشباب املشاركني في املاراثون  

أعل����ن راع����ي ماراثون 
التحدي الثاني لسباق املشي 
ف����ي ضاحية حط����ني خالد 
عبدالعزيز الهاجري عن بدء 
التسجيل في املاراثون املزمع 
إطالقه يوم 6 ديسمبر املقبل 
وذلك بجانب صالة القيعان 
للمناس����بات ف����ي ضاحية 
حطني بحضور مجموعة من 
الشباب املش����اركني، مبينا ا 
ن املاراثون سيش����تمل على 
أنشطة متنوعة ومذهلة تقام 
في مكان وزمان واحد، حيث 
س����تتضمن عروضا رائعة 
للخيول األصيلة والسيارات 
الكالسيكية والدراجات النارية 
والهوائية ومسابقات متنوعة 
ومحاضرات توعوية وتوزيع 
هدايا قيمة على الفائزين. وقال 
الهاجري في تصريح صحافي 
إنه مت توزيع األنشطة على 
الفترة املخصصة للمهرجان 
الذي من املقرر له أن ينطلق 
في الس����اعة ال� 12 ظهرا في 
حني يبدأ س����باق املشي في 
ال� 3 عصرا، وستكون هناك 
فعالي����ات خاص����ة بالكبار 
والصغار، وأخرى عامة جلميع 
املشاركني، إلى جانب إشعال 

احلماسة بني املتنافسني في 
املسابقات املختلفة، وإحياء 
روح احملبة واأللفة والتسابق 
نحو الهدف وحتفيز اجلميع 
على االستمرار في ممارسة 
رياضة املش����ي حفاظا على 
الصح����ة العام����ة. وتاب����ع: 
س����يقضي املش����اركون في 
املاراثون يوما حافال باملتعة 
والتس����لية والنشاط، حيث 
ستكون بانتظارهم عروض 
متنوعة للسيارات الكالسيكية 
والدراجات النارية والهوائية، 
إلى جانب ع����روض خاصة 
باخلي����ول العربية األصيلة 
التي تعتبر لصيقة بالتراث 
والتاري����خ الكويتي ومعلما 
من معالم العروبة واألصالة، 
مبين����ا أن س����ماء الكوي����ت 
ستكون شريكا ألرضها في 
األنشطة حيث ستحلق في 
سمائها 1000 طائرة ورقية 
حتمل علم الكويت لترفرف 
عالية خفاقة يراها جميع أبناء 
الكويت من أماكن س����كنهم، 

وكشف انه وألول مرة ستتم 
استضافة مجموعة من رسامي 
الكاريكاتير لرس����م لوحات 
تذكارية للحض����ور مجانا، 
إلى جانب مشاركة شخصية 
امله����رج الكاريكاتيري األمر 
الذي سيضفي متعة خاصة 
على احلضور وحماسة شديدة 
إضافة إلى تخصيص مصور 
التذكارية  اللحظات  اللتقاط 
الفوري����ة لأله����ل واألبن����اء 
واألصدقاء في يوم املاراثون 

مع توزيع الصور باملجان.
املهرج����ان  ب����أن  وزاد 
املصاحب للماراثون سيشهد 
العديد من املسابقات كمسابقة 
هواة التصوير الفوتوغرافي، 
ومسابقة الدراجات النارية، 
ومسابقة أجمل لوحة رسم، 
إضافة إلى مس����ابقة تلوين 
الكراسي املوجودة في املمشى، 
واختيار أجمل كرسي ملون 
والتي سيتم على إثرها تكرمي 
الهدايا  املش����اركني وتوزيع 

عليهم.

استضافة مهرج كاريكاتيري ورسم لوحات فنية وعروض مميزة

الهاجري: عروض للخيول والسيارات وإطالق 1000 طائرة 
ورقية في »ماراثون التحدي الثاني« بحطني 6 ديسمبر

املشاركون في املناظرة

جانب من التسجيل في أنشطة املاراثون

دانيا شومان 

العربية  الرابطة  نظمت 
للعل���وم في النادي العلمي 
الكويت���ي مناظ���رة علمية 
الوراثي  بعنوان )التعديل 
للكائن���ات احلي���ة( ضمن 
سلسلة مناظرات تهدف إلى 
نشر احلقائق واملعلومات 
العلمي���ة والبيئي���ة حول 
الوراثي���ة لدى  اجلين���ات 

الكائنات احلية.
وق���ال نائ���ب رئي���س 
اللجنة الثقافية في الرابطة 
عبدالعزيز الس���عيد على 
هامش املناظرة التي أقيمت 
أول من أم���س، إن الرابطة 
تس���عى م���ن خ���الل هذه 
الى طرح قضايا  املناظرات 
علمية تشهد مناظرات عاملية 
وج���داال قائما مش���يرا إلى 
أن املناظ���رة تناقش إحدى 

القضايا املعاصرة.
الس���عيد أن  وأض���اف 
املناظ���رة تس���اعد الطالب 
على تعزي���ز قدرتهم على 
املخاطبة واملناقشة وإيجاد 
األسباب والنتائج وتقويتهم 
من ناحية البحث وتوعيتهم 

البارزة على  القضايا  بأهم 
السطح فضال عن املساعدة 
العلماء  التواصل م���ع  في 
وأصح���اب  واملخترع���ني 
الكويت  االختصاص داخل 

وخارجها.
واوض���ح ان املناظ���رة 
ملتقى شهري يطرح قضية 
علمية بني فريقني متعارضني 
في ال���رأي احدهم���ا مؤيد 
واالخر مع���ارض ويتكون 
كل فريق من خمسة أعضاء 
ومينح كل عضو أربع دقائق 
إلبداء موقفه حول القضية 
املطروح���ة في وجود حكم 

متخصص في القضية.

واف���اد ب���أن الفريق���ني 
املتنافسني في املناظرة احدهما 
من كلية العلوم واالخر من 
الصيدلة وكالهما متخصص 
في جانب التعديل الوراثي 
للكائنات ولهما عالقة شبه 
وثيقه بالقضية املطروحة. 
بدوها قالت الباحثة العلمية 
التكنولوجيا  في برنام���ج 
احليوي���ة مبعه���د الكويت 
العلمية د.سلوى  لالبحاث 
املقاطع في تصريح مماثل 
ل�)كونا( ان قضية التعديل 
اجليني للكائنات من العلوم 
احلديثة والت���ي بدأت منذ 
تس���عينيات القرن املاضي 
ولكونها جدي���دة اختارتها 
الي���وم وتداولتها  الرابطة 

بطريقة علمية مفيدة.
ان  املقاط���ع  واك���دت 
الرابطة تهدف من خالل هذه 
املناظ���رات الى االملام بأخر 
املستجدات والقضايا العلمية 
املطروحة وتشجيع الشباب 
على ممارسة البحث العلمي 
وطرح وجهات نظر مختلفة 
في اط���ار ثقاف���ي وعرض 
بيئة تنافس���ية شريفة بني 

الطلبة.

النادي العلمي نظم »التعديل اجليني للكائنات.. بني املثالية وعدم التوازن«

السعيد: املناظرات تعزز قدرات الطالب اخلطابية والنقاشية
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د.بدر العيسى والشيخ سالم العبداهلل ود.عبدالوهاب الظفيري

ممثلو مجموعة »كيبكو« مع وزير التربية وسفير الكويت لدى الواليات املتحدة

أكد لدى افتتاحه مؤمتر احتاد طلبة الواليات املتحدة الـ 31 أن العلم يشكل اقتصاد املعرفة ونواة مشاريع النهضة

العيسى من سان فرانسيسكو: الكويت متر بظروف تتطلب 
وعياً كامالً للتصدي آلثار الصراعات اإلقليمية والدولية

»كيبكو« راعٍ بالتيني للمؤمتر.. والعوضي:
 الشباب هم الثروة األهم للكويت  

 اكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
ممثل راعي املؤمتر الـ 31 لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت- فرع 
الواليات املتحدة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، ان الكويت متر بظروف 
سواء في محيطها الداخلي او 
اخلارجي تتطلب »وعيا كامال 
وادراكا ســــليما« للتصــــدي 
لتلــــك الصراعــــات اإلقليمية 
والعامليــــة التي تلقي بظاللها 
علينا، مشيرا الى احدها وهو 
االنخفاض احلاد في سعر النفط 
و»تسرب بعض أفكار التطرف 
واإلرهــــاب والغلــــو والعنف 
وغيرها.  وأضاف د.العيسى 
خالل افتتاح فعاليات مؤمتر 
احتاد طلبة الواليات املتحدة 
األميركية حتت عنوان »كويت 
األمل بنا تكتمل«، ان الكويت 
اليوم بحاجة للمواطن املخلص 
املتفانــــي وان ذلك »ال يتحقق 
اال عن طريق العلم واملعرفة 
ألنهما الســــبيل الوحيد لرقي 
مجتمعنا« داعيا الطلبة الى اجلد 
واالجتهاد واالستفادة القصوى 
من كل اإلمكانات املتاحة سواء 
فــــي العلــــم ام التكنولوجيا 
باإلضافة للخبرات احلياتية 
املتنوعة »التــــي تعزز لديكم 
حتمل املســــؤولية واكتساب 

القيم اإليجابية والبناءة«.
وعبر الوزير العيسى عن 
األمل الذي يتجدد مع الطلبة 
»فأنتم عماد الوطن وانتم من 
نعول عليه بعد اهلل في مواجهة 
تلك الظروف واألوضاع وبكم 
يكون اإلصالح احلقيقي لكل 
مكونــــات ومفاصــــل الدولة« 
انــــه بالعلم يتشــــكل  مؤكدا 
اقتصاد املعرفة وتكون نواة 
مشاريع نهضة وتطور »تقلل 

شاركت شــــركة مشاريع 
الكويت القابضة )كيبكو( في 
املؤمتر السنوي الـ 31 الحتاد 
طلبة الكويت ـ فرع الواليات 
املتحدة كــــراع بالتيني وذلك 

للعام الرابع على التوالي.
ويقام مؤمتر هذا العام في 
مدينة سان فرانسيسكو في 
والية كاليفورنيا حتت رعاية 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 

الشيخ جابر املبارك.
وقالــــت املديرة التنفيذية 
التصاالت املجموعة في شركة 
العوضي في  املشاريع إميان 
كلمة ألقتها في حفل االفتتاح 
»الشــــباب هم الثــــروة األهم 
للكويــــت، وجناح دولتنا في 
املستقبل يعتمد على أشخاص 
مثلكم. إن الطالب الطموحني من 
أمثالكم، الذين يطلبون العلم 
من أفضل اجلامعات في العالم، 
اللبنة األساسية لضمان  هم 
مستقبل ناجح للكويت. إننا في 
شركة مشاريع الكويت نؤمن 
بشدة بأهمية تطوير احلياة 
املهنية للشــــباب وتزويدهم 
باملهارات الالزمة التي تساعدهم 
على تولي الوظائف في القطاع 
اخلاص والقيــــام مبجموعة 
واســــعة من األدوار من أجل 

تطويره«. وشــــاركت شركة 
املشــــاريع في مؤمتر الفرص 
الوظيفيــــة املقام على هامش 
املؤمتر، حيث قام ممثلون عن 
بنك برقان، الذي يعتبر أكبر 
التابعة ملجموعة  الشــــركات 
شركات شركة مشاريع الكويت، 
بالتحدث مع الطالب املشاركني 
مع التركيز بشكل رئيسي على 
حتديد األفراد املوهوبني املهتمني 
بالعمل فــــي القطاع املصرفي 
الكويتي الذي يتوسع بشكل 
دائم. وميثل بنك برقان منوذجا 
ناجحا لقدرة شركات القطاع 
اخلاص على استقطاب الشباب 

من اعتماد الكويت على سلعة 
اقتصادية واحدة ناضبة«. وقال 
»اننا حريصون كل احلرص 
على ان نهيئ لكــــم الظروف 
التي تســــاعدكم على التعلم 
والدراسة مذللني كل العقبات 
التي قد تواجهكم وهذا كله يأتي 
ضمن خطة الدولة التنموية 
التي هدفها االنسان الكويتي 
مستنيرين بتوجيهات صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح 

األحمد«.
ومن جانبه ثمن سفيرنا لدى 
واشنطن الشيخ سالم العبداهلل 
وجود طلبة الكويت في شتى 
أنحاء الواليات املتحدة معتبرا 
إياها »فرصة ثمينة ومسؤولية 
عليكم لنشــــر تلــــك الصورة 
احلضاريــــة امــــام معلميكم 
وزمالئكــــم واصدقائكــــم في 
املجتمع لكي يعلموا ويتعرفوا 
أكثر على املعدن احلقيقي ألهل 

الكويت...كويت االنسان«.
واســــتذكر الشــــيخ سالم 
التكرمي الدولي للكويت كمركز 
انساني ولصاحب السمو األمير 
كقائد انساني، مفيدا بأن هذا 
التكرمي األممي يرسخ في ذاكرة 
الوطن والعالم ما جبل عليه 
أهل الكويت منذ نشــــأتها من 
فعل اخلير ومساعدة احملتاج 

ونصرة املظلوم.
وشدد على ان علينا ان نعي 
ان واجبنا امام الوطن والعالم 
هو االستمرار في تقدمي املزيد 
من اعمال اخلير والعطاء وأهمية 
اإلصــــرار واالجتهاد واملثابرة 
داعيــــا الطلبة الى التســــلح 
بالعلم والتحصن باألمل من 
أجل الوطن. وأضاف »اعلموا 
ان امل الوطن فيكم ال ينقطع 
كما يجب اال ينقطع املكم في 
الوطن فما الوطن اال بسواعد 
تتسلح بالعلم والعمل« مضيفا 
»تذكروا دوما ان وطنكم ينتظر 
منكم العمــــل كي يتحقق بكم 
األمل ومن هنا عليكم االستمرار 
في التماسك وصون وحدتكم 
الوطنية واالبتعاد عن األفكار 
املتطرفــــة والهدامــــة وكل ما 
من شــــأنه ان يبث الفرقة في 
مجتمعنا«. واعلن اســــتمرار 

برامج التوظيف الذي انطلق من 
مؤمتر العام املاضي وبالتعاون 
مع مؤسســــة الكويت للتقدم 
العلمي وغرفة التجارة الوطنية 
األميركية العربية لتنظيم برامج 
توظيف في الواليات املتحدة 
للطلبــــة الكويتيني املبتعثني 
من املتفوقني لعام واحد وفي 

شركات أميركية مرموقة.
وأشــــاد في نهايــــة كلمته 
بالهيئة اإلدارية القائمة على 
املؤمتر الـــــ 31 الحتاد الطلبة 
في الواليات املتحدة األميركية 

واعدادهم اجليد للمؤمتر.
ومن جانب آخر قال رئيس 
االحتاد أحمد قبازرد ان اختيار 
شعار املؤمتر هذا العام »كويت 
األمل بنا تكتمل« اتى من منطلق 
»امياننا بان األمل في غد مشرق 
لكويت اليوم يكتمل بنا نحن 
شباب وشابات الكويت بشكل 
عام وطلبة وطالبات الكويت 
في والواليات املتحدة بشكل 
خاص«. وأضــــاف قبارزد انه 
يجب علينــــا في هذه املرحلة 
العمرية ان نتســــلح بالعلم 
وان نستعد للعودة للكويت 
لنأخــــذ بها الى بر األمان »ألن 
ثروات الدول ليست مبواردها 
الطبيعية وامنــــا مبواطنيها 
املدركني ملسؤولياتهم وحقوقهم 

واملستعدين للدفاع عنها«.
ومن جهته قــــال العضو 
املنتــــدب للعالقــــات وتقنية 
املعلومــــات فــــي مؤسســــة 
البترول الكويتية علي العبيد 
ان املؤسسة حترص على دعم 
الشــــباب وتدريبهم ووضع 
البرامج املستقبلية لهم مؤكدا 
»ان الكويت ستعود مثل السابق 
وافضل« بســــواعد الشــــباب 
والشــــابات. ومن جانب آخر 
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
»زين« لالتصاالت أسعد البنوان 
ان شباب الكويت هم املستقبل 
»وانه لديه اميان راسخ بقدرتهم 
على صناعة املستقبل«، داعيا 
الطالب والطالبات الى االستعداد 
لتحمل املسؤولية ورفع راية 
الكويت وعلمها عاليا في احملافل 
الدولية، من اجل رفعة وتنمية 

الوطن.

الكويتي الطموح، وتزويدهم 
باملهارات من خالل هيكلة برامج 
التدريب والتطوير لتحويلهم 
إن  إلى مصرفيــــني ناجحني. 
البنك يســــعى إلى االستثمار 
في موظفيه، ومكافأتهم ومتهيد 
الطريق لهم لالســــتفادة من 
التطوير الوظيفي والنمو في 
مختلف الفرص املتاحة داخل 

البنك.
إم،  وتشــــارك مارينا إف 
إحدى شركات مجموعة شركة 
مشاريع الكويت، في الرعاية 
اإلعالمية للمؤمتر وتعمل على 

تغطية مختلف أنشطته.

د. بدر العيسى والشيخ سالم العبداهلل ود.عودة الرويعي واسعد البنوان 

د.عودة الرويعي والوزير السابق احمد باقر ود.خليل ابل خالل الندوة

مداخلة طالب الدكتوراه فواز العجمي

محمد املؤمن ود.انور الشريعانطارق الصالح وعلي املوسى

املشاركون بالندوة االقتصادية: تنمية »اخلاص« وتوفير فرص العمل 
للشباب وتنويع مصادر الدخل سبل دعم االقتصاد الكويتي

سان فرانسيسكو ـ ثامر السليم
 

أجمـــع ثالثة اقتصاديني 
كويتيني على ان هناك عدة 
عقبات يجب ان تواجه »بحزم 
وذكاء«، منها االعتماد على 
ريع النفط بشكل شبه كامل، 
مؤكدين أهمية القطاع اخلاص 
الكويتي  في دعم االقتصاد 
وإتاحة فرص العمل للشباب 

الكويتي. 
الندوة  جاء ذلك خـــالل 
االقتصادية املصاحبة ملؤمتر 
احتاد الطلبـــة في الواليات 
الليلة  الذي انطلق  املتحدة 
قبل املاضية، التي أكدت أهمية 
القطاع اخلاص في دعم الناجت 

ألي بلد السيما الكويت. 
وشـــدد رئيـــس مجلس 
إدارة البنـــك التجاري علي 
املوســـى علـــى أهمية دعم 
املشاريع الصغيرة وإتاحة 
الفرص للشباب عن طريق 
تسهيل التراخيص التجارية، 
مؤكدا ان االعتماد على النفط 
كمصدر وحيـــد للدخل أمر 

»كارثي«. 
وأفاد املوسى بأنه يجب 
توفير نحو 20 ألف وظيفة 
تقريبا ســـنويا لسد حاجة 
الكويت،  العمل في  ســـوق 
مطالبا بحل املشاكل في جميع 
القطاعات سواء احلكومية 
او التشريعية أو املجتمعية 
ألن نســـبة مشاركة القطاع 
اخلاص في الناجت احمللي في 
الكويت »ضئيلة وال تتعدى 

 .»% 30
من جانبـــه، قال رئيس 
مكتب الدراسات االقتصادية 
الكويت د. أنور  في جامعة 
الشـــريعان في الندوة التي 
ادارها اإلعالمي محمد املؤمن 
ان على احلكومات دور كبير 
في توفير األرضية املناسبة 
لقيام القطاع اخلاص وتنميته، 
مؤكدا ان دور القطاع اخلاص 
في الناجت احمللي في الكويت 
التي  أكبـــر املشـــاكل  »من 

تواجهها الكويت«. 
وشـــرح الشـــريعان ان 

»الرفـــاه االقتصادي« ليس 
مرتبطا بالراتب اطالقا وامنا 
بالرعايـــة الصحية اجليدة 
والفرص الوظيفية املناسبة 

والتعليم العالي اجلودة. 
بدوره، قال رئيس وحدة 
االستثمار في ادارة الثروات 
في بنك اخلليج طارق الصالح 
حاجة الكويت الى توفير ما 
بني 20 و30 ألف وظيفة لسد 
الى  احلاجة سنويا، مشيرا 
القطاع اخلاص ودوره املهم 
في »التغيير« وإتاحة الفرص 
للشباب للعمل جديا وتطوير 

انفسهم ووطنهم أيضا. 
وذكر الصالح ان املشاريع 
الصغيـــرة هـــي الفرصـــة 
املســـتقبلية ولهـــا دور في 
تنويع مصادر الدخل وتعطي 
العمل واإلنتاج  »املتعة في 
وانهـــا هي األمل«، مشـــيدا 
بدور احلكومة والســـلطة 
التشريعية في اشهار صندوق 

دعم املشاريع الصغيرة. 

وفـــي مداخلـــة للنائب 
د.خليل ابل تساءل هل هناك 
قطاع خاص في الكويت؟ بل 
هناك »اقطـــاع خاص« عبر 
مقاولني بالباطن وسوء إدارة 
من قبل ما يســـمى مجازا بـ 
»القطاع اخلاص«، الفتا الى 
ان القطاع اخلاص يتعامل مع 
عيالنا بتعامل »غير محترم« 
عبر اقالتهم وإنهاء خدماتهم 
ومن ثم يبقـــي على الوافد 

ويحترمه.
ومـــن جانبه قال النائب 

د.عودة الرويعي عبر مداخلة 
له اننا نفتقـــر في احلقيقة 
الثقافة املجتمعية فيما  الى 
يخص األمـــور االقتصادية 
ويجب علينا كنواب محاسبة 
هذه احلكومة على قراراتها، 
مشيرا الى انه ال ميكن اسقاط 
دولة من اجـــل حكومة بل 
تسقط احلكومة وال يسقط 

البلد.
وعلى صعيـــد متصل، 
شـــارك عدد من الشركات 
واملؤسســـات في معرض 
الفرص الوظيفية الذي اقيم 
على هامش مؤمتر احتاد طلبة 
الواليات املتحدة األميركية 
الـ31 لتوظيف الطلبة املتوقع 

تخرجهم قريبا. 
واكـــد عدد مـــن ممثلي 
الشـــركات الراعية للمؤمتر 
في تصريحات لـ »كونا« ان 
مشاركتهم في املؤمتر الذي 
اقيم الليلة قبل املاضية تؤكد 
اهمية دور الشباب في بناء 
شركات املستقبل ومؤسسات 

الدولة وادارتها. 
الشـــؤون  واعتبر مدير 
االدارية واملوظفني واملالية 
في الهيئة العامة لالستثمار 
عبدالكرمي السعيد ان املؤمتر 
يعد فرصة لتأمني مستقبل 
الطلبـــة واالطـــالع علـــى 
خيارات متعددة من اجلهات 

واملؤسسات املشاركة. 
قـــال مدير  من جهتـــه، 
االبداعـــي  االنتـــاج  ادارة 
)عدســـة( بوزارة الشباب 
عبداهلل بوشهري ان وزارة 
الشباب تقدم الدعم املتواصل 
لطلبة الواليات املتحدة من 
خالل اقامة انشطة مختلفة 
لالحتكاك بهم واالستماع الى 

تطلعاتهم ومقترحاتهم. 
املدير  اكـــد  فـــي حـــني 
التنفيذي باملوارد البشرية في 
بنك اخلليج زياد الرشيد ان 
»مشاركة البنك تعتبر جزءا 
من مسؤوليته االجتماعية 
لدعم الدارسني في الواليات 
املتحدة وتقوية العالقات بني 

الطلبة«.

الشريعان: الرفاه 
االقتصادي ليس 
مرتبطًا بالراتب 

بل بجودة الرعاية 
الصحية والفرص 

الوظيفية والتعليم 

املوسى: االعتماد 
على النفط كمصدر 

وحيد للدخل 
كارثي

الصالح: املشاريع 
الصغيرة هي 

الفرصة املستقبلية 
وتعطي املتعة في 

العمل واإلنتاج

الوطن بحاجة 
إلى املواطن 

املخلص املتفاني 
وذلك ال يتحقق إال 

عن طريق العلم 
واملعرفة

العبداهلل للطلبة: 
عليكم مسؤولية 

نشر الصورة 
احلضارية واملعدن 

احلقيقي ألهل 
الكويت

قبازرد: علينا أن 
نتسلح بالعلم وأن 

نستعد للعودة 
للكويت لنأخذ بها 

إلى بر األمان

البنوان: إمياننا 
راسخ بقدرة شباب 

الكويت على 
صناعة املستقبل

سان فرانسيسكو ـ ثامر السليم 
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إطالق مسابقة 
أجمل حديقة 

مدرسية للعام الثاني 
على التوالي

اجلماز: ترسيخ مفهوم الشراكة االجتماعية 
وتسليط الضوء علی مواهب ذوي اإلعاقة

كريم طارق 

 اعلنت امني صن���دوق اجلمعية الكويتية 
ملتابع���ة قضايا املعاقني عبير اجلماز عن بدء 
فعاليات اليوم العاملي للمعاقني حتت ش���عار 
»تنمي���ة وتأهيل«، وال���ذي يقام حتت رعاية 
الرئيس الفخري للن���ادي الكويتي للمعاقني 
الش���يخة ش���يخة العبداهلل في الفترة من 3 
الی 8 ديس���مبر القادم، مشيرة الی ان الهدف 
من اقامة تلك الفعاليات هو ترس���يخ مفهوم 
الشراكة االجتماعية وتس���ليط الضوء علی 

مواهب املعاقني وقدراتهم.
 جاء ذلك في تصريح لها علی هامش املؤمتر 
الذي اقامته اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا 
املعاقني لالعالن عن موعد فعاليات اليوم العاملي 

للمعاقني.
 واضافت اجلماز ان تلك الفعاليات تساهم 
في تعزيز االندماج االجتماعي لذوي االعاقة، 
باإلضافة الی توعية املجتمع بحقوق املعاقني 
ومكتس���باتهم واحترامها م���ن اجل التعاون 
لتحقيقه���ا، الفتة الی ان فعاليات األس���بوع 
س���تضمن العديد من االنشطة مثل ماراثون 
املركز العلمي حتت شعار »ننطلق الجلهم«، 
باالضافة الی مسيرة »لست وحدك« املنظمة 
من قبل مركز اخلرافي، الی جانب حفل ترفيهي 
تنظمه رابطة االسر الكويتية مبجمع الديسكفري 

والعديد من االنشطة االخری. 

 من جانبها، اشارت عضوة مجلس االدارة 
ومشرفة االنشطة باجلمعية الكويتية ملتابعة 
قضايا املعاقني عنود العلي الی مشاركة عدد 
كبير من الش���خصيات والف���رق مثل فريق 
»كورفي���ت الكويتي« ف���ي ماراثون »ننطلق 
الجلهم« والذي يعتبر افتتاحا للفعاليات التي 
ستقدمها اجلمعية، الفتة الی انه متت مراعاة 
مسافة املاراثون حتی تتناسب مع املشاركني في 
املاراثون من ذوي االعاقة، متمنية من اجلميع 
احلضور ترسيخا ملبدأ الشراكة االجتماعية.

من ناحيتها، اعلنت رئيس ش���ركة كويت 
فوكس للخدم���ات التعليمية ومالك حضانة 
بلوس���كاي التعليمية حن���ان املضاحكة عن 
مشاركة الشركة في الفعاليات من خالل تقدمي 
محاضرة لتنمية الطفل واالسرة صحيا وتربويا 
ومهنيا من خالل ارش���اد االسرة عن التغذية 
الصحية لالشخاص ذوي االعاقة باعتبار الغذاء 
جزءا من الع���الج خاصة لدی االطفال، الفتة 
الی انه سيتم عمل ورشة عمل خاصة لالسر 
بهدف حتضير قائمة باالغذية الصحية االفضل 
لالشخاص من ذوي االعاقة وذلك بالتعاون مع 
معهد نيويورك لالغذية. وفي سياق متصل، 
اكد مدير مدرس���ة االحتياج���ات اخلاصة في 
شركة املعرفة النموذجية للخدمات التعليمية 
فيصل حردان عن دعم الش���ركة لتلك الفئة، 
مش���يرا الی اقامة ورشة العمل احلية لطلبة 

االحتياجات اخلاصة.

عبير اجلماز واملتحدثون خالل املؤمتر الصحافي

فعاليات اليوم العاملي للمعاقني تنطلق 3 ديسمبر

حلماية البيئة وجدان العقاب 
في تصريح مماثل ان اجلمعية 
تشارك في املؤمتر بورقة عمل 
للطال���ب يوس���ف الرامزي، 
مؤكدة اهمية نتائج التجربة 
التي توصل اليها الطالب في 
ظل ما تعاني من���ه الكويت 
ودول مجلس التعاون كافة من 

ارتفاع في استهالك املياه. 
وذكرت ان الهدف الرئيسي 
الرامزي  من عرض جترب���ة 
هو توعي���ة املجتمع بأهمية 
الترشيد وقدرة االفراد علی 
العالقة  ان  تطبيقه، مضيفة 
بني جترب���ة الرامزي واالمن 
الغذائي هي عالقة مباش���رة 
ترتبط بالترشيد واحملافظة 
علی البيئة البحرية والثروة 

السمكية. 
ودعت العقاب الی ان يكون 
منط ترش���يد استهالك املياه 
اس���لوب حي���اة، معربة عن 
تقديرها وش���كرها للمنتدی 

استطاع توفير 57% من فاقد املاء ووقف الهدر

طالب كويتي يعرض جتربته في ترشيد 
استهالك املياه مبؤمتر إقليمي باألردن

إلعطاء الفرصة للشباب لعرض 
جتاربهم في هذا اجلانب. 

وعن مش���اريع اجلمعية 
الكويتي���ة حلماي���ة البيئة، 
قال���ت ان اجلمعي���ة لديه���ا 
الكثير م���ن البرامج املوجهة 
للصغار والشباب اميانا منها 
بانه���م الثروة واالس���تثمار 

احلقيقي. 
وأضافت ان اجلمعية قامت 
كذلك بإدارة برنامج ترشيد 
استهالك املياه في سبع دول 
خليجية وعربية بهدف تدريب 
املشاركني علی الترشيد وكانت 

االستجابة »ممتازة«.

عمان � كونا: عرض الطالب 
الكويت���ي يوس���ف الرامزي 
جتربته في ترشيد استهالك 
املياه في املنزل خالل مشاركته 
أمس األول في املؤمتر السنوي 
العرب���ي للبيئة  للمنت���دی 
والتنمية )افد( الذي تستضيفه 

العاصمة االردنية عمان. 
وقال الرام���زي ل� »كونا« 
انه شارك في جلسة بعنوان 
»مبادرات املجتمع املدني في 
االمن الغذائي« لعرض جتربته 
في ترشيد استهالك املياه في 
املنزل الی جانب جتارب اخری 
ملؤسس���ات مدنية من لبنان 

وفلسطني واالردن. 
وأضاف الرامزي البالغ من 
العمر 14 عاما ان املش���اركني 
أبدوا اعجابهم  في اجللس���ة 
بتجربت���ه الت���ي تثبت مدی 
سهولة تطبيق ترشيد استهالك 

املياه في املنزل. 
وذكر ان حمالت التوعية 
والترشيد في استهالك املياه 
اعطته الدافع للبدء بنفس���ه 
ومنزله واجراء جتربة مقارنة 
بني معدل استهالك املياه قبل 

الترشيد وبعده. 
وأوضح ان النتيجة كانت 
مفاجئة بالنس���بة له، حيث 
استطاع توفير 57% من فاقد 
املياه ووقف ه���در املياه الی 
جانب خف���ض قيمة فاتورة 
املياه واحملافظة علی البيئة. 
من جهته���ا، قالت االمني 
الطالب يوسف الرامزي خالل مشاركته في املؤمتر السنوي للمنتدى العربيالع���ام للجمعي���ة الكويتية 

خالل فعالية توعوية في »مول 360« ضمن خطة »الزراعة« التنموية

السند: حملة »األخضر أكبر« 3 سنوات من التوعية 
وتعزيز املواطنة واالهتمام باملرافق العامة

احلالي توسيع دائرة التكرمي 
لتش����مل املستويات جميعها 
رياض األطف����ال واالبتدائي 
واملتوسط والثانوي، وذلك 
بس����بب اإلقبال الكبير الذي 
ملس����ناه والرغب����ة الصادقة 
في دعم احلملة واملش����روع 
التنم����وي. وفيم����ا يتعل����ق 
باختيار اللون األخضر عنوانا 
للحملة قال إنه انعكاس لكل 
ما هو صحيح في املجتمعات، 
اللون  باإلضافة إلی جاذبية 
األخضر وارتباطه بالطبيعة 
والنباتات، مبينا أن احلملة 
تس����تهدف تعزيز الوطنية 
واالرتباط باألرض، وتصحيح 
بعض الس����لوكيات اخلاطئة 

جتاه البيئة من خالل التوجه 
نحو شريحة االبناء، واالنفتاح 
علی مختلف جمعيات النفع 
الع����ام التي باتت تس����تعني 
بالهيئ����ة في القي����ام ببعض 
األنشطة الهادفة. وشدد علی 
أنن����ا ال ميكنن����ا احلكم علی 
النتائج العامة للحملة إال بعد 
االنتهاء منها وتقدمي الشركة 
املسؤولة عن االنشطة املختلفة 
تقاريرها واستبياناتها، مشيرا 
إلی أن الدالئل احلالية تشير 
إلی حتقيق احلملة ألكثر من 
اهدافها وهذا بحد ذاته مؤشر 
علی التج����اوب الكبير الذي 
ابناء املجتمع  جتده من قبل 

جميعهم.

علی إطالق احلملة 3 سنوات، 
وهي اآلن في املرحلة الثالثة 
والتي تش����مل وض����ع أركان 
إرشادية في املجمعات التجارية 
والتواصل مع املدارس للقيام 
بزيارات من قبل املهندس����ني 
الكتيبات  الزراعيني وتوزيع 
للتوعي����ة باالهتمام بالبيئة 
وعدم إهدار املال العام وإتالف 
املنشآت واملرافق العامة، مع 
تعزيز الروابط الوطنية لدی 
األبناء عبر رفع مستوی احملبة 

لألرض واحملافظة عليها.
وذكر أنه مت  إطالق مسابقة 
أجم����ل حديقة مدرس����ية مت 
تكرمي الفائزين الثالثة األول 
فيها، في حني مت خالل العام 

محمد راتب

التنفيذ  إدارة  أكد مدي����ر 
الهيئة العامة  والصيانة في 
لش����ؤون الزراع����ة والثروة 
السمكية م.غامن السند جناح 
حمل����ة »األخض����ر أكبر« في 
حتقي����ق جملة م����ن أهدافها 
واتساع رقعة اجلهات املشاركة 
فيها واملؤمنة بأهدافها، مشيرا 
إلی أنه مت إطالق مسابقة أجمل 
حديقة مدرسية للعام الثاني 
علی التوالي وشمول التكرمي 
فيها جميع املس����تويات في 

املناطق التعليمية. 
وبني خالل فعالية توعوية 
في مول 360 بحضور مراقب 
التنسيق واملتابعة في الهيئة 
واملشرفة علی احلملة ليلی 
أبل ومدير إدارة الدراسات في 
الهيئة محسن خاجة ومدير 
إدارة التحريج واملراعي هاني 
حاجية، بني أن حملة األخضر 
أكبر تأتي ضمن خطط الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية املنضوية في إطار 
اخلطة التنموية الكبری للدولة 
وبه����دف التوعية والتعريف 
باألعمال الصحيحة واحملافظة 
علی سالمة البيئة ورعايتها 
إلی جانب إظهار أنشطة الهيئة 
اخلاصة بالقطاعات املختلفة 
احليوانية والنباتية والثروة 
السمكية باإلضافة إلی الزراعة 
التجميلية. وأضاف أنه مضی 

)محمد هاشم( م.غامن السند وليلى أبل مع بعض موظفي الهيئة خالل الفعالية في مول 360  

االطالع على مجسم ملنطقة خضراء تشع جماال األخضر أكبر وأجمل

التمار: »املتحدون« تخوض انتخابات احتاد بريطانيا وإيرلندا 
ببرنامج متكامل خلدمة الطلبة ثقافياً وعلمياً وصحياً

الصيف لتسهيل وتسريع 
التأشيرة  عملية استخراج 
لبريطانيا لتسريع اجراءات 

القبول.
التنس���يق م���ع وزارة  ٭ 
اخلارجي���ة وحثه���ا علی 
التعاون مع وزارة اخلارجية 
ايرلندا الفتتاح  جلمهورية 
س���فارة جلمهورية ايرلندا 
في الكويت كخطوة اساسية 
دائمة والتعجل في انش���اء 
مكتب الستخراج التأشيرة 
االيرلندي���ة مباش���رة من 

الكويت.
التأمني الصحي  ٭ تغطية 
للطالب فت���رة تواجده في 

الكويت.
٭ تغطي���ة تكاليف عالج 
االمراض املزمنة )السكر - 

الضغط - اجللدية(.
٭ املطالب���ة مبكتب صحي 

في جمهورية ايرلندا.
٭ اقامة مؤمت���رات علمية 

لطلبة الدراسات العليا.
٭ اقامة مؤمتر طبي لطلبة 

التخصصات الطبية.
٭ اقامة دورات وورش عمل 
مع متخصصني في مختلف 
املجاالت وعرضها للطلبة 
علی الصفحة االلكترونية.

البرنامج االنتخابي  اما 
فيركز علی:

٭ املطالبة بزيادة بدل الكتب 
واالدوات.

٭ املطالبة بتوسيع دائرة 
باجلامع���ات  االعت���راف 

والتخصصات املختلفة.
٭ تفعيل دور nuksgrad قسم 

جلنة الدراسات العليا.
٭ املطالبة بتخصيص ايام 
مح���ددة للطلب���ة في فترة 

رئيس اللجنة االعالمية.
جاس���م عبداهلل احلمر 
رئي���س اللجن���ة الطالبية 

والقطاعات والشعب.
دانة ري���اض الطواري 

رئيس مكتب الطالبات.
التمار  عب���داهلل امي���ن 

رئيس مجموعة مستجد.
عبداهلل فالح السبيعي 
نائ���ب رئي���س مجموع���ة 

مستجد.

الهيئة  اعل���ن مرش���ح 
االداري���ة ضم���ن قائم���ة 
»املتح���دون« النتخاب���ات 
احتاد بريطاني���ا وايرلندا 
التمار عن  يوسف يعقوب 
ان القائم���ة اعدت برنامجا 
متكام���ال خلدم���ة زمالئهم 
الطالب من مختلف النواحي، 
الفتا الی ان البرنامج يتضمن 
مح���اور مختلفة تش���مل 
مبعوثي الدراسات العليا وما 
يتعلق بالتأشيرة واخلدمات 
الصحية اضافة الی اجلوانب 

التعليمية والثقافية.
وتشمل قائمة »املتحدون« 

كال من:
ابراهيم الصبرة العنزي 

رئيس الهيئة االدارية.
عبداهلل ال عبيد العجمي 

نائب رئيس.
الهاجري  خالد مب���ارك 
نائ���ب رئي���س للش���ؤون 

االكادميية.
عمرو مصطفی الكندري 

امني السر.
حمد طالل اخلميس امني 

الصندوق.
يوس���ف يعقوب التمار 

مسؤول العالقات العامة.
احمد عدن���ان بن نخي 

يوسف يعقوب  التمار

 قائمة »املتحدون« املرشحة النتخابات احتاد طلبة بريطانيا وايرلندا

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

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.
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)أنور الكندري( السفير حامد بن سعيد آل إبراهيم مكرما إحدى اخلريجات   السفير حامد بن سعيد آل إبراهيم مع كوكبة من اخلريجني واخلريجات

خالل حفل تكرمي الطلبة املتفوقني واخلريجني من سلطنة عمان بجامعة الكويت

السفير العماني: الشباب الثروة احلقيقية لألمة وضمانها للمستقبل الواعد
ش���عور التخرج لم ادرك ما 
احتواه قلبي من فرح وسعادة 
وامل وش���عرت بان السنني 
مضت كلمح البصر، باالمس 
كان يطلق على لقب مستجد، 
ابتسامات بريئة وعيون تتقافز 
هنا وهناك وقلوب تهتز فرحا 
ونشوة واقدام ثقيلة اخلطى، 
نحتار اين تسير وهي ال تدري 
كيف املسير، أين تتجه وكيف 
العون  تفعل ومم���ن تطلب 

والتيسير؟ 
الطال���ب عبداهلل   وقال 
الغمبوصي: نع���ود للوراء 
لنتذكر تلك السنني التي سارت 
خطوة خطوة حينها نتذكر 
حروفا اضاءت مشاعل علم 
استحقت ان تنير دربنا، تلك 
ايامنا االولى في صرح العلم، 
لقاءات وتع���ارف، ضحكات 
وتآل���ف، ايام س���قتنا عذب 
ذكراها وعلم س���ما بعقولنا 
وغذاها وامل سرى في شرايني 
الف���ؤاد وهدف ترقبناه بجد 

واجتهاد.
متابع���ا: وهانح���ن اآلن 
التخرج  نقف على عتب���ات 
ونرسم باناملنا االمل ونرى 
البسمة وقد ارتسمت لتعانق 

ارواحنا.

الس���لطان قابوس  اجلاللة 
بن سعيد املعظم، نسأل اهلل 
ان يدمي عليه نعمة الصحة 
والعافية وكلمة حب وامتنان 
من قلوبنا جميعا للحبيبة 
الكويت نشكرها قيادة وشعبا 
الياديهم البيضاء التي امتدت 
والزال���ت متتد ل���كل قريب 
وغري���ب يعي���ش على هذه 
االرض الطيبة ونعاهدكم ان 
نكون مخلصني لكم واوفياء 
كما س���نبقى اوفي���اء المنا 

احلبيبة عمان.
 وم���ن جهته قال الطالب 
خالد املنعي: حينما خاجلني 

الشحي كلمة اخلريجات، حيث 
قدمتا الشكر والتقدير الولياء 
االمور الذين كانوا خير داعمني 
البنائهم في مسيرتهم العلمية 

وسهروا على راحتهم.
واضافت���ا: تعلمنا منكم 
العطاء بال حدود والتسامح 
البعد احلدود وهانحن اليوم 
نغرس حصاد ما زرعتموه 
فينا على مر السنني وجناحنا 
اليوم هو جناحكم ادامكم اهلل 
فوق رؤوسنا وجزاكم جزيل 

اخلير والعطاء.
وتابعت���ا قائلتني: نتذكر 
والدن���ا وقائدن���ا صاح���ب 

على ما قدموه لنا من مساعدة 
ومساندة دائمة ألبنائنا الطلبة 
العمانيني الدارسني في بلدهم 

الثاني الشقيق.
وختم قائال: امتنى البنائي 
التوفيق  الطلبة والطالبات 
وان يجع���ل اهلل منكم خير 
خلف ملن س���بقوكم وخير 
رواد مل���ن يأتون على اثرهم 
في ظل قائد نهضتنا وراعي 
مس���يرتنا صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد 

املعظم حفطه اهلل ورعاه.
ألق���ت  جهتهم���ا  م���ن 
اخلريجتان أفراح الذهلي وآمنة 

الش���قيقة حكومة  للكويت 
وشعبا وعلى رأسها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد، حفظهما 
اهلل لهذا البل���د املعطاء بلد 

اخلير والسالم.
وزاد: كما نبع���ث بباقة 
شكر ومحبة إلى إدارة جامعة 
الكويت وإدارة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
واملعه���د العال���ي للفن���ون 
العالي  املوس���يقية واملعهد 
للفنون املس���رحية وجميع 
املؤسسات التعليمية الكويتية 

هذه املناس���بة ألتق���دم لكم 
والى ذويكم بأطيب التهاني 
والتبريكات للخريجني منكم 
وكذلك املتفوقون واملتفوقات، 
داعيا اهلل عز وجل أن يكلل 
خطاكم بالنجاح والس���داد 

والتوفيق.
متابع���ا: وأود أن أذكركم 
بأن ش���باب األمة الواعد هو 
ثروتها احلقيقية وضمانها 
للمستقبل وان يعينكم على 
حتمل مسؤوليتكم الوطنية، 
وال يفوتني في هذا املقام أن 
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
وعظي���م االمتن���ان والثناء 

آالء خليفة

حتت رعاي���ة وبحضور 
س���فير س���لطنة عمان لدى 
الكويت حامد بن س���عيد آل 
أقي���م حفل تكرمي  إبراهيم، 
املتفوقني  الطلبة والطالبات 
واملتفوق���ات واخلريج���ني 
واخلريجات من سلطنة عمان 
الكويت  الدارس���ني بجامعة 
مساء امس األول تزامنا مع 
االحتف���ال مبناس���بة العيد 
الوطني لسلطنة عمان وذلك 
على مس���رح صباح السالم 

بجامعة الكويت.
وفي كلمة له قال آل إبراهيم: 
يش���رفني أن ارف���ع للمقام 
الس���امي لصاح���ب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد 
املعظ���م، حفظه اهلل ورعاه، 
أسمى آيات التهاني واصدق 
األمنيات، سائال املولى جلت 
قدرته أن يعيد هذه املناسبة 
على جاللته مبوفور الصحة 
والسعادة والعمر املديد وكذلك 
على الشعب العماني مبزيد 

من التقدم واالزدهار.
إبراهي���م  آل  وخاط���ب 
أبن���اءه الطلب���ة والطالبات 
قائ���ال: يطيب ل���ي أن أنتهز 

أفراح الذهلي وآمنة الشحي تلقيان كلمة اخلريجاتجانب من التكرميحامد آل إبراهيم مع عدد من اخلريجني العسكريني

الزميلة عواطف العلوي متحدثة إلى الزميلة زينب أبوسيدو في املعرض

العلوي حتمل نسخة من »همزة بال أخطاء«                       )أحمد علي(

زينب أبوسيدو

ضمن أنشطة معرض الكتاب 
الدولي املقام في أرض املعارض، 
مبنطقة مشرف وقعت الكاتبة 
عواطف العلوي كتابها »همزة 
بال أخطاء«، الصادر عن دار 

مدارك للنشر والتوزيع.
وخالل حفل التوقيع، قالت 
العلوي ل� »األنباء« عن الطبعة 
الثانية من كتابها الذي لقي 
جناحا بني الطلبة وعش����اق 
اللغة العربي����ة في معرض 
الكتاب للعام السابق: كانت 
ردود األفعال أكثر مما توقعته 
فلم أكن أتوقع أن تصل نسبة 

املبيعات الى هذه الدرجة.
لم تسعدني املبيعات بقدر ما 
أسعدني اهتمام الناس باللغة 
العربية، كان التجاوب كبيرا 
مع الكت����اب لدرجة ان هناك 
من يطلبه من الصني وأميركا 
وأستراليا، وحتى عن طريق 
البري����د لع����دم قدرتهم على 
حضور املعرض، وبالنسبة 
الى »تويتر« تأتيني أسئلة 
يوميا عن الكتاب، ويسألون 
عن كتاب����ي القادم ويرغبون 
في أن أص����در كتابا آخر عن 
موضوع����ات أخ����رى كالتاء 
املربوطة، ألن هذه التاء يخطئ 

كثير من الناس فيها.
كما أنهم يخطئون بني الياء 
واألل����ف املقص����ورة والتاء 
املفتوحة والتاء املربوطة، فأنا 
اآلن أضع اخلطوط العريضة 
للكتاب القادم ليصبح كسلسلة 

كتب تهم باللغة العربية.
وسأبقى على نفس اخلط الذي 
كتبت في����ه كتاب »همزة بال 
أخطاء« بأسلوب بسيط ميسر 
مختلف عن الكتب النمطية في 
اللغة التي يصعب على الناس 

استيعابها وهضمها.

هل أضفت إلى كتابك 
السابق جديدا؟

٭ هي ليست إضافات، بقدر 

ما ه����ي تعدي����الت، لوجود 
تك����رار بالصفح����ات »خطأ 
الثالثة  مطبعي«، والطبعة 

قيد الصدور.
وإن ش����اء اهلل في النسخة 
الرابع����ة س����أضيف عليها 
زي����ادات، اس����توحيتها من 
أس����ئلة القراء، فأنا أستفيد 
منهم وليسوا هم املستفيدين 
فقط ألن أسئلتهم تفتح لي 
املجال للبحث، فهناك أسئلة 
حتتاج الى بحث وحتتاج الى 
وضعها في الكتاب ليستفيد 

منها اجلميع.

هل تفكرين في 
إصدار كتب أخرى؟

٭ كت����ب في باللغ����ة فقط، 
الهمزة، فهدفي  وليس فقط 
أن أمح����و أمي����ة الهم����زة، 
والكت����ب األخرى س����تكون 
من نواح أخ����رى في اللغة 
أيضا، فهدفي محو األخطاء 
الكتابة، وقد  الش����ائعة في 
كان للهمزة احلضور األكبر 
والنسبة الكبرى من حروف 
اللغة العربية، لذلك سأجعل 
الكتب على شكل سلسلة وكل 
جزء يكون عبارة عن كتيب 
صغير، بحيث يكون مخصصا 
حلرف معني فالتاء مثال لها 
كتاب، كطريقة كتاب »همزة 

بال أخطاء«.
وختمت حديثه����ا بأنها لم 
يس����بقها أحد ف����ي التركيز 
والبحث عن االهتمام بحروف 

اللغة العربية.

العلوي لـ »األنباء«: »همزة بال أخطاء« 
مطلوب في الصني وأميركا وأستراليا

الفرهود احتفى بدفعة طالب جديدة اجتازت 
املرحلة التمهيدية بكلية الطب في مالطا

فاليت���ا )مالطا( � كونا: 
كرم القائم باألعمال باإلنابة 
بس���فارتنا لدى جمهورية 
الس���كرتير األول  مالط���ا 
حمد محم���د الفرهود عددا 
من الطلبة الكويتيني الذين 
تخرجوا في جامعة مالطا 

هذا العام.
وذكر بيان سفارتنا في 
فاليتا أنها أقامت امس حفال 
للطلبة الكويتيني املتخرجني 

الذي���ن نال���وا ش���هادات 
التكرمي من القائم باألعمال 
الفرهود  باإلناب���ة حم���د 
نيابة عن الس���فير فيصل 
املس���يليم بحضور رئيس 
الثقاف���ي بباريس  املكتب 
د.عبدالرحم���ن الرضوان 

وأعضاء السفارة.
وقال البي���ان ان القائم 
الفرهود  باألعمال باإلنابة 
ألقى في هذه املناسبة كلمة 

»تقدم فيها بخالص تهانيه 
للطلبة اخلريجني، مشيدا 
بحرصهم الكبير طوال فترة 
دراستهم على إظهار وجه 
الكويت املشرق«، مشيرا الى 
الكبير الذي تقدمه  »الدعم 
الدولة عبر املكتب الثقافي 
بباريس والسفارة مبالطا 
العقبات  لتذلي���ل جمي���ع 
والصعوبات التي قد تواجه 
الطلبة س���عيا لتيس���ير 

حتصيلهم العلمي«.
كم���ا متن���ى الفره���ود 
التوفيق  للمتخرج���ني كل 
في حياتهم العملية املقبلة، 
معربا عن ثقته في إسهامهم 
املنتظر في تنمية وتطور 
الكوي���ت حت���ت القي���ادة 
احلكيمة لصاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وس���مو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
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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.

ليلى الشافعي

أكد املشرف العام على جلنة السنابل في مؤسسة الرحمة 
العاملية التابعة جلمعية اإلصالح االجتماعي عمر عبدالرحمن 
القناعي، أن اللجنة حرصت على دعم مشروعات املساجد من 
خالل وقفيتها املتخصصة »وقفية املساجد« وحققت إجنازات 
ملموس���ة هذا العام، حيث استطاعت ان تقوم على تنفيذ 25 
مسجدا خالل عام 2013 في عدة دول خاصة تلك التي يحتاج فيها 
املسلمون إلى دور للعبادة، وقد بلغ إجمالي التكلفة للمساجد 

250 ألف دينار، مضيفا ان وقفية املس���اجد مخصصة خلدمة 
بيوت اهلل من بناء وترميم املساجد حيثما دعت احلاجة.

وتبلغ قيمة الوقفية 1000 دينار دفعة واحدة، أو املساهمة 
عن طريق استقطاع شهري تصدر بعدها شهادة باسم املتبرع 

أو من يرغب في أن يهديها اليه.
وقال القناعي في تصريح صحافي ان جلنة السنابل تأسست 
في عام 1991، حتت ش���عار »ينتهي العمر وال ينتهي األجر«، 
بهدف اس���تثمار أموال الوقف وصرف ريع االستثمار في دعم 
املشروعات اخليرية املختلفة من مساجد، وآبار، وخدمه كتاب 

اهلل، وإغاثات، ونصرة النبي ژ، ودعم املش���اريع التعليمية 
وكفالة األيتام وغيرها عبر 17 وقفية خيرية متنوعة بجانب 

الوقفية العامة.
وختم القناعي تصريحه بشكر أهل اخلير والداعمني للعمل 
الوقفي عبر جلنة السنابل اخليرية، مؤكدا الدعم املتواصل من 
قبل احملسنني وأهل العمل اخليري خاصة لألعمال واملشاريع 
الوقفية، مضيفا ان هناك خطة طموحة لعام 2015، وذلك من 
خالل وقفي���ات اللجنة املختلفة التي ميكن التعرف عليها من 

.khaironline.net خالل زيارة موقع الرحمة العاملية

القناعي: »السنابل« 
تعمل عبر 17 وقفية 
حتت شعار »ينتهي 

العمر وال ينتهي األجر«
 عمر القناعي 
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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

مدرس يتجاهل اللوائح القانونية واملبادئ 
التربوية ويضرب طالباً باجلهراء على عينه

في جتاوز للوائح واألنظمة والضرب بها عرض 
احلائط قام احد املدرسني في مدرسة علي اخلليفة 
املتوسطة مبنطقة اجلهراء باالعتداء على طالب 
في الصف السادس وضربه بالعصا مما أحدث 
جرحا قطعيا في العني، متناسيا رسالته السامية 

في إعداد جيل يساهم في خدمة بلده.
وقال ولي أمر الطالب عوض العنزي ان ما اقدم 
عليه املدرس لألسف ال ميت للعملية التربوية بأي 
صلة خاصة ان هناك نشرة يوقع عليها جميع 

أفراد الهيئة التدريس����ية بداية العام الدراس����ي 
تتضمن منع العقاب البدن����ي واأللفاظ املنافية 

ملبادئ التربية ملنع مثل تلك األمور.
وأضاف اننا نترك أبناءنا أمانة عند ذهابهم الى 
املدارس ويجب احملافظة عليهم بعيدا عن إيذائهم، 
مشيرا الى انه مت إدخال ابنه مركز البحر للعيون 
وأجريت له عملية جراحية مت خاللها عمل 4 غرز 
بالعني لوجود جرح علوي من جفن العني اليمنى 

وقطع في اجلفن السفلي للعني اليمنى.

تقرير طبي بحالة الطالب

الطالب في املستشفى لعالج إصابة عينه

الشركة نظمت سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع »إجناز« للمرة الرابعة على التوالي

»زين« تقيم »مخيم االبتكار« لطلبة مدارس الثانوية

اإلشراف املباشر من متطوعي 
الشركة الذين قاموا مبشاركة 
خبراتهم مع الطلبة بش����كل 

مباشر.
وأف����ادت الش����ركة بأنها 
قامت ومن خالل ش����راكتها 
مع مؤسسة »إجناز« بتبني 
هذه املبادرة في إطار برنامجها 
للمس����ؤولية االجتماعي����ة 
واالستدامة، والذي تنتهجه 

الشركة لتعزيز اجلهود لرعاية 
مهارات الشباب ومساعدتهم 
عل����ى االنخراط في س����وق 
العم����ل التجاري مع املرحلة 
العمرية التي يقبلون عليها، 
خصوصا انها دائما ما تتبنى 
البرامج التدريبية التي تقدم 
مناذج رائعة للحياة العملية، 
وفي الوقت نفسه تعمل على 
تشجيع العمل احلر وتسويق 
فكرة االبتكار والعمل اجلاد 

لدى فئة الشباب.
وعبرت زين عن إميانها 
الش����باب  املتواصل بطاقات 
الكويتي الواعدة، وهي في هذا 
اإلطار تقوم بالتأكيد على دور 
مؤسسات القطاع اخلاص الذي 
يتمثل في توفير بيئة غنية 
للشباب املقبلني على حياتهم 
العملي����ة اجلديدة من خالل 
تزويدهم باملهارات واملعلومات 
األساسية التي يحتاجونها في 
رحلتهم نحو حتقيق التميز 

في عالم األعمال.

قاموا بالعمل على حلها عن 
طريق استخدام املهارات التي 
اكتسبوها خالل ورش العمل. 
وأضافت ان هذه التجربة قدمت 
للطلبة فرصة اكتساب العديد 
من املهارات القيادية وكيفية 
إدارة أساليب العمل اجلماعي، 
مبينة ان الطلبة جنحوا في 
التعامل م����ع التحديات التي 
واجهتهم، وذلك بالتعاون مع 

نظمت شركة زين مجموعة 
من ورش العم����ل التدريبية 
لطلب����ة م����دارس الثانوي����ة 
بالتعاون مع مؤسسة »إجناز«، 
وذلك في مقرها الرئيسي في 

الشويخ.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أنها استضافت طلبة 
من أكثر من 10 مدارس حكومية 
من جمي����ع أنح����اء الكويت 
في ال����ورش التدريبية التي 
أقامتها ضمن برنامج »مخيم 
االبتكار«، حيث تعرف الطلبة 
القطاع اخلاص  على جتربة 
اإلدارة واألعمال  في مج����ال 
وخصوصا فيما يتعلق بقطاع 
االتصاالت من خالل إشراكهم 
في أنشطة تدريبية بإشراف 
موظفيها. وبينت »زين« ان 
أكثر من 200 طالب وطالبة قد 
شاركوا في ورش العمل التي 
أقامتها، حيث مت تقس����يمهم 
إلى مجموعات وأعطيت لهم 
مجموعة من التحديات التي 

جانب من ورش العمل التدريبية لطلبة مدارس الثانوية

ملتقى النقي ينظم »مع األلم نلقي األمل« اليوم

ويحاض����ر في الندوة كل 
م����ن د. صديقة العوضي، د. 
نرمني احلوطي، احملامية عذراء 
الرفاعي، خلود العلي، د. عايد 

الشمري، أفراح العازمي.
الس����اعة  الندوة  تنطلق 

الثامنة من مساء اليوم السبت 
في مقر امللتقى مبنطقه سلوى 
قطع����ه 2 منزل ٣٨٨ ش����ارع 
املسجد األقصى مقابل الرميثية 
بجان����ب مدرس����ة املجموعة 

اإلجنليزية لألطفال.

معاناة ذويهم، مع مناقش����ة 
حواري����ة لع����رض همومهم 
املتعلقة بالعالج  ومشاكلهم 
والتعلي����م والزواج واحلجر 
الصحي وأوجه القصور في 

اخلدمات املقدمة لهم.

يقيم ملتقى جنالء النقي 
ندوة »مع األلم نلقي األمل«، 
لتسليط الضوء على هموم 
وآالم ذوي االحتياجات اخلاصة 
من أصحاب اإلعاقات احلركية 
والسمعية والبصرية، وكذلك 

صديقة العوضي عذراء الرفاعيد. نرمني احلوطيخلود العلي جنالء النقي
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قدموا قانوناً لتنظيم عمل االحتادات الطالبية في اجلامعات وحظر تأسيس احتاد طالبي للكويتيني خارج البالد 

5 نواب: 40 طالبًا ملتحقني فعليًا بالدراسة في الكيان التعليمي
لتأسيس احتاد للطلبة على  أال تقل سن كل مؤسس عن واحد وعشرين عاماً

بتنظيم األمانة العامة أمام 
القضاء. 

مادة 29: 
رئي���س االحت���اد ميثل 
االحت���اد أمام الغي���ر وأمام 
القض���اء ول���دى اجله���ات 
كافة، ويتول���ى عمل املدير 
التنفي���ذي وينف���ذ قرارات 
الوزارة املختصة ومجلس 
إدارة االحت���اد الهيئ���ة كما 
يتولى اإلش���راف على كافة 
الفني���ة واإلدارية  األجهزة 

التابعة لها. 
التع���ارض بني  وعن���د 
ال���وزارة املختصة  قرارات 
ومجلس إدارة االحتاد، ينفذ 
رئيس االحتاد قرارات الوزارة 

املختصة.

مادة 30: 
لل���وزارة املختصة حل 
الطلبة  إدارة احتاد  مجلس 
بقرار مس���بب منها وتعيني 
ب���دال منه، ويخض���ع قرار 
احلل للطعن به أمام القضاء 
املعتادة لرفع  باإلج���راءات 
الدعوى أمام الدائرة اإلدارية 

في احملكمة الكلية. 

مادة 31: 
للوزارة املختصة سحب 
ترخيص احتاد الطلبة بقرار 
مسبب منها، ويخضع قرار 
الس���حب للطعن ب���ه أمام 
القضاء باإلجراءات املعتادة 
لرفع الدع���وى أمام الدائرة 
الكلية  اإلدارية في احملكمة 

دون جواز وقف تنفيذه. 
وتبني الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون أحكام تصفية 
أمواله وكافة  االحتاد ومآل 
األم���ور اإلداري���ة واملالية 

املتعلقة به.
وفي حالة سحب ترخيص 
احتاد الطلبة يسقط إشهار 

هذا االحتاد بقوة القانون. 

مادة 32: 
بعد إشهار احتاد الطلبة 
يجب على كل كيان تعليمي 
إعداد مقر مناس���ب ومالئم 

لالحتاد املؤسس به. 

مادة 33: 
جميع احت���ادات الطلبة 
واجلمعي���ات الطالبية في 
الكليات التي متارس أنشطتها 
قبل صدور هذا القانون تعتبر 
كأن لم تكن من تاريخ العمل 
بهذا القانون، ويحظر التعامل 
معها، ما لم يصدر بش���أنها 
ترخيص من الوزارة املختصة 
وإش���هارها وفق احكام هذا 

القانون. 

مادة 34: 
يعاق���ب باحلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر وال جتاوز 
س���نة وبغرامة ال تقل عن 
ألف دينار وال جتاوز ثالثة 
آالف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني: 
1– كل من قام بتأس���يس 
احتاد طلبة أو فرع له داخل 
الكوي���ت مخالف���ة ألحكام 
هذا القان���ون أو دون اتباع 

اإلجراءات املقررة به. 
2– كل من استمر مبباشرة 
أعمال احتاد طلبة بعد العمل 
بهذا القانون قبل أن يصدر 
من الوزارة املختصة ترخيصا 
بذلك االحتاد وش���هره في 

اجلريدة الرسمية. 
3– كل من قام بتأسيس 
جمعية طالبية في الكلية أو 
العمل  استمر بأعمالها بعد 

بهذا القانون. 

مادة 35: 
يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن ثالث سنوات وال جتاوز 
خمس س���نوات وبغرامة ال 
تقل عن خمسة آالف دينار 
وال جتاوز عشرة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني 
عضو مجل���س إدارة احتاد 
الطلبة عن���د مخالفته ألحد 
احملظورات املنصوص عليها 
في املواد )6، 7، 8، 9، 10( من 

هذا القانون. 

مادة 36: 
يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون. 

مادة 37: 
على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية. 

الوزارة بشأن ما ذكر سالفا 
للطعن أمام القضاء. 

مادة 24: 
الوزارة املختصة  تقوم 
عل���ى توفير دع���م مالي 
سنوي مناسب لكل احتاد 
طلبة مشهر وفق أحكام هذا 

القانون.

مادة 25: 
القانون  � بقوة  يخضع 
� املؤسسون الحتاد الطلبة 
وأعضاء مجلس إدارة االحتاد 
إلى أحكام املرسوم بالقانون 
رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشف 

عن الذمة املالية.
ويج���ب عل���ى رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة احتاد 
الطلبة تقدمي كشف بالذمة 
املالية لهم ولالحتاد للهيئة 

املذكورة كل ثالثة أشهر. 

مادة 26: 
إدارة  يجتمع مجل���س 
االحتاد اجتماعا عاديا مرة 
كل أس���بوعني على األكثر، 
ويكون اجتماعه صحيحا إذا 
حضره أغلبية أعضائه على 
أن يكون من بينهم الرئيس 
أو نائبه. وتصدر قرارات 
املجلس مبوافق���ة أغلبية 
األعض���اء احلاضرين وإذا 
تس���اوت األصوات يرجح 
اجلانب الذي فيه الرئيس. 
ويجوز أن يعقد املجلس 
اجتماعا غير عادي أو أكثر 
بناء على دعوة من الوزارة 
أو  الرئيس  أو  املختص���ة 
بناء عل���ى طلب موقع من 
خمسة على األقل من أعضاء 
املجلس أو موقع من نصف 
أعضاء اجلمعية العمومية 
لالحتاد وذلك بكتاب يوجه 
إلى الرئيس مرفق به جدول 

األعمال املقترح. 
وتبني الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون إجراءات دعوة 
املجلس إلى االنعقاد العادي 
وغير العادي واملوضوعات 
املطروح���ة فيهما، وكيفية 
إعداد جدول األعمال، ونظام 
العمل وكيفية اتخاذ القرارات 

فيه. 

مادة 27: 
حترر محاضر الجتماعات 
االحت���اد  إدارة  مجل���س 
واجتماعات االحتاد العادية 
العادي���ة، واجتماع  وغير 
اجلمعية العمومية العادية 
وغي���ر العادي���ة لالحتاد، 
وتثبت كل هذه احملاضر في 
دفتر خاص، وترسل جميع 
هذه احملاض���ر موقعة من 
الرئيس أو من يحل محله 

إلى الوزارة املختصة. 
ويجوز للوزارة املختصة 
االعتراض ووقف تنفيذ ما 
جاء بتلك احملاضر، ويجب 
على االحتاد ومجلس اإلدارة 
الوزارة  تنفيذ اعت���راض 
ومالحظاتها دون احلق في 
الطعن عل���ى االعتراضات 
املب���داه من  واملالحظ���ات 

الوزارة أمام القضاء. 

مادة 28: 
الطلبة  يكون الحت���اد 
أمانة عامة تتولى الشؤون 
اإلداري���ة واملالية والفنية 
والتنفيذي���ة وغيرها من 
الش���ؤون املتعلقة بأعمال 
االحتاد وأغراضه، وتخضع 
األمانة لإلشراف املباشر من 

رئيس االحتاد. 
وتضع الوزارة املختصة 
الئح���ة تنظي���م ش���ؤون 
العاملني باالحتاد وكيفية 
تعيينهم وحتديد مرتباتهم 
وعالواتهم ومكافآتهم، وكافة 
الش���ؤون اإلدارية واملالية 
لهم، وتوزيعهم على وظائف 
االحتاد. وال تصدر قرارات 
التعيني في األمانة العامة إال 

من الوزارة املختصة. 
ويحظر عل���ى االحتاد 
االعت���راض عل���ى قرارات 
الوزارة املختصة اخلاصة 

الكيان التعليمي املراد تأسيس 
االحتاد به. 

مادة )18(:
لكل احتاد طلبة مجلس 
إدارة م���ن تس���عة أعضاء 
ينتخبون بطريق االنتخاب 
العام السري املباشر، وتكون 
إدارة االحتاد وحتقيق أغراضه 
ملجلس اإلدارة املشار إليه. 

مادة )19(:
يشترط في عضو مجلس 
إدارة احتاد الطلبة الشروط 

التالية: 
1 �  أال تقل سنه عن واحد 

وعشرين عاما. 
2 � أن يك���ون مس���تمرا 
بالدراسة في الكيان التعليمي 

املؤسس به االحتاد. 
3 � أال يك���ون ق���د صدر 
بحقه إدانة في جرمية مخلة 
بالش���رف أو باألمانة ما لم 
يكن ق���د رد إليه اعتباره أو 
أن يكون محبوسا على ذمة 

جرمية ما. 
4 � أال مي���ارس التجارة 

طوال مدة عضويته. 
5 � أن يقدم قبل ترشحه 
ما يفيد تقدميه كشفا بالذمة 
املالية اخلاصة به إلى الهيئة 

العامة ملكافحة الفساد. 

مادة )20(:
مدة مجلس إدارة االحتاد 
ثالث س���نوات ميالدية تبدأ 
النتائج.  إع���الن  من تاريخ 
الذي���ن تنتهي  واألعض���اء 
مدة عضويتهم يجوز إعادة 
انتخابه���م إذا م���ا توافرت 
الترشيح  بشأنهم ش���روط 

الواردة في هذا القانون.
وأعم���ال أعضاء مجلس 

إدارة االحتاد تطوعية.

مادة 21: 
أعضاء اجلمعية العمومية 
يعتبرون ناخبني في حكم هذا 
القانون، ويكون لكل طالب 
ناخب ح���ق اإلدالء بصوته 
ملرشح واحد، ويعتبر باطال 
التصوي���ت ألكث���ر من هذا 
العدد، كما ال يجوز للناخب 
أن يعطي رأيه أكثر من مرة 

في االنتخاب الواحد. 
ويكون االنتخاب بواسطة 
هوية طالبية سارية املفعول، 
أو بشهادة من الكيان التعليمي 
الناخب ثابت  ب���ه  امللتحق 
فيها أنه الي���زال في مقاعد 

الدراسة. 

مادة 22: 
تنته���ي العضوي���ة من 
إدارة االحتاد عند  مجل���س 
حتق���ق اح���دى احل���االت 

التالية: 
1– االستقالة. 

2– الوفاة. 
3– الفص���ل املؤق���ت أو 
النهائي من الكيان التعليمي 

املؤسس به االحتاد. 
4– حصول العضو على 
ش���هادة التخرج من الكيان 
ب���ه  التعليم���ي املؤس���س 

االحتاد. 
5– إذا فق���د ش���رطا من 

شروط العضوية. 
الس���ابقة  وفي احلاالت 
ينتخب عضوا آخر بدال منه 
في ذات اإلجراءات املقررة في 

هذا القانون. 

مادة 23: 
تتولى الوزارة املختصة 
التنظي���م واإلش���راف على 
انتخ���اب أعض���اء مجلس 
إدارة احت���اد الطلبة وإعالن 
النتائ���ج، وإص���دار جميع 
القرارات املتعلقة باالنتخاب 
والترشيح، واستقبال طلبات 
الترش���يح وتقري���ر رفض 

الترشيح أو قبوله. 
انتخاب  ويحدد ميع���اد 
أعضاء مجلس إدارة االحتاد 
واالنتخابات التكميلية بقرار 
من الوزارة املختصة، وتنشر 
تلك القرارات قبل فتح باب 
اس���تقبال طلبات الترشيح 

بأسبوع على األقل. 
وال تخضع جميع قرارات 

الطالبية لتحقيق األغراض 
اخلاصة لكل منها. 

مادة )12(:
يشترط لتأسيس احتاد 
الطلبة أن تتوافر الشروط 

التالية: 
1 � أال يقل عدد املؤسسني 
عن 40 طالبا ملتحقني فعليا 
بالدراسة في الكيان التعليمي 

املراد تأسيس االحتاد به.
2 � أال تقل سن كل مؤسس 

عن واحد وعشرين عاما.
3 � أن يص���در ترخيص 
ال���وزارة بتأس���يس  م���ن 
االحتاد ونشره في اجلريدة 

الرسمية.
4 � أال يكون املؤسس قد 
صدر بحقه إدانة في جرمية 
مخلة بالشرف أو باألمانة ما 
لم يكن قد رد إليه اعتباره أو 
أن يكون محبوسا على ذمة 

جرمية ما.
5 � أال يك���ون املؤس���س 
ممارسا للتجارة أو مكتسبا 
لصف���ة التاجر عن���د طلب 
التأسيس ما لم يثبت تركه 
للتج���ارة مل���دة ال تقل عن 
ستة أشهر من تاريخ طلب 

التأسيس.
6 � أن يرفق كل مؤسس 
ما يفيد تقدميه كشفا بالذمة 
املالية اخلاصة به إلى الهيئة 

العامة ملكافحة الفساد 

مادة )13(:
يقدم طلب تأسيس االحتاد 
من املؤسس���ني إلى الوزارة 
املختصة التي عليها فحص 
الطلب والتحقق من شروطه، 
وأن تتخ���ذ ق���رارا بقب���ول 
تأس���يس االحتاد أو رفض 
التأسيس خالل مدة شهرين 

من تاريخ تقدمي الطلب. 
وف���ي حالة قبول الطلب 
يصدر ترخيص لالحتاد ويتم 
إشهاره بنشر ذلك الترخيص 

في اجلريدة الرسمية.
ويجب أن يرفق املؤسسون 
مع الطل���ب محضر اجتماع 
التأس���يس وم���ا مت في هذا 
االجتماع ومكان���ه وتاريخ 
انعق���اده، موقع���ا منه���م 
وباملس���تندات الدال���ة على 
حتقق الشروط املطلوبة في 

التأسيس. 

مادة )14(:
القرار  يجوز الطعن في 
الصادر برفض طلب تأسيس 
االحتاد بالطرق املعتادة لرفع 
الدعوى أمام الدائرة اإلدارية 
في احملكمة الكلية. وال يجوز 
رف���ع الدع���وى إال من أحد 

املؤسسني دون بقيتهم. 

مادة )15(:
عن���د الترخي���ص م���ن 
الوزارة املختصة بتأسيس 
احت���اد الطلبة يس���مى هذا 
االحتاد باسم )احتاد طلبة( 
متبوعا باسم الكيان التعليمي 
املؤسس به االحتاد، وال يجوز 
أو مس���ميات  ألقاب  إضافة 

أخرى على اسم االحتاد. 
ويسري هذا احلكم على 
فروع االحتاد املنشأة داخل 

الكويت. 

مادة )16(:
بعد إشهار احتاد الطلبة 
يدعو املؤسسون خالل شهرين 
من اإلشهار أعضاء اجلمعية 
العمومية من الطلبة النتخاب 

مجلس إدارة االحتاد.
ويحظر الترشيح لعضوية 
الدعوة  أو  مجل���س اإلدارة 
للتصويت ف���ي االنتخابات 
على أساس طائفي أو قبلي أو 
فئوي أو عنصري، وذلك حتت 
طائلة احلرمان من الترشيح، 
ويجوز لكل من شهد شيئا من 
ذلك أن يبلغ الوزارة املختصة 
إلصدار قرار غير قابل للطعن 
أمام القضاء بحرمان املرشح 

من الترشيح. 

مادة )17(:
تتكون اجلمعية العمومية 
لالحتاد من كل طالب وطالبة 
ملتحق فعليا بالدراسة في 

املشروعة. 
ثالثا: رعاية مصالح الطلبة 
التعليمية وما يلحق بها من 

خدمات خاصة بها. 
رابع���ا: تكري���س روح 
الطلب���ة  ب���ني  التع���اون 
وضمان حتصيلهم للتعليم 

والتدريب. 
خامسا: السعي ملعاجلة 
جميع املشكالت التي تواجه 
الطلبة في الكيان التعليمي 
مح���ل الدراس���ة، وتق���دمي 
املقترحات واحلل���ول لهذا 

الكيان. 
سادسا: تنظيم األنشطة 
والتدريبي���ة  التعليمي���ة 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة 
والفنية والرياضية وغيرها 
من األنشطة املشروعة وغير 

احملظورة في هذا القانون.

مادة )5(: 
الحتاد الطلبة في سبيل 
حتقي���ق أغراض���ه القيام � 
على سبيل املثال ال احلصر 

� باآلتي: 
1- تشكيل جلان نوعية 
متخصصة من الطلبة لتحقيق 

أغراضه. 
2- إنشاء مراكز متخصصة 

لتحقيق أغراضه.
3- عق���د بروتوكوالت 
التعاون في مجال أغراضه 
مع اجلهات في داخل الكويت 
وخارجه���ا مبوافقة مجلس 

إدارة االحتاد. 
أداء  4- االس���تعانة في 
أغراضه باخلبرات من داخل 

الكويت وخارجها. 
النش���رات  5- إص���دار 
والدوري���ات واملطبوع���ات 
العلمية في  ومجلة االحتاد 

مجال أغراضه. 
الن���دوات  عق���د   -6
واملؤمت���رات وورش العمل 
والدورات التدريبية واللقاءات 

في مجال أغراضه. 
7- إنشاء مكتبة متطورة 
خلدم���ة اعض���اء اجلمعية 
العمومية لالحتاد وحتديثها 

سنويا. 
الوسائل  8- اس���تخدام 
اإللكترونية ووسائل اإلعالم 
املرئية واملسموعة ووسائل 
النشر واملطبوعات لتحقيق 

أغراضه. 
9- كل ما يقرره مجلس 
لتحقي���ق  االحت���اد  إدارة 

أغراضه. 

مادة )6(: 
يحظر على احتاد الطلبة 
ممارسة أغراضه ما لم يصدر 
بشأنه ترخيص من الوزارة 
وإش���هار هذا الترخيص في 

اجلريدة الرسمية.

مادة )7(:
يحظر على احتاد الطلبة 
الس���عي إلى أي غرض غير 
مشروع أو مخالف للدستور 
والقوان���ني والنظ���ام العام 

واآلداب. 

مادة )8(:
يحظر على احتاد الطلبة 
التدخ���ل في السياس���ة أو 
املنازع���ات الدينية أو إثارة 
أو  الطائفي���ة  العصبي���ات 
القبلي���ة أو العنصري���ة أو 

الفئوية. 

مادة )9(:
يحظر على احتاد الطلبة 
االنضم���ام إل���ى أي كي���ان 
آخر يخالف مبادئ االحتاد 
وأغراض إنشائه أو يخالف 
ما قرره الدستور أو قوانني 

الدولة. 

مادة )10(:
يحظر على احتاد الطلبة 
قب���ول الهب���ات والتبرعات 
م���ا عدا ما تقوم الدولة على 
توفي���ره له م���ن دعم مالي 

سنوي مناسب.

مادة )11(:
كل احتاد طلبة مس���تقل 
عن اآلخر وال يتبعه، ويجوز 
التعاون ما ب���ني االحتادات 

ق���ّدم النواب د.يوس���ف 
الزلزل���ة ونبي���ل الفض���ل 
وعبداهلل املعيوف وعبداهلل 
الطريجي ود.خليل عبداهلل 
اقتراح���ا بقانون في ش���أن 
تنظي���م احت���ادات الطلبة، 
مطالب���ني بإعطائ���ه صفة 

االستعجال وجاء كالتالي:

مادة1 
يقصد بالكلمات والعبارات 
التالية حيثما وردت في القانون 

املعاني احملددة أدناه:
الوزارة املختصة: وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل. 
الوزير املخت����ص: وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل. 
الكي���ان التعليم���ي: كل 
جامعة تباش���ر أعمالها في 
الكوي���ت ولو كانت خاصة، 
وكذلك الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب املنشأة 

في الكويت. 
الطلب����ة: تنظيم  احتاد 
النش����اط  طالب����ي يق����ود 
الطالبي ف����ي كيان تعليمي 
معني، ويتألف من أشخاص 
طبيعي����ني من طلب����ة هذا 
ب����ه هذا  الكيان املؤس����س 
االحتاد، ينتخبون مجلس 
إدارة منه����م إلدارة االحتاد 
املبينة  والقيام بأغراض����ه 
ف����ي هذا القان����ون، ويكون 
القناة الشرعية التي ميارس 
الطالب من خاللها أنشطتهم 
االجتماعية والثقافية والفنية 
والرياضية واألسر الطالبية 
واجلوالة واخلدمات العامة، 
والدف����اع ع����ن مصاحلهم 
وحقوقهم املش����روعة وفق 

أحكام هذا القانون. 
إدارة  املجلس: مجل���س 
االحتاد املنتخب من اجلمعية 
الطلبة،  العمومية الحت���اد 
ويتكون من تسعة أعضاء من 
الطلبة املستمرين في الدراسة 
في الكيان التعليمي املنشأ به 

احتاد الطلبة. 
اجلمعية العمومية الحتاد 
الطلب���ة: كل طالب وطالبة 
ملتحقني بالدراسة في الكيان 
التعليمي املنش���أ به احتاد 

الطلبة. 
الطلبة:  ترخيص احتاد 
هو صدور قرار من الوزارة 
املختصة بتأس���يس احتاد 
الطلبة وممارسة أغراضه. 

إشهار احتاد الطلبة: هو 
نشر القرار الصادر من الوزارة 
املختصة بتأس���يس احتاد 
الطلبة وممارس���ة أغراضه 

في اجلريدة الرسمية. 
الهيئ���ة: الهيئ���ة العامة 
الفساد املنصوص  ملكافحة 
عليها في املرس���وم بقانون 
رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
واألحكام اخلاصة بالكشف 

عن الذمة املالية. 

مادة 2: 
يكون للطلبة امللتحقني 
بالدراسة في كل جامعة عاملة 
في الكويت احتاد طلبة خاص 
بهم. كما يسري هذا احلكم على 
الطلبة امللتحقني بالدراسة 
في الهيئ���ة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
ويحظر أن يكون لالحتاد 
ف���روع له في خ���ارج دولة 
الكويت، كما يحظر تأسيس 
وعمل اجلمعيات الطالبية في 

الكليات. 
الطلبة  ويجوز الحت���اد 
إنش���اء فروع ل���ه في داخل 
الكوي���ت تابع���ة له وحتت 
مس���ؤوليته القانونية بعد 
أخذ موافقة الوزارة املختصة 
لكل فرع عل���ى حدة ودون 
إجراء انتخابات بشأن الفرع 

املنشأ.
وتضع الوزارة املختصة 
القواعد اخلاصة إلنشاء فروع 

االحتاد في داخل الكويت. 

مادة 3: 
يحظ���ر عل���ى الطلب���ة 
امللتحق���ني في  الكويتي���ني 
الكويت  الدراس���ة خ���ارج 
تأس���يس احتاد خاص بهم، 
وفي حالة تأسيس هذا االحتاد 
يخض���ع فق���ط لقوانني بلد 

الدراسة في اخلارج. 

مادة 4: 
الطلبة على  يقوم احتاد 

حتقيق األغراض التالية: 
أمام  الطلبة  أوال: متثيل 
الكيان التعليمي املؤسس فيه 
االحتاد، ومتثيلهم كذلك أمام 
جه���ات الدولة ووزاراتها ما 

عدا القضاء. 
ع���ن  الدف���اع  ثاني���ا: 
الطلب���ة وحقوقهم  مصالح 

نبيل الفضلد. عبداهلل الطريجيعبداهلل املعيوفد.خليل عبداهللد.يوسف الزلزلة

يحظر على الطلبة 
الكويتيني امللتحقني 

الدراسة خارج 
الكويت تأسيس 
احتاد خاص بهم 

وفي حالة تأسيس 
هذا االحتاد يخضع 
فقط لقوانني بلد 

الدراسة في اخلارج

يحظر على احتاد 
الطلبة السعي 

إلى أي غرض غير 
مشروع أو مخالف 
للدستور والقوانني 

والنظام العام 
واآلداب

يعاقب باحلبس 
مدة ال تقل عن 
ستة أشهر وال 

جتاوز سنة وبغرامة 
ال تقل عن ألف 
دينار وال جتاوز 

ثالثة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل 
من قام بتأسيس 

احتاد طلبة أو فرع 
له داخل الكويت 

مخالفة ألحكام 
هذا القانون أو دون 

اتباع اإلجراءات 
املقررة به

يحظر على احتاد 
الطلبة التدخل
في السياسة

أو املنازعات الدينية 
أو إثارة العصبيات 
الطائفية أو القبلية

أو العنصرية أو الفئوية

يكون للطلبة 
امللتحقني بالدراسة 

في كل جامعة 
عاملة في الكويت 
احتاد طلبة خاص 
بهم. كما يسري 
هذا احلكم على 

الطلبة امللتحقني 
بالدراسة في الهيئة 

العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

يحظر أن تكون 
لالحتاد فروع له 
في خارج دولة 

الكويت كما يحظر 
تأسيس وعمل 

اجلمعيات الطالبية 
في الكليات

يجوز الحتاد الطلبة 
إنشاء فروع له 

في داخل الكويت 
تابعة له وحتت 

مسؤوليته القانونية 
بعد أخذ موافقة 
الوزارة املختصة 

لكل فرع على 
حدة ودون إجراء 
انتخابات بشأن 

الفرع املنشأ
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التقى والوفد البرملاني املرافق له رئيس الوزراء ماتييو رينتسي ورئيس اللجنة اخلارجية في مجلس الشيوخ بيير فيرديناندو كازيني

الغامن: رئيس وزراء إيطاليا أكد أهمية العالقة مع الكويت
 واهتمام من اجلانب اإليطالي بتوثيق وتطوير العالقات املشتركة

العدواني ومبارك احلريص 
وماجد موسى املطيري.

 تهنئة موريتانيا وألبانيا بالعيد 
الوطني

من جانب آخر، بعث رئيس 
مجل���س األمة م���رزوق الغامن 
ببرقيات تهنئة إلى كل من رئيس 
اجلمعية الوطنية في اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية محمد ولد 
ابيليل ورئيس مجلس الشيوخ 
محمد احلسن ولد احلاج ورئيس 
البرملان في جمهورية ألبانيا الير 
ميتا وذلك مبناس���بة العيدين 

الوطنيني لبلديهم.

الى عمل كبير من التخصيب 
الثقافي واحلضاري.

اللجنة  وأعرب رئي����س 
البرملانية للشؤون اخلارجية 
مبجلس الشيوخ اإليطالي عن 
تقديره لدعوة رئيس مجلس 
الغامن لزيارة  األمة مرزوق 
الكويت، مؤكدا عزمه تلبيتها 

في مطلع العام القادم.
البرملاني  الوف����د  ويضم 
املرافق للغامن كال من النواب 
فيصل الش����ايع ود. يوسف 
الزلزلة ود. محمد احلويلة 
وفيصل الدويس����ان وخلف 
العن����زي وعبداهلل  دميثير 

واالجتماعية. وأعرب في هذا 
الصدد عن تطلع إيطاليا الى 
جذب اس���تثمارات كويتية 
اكبر كما ترغب في حضور 
اكبر للشركات واملؤسسات 
الكوي���ت  اإليطالي���ة ف���ي 
واملس���اهمة في مشروعاتها 

التنموية.
وش����دد رئي����س جلن����ة 
الش����ؤون اخلارجي����ة على 
االتفاق الكامل بني اجلانبني 
على ان احلرب على تنظيم 
الدولة االس����المية ال ميكن 
ان يقتص����ر عل����ى الصعيد 
العسكري بل حتتاج ايضا 

املشتركة ترتكز على احلوار 
بني االديان ومبدأ عدم شن اي 
حرب باسم اي دين، مشيرا 
الى ان الدين االس���المي كما 
اوضح الرئيس الغامن ليس 
ف���ي جوه���ره اي ارهاب او 

عنف.
وأك���د الرئيس الس���ابق 
الن���واب االيطالي  ملجل���س 
قناعة بالده بأهمية مواصلة 
عالقات الصداقة اخلاصة بني 
البلدين والتي منت منذ الغزو 
العراقي وتضامن ايطاليا مع 
قضيتها العادلة وحرصها على 
تكثي���ف العالقات التجارية 

ان كازين���ي ميتل���ك خبرة 
وعالقات واسعة على املستوى 
الدولي كونه رئيس���ا سابقا 

لالحتاد البرملاني الدولي.
من جهته، اعتبر رئيس 
الش���ؤون اخلارجية  جلنة 
مبجلس الش���يوخ اإليطالي 
كازيني في تصريح ل� »كونا« 
اجتماعه مع الرئيس الغامن 
الكويتي  البرمل���ان  وأعضاء 
انه عكس  ممتازا، مضيف���ا 
العالقات البرملانية بني ايطاليا 
والكويت القائمة على اسس 

وقيم مشتركة جامعة.
وقال كازيني ان القواسم 

الغامن في تصريح  وقال 
ل� »كونا« عقب االجتماع ان 
الوفد البرملاني الكويتي أطلع 
اجلان���ب اإليطالي على آخر 
التطورات في املنطقة وخاصة 
ما يتعلق مبل���ف االرهاب، 
مؤكدا اهمية توحيد اجلهود 
والتنسيق السياسي الدولي 

ملجابهة خطر االرهاب.
وأشار الغامن الى ان اللقاء 
الكويت  الذي حضره سفير 
بإيطاليا الشيخ علي اخلالد 
الصباح تط���رق الى تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين 
على الصعيد البرملاني خاصة 

عقد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن والوفد البرملاني 
ام���س مباحثات  املرافق له 
الوزراء االيطالي  مع رئيس 

ماتييو رينتسي.
الغامن في  الرئيس  وقال 
تصري���ح ل� »كون���ا« عقب 
املباحثات التي حضرها ايضا 
س���فير الكويت لدى إيطاليا 
الشيخ علي اخلالد الصباح 
الوزراء اإليطالي  ان رئيس 
اكد اهمية العالقة مع الكويت 
وأنها تربطها عالقات جيدة مع 
كل دول اجلوار وقريبة من 

كل االحداث في االقليم.
وأضاف ان رئيس الوزراء 
اإليطالي اكد انه يس���ير مبا 
اتف���ق علي���ه خ���الل زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك السابقة 

إليطاليا.
وأشار الغامن الى ان هناك 
اهتماما من اجلانب اإليطالي 
بتوثي���ق وتطوير العالقات 
مع الكويت، مؤكدا ان اللقاء 
اتسم بالشفافية والصراحة 
بني اجلانبني اإليطالي والوفد 

البرملاني الكويتي.
كما اجتمع رئيس مجلس 
الغامن والوفد  األمة مرزوق 
البرملان���ي املراف���ق له امس 
الش���ؤون  مع رئيس جلنة 
اخلارجية في مجلس الشيوخ 
اإليطالي بيي���ر فيرديناندو 

كازيني.

الغامن والوفد البرملاني املرافق له مع رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ اإليطالي بيير فيرديناندو كازينيالرئيس الغامن والوفد البرملاني املرافق له خالل املباحثات مع رئيس الوزراء االيطالي ماتييو رينتسي

الرئيس الغامن مع رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ اإليطالي بيير فيرديناندو كازينيرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد البرملاني املرافق له مع رئيس الوزراء االيطالي ماتييو رينتسي

فقط بل يتم توزيع خدمة املجند 
على اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني واالطفاء واالستفادة منهم 
في اخلدمات العام���ة للمجتمع 
الكويتي بحسب الكفاءة ورغبة 
املجند. واش���ار العوضي الى ان 
توزيع املجندين على اماكن عمل 
ذات طبيعة عسكرية غير وحدات 
اجليش سيتيح لهم فرصة التعرف 
على هذه االماكن وطبيعة عملها 
وفرصة التطوع فيها او بوحدات 
اجليش. ورفض العوضي ربط 
التجني���د االلزامي بالقضاء على 
الظواهر الس���لبية، مؤكدا انه ال 
توجد أي صلة بني تطبيق التجنيد 
ومحارب���ة الظواهر الس���لبية، 
فكل قضية بعيدة كل البعد عن 
األخرى، فالظواهر السلبية هي 
قضية اجتماعي���ة تبدأ وتنتهي 
من البيت وميك���ن القضاء على 
الظواهر السلبية من خالل التربية 
الصحيحة ومن خالل اجلامعات 
واملعاه���د والنوادي مبس���اعدة 
املؤسسات االجتماعية والدينية 
ووزارة االعالم ووزارة الشباب 
عن طريق االندية الرياضية التي 
يتطلب منها احتض���ان الفئات 
العمرية الناشئة وتوعيتها دينيا 
وأخالقي���ا. وأضاف أنه ال يجوز 
معاقبة كل الشباب الكويتي من 
اجل قلة قليل���ة متهمة بظواهر 
سلبية، مؤكدا أن التجنيد في كل 
دول العال���م باعث على اإلحباط 
وضياع عامني من عمر اإلنسان 
دون فائدة تذكر. ورأى العوضي 
أن فك���رة التجنيد تتنافى مع ما 
ذهبت اليه احلكومة من تشجيع 
الشباب الكويتي على االنخراط في 
العمل اخلاص من خالل قانون دعم 
املشروعات املتوسطة والصغيرة. 
وقال: هل يعقل أن مواطنا يبدأ في 
تأسيس مشروعه الصغير من خالل 
قانون دعم املشروعات املتوسطة 
والصغيرة ويبدأ في حتقيق هدفه 
ثم تأتي احلكومة وجتبره على 
التوق���ف من أج���ل تأدية خدمة 
التجنيد ملدة عامني؟ وهل يستقيم 

العوضي يدعو احلكومة إلى ضرورة التأني 
في طرح مشروع التجنيد اإلجباري

األمر بني التوفيق بني عمله اخلاص 
والتجنيد؟ واستطرد العوضي 
قائال: ان عملية س���د النقص في 
الطاقة البشرية الذي تعاني منه 
الوحدات العسكرية ال يعالج بهذه 
الطريقة بل يتم من خالل مراجعة 
شاملة للرواتب واملزايا للعاملني 
في القط���اع العس���كري بحيث 
تصبح الوظيفة العسكرية جاذبة 
ومرغوبة ومحببة لدى الشباب، 
مبينا ان األم���وال املقرر صرفها 
على التجنيد اإللزامي ميكن إنفاقها 
على مرتبات العسكريني املتطوعني 
إضافة الى توسيع نطاق القبول في 
الكليات العسكرية.  وقال: اذا كانت 
احلكومة تهدف من وراء التجنيد 
الى نشر الثقافة العسكرية وحمل 
السالح وخدمة العلم فعليها وضع 
برنامج زمني على ان يكون قبل 
التعيني بثالثة أش���هر وهي مدة 
انتظار دور التوظيف بعد انتهاء 
فترة الدراس���ة. وختم العوضي 
حديثه مقترحا تضمني املرحلة 
النهائية م���ن الثانوية العامة أو 
املعاهد التطبيقية أو اجلامعات 
منهجا أو دورة تتعلق بالثقافة 
العسكرية وحمل السالح ليأخذ 
الشباب فكرة عن العسكرية وقد 
تش���كل لهم حافزا لالنخراط في 

السلك العسكري الحقا.

أكد النائب كامل العوضي ان 
التجنيد االلزامي اثبت فشله في 
السابق وأدى الى االضرار بالشباب 
وكان سيفا مصلتا على مستقبلهم، 
مطالبا بأن يكون القانون اجلديد 
الذي تنوي احلكومة طرحه مختلفا 
شكال ومضمونا عما كان مطروحا 
في السابق. وشدد العوضي على 
ضرورة التأني قبل طرح مشروع 
قانون التجنيد االلزامي وان تكون 
هناك دراسة شاملة لهذا املشروع 
تأخذ في االعتبار سلبيات القانون 
السابق واسباب فشله وايجابياته 
وحتدد االهداف املرجوة من القانون 
اجلديد والفئات العمرية املستهدفة. 
وق���ال ان امل���دة الزمنية خلدمة 
التجنيد االلزامي السابقة كانت احد 
اهم اسباب فشله بل كانت عائقا 
امام حتقيق الشباب لطموحاتهم 
ومستقبلهم. وأكد العوضي أن فكرة 
التجنيد االلزامي من حيث املبدأ 
والتطبيق تتنافى مع ما دعت اليه 
احلكومة من ترشيد في النفقات، اذ 
انها تستنزف موارد الدولة بشكل 
كبير، كما هو حاصل في الدول التي 
تتبنى سياسة التجنيد االلزامي 
بش���كل منهجي وتنفق مليارات 
الدوالرات على مجندي االلزامي 
رغم عدم استفادة أي جيش منهم 
كما أثبتت التجربة، بل أن مجندي 
االجباري يش���كلون عبئا ماديا 
ومعنويا على القوة الرئيس���ية 
في اجليوش وهي فئة املتطوعني 
الذين يكرسون حياتهم للخدمة 
العسكرية وال يعتبرونها فترة 
اجبارية مزعجة من حياتهم كما 
هو احلال في اخلدمة االلزامية، الفتا 
الى ان عدد السكان الصغير في 
الكويت ال يستوجب أن يكون ثلثه 

أو أكثر في اخلدمة العسكرية.
وشدد على ضرورة أال تتجاوز 
مدة التجنيد في القانون املقترح 
ع���ن 150 يوما مب���ا فيها مدة 45 
يوما فترة تعليم حمل الس���الح 
ونشر الثقافة العسكرية وخدمة 
العلم، وأال يقتصر مكان اخلدمة 
كامل العوضياإللزامية عل���ى وحدات اجليش 

إغالق السفارة في الكويت وصعوبة سفرهم يستدعيان الوقوف إلى جانبهم

احلمدان يناشد وزير الداخلية إعفاء السوريني من 
غرامات التأخير بسبب عدم جتديد جوازاتهم

احلريجي يستفسر عن إدارة الطب الشرعي

قانوني����ة ومتاعب تضاف 
إل����ى متاعبهم ف����ي فقدان 
امالكهم واقربائهم في بلدهم 
نتيجة ما يحصل من عدم 
استقرار ومشاكل، مشيرا 
إلى أن االس����الم أمرنا بأن 
يقف املسلم إلى جانب أخيه 
املسلم في أوقات الشدة، وال 
شك أن هذه من االوقات التي 
يفترض أن نقف معهم في 

محنتهم.
وأض����اف احلم����دان أن 
الس����مو  حصول صاحب 
االمير الشيخ صباح األحمد 
على لقب »قائد االنسانية« 
وحصول الدولة على لقب 
»بل����د االنس����انية«، وذلك 
للمساهمات واعمال اخلير 
الكثيرة، التي مت التبرع بها 

الش���رعي، وهل استوفت 
الفترة القانونية للحصول 
على البعثة الدراس���ية او 

اجازة من دون راتب؟
4 � كيف تفسر استمرار 
ص���رف الراتب الش���هري 
للطبيب���ة املذك���ورة رغم 
انقطاعها ع���ن العمل ملدة 
عام كامل وعدم حصولها 
على اجازة، ومن املسؤول 
عن شبهة االختالس هذه 

التي طالت املال العام؟
5 � كيف حصلت الطبيبة 
املذكورة في تقرير الكفاءة 
على تقدير امتياز عن فترة 
العمل، ومن  االنقطاع عن 
التزوير  املسؤول عن هذا 

في االوراق الرسمية؟

إلى مختل����ف دول العالم، 
إلى  الوقوف  تستدعي منا 
جانب اخواننا السوريني، 
أنه تربطنا بهم  خصوصا 
العروبة واالسالم،  روابط 
مشيرا إلى أن أهل الكويت 
جبل����وا على عم����ل اخلير 

ومساعدة احملتاجني.
واش����ار إلى أن اخواننا 
املقيم����ني في  الس����وريني 
الكويت هم أولى من غيرهم 
مبثل هذه املساعدات، معربا 
عن أمله في أن تكون هناك 
لفتة إنسانية من قبل وزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
العفائهم من غرامات التأخير 
املترتبة على تعطلهم في 
جتديد جوازات س����فرهم 

وإنهاء معاناتهم.

6 � ه���ل مت التحقي���ق 
الواقعة مع مدير  في تلك 
الش���رعي ومساعد  الطب 
املدي���ر ام ال، وان كان���ت 
االجابة بااليج���اب ارجو 
تزويدي بنتائج التحقيق، 
وان كان���ت بالنف���ي فمن 
املسؤول عن هذا التسيب 
في الطب الش���رعي، ومن 
ساعد الطبيبة على تقدمي 
معلوم���ات غير صحيحة 
الى حصولها  لالدارة ادت 
الراتب ملدة سنة من  على 
دون وجه حق النقطاعها 
عن العمل من دون اجازة 
رسمية، فضال عن حصولها 
على تقدير امتياز في تقدير 

الكفاءة؟

اخلير والعطاء ومساعدة 
احملتاجني.

ولفت إلى أنهم يواجهون 
صعوبات عديدة في عملية 
جتديد جوازات س����فرهم 
بعد اغالق س����فارتهم في 
البالد، حيث يضطرون إلى 
ارسال جوازاتهم إلى الدول 
املجاورة التي في الغالب ال 
تسمح إال بدخول اصحاب 
مهن معينة إليها، وبالتالي 
تزداد معاناتهم باللجوء إلى 
مكاتب تخليص املعامالت 
التي تستغل املوقف وتطلب 
منهم مبال����غ كبيرة نظير 
تخليص معامالتهم، اضافة 
إلى تأخر ه����ذه املعامالت 
وضياعه����ا في احيان، مما 
يتس����بب لهم في مشاكل 

مسؤولني باالدارة.
لذا، ارج���و افادتي مبا 

يلي:
1 � هل صحيح ان طبيبة 
كويتية قام���ت باالنقطاع 
عن العمل في ادارة الطب 
الداخلية  الشرعي بوزارة 
ملدة سنة كاملة ومت صرف 
راتبه���ا بالكام���ل لها رغم 
انقطاعها ع���ن العمل بعد 
الدراس���ية  انتهاء بعثتها 

في اكتوبر 2011؟
2 � وهل تقدمت بطلب 
اجازة بحد اقصى 3 اشهر 
بع���د انتهاء م���دة بعثتها 

الدراسية ام ال؟
3 � وم���ا تاريخ تعيني 
الطبيبة املذكورة في الطب 

ناش����د النائ����ب حمود 
احلمدان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد العمل 
على اعفاء السوريني املقيمني 
في البالد من غرامات التأخير 
في جتديد جوازات سفرهم، 
موضح����ا أن ع����دم وجود 
سفارة لبالدهم وصعوبة 
اجراءات التجديد كانت سببا 

في تأخرهم.
وقال احلمدان في تصريح 
صحافي أم����س إن معاناة 
الشعب السوري الشقيق 
الوقوف  تس����تدعي من����ا 
إل����ى جانبهم في محنتهم، 
السيما من يقيمون معنا، 
الفتا إلى أن الكويت عرفت 
أنها بلد  على مر العصور 

وج���ه النائب س���عود 
احلريجي س���ؤاال لنائب 
رئي���س مجل���س الوزراء 
الش���يخ  الداخلية  ووزير 
محمد اخلالد جاء فيه: منى 
الى علمنا ان طبيبة كويتية 
قامت باالنقطاع عن العمل 
في ادارة الطب الش���رعي 
بوزارة الداخلية ملدة سنة 
كاملة م���ن دون احلصول 
على اجازة من دون راتب، 
ورغم ذلك مت صرف راتبها 
بالكامل رغم انقطاعها عن 
العمل بعد انتهاء بعثتها في 
اكتوبر 2011، بل وحصلت 
على تقدير امتياز في تقرير 
الكفاءة عن فترة انقطاعها 
عن العمل وذلك مبساعدة 

حمود احلمدان

سعود احلريجي
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12
»األبحاث« يفند آخر تقارير البنك الدولي حول املؤشر ويسعى بالتعاون مع اجلهات املختصة إلى رفعه من خالل برنامج »تشجيع القطاع اخلاص«

العنزي: الكويت في املركز الـ 86 عامليًا واألخيرة خليجيًا
في مؤشر »سهولة ممارسة أنشطة األعمال التجارية« للعام 2015

2014«، حيث حققت الكويت تقدما 
ملحوظا في التقرير بصعودها إلى 
مجموعة الدول ذات تنمية بشرية 
مرتفعة جدا في عام 2014، مقارنة 
الدول ذات تنمية  بترتيبها بني 

بشرية مرتفعة في عام 2013. 
وتابع: تقوم إدارة االقتصاد 
التقني ف���ي »األبحاث« بإصدار 
سلسلة »منتجات معرفية« دورية 
بعن���وان » ملخ���ص موجز عن 
االقتصاد الكويتي« لعرض تطور 
االقتص���اد الكويتي من منظور 
دولي حول أهم املؤشرات العاملية 
للكويت مقارنا مع دول مجلس 
التعاون، حيث إن تلك املؤشرات 
الدولية التي تصدرها املؤسسات 
الدولية املتخصصة في مجاالت 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
تعد محايدة وموضوعية، مشيرا 
الى ان ذلك سيساعد في معرفة 
مكامن التقدم اإليجابي واإلخفاقات 
في األداء االقتص���ادي للكويت 
مقارنة بأدائها في العام املاضي، 
مما يعكس دالالت بالغة عن املضي 
قدما في حتقيق املزيد من التقدم 
القادمة، منوها،  الس���نوات  في 
يجدر التنوي���ه بدور املعهد في 
البحثية اجلادة جنبا  املساهمة 
إلى جنب مع جهات االختصاص 
األخرى لتعزيز اجلهود الوطنية 
في ترسيخ موقع الكويت الريادي 
واستدامته، آخذين في االعتبار 
الدروس املهمة املس���توحاة من 
التجارب العاملية الناجحة في كل 
معترك. Aوعن الدراسة التي أتت 
عن طريق البنك الدولي وسجلت 
تراجع الكويت في سهولة ممارسة 
األعمال، قال العنزي ان الدراسة 
تتعلق بسهولة ممارسة أنشطة 
األعمال في الكويت ما بعد الكفاءة 
لعام 2015 من منظور مجموعة 
البنك الدولي، الذي يقوم سنويا 
بنشر تقارير تفصيلية وموسعة 
حول »ممارسة أنشطة األعمال« 
اس���تنادا على املؤشرات الكمية 
املركبة لألنظمة التجارية وحماية 
حقوق امللكية في جميع اقتصادات 
العالم خالل فترات زمنية متتالية، 
كما يق���وم البنك أيضا بنش���ر 
تقارير مفصل���ة لكل دولة على 
حدة، كتقرير ممارس���ة أنشطة 
األعمال، ما بعد الكفاءة لعام 2015 

اخلاص بالكويت.
وبني ان التقرير يشمل مدى 
سهولة أو صعوبة بدء وتشغيل 
رجال األعمال ملشاريعهم الصغيرة 
ومتوس���طة احلج���م من خالل 
التعامل م���ع اللوائح واألنظمة 
السائدة، وذلك عن طريق قياس 
مؤش���رات ومسارات التغير في 
اللوائح والقوانني التي تؤثر على 
10 مكونات أساس���ية في دورة 
ممارس���ة األعمال والتي تشمل: 
بدء النشاط التجاري، استخراج 
البناء، احلصول على  تصاريح 
الكهرب���اء، تس���جيل امللكي���ة، 
احلصول على االئتمان، حماية 
املس���تثمرين، دف���ع الضرائب، 
التج���ارة عبر احل���دود، تنفيذ 
العقود، وحل اإلعس���ار. ولفت 
العنزي ان التقرير بني ان الكويت 
ق���د حصلت على مرتبة أس���وأ 
في كل من مكون بدء النش���اط 
التجاري، وس���هولة احلصول 
على الكهرباء، وتسجيل امللكية، 
واحلصول على االئتمان، ودفع 
الضرائب، والتجارة عبر احلدود، 
وتسوية حاالت االعسار في عام 
2015 مما كان عليه في عام 2014، 
وحافظت على نفس املرتبة خالل 
فترة املقارنة في ثالثة مكونات 
وهي: استخراج تراخيص البناء، 
وحماية املس���تثمرين األقلية، 
وتنفي���ذ العق���ود.  وأوضح ان 
العين���ة التي تناوله���ا التقرير 
ش���ملت 47 اقتصادا في أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى، و32 في 
أميركا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، 25 في منطقة ش���رق 
آس���يا واحمليط الهادي و26 في 
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، 
و20 في شمال أفريقيا والشرق 
األوسط، و8 في جنوب آسيا، و31 
اقتصادا ل���دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية ذات الدخل 
املرتفع.  ويستخدم املؤشر املركب 
الكلي ومكونات مؤشراته الفرعية 
التفصيلي���ة في حتليل النتائج 
االقتصادية وحتديد ما إذا كانت 
اإلصالحات املبتغ���اة قد عملت 
بش���كل عام، وفي أي مكون لكل 
مؤش���ر بالتحديد وأين مت ذلك 

وملاذا؟

برنامج »تشجيع القطاع اخلاص«، 
فضال عن اإلس���راع ف���ي إعداد 
دراسات ألهم احلوافز االقتصادية 
واإلصالحات األساسية لالقتصاد 
الكويتي، والتي من شأنها حتسني 
ف���رص ريادة القط���اع اخلاص 
واألنش���طة التجارية لالقتصاد 
الكويتي مستقبال، باإلضافة لذلك 
ستستمر إدارة االقتصاد التقني 
ضم���ن خطتها االس���تراتيجية 
اجلديدة برصد ومتابعة التقدم 

احملرز بصورة دورية. 
إدارة  ان  العن���زي:  واضاف 
التقني ستقوم قريبا  االقتصاد 
بنشر إصدار آخر عن »ملخص 
الكويتي  موجز عن االقتص���اد 
حول تقرير التنمية البش���رية 

دارين العلي

يعمل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية حالي���ا ممثال في ادارة 
االقتصاد التقني وبالتعاون مع 
جهات االختص���اص في الدولة 
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني 
الوطنية  في تس���خير اجلهود 
لتعزيز الترتيب العاملي للكويت 
في مؤشر سهولة ممارسة األعمال 
التجارية بعد ان احتلت � وفق 
تقارير اعدها البنك الدولي مؤخرا 
- املرتبة ال� 86 من بني 189 دولة 
في املؤشر املركب لسهولة ممارسة 
أنش���طة األعمال في عام 2015، 
بينما كان ترتيبها 79 من بني 189 
دولة ف���ي عام 2014 مما يضعها 
في مؤخرة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وتراجعها الى 7 مراكز 

بني عامي 2014 و2015. 
وفي هذا الس���ياق قال مدير 
ادارة االقتصاد التقني في معهد 
االبح���اث د.محم���د العنزي في 
تصريح ل� »األنب���اء« ان املعهد 
يعمل مع جهات االختصاص على 
تقدم ترتيب الكويت مجددا من 
خ���الل التركيز على املش���اريع 
االستراتيجية ذات األولوية في 
برامج البحوث العلمية من خالل 

 د.محمد العنزي 

بدء النشاط التجاري في الكويت
التكلفة احملددة لالستكمالالوقت احملدد لالستكمالاإلجراءات

ترتيب الكويت 146 في سنة 2014 
و150 في سنة 2015 

2014201520142015

1 - التسجيل في إدارة الشركات 
)MOCI( بوزارة التجارة والصناعة

من دون رسوممن دون رسوميوم واحديوم واحد

من دون رسوممن دون رسوميوم واحديوم واحد2 - حجز اسم شركة فريد من نوعه
3 - استرداد الرسالة املوجهة إلى 

املصرف من إدارة الشركات
من دون رسوممن دون رسوميوم واحديوم واحد

4 - إيداع رأس املال في البنك، 
واحلصول على إثبات منه

من دون رسوممن دون رسوميوم واحديوم واحد

5 - استقبال تفتيش مباني الشركة 
من قبل البلدية

5 أيام 5 - 14 يوما
باملتوسط

من دون رسوممن دون رسوم

6 - احلصول على موافقة عقد 
تأسيس من إدارة الشركات

من دون رسوممن دون رسوميوم واحديوم واحد

7 - توثيق عقد التأسيس عند  كاتب 
العدل

ديناران ألول  صفحة يوم واحديومني
للمذكرة ودينار لكل 

صفحة إضافية

ديناران ألول  
صفحة للمذكرة 

ودينار لكل صفحة 
إضافية

7 دنانير7 دنانيريوم واحديوم واحد8 - التسجيل بالسجل التجاري
9 - احلصول على ترخيص جتاري 

من إدارة الشركات
150 دينارا30 دينارايومانيومان

10 - التسجيل لدى غرفة التجارة 
والصناعة

التسجيل ألول مرة يوم واحديوم واحد
82 دينارا، وجتدد 

العضوية   سنويا ب� 
55 دينارا

التسجيل ألول مرة 
82 دينارا، وجتدد 

العضوية سنويا ب� 
55 دينارا

11 - التسجيل لدى الهيئة العامة 
)PACI( للمعلومات املدنية

5 دنانير5 دنانير15 يوما15 يوما

12 - التسجيل في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية، 15 يوما 

)يتزامن مع اإلجراء رقم 11(، دون أي 
رسوم

15 يوما 
)يتزامن مع 
اإلجراء رقم 

)11

15 يوما 
)يتزامن مع 
اإلجراء رقم 

)11

من دون رسوممن دون رسوم

احلصول على الكهرباء في الكويت
الوقت احملدد اإلجراءات

لالستكمال
التكلفة احملددة 

لالستكمال
2014201520142015ترتيب الكويت 86 في سنة 2014 و93 في سنة 2015 

1 - يستأجر العميل مهندس كهربائي مرخص من قبل وزارة 
الكهرباء واملاء لتصميم التمديدات الكهربائية وذلك للحصول على 

موافقة التصميم والتركيب الداخلي

يوم 
واحد

من دون يوم واحد
رسوم

من دون 
رسوم

2 - يقدم العميل طلب احلصول على الكهرباء وينتظر تقدير 
رسوم التوصيل من وزارة الكهرباء واملاء

من دون 17 يوما17 يوما
رسوم

من دون 
رسوم

3 - حصول العميل على تفتيش املوقع من قبل وزارة الكهرباء 
واملاء 

يوم 
واحد

من دون يوم واحد
رسوم

من دون 
رسوم

4 - حصول العميل على أعمال التركيبات الكهربائية اخلارجية 
من وزارة الكهرباء واملاء

من دون 21 يوما 21 يوما
رسوم

من دون 
رسوم

من دون 22 يوما22 يوما5 - حصول العميل على رسالة عدم ممانعة )قبول( من البلدية
رسوم

من دون 
رسوم

 6 - يتسلم العميل من املهندس الكهربائي املرخص 
من قبل الوزارة الرسومات الكهربائية النهائية لكي تتم املوافقة 

النهائية عليها من قبل وزارة الكهرباء واملاء وذلك للقيام 
بالتمديدات الكهربائية التابعة لها واحلصول على تفتيش 

للتمديدات الداخلية

150 دينارا150 ينارا16 يوما16 يوما

7 - حصول العميل على تركيب العداد الكهربائي والتمديدات 
النهائية من قبل وزارة الكهرباء واملاء

 5.582.9 يومانيوميان
دنانير

 5.567.16
دينارا

احلصول على االئتمان
املؤشر %املؤشرات

20142015ترتيب الكويت 111 في سنة 2014 و116 في سنة 2015 
132 - مؤشر قوة احلقوق القانونية )0 - 12(

245 - مؤشر عمق املعلومات االئتمانية )0 - 8(
30.00.0 - تغطية السجالت العامة )% من البالغني(
42932 - تغطية املكاتب اخلاصة )% من البالغني(

دفع الضرائب
املؤشر %املؤشرات

20142015ترتيب الكويت 10 في سنة 2014 و11 في سنة 2015 
11212 - املدفوعات )عددها سنويا(
29898 - الوقت )ساعة في السنة(

30.00.0 - ضريبة األرباح )%(
412.412.8 - الضرائب املتعلقة بالعمال )%(

50.00.0 - الضرائب األخرى )%(
612.412.8 - إجمالي سعر الضريبة )الربح %(

تسوية حاالت اإلعسار
املؤشر %املؤشرات

20142015ترتيب الكويت 125 في سنة 2014 و127 في سنة 2015 

14.24.2 - الوقت )سنوات(
21010 - التكلفة )% من العقار(

331.732.1 - معدل االسترداد )سنت على الدوالر(
6غير متوفر4 - مؤشر صالبة إطار اإلعسار )0 - 16(

التجارة عبر احلدود
املؤشر %املؤشرات

20142015ترتيب الكويت 111 في سنة 2014 و117 في سنة 2015 

177 - مستندات التصدير )عدد(
21615 - وقت التصدير )أيام(

310851085 - تكلفة التصدير )بالدوالر األمريكي لكل حاوية(
41010 - مستندات االستيراد )عدد(

51919 - وقت االستيراد )أيام(
61,2421.250 - تكلفة االستيراد )بالدوالر األمريكي لكل حاوية(

حماية املستثمرين األقلية
املؤشر %املؤشرات

20142015ترتيب الكويت 43 في سنة 2014 و43 في سنة 2015 
144 - مؤشر نطاق اإلفصاح )0 - 10(

299 - مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة )0 - 10(
334 - مؤشر نطاق قوة حماية املستثمرين )0 - 10(

45.56.1 - مؤشر قوة حماية املستثمرين )0 - 10(
5.7غير متوافر5 - مؤشر أنظمة نطاق تضارب املصالح )0 - 10(

7.5غير متوافر6 - مؤشر نطاق حقوق املساهمني )0 - 10.5(
4.5غير متوافر7 - مؤشر قوة الهيكل اإلداري )0 - 10.5(

7.5غير متوافر8 - مؤشر نطاق الشفافية في الشركات )0 - 9(
6.5غير متوافر9 - مؤشر نطاق احلوكمة وحقوق املساهمني )0 - 10(

تنفيذ العقود
املؤشر %املؤشرات

20142015ترتيب الكويت 131 في سنة 2014 و131 في سنة 2015
566566الوقت )أيام(

12626- االبالغ واخلدمات
2420420- املقاضاة واحملاكم

3120120- تنفيذ احلكم
18.818.8التكلفة )% من قيمة املطالبة(

410.710.7- تكلفة احملامي )%من قيمة املطالبة(
52.62.6- التكلفة احملكمة )% من قيمة املطالبة(
65.55.5- تكلفة التنفيذ )% من قيمة املطالبة(

5050االجراءات )العدد(
75151- عدد االجراءات )بدون نقاط املكافأة(

1-1-8- احملاكم التجارية املتخصصة
95050- إجمالي عدد االجراءات )مبا في ذلك نقاط املكافأة(

التعامل مع تراخيص البناء
التكلفة احملددة لالستكمالالوقت احملدد لالستكمالاإلجراءات

2014201520142015ترتيب الكويت 98 في سنة 2014 و98 في سنة 2015 
1 - احلصول على خريطة املوقع ومخطط  من 

بلدية لكويت
20 دينارا20 دينارا3 أيام3 أيام

2 - احلصول على تصريح  إزالة املشروع من 
وزارة التجارة والصناعة

20 دينارا20 دينارا3 أيام3 أيام

3 - الحصول على موافقة البلدية لتقسيم  وتحديد 
المناطق 

20 دينارا20 دينارا8 أيام8 أيام

100 دينار100 ديناريوم واحديوم واحد4 - إرسال طلب تصريح البناء لبلدية الكويت
5 - احلصول على إجراءات فحص الكهرباء واملاء 

من وزارة الكهرباء واملاء
من دون يوم واحديوم واحد

رسوم
من دون رسوم

6 - احلصول على موافقة خطط الكهرباء واملاء من 
وزارة الكهرباء واملاء

7000 دينار7000 دينار12 يوما12 يوما

7 - احلصول على إجراءات الصرف الصحي من 
وزارة األشغال العامة

من دون يوم واحديوم واحد
رسوم 

من دون رسوم

8 - احلصول على موافقة خطط مياه الصرف 
الصحي من وزارة األشغال العامة

2000 دينار2000 دينار14 يوما 14 يوما

9 - احلصول على موافقة للمخطط من اإلدارة 
العامة لإلطفاء 

من دون رسومغير متوافر14 يوماغير متوافر

150 دينارا150 دينارا14 يوما14 يوما10 - احلصول على رخصة بناء
10 دنانير10 دنانير20 يوما20 يوما11 - احلصول على رسالة ملكية املوقع

12 - احلصول على إجراءات اختبار التربة من 
بلدية الكويت

من دون يوم واحد يوم واحد
رسوم 

من دون رسوم

13 - احلصول على إجراءات البناء واملراقبة من 
خالل بلدية الكويت

من دون يوم واحديوم واحد
رسوم 

من دون رسوم

14 - تقدمي ملف القياس املساحي للهيكل إلى بلدية 
الكويت للحصول على املوافقة

10 دنانير10 دنانيريوم واحد7 أيام

15 - احلصول على التفتيش املوقعي من بلدية 
الكويت

من دون يوم واحديوم واحد
رسوم 

من دون رسوم

750 دينارا750 دينارا7 أيام7 أيام16 - احلصول على متديدات املياه
750 دينارا750 دينارا7 أيام7 أيام17 - احلصول على متديدات الصرف الصحي

18 - تلقي التفتيش من ادارة االطفاء واحلصول 
على شهادة فحص

5 دنانير5 دنانيريوم واحديوم واحد

19 - احلصول على شهادة األمن والسالمة من 
احلرائق من إدارة الدفاع املدني

من دون 5 أيام5 أيام
رسوم 

من دون رسوم

10 دنانير10 دنانيريوم واحديوم واحد20 - تسجيل املبنى في السجل العقاري
غير متوافر250 ديناراغير متوافر17 يوما21 - احلصول على متديدات الهواتف

22 - احلصول على موافقة موقع البناء من بلدية 
الكويت 

غير متوافر130 ديناراغير متوافريوم واحد

23 - موافقة احلصول على خطة االتصال الهاتفي 
من وزارة االتصاالت

غير متوافر1500 دينارغير متوفر20 يوما

الكويت حققت 
تقدمًا ملحوظًا 

في تقرير 
التنمية البشرية 

2014 وسيتم نشره 
قريبًا
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سامي الخرافي

طارق بورسلي

جمعتني الصدفة مع شخصية ثرية في أحد 
الدواوين والحظت عليها الشرود والتفكير، 

فسألت صديقي: ما الذي جرى لفالن اليوم؟ 
فقال لي: لقد خسر صفقة باألمس ولهذا تراه 

مهموما رغم ما لديه من ثروة طائلة، فطرأ 
على بالي عنوان املقالة فقلت في نفسي يا 
ترى كم هم عدد »السجناء« الذين هم على 

شاكلته في يومنا هذا؟
سجني املال: يقول اهلل سبحانه وتعالى في 

محكم كتابه )املال والبنون زينة احلياة الدنيا، 
والباقيات الصاحلات خير عند ربك ثوابا 

وخير أمال( سورة الكهف، لو نظرنا إلى من 
حولنا لرأينا الكثير ممن جعل جتميع املال 

هدفه األول واألخير في هذه الدنيا وسعادته 
في جمع املال من مبدأ »املال عديل الروح«

فمثال نالحظ البعض من الدكاترة للعيادات 
اخلاصة ال يخرج بإجازة لسنني طويلة على 
اعتبار أن املرضى ال يرضون بغيره »طبيبا« 

ولهذا تراه يلغي فكرة اإلجازة من قاموسه 
ال لشيء سوى إنها »حسبة« مادية فقط، 

ويقول في نفسه لو خرجت في إجازة ملدة 
شهر ياترى كم سأخسر وكم..، وعندها يلغي 
الفكرة وهكذا لسنوات طويلة وعندها يرى أن 

ظهره قد تقوس وشعره اصبح كله شيبا وهو 
لم يستمتع باملال الذي جمعه بل الذي استمتع 

به أوالده وزوجته.. هل هذه احلياة؟
وأضف الى ذلك التاجر واملوظف والبخيل 

والعامل، وغيرهم الذين لم يشعروا بأي معنى 
لتلك احلياة سوى أنهم كانوا حراسا لتلك 

األموال فقط ال غير وينطبق عليهم قول اهلل 
سبحانه وتعالى: )شغلتنا أموالنا وأهلونا 

فاستغفر لنا(.
سجني الفكر والرأي: نالحظ هناك الكثير ممن 
يعتقد بأنه على احلق دائما وهو فوق اجلميع 

عند مناقشته في أي أمر سواء كان سياسيا 
أو اجتماعيا أو دينيا، وكل من يخالفه وال 

يتفق مع رأيه يتم وضعه في »البالك لست« 
إنه الغرور والتكبر على الناس ويراهم »نكرة« 

مما يجعل الكثيرين ممن حوله ينفرون منه.
سجني املظاهر: املثل الكويتي »كلنا عيال 

قرية، وكل يعرف أخيه« هذا املثل البسيط 
يجعلك تقول لفالن أو فالنة نحن نعرف 

ظروفكما حق املعرفة فلماذا التظاهر مبا هو 
ليس لكما وتريدان أن تقلدا أصحاب الثراء 

في كل شيء؟ فاهلل سبحانه وتعالى قد قسم 
الناس الى طبقات.. فلماذا تقلدونهم في 

أسلوبهم وحركاتهم وحتى أصواتهم؟ هؤالء 
املقلدون اعتقدوا أن هذا النهج هو ما يجعلهم 
من علية القوم لألسف، واملثل الكويتي يقول 
»الثوب اللي أطول منك يعتك« )يعتك: يوقعك(.
سجني الوسواس : يقول رب العزة واجلالل 
)ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه( فتجد هناك الكثير ممن يخاف من 

املستقبل رغم إنه عالم مجهول وهناك الكثير 
والكثير ممن يخاف من إصابته باملرض 

ويحرص من كل شيء خوفا من اإلصابة 
»وكم من صحيح مات من غير علة ... وكم 

من سقيم عاش حينا من الدهر«.
وأعتقد بأن هناك الكثير ممن يدخلون 

ضمن قائمة »السجني « فال يتسع املجال هنا 
لذكرهم ولكن ما نريد أن نقوله لهم: هو أن 
حترص على أال تسجنك احلياة بهمومها.. 

بتهم أنت منها براء، أطلق العنان لنفسك وفك 
قيودها وال تكون أسيرا لها، وجدد حياتك 
وغير أسلوب معيشتك، اختل مع نفسك 
وراجع أمورك فسوف جتد أن الدنيا ال 

تساوي جناح بعوضة، بيدك أنت مصيرك ال 
بيد غيرك فاختر ما يناسبك إما السعادة أو 

التعاسة.

قرار مستحق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد في تغيير بعض 
مواد قرار منح رخص القيادة لغير الكويتيني 
وتعديله بالكامل، والقرار كونه مستحقا ألنه 
يطابق الواقع ويحل مشكلة مرورية نشهدها 

كل يوم، والقرار في مادة رئيسية منه رفع 
سقف راتب املستحق لرخصة القيادة إلى 600 

دينار، وكذلك ربط مدة سريان الرخصة باإلقامة 
وحصر احلصول عليها على اجلامعي، وهذا 
استحقاق كبير كنا ننتظره، أعني استحقاقا 

لكل سكان الكويت وافدين ومقيمني، وعندما 
أقول إنه يحل مشكلة مرورية ال أعني أنه يحل 
مشكلة االزدحام بل ينظم دخول املركبات في 

الطرقات، فكما قال الوكيل املساعد لشؤون 
املرور اللواء عبداهلل املهنا إن هناك نحو مليون 

و950 ألف مركبة تسير في شوارع الكويت 
وأن شوارعنا ال تستوعب حتى نصف هذا 

العدد، وفي تصريح آخر للمهنا ذكر أن رفع 
سقف الراتب للحصول على الرخصة سيقضي 

على ظاهرة السيارات املتهالكة التي تسير في 
الطرقات، مشيرا في أول مؤمتر صحافي له بعد 
القرار إلى أنه مت ضبط أكثر من 32 ألف سيارة 

متهالكة وغير مطابقة للمواصفات.
هذا القرار اجلديد لوزير الداخلية الشيخ محمد 

اخلالد سيحل جزءا من املشكلة، ولكن هناك 
أجزاء كثيرة سيصعب حلها خارج هذا القرار 

اجلديد، وهي أوال من حصل على رخصة قيادة 
بعد أن تالعب بإذن العمل باالتفاق مع كفيله، 

وهذا التالعب سبب في انتشار وافدين يحملون 
رخص قيادة وهم ال تنطبق عليهم شروط 

القرار القدمي وال القرار اجلديد، ويجب فعال أن 
يتم ربط الرخصة مبدة سريان اإلقامة وأال يتم 

جتديدها إال بعد أن يقدم إذن عمل جديد يوضح 
راتبه أو يوضح طبيعة عمله، فإذا كان مطابقا 

يحصل على رخصته آليا، وإذا كان غير مطابق 
تسحب منه، وأنا على يقني بأن هنالك ما ال 

يقل عن 100 آالف شخص حصلوا على رخص 
القيادة بطرق التحايل على القانون وال أقول 

إنهم مزورون ولكنهم استطاعوا وعبر ثغرات 
في القرار القدمي من التحايل على بعض فقراته 

واحلصول بالتالي على رخصة القيادة.
على الدولة ككل اآلن أن تطبق القانون كامال 
واألهم أن تشجع على ثقافة النقل اجلماعي، 

واألهم أن تفرض رقابة على التاكسيات اجلوالة 
عبر تثبيت تعرفة األجرة، أعني أن احلل ال يأتي 

بني يوم وليلة ولكن تشجيع النقل اجلماعي 
مسؤولية يجب على الداخلية أن تقوم بالترويج 
لها، األهم هنا وحتى يكون تطبيق القرار كامال 

وشامال وحقيقيا أن يتم تغليظ العقوبة على 
كل من يقود مركبة دون احلصول على رخصة 

قيادة وأن يتم التشدد على هذا األمر.

السجني

100 ألف رخصة 
قيادة.. باطلة

جرس

سلطنة حرف

إنه أبو علي، العم احلاج حسني محمد علي الوزان، نعم 
اجلار في ذلك الزمن اجلميل، التواد والتعاون وكأن 

األمهات أخوات كل منها تشيل اختها في الوالدة والنفاس 
وحتى الرضاعة إذا جف الثدي أو كانت مشغولة ببقشة 

غسيل البحر، أو روحة الى الدكتور )الطبيب(، وهكذا 
اآلباء رجال اجليران قلب واحد على بعضهم في املؤازرة 

في الشدة، ومشاركة في الرخاء.. مازلنا نحن أبناؤهم 
نحتفظ بذكريات اللعب والشقاوة بجانب الدراسة 

والتنافس فيها.
عشنا في كنف هذه اجليرة احللوة في منطقة واو 

)الدسمة(: بومحمد الشحيتاوي، بوخليل السلمان، بو 
علي مقصيد، وكان آخرهم بو علي الوزان، الذي انتقل 

الى رحمة اهلل األسبوع املاضي، رحمهم اهلل جميعا.
ولكل بيت منهم معزة وعالقة طيبة، توارثناها عنهم نحن 
األبناء عندما نتالقى مع بعد مسافات منازلنا التي تناثرت 

في مناطق الكويت املختلفة.
بيت العم بو علي الوزان له خصوصية انه لصيق ببيتنا 
- ومازلنا كذلك - أو كما كان يقال الطوفة على الطوفة، 

تلخص حياته ابنته اختي أم أيوب )االستاذة سارة( 
بقولها:

»كلمات ال استطيع من خاللها ان أوفي حق انسان عزيز 
علي قلبي وهو أبي - رحمه اهلل وأدخله فسيح جناته ـ 
منذ الصغر وأنا أرى والدي مثاال وقدوة تربوية ناجحة 

تعلمنا منه الكفاح والتواضع وتعلم املسؤولية واإلخالص 
واحلكمة وحب القراءة والثقافة والسفر في حياته وحقق 
لنا حاجاتنا وشارك املرحومة في التربية وأخذ أدوارا في 

حتمل املسؤولية وما كانت الدنيا همه، كافح بإخالص 
وهو يتيم وعمره 9 سنوات، ضحى منذ صغره ملساعدة 

اآلخرين وخاصة إخوانه األيتام ووالدته، كان مثاال في 
البر للوالدين، تعلمنا الكثير من القيم واألخالق من 

خالل تربيته لنا، كان مثاال وقدوة إيجابية في كل شيء 
وحافظ على تاريخ العائلة بجمع معلومات عنها ورسم 

شجرة العائلة بخط يده رحمه اهلل رحمة واسعة ووالدتي 
ووالديكم واملؤمنني واملؤمنات، شكرا أخوي بومحمد 

ونعم اجلار أطال اهلل في عمرك ويحفظ لك حبايبك يا 
رب.. أم أيوب«.

ويحفظكم ربي جميعا، والقراء كذلك، ويرحم أمواتنا 
جميعا.

تلك األمنية التي أمتناه ويتمناه أغلبية من املجتمع 
الكويتي في تلك اآلونة ال للتميز العلمي بل للتميز املادي. 

باألمس عندما كنا في مقتبل العمر جناهد ونثابر من 
أجل اعتالء املناصب وهذا ليس من أجل جتميع الثروة 

بل من أجل التحصيل العلمي والعملي، واليوم أصبحت 
تلك املناصب ونخص كل من اعتلى درجة وكيل مساعد 

وما فوق اعتلوا من أجل جتميع الثروة وقبل أن نخوض 
في تيمة قضيتنا وجب علينا التنويه بأن سطورنا تشمل 

الكثيرين وليس الكل »فإذا خليت خربت«.
حبكة مسرحيتنا الهزلية مع العلم بأنها في املاضي 

كانت هادفة ومع تغير األزمنة أصبح املضمون هزليا 
وفقد أهدافه، باألمس كانت حكومتنا متتلك في كل 

وزارة وكيال لها ووكيلني مساعدين له أما اليوم بالعصا 
السحرية وإلرضاء أجندات معينة فأصبح لكل مواطن 
وكيل مساعد مع وقف التنفيذ وتلك هي املعضلة التي 

نسلط الضوء عليها من خالل سطورنا.
قد يسأل البعض ما اشكالية تلك املناصب؟ وقد يسأل 
اآلخرون ما املعضلة؟ املشكلة تكمن فيما حتصد تلك 

املناصب من أموال تقوم على إهدار ميزانية الوزارة ومن 
ثم إهدار املال العام للدولة، فإذا أخذنا مثاال في بحور 
إهدار املال العام جند من أن ينصب »الوكيل املساعد« 

تبدأ فاتورة ثروته مع بدأ االجتماعات من خالل كم 
اللجان التي تعقد وتكون حصيلتها مماثلة ملا يقوم به 
موظف من خالل أداء واجبه الوظيفي، ولكن املوظف 

ال يتحصل إال على راتبه، أما الوكيل املساعد وما شابه 
فتتجاوز مكافآته آالالف الدنانير، مع العلم أن ما ينصب 

لها اللجان ما هو إال عمل إداري يدرج من العمل الوظيفي 
أي ال يستحق عليه مكافأة وال جلان، )بس شنو نقول 

غير: شكوه اهلل(.
أصبحت القضية ال تقتصر فقط على الوكالء املساعدين 
بل أصبح األغلبية يقومون بتشكيل فريق من املوظفني 
وينصبون الوكيل رئيسهم لعمل جلان واجتماعات على 

مواضيع ليست بحاجة لتلك االحتفالية بل املضحك 
أن تلك اللجان تقوم أثناء الدوام الرسمي وهذا مخالف 

للقانون وبالرغم من كل مخالفاته وعدم احلاجة لها 
يصرف لهم مكافآت مالية وتكون احلصيلة خلال في 
امليزانية الوزارة، ذلك أصبح واقعنا وتلك هي الهزلية 

بأن وزاراتنا ما هي إال جلان واجتماعات من أجل جتميع 
الثروات للبعض من نصب ومن اتبع ومن يريد أن 

يترزق »آه يا القهر عليج يا كويت«. 
القضية ال تخص الديوان احملاسبة ألن ذلك اجلهاز 

يعمل ويرصد كل تلك األخطاء ويرفع تقريره ملن ينادي 
مبحاربة الفساد، ومن ينادي باحملاربة هو من نخصه 

في قضيتنا فهم من نصبوا وافتعلوا تلك املناصب لتلك 
الشخوص ال لتطوير الدولة بل لتزيد األرصدة املالية لهم 

والنتيجة هدر في ميزانية الدولة وانحدار في املستوى 
الوظيفي والنهاية فقدنا املثل والقيم التي تربينا عليها 

وخال مستقبلنا من القدوة التي نقتدي بها وتصبح 
أمانينا منحصرة في أن نقول: متى أكون وكيال مساعدا؟

a.alsalleh@yahoo.com

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبد الهادي الصالح 

عبدالمحسن محمد المشاري 

رحل آخر
 اجليران القدماء

متى أكون 
وكيالً مساعداً؟

م36

يا سادة يا كرام

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

ال أعرف ما هي عالقة رواتب املوظفني 
وكوادرهم ودرجاتهم بانخفاض أسعار النفط 

اليوم، ومن احملاذير التي بدأت تطرحها جهات 
حكومية خلفض املصروفات عدم تعديل 

الكوادر واحلد من املهمات الرسمية ووقف 
التوسع في الهياكل التنظيمية واألخيرة 

بالعربي تعني أن احلكومة تنوي جزئيا وقف 
تعيني املواطنني.

ال أعلم لم نحن املواطنني سواء موظفون أو 
»بطالية« من عليه أن يتحمل كارثة انخفاض 

أسعار النفط؟ طبعا كل هذا يحدث وسيحدث 
بالتزامن مع اعالنات غير مباشرة من 

مسؤولني كويتيني وخليجيني عن النية لرفع 
الرسوم ورفع الدعم عن بعض املواد، وفي 

ذات الوقت، أعني في ذات الوقت الذي تستعد 
فيه احلكومة ـ ولو تلميحا ـ إلى مد يدها الى 

جيوبنا جراء االنخفاض الذي ال دخل لنا فيه ال 
من قريب وال من بعيد، تعلن احلكومة ومبلء 

فيها وبتصريح واضح ال يقبل الشك على 
اثنني أنها مستمرة في خطة التنمية الثانية 

)طبعا األولى ال أحد يعرف أين ذهبت(، وفي 
الوقت ذاته تستمر املنح والهبات، األولى هو 

اعالن احلكومة رسميا وقف خطة التنمية 
وإعادة توجيه أموالها الى النواقص املالية التي 
يرون أنها ستظهر في حال استمرار انخفاض 

اسعار النفط.
>>>

احلكومة وبقراراتها »التلميحية« املنتظرة لرفع 
الرسوم ورفع الدعم ورمبا فرض ضرائب هي 
وبشكل غير مباشر تقوم بخفض رواتبنا إلى 
النصف، وهذه حقيقة. احلكومات السابقة لم 
تتدخل أبدا يوما في جنون أسعار اإليجارات 

التي تلتهم أصال نصف دخل األسرة الكويتية 
السنوي ولم تقم مبحاربة غول غالء األسعار، 

وتركت كل شيء يرتفع دون مبرر، واليوم 
عندما انخفضت اسعار النفط تركت كل 

شيء وأدارت بصر »تعديالتها« نحو جيوب 
املوظفني.

>>>
25 عاما وأنتم تبحثون عن بديل للدخل عن 

النفط، واليوم عندما انخفضت أسعاره ألم 
جتدوا بديال للتعويض سوى من جيوبنا؟

>>>
املسؤولية على احلكومة اليوم مسؤولية 
أخالقية بالدرجة األولى وهي أال حتملنا 

مسؤولية انخفاض أسعار النفط وأال حتمل 
نفسها املسؤولية ايضا، بل عليها ان تخرج 
بإعالن صريح بأن دخل املواطن لن ميس 
وخاصة أن مالءة البلد املالية ستظل بخير 

حتى لو وصل سعر البرميل إلى 40 دوالرا 
وهذه حقيقة حسابية ال تقبل الشك.

>>>
بعيدا عن النظرة التشاؤمية العامة التي حتكم 

األوضاع احلالية في ظل انخفاض سعر 
النفط، فالواقع أن الكويت ستظل بخير ولن 
يحدث شيء  ولن تتوقف التنمية ولن يتم 

فرض ضرائب أو رفع الرسوم ونحوها، 
شهران فقط وستعود أسعار النفط إلى 

االرتفاع أو على األقل سيتوقف انخفاض 
أسعار البترول.

احلكومة.. تخفض 
الرواتب إلى 
النصف!
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اخلليفة: صاحب 
السمو األمير 
الشيخ صباح 
األحمد دائمًا 

ما يدعم الشباب 
ويركز عليهم 
في خطاباته 

السامية

مغادرة املغربية 
ابتسام األكادميية 

بعد حصولها 
على نسبة قليلة 

من تصويت 
اجلمهور

Mefrehs@خلف الكواليس
مفرح الشمري

»كويتي.. مية باملية«!
الفوز الذي حققه اإلعالم الكويتي ممثال 
بإذاعة الكويت وتلفزيونها في مونديال 
القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم الثالث 

الذي أقيم من الفترة 20 إلى 24 اجلاري 
مبدينة 6 أكتوبر هو فوز مستحق إلى 

أبعد احلدود وفوز يثبت للجميع ان 
اإلعالم الكويتي بإمكانه خلق املعجزات 
والعجائب في احملافل الدولية، وهذا إن 
دل فإنه يدل على اخلطوات اإليجابية 

التي زرعها وزيره الشيخ سلمان 
احلمود منذ ان تولى حقيبة اإلعالم في 

نفوس العاملني بهذه الوزارة بعد ان 
أعطى الثقة لهم في اختيار برامجهم 

املشاركة في هذا املونديال العربي وذلك 
لثقته بأنهم سيختارون األفضل لرفع 
اسم الكويت عاليا وكان له ما أراد ولم 

تخب ثقته في فرسان اإلذاعة الذين 
يشاركون للمرة األولى في هذا املونديال 

فحصدوا 7 جوائز وميداليات ذهبية، 
واألمر كذلك لفرسان التلفزيون الذين 

متكنوا من أن يكونوا »رقم واحد« 
بحصدهم  9 جوائز رغم املنافسة 

الشديدة من مصر في جوائز املونديال 
التلفزيونية، ولكنهم بفضل اختياراتهم 

الدقيقة حققوا هذا الرقم ليصبح 
»مسرح النهار« الذي احتضن حفل 

اخلتام »كويتي.. مية باملية« بـ 16 جائزة 

ليجبر من كان باملسرح على الوقوف 
للتصفيق لهذا اإلجناز غير املسبوق 

إلذاعة وتلفزيون الكويت في مونديال 
القاهرة.

هذا اإلجناز لم يأت من باب املصادفة 
وإمنا جاء بفضل اهلل أوال ومن ثم بفضل 

من قام باختيار تلك األعمال املميزة 
ملعرفتهم السابقة بأجواء املهرجانات 

وكيف تفوز بها وهذا األمر كان حاضرا 
في هذا املونديال ألن األعمال الكويتية 

اإلذاعية والتلفزيونية أبهرت أعضاء 
جلان التحكيم التي لم تعلق عليها كثيرا 

ألنها برامج وأعمال مدروسة بالشكل 
الصحيح وال حتمل بني طياتها اي 

شوائب لذلك استحقت هذا التميز في 
نهاية املطاف.

رجال وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود 

استطاعوا أن يعيدوا بريق اإلعالم 
الكويتي من جديد بعد ما تعرض في 
السنوات املاضية لـ »هفوات« ولكنها 
لم تستمر بفضل اجلهود املبذولة من 

»بوصباح« ورجاله الوطنيني في اإلذاعة 
والتلفزيون والتي متثلت بهذا الفوز 
العريض الذي لم يسبق حصوله في 

»قاهرة املعز« من خالل مشاركة اإلذاعة 
والتلفزيون في مهرجاناتها الفنية.

مطرب مقزرها هاأليام 
قز في املجمعات 
التجارية ويوزع 

ابتساماته على اللي رايح 
واللي ياي ألنه يحس في 
قرارة نفسه انه مشهور 

بس محد درى بهوى 
داره..اهلل يشفي!

ممثلة مصلحجية حيل 
عبرت لزميلتها عن 

استيائها من تصرفات 
أحد املنتجني معاها مع انه 

هالشي ما صار بس كله 
علشان تكسر خاطرها 

وتشتغل معاها في عملها 
التراثي..

احلمدهلل والشكر!

ممثل هاأليام طايحله مدح 
بأحد املخرجني اخلليجيني 
في صفحته باالنستغرام 

بعدما وافق على مشاركته 
في عمله اليديد واملصيبة 

انه هاملخرج يدري انه 
هالشي نفاق في نفاق.. 

بوطبيع ماييوز من طبعه! 

ابتسامات تصرفات مصيبة

وفاة الشحرورة صباح. وقال 
ماجد: »بدا احلزن واضحا على 
الفنان عاصي احلالني وكتب 
ما كتب على صفحته اخلاصة 
على تويتر وكان من أوائل 
الفنانني الذين دونوا لها، وهو 
إذا وصل إلى بيروت قبل يوم 
األحد فس����يكون في طليعة 
الفنانني الذين سيشاركون في 

تشييع الفنانة الراحلة«.
من جهة ثانية، وفور عودة 
عاصي احلالني، فهو سيدخل 
إلى االستديو لتسجيل أغنية 

هذا ما سيفعله عاصي احلالني فور عودته من كندا
جديدة ستكون مختلفة عن 
الس����ابقة، ورمبا  أغنيات����ه 
اللهج����ة  س����تكون بغي����ر 
اللبنانية. وأك����د احلالني، 
حس����ب موقع »نواعم«، أن 
جناح أغنية عاصي العراقية 
األخيرة »وينك حبيبي«، وهي 
من أحلان عادل العراقي، فاقت 
كل التوقعات. وينوي احلالني 
على ما يبدو إعادة التجربة 
اإليقاعية في أغنياته اجلديدة 
في ألبومه اجلديد كما ينوي 
تصوير ڤيديو كليب أيضا.

إلى ذلك، يتحضر الفنان 
عاصي احلالني للمش����اركة 
في مهرجانات خليجية يتفق 
بشأنها مع شركة روتانا، فيما 
لفت مدير أعماله إلى أنه حتى 
اليوم لم يتقرر املوعد النهائي 
لبداية برنامج »ذا فويس« 
مبوسمه الثالث، مع العلم أن 
التي  إدارة الشركة اجلديدة 
يقودها زياد كبي قررت أن 
تكون االنطالقة اجلديدة في 
العام  منتصف الصيف من 
املقبل 2015، أي في ش����هري 
يوليو وأغس����طس، وبذلك 
تكون محطة »أم بي س����ي« 
أنهت برنامجيها »أراب آيدول« 
و»X فاكتور« الذي تعول عليه 
كثي����را ليكون جن����م برامج 
املواهب واحملترفني الغنائية 
العام املقبل. وسيكون عاصي 
احلالني باإلضافة إلى أعضاء 
جلنة مدرب����ي »ذا فويس« 
حاضرا للموسم الثالث، وهو 
ينتظر اليوم ساعة الصفر.

الفن����ان عاصي  الي����زال 
احلالني يتابع جولته في كندا، 
وهو إلى اليوم قد أحيا أكثر 
من 6 حفالت تكللت بالنجاح. 
وبحسب ما أفاد مدير أعماله 
ماج����د احلالني، فإن عاصي 
بدا حزينا بعدما بلغه خبر 

عاصي احلالني 

أنابيال هالل حتول اإلعاقة إلى طاقة إيجابية
استضافت عقيلة رئيس 
اللبناني  النياب���ي  املجلس 
رندة ب���ري مقدمة برنامج 
أنابيال هالل  آيدول«  »أراب 
الفتتاح قسم جديد للجمعية 
اللبناني���ة لرعاية املعوقني 
جنوب لبنان التي أسستها 
عام 1984، وشرحت بري عن 
أهمية وجود أنابيال في إطار 
العمل اإلنساني ملساعدة كل 
احملتاجني. كما أصرت بري 
من خالل أنابيال أن ترى مدى 
أهمية األعمال اإلنسانية إلى 

جانب اجلمال والفن.
إلى ذل���ك، قضت أنابيال 
يوما طويال برفقة رندة بري، 
املركز،  وجالت في أرج���اء 
ولهت مع األطفال، ورسمت 

البسمة على وجوههم. انابيال هالل 

القائمون على املشروع في لقطة جماعية مع اخلليفة واملضف

يتبناه الفنانان الشعيبي ووالدتهما وينطلق بحلته الثانية 18 املقبل ويستمر 3 أيام

»كويت الكرامة«.. مهرجان وطني بجهود شبابية

الش����عيبي إن شركته أقامت 
مش����اريع متنوع����ة ح����ول 
املس����رح والدعاية واالعالن 
لكنها تبنت مشروع »كويت 
الكرامة« كمشروع كبير أقيم 
ألول مرة العام املاضي وحقق 
جناحا كبيرا وسيتكرر هذا 
العام مبهرجان سيتم تنظيمه 
في اجلزيرة اخلضراء على 
مدار 3 أي����ام من 18 حتى 20 
ديسمبر املقبل حتت شعار 

»كويت الكرامة 2«.
وبني الشعيبي أن املشروع 
هذا العام سيقام على مساحة 
أكبر مم���ا كانت عليه العام 
املاضي، الفتا إلى أنه يطمح 
الى أن يحقق املشروع جناحا 
أكبر م���ن الذي حققه العام 

أنه مت  املاض���ي، الس���يما 
تخصيص أماكن للمشاريع 
الصغيرة للش���باب وركن 
لألطفال وفق���رات متنوعة 
منها املوسيقية والترفيهية 
وهناك منظمون ومجموعات 
عديدة أوكل لكل منها مهمة 

خاصة.
أما الفنان بدر الشعيبي 
فقال: لدينا 3 أيام للمعرض 
أول يوم س���تتم فيه إقامة 
أوبريت غنائي ملطربني سيتم 
اإلعالن عن أسمائهم قريبا، 
أما في اليوم الثاني فسيكون 
هناك »جروبات استعراضية« 
ألكبر ثالث مجموعات تقوم 
بفقرات استعراضية بشكل 
جديد ومختلف، باإلضافة 

إلى أنشطة متنوعة.
من جانبها، قالت والدة 
الشعيبي: يتضمن مهرجان 
الكرامة 2« انشطة  »كويت 
شبابية متنوعة، آملة حضور 
وتفاعل شريحة كبيرة من 
اجلمهور معه الس���يما أنه 

يعنى بكويت الكرامة.
ولفتت إلى أن املهرجان 
سيتضمن كرنڤاال وماراثونا 
احتفاء باللقب الذي حصل 
عليه صاحب السمو االمير 
مؤخرا كقائد لإلنسانية، آملة 
من املسؤولني دعم املشاريع 
التي يتبناها الشباب السيما 
أنهم يرمون من خاللها إلى 

خدمة وطنهم.

خالل عضويتها في املجلس 
البلدي أكثر من 37 مقترحا 
خاصا بهم، منها ما هو حبيس 
األدراج حاليا، حيث أوضحت 
أن من بني تلك املقترحات ما هو 
متعلق باألراضي واملعارض 
واحل����رف املنزلية واملالعب 
املجانية واحلدائق والصاالت 
ألعاب  املغلقة والتي حتوي 
وأنشطة متنوعة تخدم األهالي 

والشباب.
وأبدت استيائها من بعض 
أصحاب القرار ممكن يتولون 
قرار الشباب قائلة: لألسف 
ما نعانيه ه����و أن أصحاب 
القرار بشأن الشباب ليسوا 

شبابا.
بدوره، قال الفنان محمد 

عقد الفنانان الش����قيقان 
الش����عيبي  محم����د وب����در 
ووالدتهم����ا مؤمترا صحافيا 
برعاية الشيخ دعيج اخلليفة 
وبحضور م.أشواق املضف 
وأداره مق����دم البرامج طالل 
املاجد، وذلك مبناسبة إعالن 
شركتهم )ام بي تيم الشعيبي 
الفني( عن مشروع  لالنتاج 
»كوي����ت الكرام����ة 2« الذي 
س����ينطلق كمهرجان وطني 
بجهود ش����بابية في الثامن 
عشر من الشهر املقبل ويستمر 

3 أيام.
البداية، أشاد الشيخ  في 
دعيج اخلليف����ة بفكرة هذا 
املشروع والتي كانت نابعة من 
الشباب، مشيرا إلى أن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد دائما ما يدعم الشباب 
ويركز عليه����م في خطاباته 
السامية نظرا ألهميتهم في 

املجتمع.
القائمني  ودعا اخلليف����ة 
على »كويت الكرامة 2« إلى 
االس����تمرار في مشروعهم، 
الس����يما بعد النجاح الكبير 
الذي حققه املشروع األول، 
آمال أن يحقق مش����روع هذا 
العام جناحا أكبر مما حققه 

العام املاضي.
من جهتها، قالت م.أشواق 
املضف إنها تهتم ش����خصيا 
بالشباب ودورهم الكبير في 
املجتمع، مشيرة إلى أنها قدمت 

عريف املؤمتر مقدم البرامج طالل املاجد يتوسط الفنانني الشقيقني بدر ومحمد الشعيبي ووالدتهما

خالل البرامي الثاني عشر للبرنامج

صابر الرباعي ورويدا عطية وحتية لـ»الشحرورة« 
من مسرح »ستار أكادميي«

الطالب  الرباعي م����ع  قدم 
املص����ري محمد ش����اهني 
أغنية »أجم����ل مختصر«، 
ومع الطالبني املصري مينا 
إيليا  إيلي  عطا واللبناني 
أغنية »يا مفتري«، كما أطل 
منفردا بلوحة فنية وأغنية 
»إيه ده معقولة«. أما رويدا، 
فشاركت الطالبة اجلزائرية 
كنزة مرسلي أغنية »شو 
س����هل احلكي«، وغنت مع 
الطالبة غ����ادة »بال حب«، 
كما أطلت منفردة بلوحة 
فني����ة ألغنيته����ا اجلديدة 

»رشرش«.
اللوح������ات  وف�������ي 
االستعراضية األسبوعية، 
قدم البرنامج حتية إلبداعات 
املوسيقي الياس الرحباني 
عب����ر لوح����ة »األجراس« 
ورائعة »كل شي عم يخلص« 
من تقدمي الثالثي إيلي، كنزة، 
وابتسام. لتشعل ليا بعدها 
املسرح مع الطالب وأستاذ 

اإليقاع ألبي����ر بوياجيان، 
 »Bamboo« بأنغ����ام أغنية
ممزوجة بإيقاعات شرقية 
من توقيع بوياجيان، فيما 
عزف مينا حلن احلب ضمن 
لوحة »الغيت����ار« وأغنية 
»وهي عاملة إيه«، ليسافر 
الى إسبانيا عبر  إيلي  بنا 

أغنية »إفيفا إسبانيا«.
رئيسة األكادميية فاجأت 
الطالب بإعالنه����ا فوزهم 
جميعا باملرتبة األولى هذا 
األس����بوع، ونيلهم جائزة 
السفر في رحلة استجمام 

الى البحر امليت.
وف����ي ختام الس����هرة، 
الطالب����ة املغربية  غادرت 
ابتسام تسكت األكادميية، 
بعد حصولها على نس����بة 
48.64% م����ن تصوي����ت 
ال����ذي أعطى  اجلمه����ور، 
النس����بة األعل����ى %51.36 
التونس����ية غادة  للطالبة 

اجلريدي.

املسرح بابتسامة ستبقى 
مطبوعة في أذهاننا. 

بدورها، غن����ت رويدا 
»ساعات ساعات« بإحساس 
مره����ف، برفق����ة ط����الب 

األكادميية.
»صوت صباح رح يضل 
يدق مثل األجراس، ويقلنا 
قوموا طلع الصباح«، بهذه 
الكلم����ات عبرت رئيس����ة 
األكادميية كلوديا مرشيليان 
عن مشاعرها جتاه رحيل 
الشحرورة، كما قال عراب 
املواهب املؤلف املوسيقي 
الرحباني أصدق  الي����اس 
الكلمات في رحيل شمس 

الشموس. 
من جهته، عزى الرباعي 
العائلة الفنية، والش����عب 
اللبناني والعربي بغياب 
الش����حرورة، أم����ا عطية، 
فطلبت من اجلمهور الوقوف 

حتية لروح األسطورة.
في تفاصيل البرامي أيضا، 

بيروت - ندى مفرج سعيد

ودع برنام����ج »س����تار 
أكادميي« شحرورة لبنان 
واألس����طورة اإلستثنائية 
صب����اح بباقة م����ن أجمل 
أغنياتها، التي زينت مسرح 
البرنامج في البرامي الثاني 
عشر الذي حضره جمهور 

غفير.
جنم����ا الس����هرة صابر 
الرباع����ي وروي����دا عطية 
وطالب »س����تار أكادميي« 
قدم����وا حتي����ة تكرميية 
التي أغنت  للش����حرورة، 
املكتبة الفنية بأرشيف خالد 
من أروع األغنيات، وكانت 
خير سفيرة للبنان الفرح 

واحلياة. 
وبأغنية »زي العسل«، 
أطل الرباعي مع ابنة بلده 
الطالبة غ����ادة اجلريدي، 
يرافقهما الطالب، فيما زينت 
صور الشحرورة شاشات 

صابر الرباعي ورويدا عطية مع طلبة البرنامج في التحية لـ»الشحرورة« صباح
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شطر احللقة الثالثة »هديت الورد والباقي معي وردة«

بركات الوقيان: »البيت«.. أضاء قناديل »الشعر النبطي«
يواصل برنامج »البيت« الذي يقدمه 

االعالمي بركات الوقيان على قناة »سما 
دبي« حصد النجاح الكبير، خصوصا 

انه يسلط الضوء على الشعر النبطي في 
االمارات ومنطقة الخليج، معتمدا على طرح 
شطر من الشعر النبطي في بداية كل حلقة، 
يحمل معناه قدرا من الغموض، ويطلب من 
جمهور المشاهدين التفاعل مع هذا البيت 

عبر »تويتر« بشطر آخر من خالل »تغريدة« 
ويتم فلترة التغريدات من خالل لجنة فرز، 
ثم ترشح لجنة التحكيم شطر البيت الذي 
يحصل على اكثر نسبة تصويت ويفوز 

صاحبه بمبلغ 50 ألف درهم اماراتي وايضا 
يخصص البرنامج جائزة للجمهور عن 

طريق القرعة عبر الكمبيوتر وهي 50 ألف 
درهم موزعة على خمسة اشخاص )10 آالف 

درهم لكل فائز(.
وفي الحلقة الثالثة من البرنامج والتي 

صورت في استديو مركز حمدان بن محمد 
إلحياء التراث في مدينة االستديوهات 
بدبي، المركز المعتمد والموثوق لحفظ 

ونشر التراث الوطني في اإلمارات العربية 
المتحدة، أطلقت لجنة التحكيم شطرا 

شعريا جديدا وهو: »هديت الورد والباقي 
معي ورده«، وعلى مدار ثالث جوالت كان 

استحسان اللجنة باألشطر المرسلة من قبل 
لجنة الجودة والفرز والتشاور بين أعضائها 
الختيار األجمل، وتم عرض أروع اثني عشر 
شطرا لخصت جوهر الشطر األول وحملت 

تراكيبها اللغوية زخما لغويا فاق معناها 
المعجمي، وكان لقب »راعي البيت« من 

نصيب ناصر السبيعي »على راحة يدي.. ما 
حست ببراحة«، ليفوز بجائزة مالية قدرها 

100 ألف درهم والتأهل إلى الحلقة الختامية.
في هذا الصدد، قال االعالمي بركات 

الوقيان: برنامج »البيت« اضاء قناديل 
الشعر النبطي الذي يمتاز بجماهيرية واسعة 

خصوصا في منطقة الخليج، واعتبره 
اضافة مهمة لمشواري المهني، ومن خالله 

وجدت جوانب اخرى من االبداع، مشيرا 
الى ان التفاعل معه ومع البرنامج يحمله 

مسؤولية كبيرة، متمنيا ان يكون دائما عند 

حسن ظن الجمهور به.
من جانبه، أكد المنسق العام للبرنامج 

ماجد البستكي ان »البيت« يتصدر قائمة 
البرامج األدبية على مستوى الخليج والوطن 
العربي، التي تصب في خدمة الشعر النبطي 
وتعنى بالذائقة الشعرية وتزيد من مستوى 

االهتمام بقضايا التراث الشعبي وتعكس 
الهوية األصيلة ألبناء المنطقة، مؤكدا أن 

الشهرة التي اكتسبها البرنامج، خالل 
فترة زمنية وجيزة، كانت قائمة على ثالثة 
امور هي: إلغاء جزئية الربح المادي، نزاهة 
ومصداقية لجان التحكيم وفكرة البرنامج 

نفسها القائمة على إنصاف المبدعين 
وتقدير إبداعاتهم من خالل عدم إظهار اسم 
المتسابق لدى لجان التحكيم، كي ال يتأثروا 

بعملية اختيار الفائزين.
يذكر ان لجنة التحكيم كرمت عددا من 

الشعراء المشاركين في البرنامج ومنهم: 
نايف الرشيدي ومدغم بوشيبة وزايد 
بن كروز ومحمد المر بالعبد المهيري 

والمتسابق راجع نايف العتيبي من المملكة 
العربية السعودية، بعد فوز شطره في 

الحلقة الثانية »فرحة لو عانقت بحرك غدا 
بحرك حلو« بجائزتي أفضل شطر والشطر 
المختار من قبل ضيف الحلقة، حيث تمكن 

من تبيان الصورة الجمالية للشطر األول 
من البيت »ممتلي صدري غال يا خليج 

وممتلي«.
ويشار الى ان برنامج »البيت« يتضمن فقرة 

لمسابقة »الصورة«، فبعد انتهاء مسابقة 
شطر الشعر يتم عرض احدى الصور 

ويجب على المشاهدين ان يستوحوا منها 
بيتا شعريا وارساله عبر »انستغرام« على 
موقع البرنامج مباشرة، وعرضت مسابقة 

»الصورة« في الحلقة الثالثة، صورة جديدة 
بعدسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لكتابة بيت 
شعر يلخص فكرة الصورة وإرساله إلى 
حساب »تويتر« الخاص بالمسابقة، حيث 

يستمر باب المشاركة مفتوحا بدءا من 
انطالق المسابقة حتى منتصف ليل الجمعة 

االعالمي بركات الوقيانمن كل اسبوع.

جنل الفنان بشار الشطي 
بحالة سيئة بسبب وصفة خاطئة من طبيبه

الش���اب  الفنان  أع���رب 
بشار الشطي عبر صفحات 
التواصل االجتماعي الخاصة 
به، عن حزنه الش���ديد لما 
أصاب ابنه عبدالرحمن جراء 
تناوله دواء خاطئا بناء على 
تقرير الطبيب المعالج له.

بش���ار قال إن ابنه كان 
يعاني من ارتفاع في درجة 
الحرارة وذه���ب به ألقرب 
طبيب فوص���ف له مضادا 
حيويا ال يتناسب مع مرحلته 
العمري���ة الت���ي ال تتجاوز 
الخمس سنوات وتسبب له 
في فقدان أظافره وشعوره 

بألم كبير.
الش���اب أضاف:  الفنان 
»يا جماع���ة اهلل يحفظكم 
ويخليلكم عيالكم.. حبيت 
أحط هالبوس���ت عش���ان 
تاخذون الحذر من زيارتكم 
لدكتور األطفال في أي مكان 
عموم���ا.. هالصورة لولدي 
عبدالرحمن حبيبي وديناه 
عش���ان كان مصخن شوي 
ولألسف الدكتور صرف له 
مضاد حيوي ما كان مفروض 

يصرفه له وتس���بب في أن 
أظافره بدت تطيح وهذا غير 
األل���م اللي يحس فيه طول 
فترة ما يطيح الظفر ويطلع 
بداله يديد ولما شافه دكتور 
ثاني قال لنا ان هذا المضاد 
الزم ما يأخ���ذه حتى واهو 
كبير فدي���روا بالكم ودايما 

تأكدوا من األدوية عس���ى 
اهلل يحفظك���م ويخليلكم 

عيالكم«.

جنل بشار عبدالرحمن

أظافر عبدالرحمن وهي تطيح

بشار الشطي

عال غامن وأعمال فنية باجلملة
تعيش الممثلة المصرية 
عال غانم حالة من النشاط 
حيث تشارك في بطولة عدد 
كبير من األعمال الفنية سواء 
السينمائية أو التلفزيونية 
منها الجزء الثاني من مسلسل 

»سلسال الدم«.
ومن المقرر ان تبدأ غانم 
المقبل تصوير  األس���بوع 
فيلمه���ا الجديد »جمهورية 
إمباب���ة«، وتنتظ���ر طرح 
فيلمي���ن لها خالل موس���م 
إجازة منتصف العام الدراسي 
المقب���ل، األول »رومي���و 
الس���يدة« والثاني »حارة 

مزنوقة«.
عال غامن 

ماجد البستكي املنسق العام للبرنامج 

عبداهلل بن دملوك الرئيس التنفيذي ملركز الشيخ حمدان بن محمد

الشاعران الفائزان 

أكد أنه ضد أن يخرج خالف زياد الرحباني مع والدته وشقيقته إلى اإلعالم

املوسيقي أسامة الرحباني في برنامج »بصراحة«: نحن لم 
مننع فيروز من الغناء.. هذا كالم خاطئ

ان يتم استغالل أعمال األخوين 
رحباني بص����وت فيروز او 
اعمال فيروز االخرى مع زياد 
دون أخذ االذن الس����تعمالها، 
وللمصادف����ة فقد صدر بيان 
عن مجلس املؤلفني وامللحنني 
في لبنان، ينص على القواعد 
األساسية لكيفية التعاطي مع 
بعضنا البعض قبل حدوث أي 
سوء تفاهم فمنذ يومني صدرت 
أغنية »بحبك يا لبنان« التي هي 
من أشهر اغنيات السيدة فيروز 
برميكس ففوجئنا وأوقفتها 

على الفور مبحبة«.
 أما عن إذا كان كل من يغني 
للسيدة فيروز يستأذنوهم قبل 
ذل����ك فأوضح: »ميكن ان يتم 
غناء األغنية في حفل ولكن ال 
ميكن ان يستغلوها«، فسألته 
باتريسيا عما اذا كانت النجمة 
اليسا قد استأذنت منهم حني 
غنت للسيدة فيروز في حفالت 
أعياد بيروت، فرد أسامة: »كال 
وما كان لها حق ولذلك توقفت 
األغنية في اإلذاعات وقد تكلمنا 
أنا واليسا معا باألمر، فبإمكانها 
ان تغنيها في أداء علني ضمن 
حفل لها ولك����ن ال يحق لها 
استغاللها ونقلها على التلفاز 
أو استعمالها في اإلذاعات وهذا 
ما طلبته م����ن موزع األغنية 
ناصر األس����عد، ألنه لم يكن 
يحق له ان يستغلها دون ان 

يأخذ اإلذن املسبق«.
من ناحية أخرى، سألته 
باتريس����يا عما إذا كان يؤيد 
انضمام عمه إلياس الرحباني 
الى برنامج »ستار اكادميي«، 
ومن برأيه أضاف لآلخر أكثر 

هو أم البرنامج؟ 
فأجاب أس����امة: »انا أؤيد 
انضمام اي إنسان ألي برنامج 

فهذه حري����ة االختيار، وهو 
يعلم أكثر مني وأنا لم يتسن 
لي مش����اهدته فلست مدمنا 
على مشاهدة التلفاز، وليس 
باستطاعتي ان أشاهد كما يجب 
املسلسالت وستار أكادميي وال 

أراب آيدول.
حتى نشرة األخبار قطعتها 
عني قليال ألركز على العمل، 
ولكن ميكنني ان أقول لك أينما 
يذهب الي����اس الرحباني هو 
إضافة لثقله وقيمته الفنيني 
واسمه وكم أطلق فنانني وعمل 
في مجال املوسيقى، وأنا أرى 
ان إلياس أحيانا يهونها قليال 

وال يكون قاسيا...«.
أما عما إذا كان يؤيد خروج 
خالف الفنان زياد الرحباني مع 
والدته السيدة فيروز وشقيقته 
رميا الى االعالم، فأفصح أسامة 
قائال: »أنا ض����د فكرة تدخل 
اإلعالم بكل ش����يء وبالتالي 
انا دائما مع ح����ل كل األمور 
في الغرفة املغلقة فأنا أحاول 
دائما ان أرى األمور اإليجابية 
واجلميلة وأقابل الشر باخلير 
لينتج خيرا، ألنه حني تقابلني 
الشر بالش����ر ينتج شرا فأنا 
أرى نصف الكوب املمتلئ في 
أي شخص تسألينني عنه«. 
وهنا علقت باتريسيا بالقول 
انه يصور نفسه مساملا فيما 
رميا الرحباني تصوره وكأنه 
»شيطان بيت الرحباني« فرد 
أسامة: »هذه وجهة نظر، فكل 
الناس الذين عايشوا املشكلة 
األساسية في العائلة الرحبانية 
� والتي من املمكن ان حتصل 
بني أي رجل وزوجته � يعرفون 
اخلالف جيدا ويعرفون أسرار 
اخلالف، ونحن ال نتدخل في 

أمور كهذه فكل إنسان حر.

بعملنا، والعبقرية تصنع وال 
تؤخذ بالوراثة وأنا ال أدخل 
باملهاترات، فكل شخص يرى 

األمور من منظاره«.
وعما إذا كان يوافق على 
تسمية »الرحابنة اجلدد« قال: 
»كل إنسان حر في ان يسمي كما 
يريد، ولكن أنا أقدم األخوين 
رحباني عل����ى كل الناس في 
العالم العربي وعلى نفس����ي 
طبعا، فهما بالنسبة لي أعلى 
من اجلميع وهذا األمر واضح 
في كل تصريحاتي وأفكاري، 
وأبي وعمي علماني ان احلياة 
تس����تمر الى األمام وانه على 
اإلنسان االستمرار في العمل. 
فأنا أنبع من األخوين رحباني، 
إذن أنا أحد الرحابنة املهمني 
كثيرا في العمل والذين ميلكون 
جدية معترف بها بكل العالم 
العرب����ي وطريق����ة خاص����ة 

وجديدة...«.
وعن صرخة ووجع الناس 
بأن كل أغنيات السيدة فيروز � 
خاصة تلك التي هي من كلمات 
وأحلان األخوين الرحباني � ال 
تغنى في برامج الهواة، سألته 
مادامت السيدة فيروز تدفع 
حقوق هذه االعمال ملاذا مينع 

ذلك؟ 
فقال: »هذا كالم خاطئ، اوال 
أنا أعيدها بيوم عيدها وأقول لها 
عقبال املية وأطال اهلل بعمرها 
اكثر من املئة فهي أساسا تعمر 
اكثر م����ن كل األجيال ألن ما 
زرعته عند الناس من حنني 
وانتماء لهذا الوطن باملشاركة 
مع منصور وعاصي كبير جدا، 
وللتوضيح فيروز هي واحدة 
من����ا فال يحاول احد ان يقول 
عكس ذلك، ولكن كل ما نطلبه 
سواء هي أو نحن انه ال ميكن 

امل��ذيع����ة  اس����تضاف�ت 
باتريسيا هاش����م املوسيقي 
أسامة الرحباني في برنامجها 
اإلذاعي »بصراحة«، وذلك من 
خالل اتص����ال هاتفي، حيث 
س����ألته باتريسيا في البداية 
عن الفستان الضخم واملميز 
ال����ذي صممه خصيصا لهبة 
طوجي لتط����ل به في افتتاح 
حفلها الليلة »السبت«، فأفصح 
عن أن علو الفستان يصل الى 
4 أمتار أما وسعه فيصل الى  

50 مترا مربعا.
أما عن إذا كانت األولوية 
اليوم بالنس����بة الى أس����امة 
هي هبة طوجي ف����رد قائال: 
»بالتأكي����د. فهب����ة أصبحت 
حاجة وعامنا كان حافال جدا 
بني األلبوم الذي نّفذ والكليبات 
التي كانت متعبة جدا خاصة 
كليب الربي����ع العربي الذي 
كان كفيلم سينمائي، وكليب 
اجلي����ش ال����ذي كان ممي����زا 
ج����دا، باإلضافة ال����ى أصداء 
مهرجان »حمامات« في تونس 
واحلفالت األخرى في لبنان 
وصوال إلى حفل مهرجانات 
البترون الدولية التي قررنا 
إعادة عرضه األسبوع املقبل 
في كازينو لبنان والبطاقات 

نفذت متاما.
من ناحية أخرى تطرقت 
باتريسيا إلى احلديث عن اتهام 
ابنة عمه رميا الرحباني لهم في 
مجلة احلسناء مبحاولة تذويب 
األخوين الرحباني ب� »الرحابنة 
اجلدد« فسألته إذا ما أصبحت 
كل عائلة الرحباني وكل الورثة 
الذين عملوا في املوس����يقى 
بنفس املستوى الفني لألخوين 
أو ان منصور وعاصي يجب 
أن يبقيا لوحدهما منفصلني 
عن البقي����ة ألن احلالة التي 
شكالها واألعمال التي قدماها 

لن تتكرر.
فأجاب أسامة: »هذا املوضوع 
كبير جدا ومتشعب ولم نرغب 
في اإلجابة عنه، وبالنس����بة 
لنا نحن نرى أن أساس الفن 
اللبنان����ي وال����ذي وقف أمام 
الفن املصري هما ش����خصان 
اسمهما عاصي ومنصور وهما 
بالقوة واملقدرة نفسها، وهما 
ملكان في الشعر واملوسيقى 
واألوركسترا واملسرح، وقد 
انضمت لهما فيروز العظيمة 
بصوتها وشخصيتها والتي 
كانت رأس الرمح باملدرس����ة 
الرحبانية، ونحن أيضا ننبع 
من هذه املدرسة ونحن من اهم 
األشخاص في العالم العربي 

باتريسيا هاشم أسامة الرحباني

هبة طوجي أصبحت 
حاجة وعامها كان 

حافاًل جداً بني 
األلبوم الذي نّفذ 
والكليبات التي 

كانت متعبة جداً 
خصوصًا كليب 
»الربيع العربي«

رميا الرحباني تصفه 
بـ »شيطان بيت 

الرحباني«
وأسامة يرد: هذه 

وجهة نظر!
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BMW الفئة الرابعة غران كوبيه.. تفاعل جمال التصميم مع عملية األداء
أكبر، فتحد من احتمال وقوع 
حادث ومن العواقب الناجتة 

عنه.
وتتوافر سيارة BMW الفئة 
الرابع����ة غران كوبيه بثالثة 
 435i مح����ركات قوية ه����ي
و428i و420i مع تكنولوجيا 
التوربو الثنائي من BMW ألداء 
ديناميكي ممتاز مع استهالك 
منخفض للوقود. ويولد محرك 
435i سداس����ي األسطوانات 
املتطور 306 أحصنة، بينما 
يضم طرازا 428i و420i محركا 
رباعي األسطوانات سعته 2 

ليتر بقوة 245 حصانا و184 
حصانا تباعا. وتقدم الكوبيه 
أداء رياضيا وراحة إضافية 
لركاب املقعد اخللفي بفضل 
هيكلها القوي جدا، الذي يضم 
تعزيزات خاصة، وتكنولوجيا 

الهيكل املتطور.
وبفضل مرك����ز اجلاذبية 
املنخفض وتوزيع الوزن بني 
األمام واخللف بشكل متوازن، 
حتافظ س����يارة BMW الفئة 
الرابع����ة غ����ران كوبيه على 
ثباتها بروعة وتكتسب رشاقة 

الفتة.

 BMW Professional احملترف
Multimedia Navigator األحدث 
على اإلطالق، وشاشة العرض 
على الزجاج األمامي، ومثبت 
امل����زود  النش����ط  الس����رعة 
بخاصية الوقوف واالنطالق، 
 Lane Change Warningونظام
لتحذير السائق عند االنحراف 
عن املسار، ونظام دعم النور 
العالي مع خاصية التعتيم، 
ونظام املس����اعدة على ركن 
السيارة والسالمة الديناميكية. 
وتتعاون هذه األنظمة ملساعدة 
السائق على القيادة بتركيز 

الس����بائك  مصنوع����ة م����ن 
اخلفيفة، ومقاعد مصنوعة 

من القماش أو اجللد.
تتسم سيارة BMW الفئة 
الرابعة غران كوبيه اجلديدة 
مبزيج فريد من أنظمة مساعدة 
املتوافرة  الذكي����ة  الس����ائق 
قياسيا أو اختياريا في إطار 
 BMW ConnectedDrive نظام
ال����ذي مازال يش����كل معيارا 
يحتذى به من حيث السالمة 
والراحة والترفيه واملعلومات. 
وتش����مل هذه األنظمة نظام 
الوس����ائط  املالح����ة متعدد 

ميكنه اختيار مزايا إضافية 
 ،BMW Individualمن مجموعة
أنواع اجللود  وتشمل أجود 
للمقص����ورة، وتطعيم����ات 
خش����بية حصرية، وملسات 
مميزة على عتب����ة األبواب، 
إل����ى جانب أل����وان خارجية 
فريدة، تسمح بتحسني تصميم 
السيارة الداخلي واخلارجي 
إلضفاء ملسة شخصية. ولنيل 
انطب����اع ديناميك����ي أقوى، 
وتضيف رزمة M Sport أيضا 
عناصر ممي����زة في الهيكل، 
مع ألوان خارجية، وعجالت 

النتيجة توازن����ا مثاليا مع 
حضور قوي.

وجتهز الس����يارة قياسيا 
مبصابي����ح أمامي����ة تعم����ل 
بالزين����ون، فيم����ا تعرض 
املصابي����ح األمامية الثنائية 
املتكيفة بتقنية LED كتجهيز 
اختياري، وتتماشى مع شبك 
BMW املنحني قليال إلى األمام 
واملصابيح الثنائية الدائرية 
أنها  ف����ورا  الناظر  في����درك 

.BMW
وم����ن يبحث ع����ن أروع 
املواصفات احلصرية واجلميلة 

بها سيارة ذات أربعة أبواب، 
مما يسهل على الركاب دخول 

السيارة واخلروج منها.
تترك هذه السيارة انطباعا 
الفتا وفوري����ا، وعالوة على 
ذلك، ال تضم األبواب إطارا، 
ما يضفي مظهرا أنيقا وراقيا. 
ومن اللمح����ة األولى، تظهر 
ملس����ات BMW املعهودة مثل 
الطرف����ني القصيرين وغطاء 
احملرك الطويل، ومقصورة 
منسحبة إلى اخللف، فتتناغم 
بروع����ة مع تصمي����م الفئة 
الرابعة غران كوبيه وتكون 

رحبت شركة علي الغامن 
وأوالده للس����يارات بسيارة 
الرابعة غران  الفئ����ة   BMW
كوبي����ه اجلديدة في ش����هر 
يونيو املاضي من هذا العام، 
إلى  وهي ثالث طراز ينضم 
مجموعة BMW الفئة الرابعة 
وأول سيارة كوبيه تنفيذية 
صغي����رة ذات أربعة أبواب. 
ومن����ذ إطالقها في الس����وق 
الكويتي، تزايد اهتمام العمالء 
بهذا الط����راز بالتحديد الذي 
الكوبيه ذات  يجمع مظه����ر 
البابني مع املزايا التي تتحلى 

»ستي سنتر« تكشف عن تصميم املوقع اجلديد
طورت شركة ستي سنتر موقعها على 

شبكة اإلنترنت لتقدمي جتربة سلسة وأكثر 
فعالية للمتسوقني. ستي سنتر األكثر 

موثوقية بأسعار معقولة.
خضع موقع السوق اإللكتروني لتطوير 

واسع النطاق للهيكل وكذلك التصميم 
والتخطيط لتقدمي العالمة التجارية الرقمية 
املتماسكة عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى ذلك 
فإن املوقع اجلديد ينقل بوضوح الصورة 

املميزة للخدمة الالمحدودة للسوق، من 
وجهة نظر الزوار، واملميزات القيمة املضافة: 

العروض املوسمية، البحث بالكلمات، 
اللوحات اإلعالنية والصور املتحركة مع 

احلفاظ على مستوى اخلدمة التي من املؤكد 
تلبي توقعات العميل.

ميكن لزوار املوقع استخدام محرك 
البحث ملشاهدة عروض البيع والعروض 

الترويجية، ويتميز املوقع التجاري اجلديد 

ايضا بتخطيط أنيق ويتضمن املعلومات 
احليوية مثل أحدث العروض املذهلة التي 

ميكن الوصول إليها بسهولة من قبل جميع 
املستخدمني.

وصمم املوقع ليبدو بسيطا وفعاال، ليكمل 
العالمة التجارية لستي سنتر، وأطلق في 

19 نوفمبر عرض)900 فلس( ويتواصل إلى 
30 نوفمبر ومن خالل هذا العرض تؤكد 
ستي سنتر حرصها على أهمية إرضاء 

املتسوق وحصوله على أفضل العروض من 
خالل جميع األقسام، مما يتيح للمتسوقني 

احلصول على صفقات كبيرة.
وتتمـيز ستي سنتر بأنها واحدة من 

كبريات شركات جتارة التجزئة وتقدم 
أفضل املنتجات حتديدا املواد الغذائية، 

األدوات املنزلية، اإللكترونيات، مواد 
التجميل واألكسسوارات، املالبس، وألعاب 

األطفال.

ال داعي للفزع من قرب حلول 
فصل الشتاء، فهو مجرد موسم 
موضة جديد يدعوكم للتأنق 
بأحدث املوضات التي ستضفي 
على إطاللتكم مزيدا من األلق. 
وتقدم لكم تشكيلة »آيكونيك« 
لشتاء 2014 أروع ما يضمه هذا 
املوسم من تصاميم وإطالالت.

إح����دى صيح����ات املوضة 
الثابتة ودائمة الظهور في عالم 
 60S املوضة تتمثل في تشكيلة
MOD-MONOCHROME ه����ذا 
املزيج البس����يط م����ن اللونني 
األسود احلالك واألبيض الناصع 
له تأثير قوي ي����دوم. وتبرز 
تشكيلة املوس����م هذه املوضة 
بإضافة ملسة من الوردي الزاهي 
والرمادي الفاحت إلطاللة هادئة 
وكالسيكية. هذه املوضة الهادئة 
والبسيطة لن تخيب أملك أبدا، 
كما تتيح لك حرية كبيرة في 
اختيار اإلكسسوارات لتتمتعي 
بإطالل����ة دراماتيكية جريئة. 
وتتميز قطع ه����ذه املجموعة 
بقصات عصرية ومنها بلوزة 
peplum املمي����زة بتنورته����ا 
القصي����رة، القمي����ص بلونني 
متعاكسني، الفستان القصير من 
قطعة واحدة، الفستان الضيق 
من األعلى والواسع من األسفل، 
تنورة امليني سكيرت القصيرة، 
تنورة »skater« القصيرة بقصتها 
املميزة، البلوزة القصيرة بقصة 
عريضة مع البنطلون بأرجل 
رفيعة. وقد مت توظيف األقمشة 
واخلامات املختلفة واملفضلة 
مثل الساتان واجلاكار وملسات 
متفرقة من الفراء واجلورجيت 
السميك، تكملها نقوش املربعات 

والقماش املنقط.
 FRAGILE وتتيح تشكيلة
FLORALS للنساء فرصة بدء 
املوسم مع موضة نقوش األزهار 
الرقيقة الرائعة املستوحاة من 
موضة الس����بعينيات، والتي 
تركز على القصات األكثر راحة 
واسترخاء. البلوزة بياقة مزينة 
بربط����ة والقمي����ص املزخرف 
والفس����تان الطوي����ل للنهار 
والفس����تان القصير من قطعة 
واحدة، التنورة بقصة دائرية 
أو التنورة الطويلة أو التنورة 
متوس����طة الطول بكس����رات � 
هذه هي أب����رز املوديالت التي 
تنتظرك هذا املوس����م. ومبا أن 
هذه ليست املرة األولى ملوضة 
نقوش األزه����ار، فإنها في هذا 
املوسم جاءت لتبقى، بإطاللة 
أكثر عصري����ة وأناقة وجرأة. 
هذه املجموع����ة حتفل بألوان 

زاهية مرحة يعكسها مزيج من 
الوردي الزاهي واألحمر التوتي 
والبيج الفاحت، مع ملس����ة أكثر 
جرأة من األزرق الداكن ودرجات 

الرمادي.
من جهة أخرى فإن اإلطاللة 
البارزة املستوحاة من ثمانينيات 
الق����رن املاضي ه����ي ما مييز 
 ،DARK ROMANCE مجموع����ة
والتي تعك����س مزاجا جريئا 
ورومانسيا في آن معا. الدرجات 
اللونية التي تسود قطع هذه 
املجموعة تضم األخضر املائل 
لألزرق، والبيج الفاحت والبيج 
املائل لألصفر ودرجات الرمادي 
واألسود، مما يضفي على هذه 
املجموعة مزاجا رصينا داكنا، 
مع تفاصيل وزخارف من الترتر 
تلع����ب دورا حيويا في إضفاء 
عنصر التألق واألناقة. وهذه 
املجموع����ة ال متيل بالضرورة 
 ،)Goth( إلى الطابع القوط����ي
فاألقمش����ة والقصات تعكس 
رومانسية واضحة مع قطع مثل 
البلوزة بقصة عريضة والبلوزة 
البسيطة بدون أكمام والفستان 
القصي����رة من قطع����ة واحدة 
والتنورة الضيقة والبنطلونات 
بقصة تشبه البنطلون الرجالي 

أو املطوية من األسفل.
وبالنسبة للرجال، فإن فصل 
الش����تاء يعني إطاللة مريحة 
ورجولية مع ملسة من الفولكلور، 
وتأتي تشكيلة Modern Myth من 
التصاميم لتقدم إطاللة املسافر 
الغامض بشكل واضح. وتتميز 
أبرز قط����ع املجموعة بقصات 
مريح����ة وبألوان تعكس مزاج 
الش����تاء مثل األبيض واألزرق 
الداكن والبني الداكن واألخضر 
الزيت����ي واملاهوغان����ي. تألق 
مبزيج مثالي من نقوش البسط 
الفولكلورية ونقوش األزهار 
الغامضة ونقش التمويه بألوان 

الطبيعة والطابع املستوحى من 
الغابات، مع خامات وأقمش����ة 
مميزة مثل التويد وقطن التويل 
الس����ميك والص����وف احملبوك 
الس����ميك وقماش اجليرس����ي 
والصوف الثقيل. طابع بسيط 
للمجموعة تعكسه قطع أنيقة 
مختلفة مثل الس����ترات بنقش 
البس����ط والس����ترات اخلفيفة 
املزينة بالرسومات والسترة التي 
متيزها ياق����ة Nehru القصيرة 
املرفوعة، واستمتع بهذا الشتاء 
البارد. كما سيتألق الرجل هذا 
املوسم بحضور قوي وإطاللة 
 Digital بارزة مع تشكيلة تصاميم
Sculptures التي متيل بوضوح 
إلى اإلطالل����ة القوطية. طابع 
غامض وشعور بالترقب مييز 
هذه التصاميم التي يبدو فيها 
تأثر واضح باخليال الغامض 

الداكن والعوالم األسطورية.
وتبرز النقوش الرقمية بقوة 
في أوساط املوضة هذا املوسم 
عبر عناصر مثل اللوحات الفنية 
املشوشة، والنقوش املعمارية 
والشعارات البسيطة التي تعكس 
أسلوبا جريئا، وتتميز بأقمشة 
مختلفة منها املبطنة وقماش 
النيوبرين واجليرسي الفاخر 
والقماش احملبوك املبطن واجللد 
غير الناعم واجللد الصناعي مع 
ملسات متفرقة على األطراف من 
الفراء. تألقوا مع أبرز قطع هذه 
املجموعة مثل السترة املخملية 
والس����ترة املبطن����ة اجللدية 
والس����ترة السميكة من قماش 
النيوبرين والبنطلون املريح 

املبطن ومعطف املطر األنيق.
زوروا »آيكونيك« وتسوقوا 
من أحدث تشكيالت موسم الشتاء 
املتوافرة ف����ي مجمع األڤنيوز 
»امل����ول« الطابق األول. ومقرر 
افتتاح متج����ر جديد في مول 

السالم في الساملية قريبا.

تشكيلة الشتاء من »آيكونيك« عنوان لألناقة العصرية
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العوضي: املطوع بحاجة لـ4 
دقائق ويسجل في كل األوقات 

رسالة شكر

قال رئيس قسم اإلحصاء في 
املركز اإلعالمي بنادي القادسية 

بأن جنم األصفر بدر املطوع 
بات بحاجة للتسجيل في 
4 دقائق متفرغة ليكون 

بذلك قد متكن من تسجيل 
األهداف في جميع دقائق 
املباراة من الدقيقة األولى 

حتى التسعني رافضا 
الكشف عن الدقائق 

األربعة املتبقية لرغبته في 
أن تكون مفاجئة للنجم 

املطوع.

٭ الظفيري: 
أشكر الوالد والوالدة على وقفتهما 

معي طوال الفترة املاضية وكذلك 
جمهور األصفر الوفي ومجلس اإلدارة 

واجلهازين اإلداري والفني.

٭ سعيد: 
شكر خاص لوالدتي وأخي مبارك 

اللذين تواجدا في املباراة النهائية على 
الرغم من أن أخي مبارك حينها كان 
يدرس في أميركا، كما أشكر رفاعي 

الديحاني على وقوفه معي طوال 
الفترة املاضية والذي لوال توفيق من 
اهلل ولواله ملا كان سعيد يلعب حاليا، 
كما أشكر اجلهازين اإلداري والفني 
والالعبني واجلماهير الوفية وبالطبع 

مجلس اإلدارة الذي ساندنا طوال الفترة 
املاضية.

عبدالعزيز جاسم 

ألنهم أبط���ال وألنهم رفعوا علم الكويت عاليا اس���تحقوا 
التك���رمي املادي واملعنوي من جمي���ع محبي الكويت والقلعة 
الصفراء، لذلك فضلت » األنباء « أن تستضيفهم على طريقتها 
اخلاصة من خالل دورها اإلعالمي في إبراز أي إجناز يس���جل 
باس���م الكويت، وبالفعل دعت » األنب���اء« أبطال كأس االحتاد 
اآلسيوي الذين لبوا الدعوة برحابة صدر وأجابوا على األسئلة 
دون تردد، حيث تواجد في ديوانية »األنباء« كل من العب الوسط 
أحمد الظفيري واملدافع الواعد فيصل س���عيد باإلضافة إلى املنسق 
اإلعالم���ي العام في النادي أحمد الرمضان وكذلك رئيس قس���م 
االحصاء في املركز اإلعالمي في النادي فاروق 

العوضي وكان معهم هذا احلديث: 

كيف جاء اللقب اآلسيوي؟
٭ الظفيري: في البداية القادسية 
كان قريبا من ه���ذا اللقب في 
نسختني سابقتني إال أن سوء 
احلظ في املباراة النهائية كان 
وراء عدم حتقيق���ه لذلك كان 
الالعبني  اإلصرار واضحا على 
واجلهاز الفني واإلداري ومجلس 
اإلدارة بتحقيق هذا اللقب، وبالفعل 
سار األصفر بخطى ثابتة حتى 
اللقب األول  متكن من حتقيق 
له في البطولة اآلسيوية على 
الرغم من أن العبي القادسية 
يتمنون حتقيق لقب دوري 
أبطال آسيا بصورة كبيرة 
الذي سبق وأن وصلوا فيه 

إلى نصف النهائي.
سعيد: كل اجناز وراءه 
تضافر اجله���ود، فلوال 
تضاف���ر اجله���ود بني 
اجلهاز اإلداري والفني 
والالعب���ني ومجلس 
اإلدارة وكذلك اجلمهور 
الغفير الذي آزرنا في 
املب���اراة النهائية ملا 
حتقق هذا اإلجناز، 
لذلك لن تتمكن من 
حتقيق أي لقب إن 
لم تتوافر كل الشروط 
املطلوب���ة وبالفع���ل 

األصفر ميتلك كل تلك اإلمكانيات.

ماذا بعد هذا اإلجناز؟
٭ الظفيري: اجلميع يعلم أن جماهير األصفر دائما تطالب 

بالبطوالت والكل يعرف أن القادسية إذا فاز بلقب فإن جماهيره 
تطالبه بلقب آخر ألنها تعودت عل���ى مواصلة االجنازات لذلك 

بعد أن انتهينا من كأس السوبر وكأس االحتاد اآلسيوي اآلن 
نتفرغ للمحافظة على لقب الدوري باإلضافة الى رغبتنا 

الكبيرة في عدم ترك أي بطولة متر دون ان نضع فيها 
بصم���ة ولن تكون تلك البصمة مثم���رة إال إذا حصلنا 

على اللقب.
س���عيد: لم نتأقلم في البداية على طريقة لعب املدرب 
انطونيو بوتشي لذلك ظهر مستوانا متذبذبا في بداية 
املوسم ولكن عندما استوعب الالعبون طريقة املدرب 
بدأ الفريق بحصاد هذا التأقل���م وخير دليل حصولنا 

على كأس االحتاد اآلسيوي وعودتنا القوية في الدوري 
وبلوغنا نصف نهائي كأس س���مو ولي العهد لذلك فعليا 

القادسية ينافس حاليا على كل البطوالت.

 من مثلكما األعلى؟
٭ الظفي���ري: أنا من عش���اق عبدالعزيز 

حسن.
سعيد: محليا قدوتي مساعد ندا وعامليا 

البرازيلي تايغو سيلفا.

 الظفيري ما سبب جلوسك على دكة 
البدالء؟

٭ منذ صغري وأنا أحترم وجهة نظر 
أي مدرب يقود الفريق الذي أتواجد فيه 
لذلك ال أجد مشكلة في جلوسي على 
مقاعد البدالء خصوصا وأن هناك عددا 

من الالعبني املميزين ينافسونني على 
نفس املركز وهما صالح الشيخ وسيف 
احلشان لذلك أنا أقوم بواجبي جتاه 
األصفر من خالل التزامي بالتدريبات 
لكي أكون جاهزا متى ما طلبني املدرب 

للمشاركة.

 فيصل سعيد هل هناك فرصة للمشاركة 
مع القادسية كأساسي؟

٭ اليزال الطريق أمامي طويال وال أستعجل 
اللعب في التش���كيلة األساسية وهناك 
العبون ممي���زون في مركزي من بينهم 

خالد القحطاني.

رسالة ملن توجهونها؟
٭ الظفيري وسعيد: نتمنى أن نشاهد النجم 
سيف احلشان وهو يعود للمالعب سريعا 
وأن يتعافى بص���ورة أكيدة وكذلك نتمنى 
من اجلماهير القدساوية الوفية أن تتواجد 
في امللعب بصورة كبيرة حتى نكمل مسيرة 

اإلجنازات معا.

 تفرغنا اآلن لباقي 
البطوالت

أبطال كأس االتحاد اآلسيوي:

 تفرغنا اآلن لباقي 
البطوالت

الزميل سمير بوسعد يتوسط الظفيري وسعيد
الزميل مدير التحرير محمد احلسيني والزميل عبدالعزيز جاسم يتوسطان أحمد الظفيري وفيصل سعيد وأحمد الرمضان وفاروق العوضي    )هاني الشمري(

الظفيري:  عبدالعزيز حسن مثلي األعلى..  وسعيد: ندا محلياً وتياغو عالمياً
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الرياضية
»الشياطني« ملواصلة صحوتهم.. و»املدفعجية« لتصحيح املسار

تشلسي للثأر من سندرالند
يسعى املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى حتقيق ثأره من 
س���ندرالند عندما يحل اليوم مع فريقه تشلسي املتصدر ضيفا 
على »ستاديوم اوف اليت« في املرحلة الثالثة عشرة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
ويأمل تشلسي االبتعاد في الصدارة من خالل تغلبه على 
مضيفه س���ندرالند في مباراة ثأرية له وملدربه مورينيو 
الذي توقفت سلس���لة املباريات التي خاضها في معقل 
النادي اللندني دون هزمية عند 77 على التوالي عندما 
سقط النادي اللندني امام رجال املدرب االوروغوياني 
غوس���تافو بويت )1-2 في املرحلة اخلامسة والثالثني 
من املوسم املاضي( في اللقاء االخير بينهما، ما تسبب بضربة شبه 

قاضية المال ال� »بلوز« باللقب.
ومن املؤكد ان الفرصة س���انحة امام تشلسي للثأر من العب 
وسطه السابق الذي دافع عن الوانه من 1997 حتى 2001، خصوصا 
ان الفريق اللندني لم يخس���ر في ال���دوري املمتاز منذ ذلك اليوم 

الواقع في 19 ابريل 2014.
ويتصدر فريق مورينيو ترتيب الدوري املمتاز برصيد 32 نقطة 

وبفارق 6 نقاط عن ساوثمبتون.
وسيس���عى تشلس���ي بالطبع الى حتقيق فوزه الرابع على 
التوالي والعاش���ر هذا املوسم )مقابل تعادلني( واحملافظة على 

سجله اخلالي من الهزائم للمباراة 
العشرين هذا املوسم في جميع 

املسابقات.
وعلى ملعب »اولدترافورد«، 
يأم���ل مان يونايت���د مواصلة 
صحوته والتأكيد ان موسمه 
الفعل���ي انطل���ق االن بقيادة 
مدرب���ه الهولندي لويس ڤان 
غال من خالل حتقيق فوزه 
التوالي على  الثالث على 
املتواضع  حساب ضيفه 

هال سيتي.
ويدخل »الش���ياطني احلمر« الى مباراتهم مع 

ضيفهم القابع في املركز السابع عشر مبعنويات 
مرتفعة متاما بعد فوزهم في املرحلة السابقة على 
الغرمي ارسنال )2-1( في معقله »ستاد االمارات« 
ما جعله���م يصعدون في الترتي���ب الى املركز 

الرابع برصيد 19 نقطة بالتساوي مع نيوكاسل 
على اخلام���س الباحث بدوره عن مواصلة تألقه والتغلب 

مضيفه وست هام الذي ال يتخلف عنه سوى بفارق نقطة في 
املركز السادس.

 وعلى ملعب »ذي هاوثورنز«، يأمل ارسنال تناسي هزميته 
الصعبة في املرحلة السابقة امام يونايتد وفي تلك التي سبقتها 
امام سوانسي سيتي )1-2( واستغالل املعنويات التي حصل 
عليها العبوه بفوزهم على بوروس���يا دورمتوند االملاني )2-
0( االربع���اء والتأهل الى الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا 
للمرة اخلامسة عشرة على التوالي، من اجل العودة الى السكة 

الصحيحة على حساب مضيفه وست بروميتش البيون.
 وال يختلف وضع ليڤربول وصيف بطل املوس���م املاضي 
كثيرا عن ارس���نال الثامن )17 نقط���ة( اذ يقبع فريق املدرب 
االيرلندي الشمالي برندن رودجرز في املركز الثاني عشر )14 
نقطة( قبل استضافته ستوك 
س���يتي، وذلك بعد تلقيه ثالث 
هزائم متتالية في الدوري، كما 
ان وض���ع »احلمر« ليس افضل 
بكثير ف���ي دوري ابطال اوروبا 
النهم يقبع���ون في املركز الثالث 

ضمن املجموعة الثانية.
وفي املباري���ات االخرى، يلعب 

بيرنلي مع استون فيال، وسوانسي 
س���يتي مع كريستال باالس، وكوينز 

بارك رينجرز مع ليستر سيتي.

إيڤرتون ونابولي إلى »الثاني« في »يوروبا ليغ«
ايڤرتون االجنليزي ونابولي  تأهلت فرق 
وفيورنتينا االيطاليني ودينامو كييڤ االوكراني 
وطرابزون الترك���ي وفيينورد الهولندي الى 
الدور الثاني من مسابقة الدوري االوروبي لكرة 
القدم على ض���وء نتائج مباريات في اجلولة 
اخلامسة قبل االخيرة للمجموعات من 7 الى 

12 اول من امس.
في املجموعة السابعة، 
ف���از فيينورد الهولندي 
على اشبيلية االسباني 
2-0 ورفع رصيده الى 9 
نقاط متقدما على االخير 

بفارق نقطة.
وفي مب���اراة ثانية، 
فاز رييكا الكرواتي على 
ستاندار لياج البلجيكي 
2-0 وانحصرت املنافسة 
على البطاقة الثانية بني 
الذي  اش���بيلية ورييكا 
رف���ع رصي���ده 7 نقاط 
الذي  مع افضلية لالول 
يس���تقبله ف���ي اجلولة 
االخيرة في 11 ديس���مبر 

املقبل.
وف���ي املجموعة الثامنة، حس���م ايڤرتون 
البطاقة االولى بفوزه على مضيفه ڤولفسبورغ 
االملاني بهدفني نظيفني وبقيت البطاقة حائرة بني 

ڤولفسبورغ )7 نقاط( وليل الفرنسي )4(.
وفي املجموعة التاسعة، تعادل سبارتا براغ 
التش���يكي مع نابولي االيطال���ي 0-0 فارتفع 
رصيد كل منهما الى 10 نقاط مع تعادل كامل 
بينهما وافضلية املواجهات املباشرة لنابولي 

الذي حجز البطاقة.

وستحس���م البطاقة الثاني���ة في اجلولة 
االخيرة بني سبارتا براغ ومضيفه يونغ بويز 
السويس���ري الذي رفع رصيده الى 9 نقاط 
بعد فوزه على مضيفه سلوفان براتيسالفا 

السلوفاكي 1-3.
وفي املجموعة العاشرة، حجز دينامو كييڤ 
االوكراني البطاقة االولى 
بف���وزه على ري���و افي 
البرتغالي 2-0 وفي اللقاء 
البورغ  الثاني، تغل���ب 
الدمنركي على س���تيوا 
بوخارست الروماني 0-1 
وجعل نفسه منافسا قويا 
على البطاقة الثانية بعدما 
رفع رصيده الى 9 نقاط 

مقابل 7 لألخير.
وفي املجموعة احلادية 
عشرة، خس���ر غانغان 
الفرنسي امام فيورنتنيا 

االيطالي 2-1.
ورف���ع فيورنتين���ا 
رصيده الى 13 نقطة مقابل 
7 لكل من غانغان وباوك 
سالونيكي اليوناني الذي 
تغلب على مضيفه دينامو مينسك البيالروسي 

بهدفني نظيفني.
وفي املجموعة الثانية عشرة، فاز طرابزون 
سبور التركي على ميتاليست خاركوف االوكراني 

بثالثة اهداف مقابل هدف.
ورفع طرابزون رصيده الى 10 نقاط وخطف 
البطاقة الثانية بعد ان كانت االولى من نصيب 
ليخيا وارسو الپولندي )12 نقطة( الذي خسر 

أمس امام لوكيرين البلجيكي بهدف وحيد.

ميسي ينفي املفاوضات 
مع تشلسي

كني يتخلى عن منصبه
في أستون ڤيال

نفى النجم األرجنتيني وهداف فريق 
برشلونة ليونيل ميسي اإلشاعات التي 

انتشرت أمس حول بدء الالعب تعلم اللغة 
االجنليزية متهيدا لرحيله. ونشرت صحيفة 

أس االسبانية بيانا للنجم األرجنتيني أكد 
فيه أن كل هذه األنباء ال صحة لها وأنه ال 
يوجد أي اتصال بينه وبني نادي تشيلسي.
اإلشاعات كانت قد أكدت أن ميسي قد بدأ 

يتعلم اللغة االجنليزية متهيدا النتقاله إلى 
تشلسي حيث إنه قد دخل في مفاوضات 

جادة برعاية شركة أديداس.
ميسي نفى عالقته بالصحافي مروج 

اإلشاعة وأكد أنه ال يوجد أي اتصال بينه 
وبني نادي تشلسي وأنه ال يتعلم اللغة 

االجنليزية أساسا وكل ما قيل هو مجرد 
إشاعات.

تخلى قائد مان يونايتد االجنليزي ومنتخب 
ايرلندا السابق روي كني عن منصبه 

كمساعد ملدرب استون ڤيال مبفعول فوري، 
وذلك بحسب ما اعلن امس.

وكشف كني البالغ من العمر 43 عاما انه 
قرر ترك منصبه في الفريق االجنليزي النه 

من الصعب عليه اجلمع بني هذا املنصب 
ووظيفته كمساعد ايضا ملدرب املنتخب 

االيرلندي مارتن اونيل.
وتسلم كني )أسطورة مان يونايتد( واشتهر 

بقوته في الوسط الدفاعي وتوج مع »الشياطني 
احلمر« بلقب الدوري املمتاز 7 مرات والكأس 

االجنليزية 4 مرات ودوري ابطال اوروبا 
وكأس االنتركونتيننتال مرة واحدة، تسلم 

منصبه في استون ڤيال كمساعد للمدرب بول 
المبرت في يوليو املاضي.

قطار »امللكي« لتخطي محطة ملقة
الى  يسعى ريال مدريد املتصدر 
املتتالية عندما  انتصاراته  مواصلة 
يحل ضيفا على ملقة اليوم في املرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
ويرصد ريال مدريد النقاط الثالث 
عندما يحط الرحال في ملقة لتحقيق 
التوالي  السادس عش���ر على  فوزه 
في مختلف املسابقات والتاسع على 
التوالي ف���ي الدوري احمللي لضمان 
بقائه في الصدارة بفارق نقطتني عن 

برشلونة.
ويعيش ريال مدريد احلى فتراته 
هذا املوسم وهو حقق باالمس فوزه 
اخلامس عشر على التوالي في مختلف 
املسابقات عندما تغلب على مضيفه 
بازل السويس���ري 1-0 في اجلولة 
اخلامس���ة قبل االخيرة من مسابقة 

دوري ابطال اوروبا.
وعادل االيطالي كارلو انشيلوتي 
اجناز مدربي النادي امللكي السابقني 
ميغل مونوز )1960-1961( والبرتغالي 
جوزيه مورينيو )2011-2012( وهو 

ميل���ك فرص���ة حتطيم ه���ذا الرقم 
السبت.

ولم يخس����ر ريال مدري����د منذ 13 
سبتمبر املاضي عندما سقط امام جاره 
وضيفه اتلتيك����و مدريد 1-2 وكانت 
اخلسارة الثانية على التوالي بعد االولى 

امام مضيفه ريال سوسييداد 4-2.
وميل���ك النادي امللكي االس���لحة 
الالزمة لتخطي عقبة ملقة خصوصا 
خطه الهجومي الناري بقيادة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو متصدر الئحة 
هدافي الليغا برصيد 20 هدفا والذي 
سجل باالمس في مرمى بازل الهدف 
احلادي عش���ر عل���ى التوالي خارج 
القواع���د في مس���ابقة دوري ابطال 
اوروبا، والفرنس���ي ك���رمي بنزمية 
والويلزي غاريث بيل والكولومبي 

خاميس رودريغيز.
وتستكمل باقي املباريات بلقاءات 
خيتافي العاش���ر م���ع اتلتيك بلباو 
التاسع، واسبانيول الرابع عشر مع 
ليفانتي الثالث عش���ر، وسلتا فيغو 

السابع مع ايبار الثاني عشر.

سان جرمان الستكمال تفوقه في »ليغ 1«

»الرباعي األوروبي« الستعادة التوازن في »البوندسليغا«
يس���عى املمثل���ون 
االربع���ة الملاني���ا في 
ابطال  مس���ابقة دوري 
اوروبا بايرن ميونيخ 
املتصدر وباير ليڤركوزن 
الرابع وشالكه السابع 
وبوروس���يا دورمتوند 
الى  الس���ادس عش���ر 
اس���تعادة التوازن بعد 
تعرضهم للخسارة في 
اجلولة اخلامس���ة في 
ابطال  مس���ابقة دوري 
اوروبا في املرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري االملاني 
لكرة القدم. ومني بايرن 
امام  ميونيخ بخسارة 
مضيفه مان سيتي 3-2، 
وسقط باير ليڤركوزن 
امام موناكو 0-1 واالمر 
ذاته بالنسبة الى شالكه 
ام���ام تشلس���ي 5-0، 
وبوروس���يا دورمتوند 
امام ارسنال 0-2. ويحل 
بايرن ميونيخ ضيفا على 
هرتا برلني الثالث عشر 
على امللعب االوملبي في 
العاصمة االملانية ويبدو 
بايرن ميونيخ مرشحا 
بق���وة لكس���ب النقاط 

الثالث وتعزيز موقعه 
في الص���دارة.  وميلك 
باير ليڤركوزن فرصة 
مصاحلة جماهيره عندما 
يستضيف كولن احلادي 
عش���ر على ملعب باي 
ارينا. وبدوره، سيحاول 
شالكه ومدربه االيطالي 
روبرتو دي ماتيو اعادة 
الثقة الى جماهير ملعب 
»فيلتين���س ارينا« في 

غيلسنكيرش���ن عن���د 
اس���تضافة ماينت���س 

التاسع.

إيطاليا

الى  يسعى التسيو 
العودة لسكة االنتصارات 
عندما يحل ضيفا ثقيال 
على ساسولو في املرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري 
االيطالي. وتكون املواجهة 

سهلة نسبيا على نسور 
العاصمة اذ ان مضيفهم 
الثامن  املركز  يقبع في 
عش���ر برصيد 9 نقاط. 
الثانية  املباراة  وجتمع 
الثانية ساس���ولو مع 
مضيفه فيرونا، وتبدو 
املباراة متكافئة نوعا ما 
ألن ساسولو يحتل املركز 
احلادي عشر برصيد 15 
نقطة متقدما على فيرونا 
الثاني  املرك���ز  صاحب 

عشر بنقطة وحيدة.

فرنسا

يس���تضيف باريس 
سان جرمان في معقله 
»حديقة األمراء« نادي 
نيس في املرحلة الرابعة 
عشرة من بطولة فرنسا. 
وفي املباريات االخرى، 
يلعب لنس م���ع متز، 
وري���ن م���ع موناكو، 
وتولوز م���ع لوريان، 
وكاين م���ع مونبلييه، 
ورينس مع باس���تيا، 
وبوردو مع ليل، وايفيان 
مع غانغان، وس���انت 

اتيان مع ليون.

الدوري اإليطالي )املرحلة الثالثة عشرة(
8beIN SPORTS 3HDساسوولو � فيرونا

10:45beIN SPORTS 3HDكييڤو � التسيو
الدوري األملاني )املرحلة الثالثة عشرة(

5:30أوغسبورغ � هامبورغ
5:30beIN SPORTS 9HDباير ليڤركوزن � كولن

5:30شالكه � ماينز
5:30ڤيردر برمين � بادربورن

5:30beIN SPORTS 4HDهيرتا برلني � بايرن ميونيخ
8:30beIN SPORTS 4HDهوفنهامي � هانوڤر

الدوري الفرنسي )املرحلة الرابعة عشرة(
7beIN SPORTS 5HDسان جرمان � نيس

10beIN SPORTS 6HDالنس � ميتز
10beIN SPORTS 8HDرين � موناكو

10beIN SPORTS 9HDتولوز � لوريان
10beIN SPORTS 7HDرميس � باستيا
10beIN SPORTS 5HDكان � مونبلييه

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلسباني )املرحلة الثالثة عشرة (

6beIN SPORTS 2HDخيتافي � أتلتيك بلباو
8beIN SPORTS 6HDإسبانيول � ليڤانتي
10beIN SPORTS 2HDملقة � ريال مدريد
12beIN SPORTS 6HDسيلتا ڤيغو � إيبار

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإلجنليزي )املرحلة الثالثة عشرة(

3:45beIN SPORTS 1HDوست بروميتش � أرسنال
6beIN SPORTS 1HDمان يونايتد � هال سيتي

6beIN SPORTS 3HDوست هام � نيوكاسل
6beIN SPORTS 8HDسوانزي سيتي � كريستال باالس

6beIN SPORTS 11HDليڤربول � ستوك سيتي
6beIN SPORTS 7HDكوينز بارك � ليستر سيتي

6beIN SPORTS 6HDبيرنلي � أستون ڤيال
8:30beIN SPORTS 1HDسندرالند � تشلسي

بيليه حملبيه: أنا بخير
طمأن اسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي يتعافى في املستشفى من التهاب في املسالك البولية، محبيه 
بأنه بخير من خالل رسالة بعثها عبر صفحته على فيسبوك ومدونة تويتر. وقال بيليه الوحيد الفائز 
بكأس العالم ثالث مرات »أريد ان استغل هذه املناسبة لكي أؤكد لكم أنني في صحة جيدة. انا محظوظ 
لتلقي كل هذا احلب واملساندة واشكر اهلل أنه ال شيء خطيرا«. وأضاف »كل ما في األمر انه مت نقلي 
إلى غرفة خاصة داخل املستشفى لكي أحصل على خصوصية أكبر فقط. أقدر كثيرا جميع الذين 
زاروني، لكنني في حاجة إلى متابعة عالجي وعملية شفائي«. وأكد بيليه أنه سيمضي إجازته املقبلة 
مع عائلته ويتطلع إلى بداية عام 2015، مشيرا إلى ان لديه الكثير من الرحالت املقررة سلفا.
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ضمن انطالق منافسات البطولة اآلسيوية لألندية األبطال

»يد« القرين في مهمة صعبة أمام ثامن احلجج

التأهل للدور الثاني.
إلى ذلك، يواصل الكويت 
اس����تعداداته للق����اء اخلليج 
السعودي يوم غد والذي يعد 
من ابرز االندية السعودية في 
اللعبة على االطالق ويعاني 
االبي����ض من مش����كلة تأخر 
انضمام احملترفني لصفوفه 
اال ان املدرب سعيد حجازي 
يعول كثيرا على جنوم الفريق 
احملليني علي م����راد ومحمد 
الغربللي وفيصل وحس����ني 
صي����وان وس����امح الهاجري 
وعلي عبدالق����ادر واحلارس 
تركي اخلالدي الذين يتسلحون 
باإلمكانيات الفنية العالية مع 
اخلبرة الكبيرة التي تؤهلهم 
خلوض اي لقاء ولكن ال بد من 
تواجد محترفني على مستوى 
عال ف����ي كب����رى البطوالت 
اآلسيوية والسيما في بعض 
املراك����ز ملس����اندة الالعبني 
احملليني خاصة ان جميع الفرق 
تضم العديد من جنوم اللعبة 

اآلسيويني واألوروبيني.
وستكون للمدرب سعيد 
حجازي حس����ابات اخلاصة 
في اختيار األوقات املناسبة 
ملشاركة احملترفني والسيما في 

املباراة االولى.

هذا، وقد ت����درب االبيض 
امس استعدادا للقاء اخلليج 
وب����دا االداء القوي واحلماس 
جليا على الالعبني وكان تركيز 
اجلهاز الفني على الدفاع املتقدم 
وسرعة بناء الهجمة واستثمار 

الهجوم املعاكس السريع.

غلوم: سنواجه منتخب إيران 

م����ن جهته، ش����دد مدرب 
القرين خالد غلوم على صعوبة 
لقاء ثامن احلجج، مشيرا الى 
انه سيواجه املنتخب االيراني 
بكل عناصره، وقال: الفريق 
يضم غالبية العبي املنتخب 
االيراني باإلضافة الى احملترفني 
لذلك سيكون اللقاء صعب جدا 
اال ان ثقتن����ا بالعبينا الذين 
وصلوا الى مرحلة متقدمة من 
اجلاهزية كبيرة جدا وسنبذل 
قصارى جهدنا للخروج بنقاط 

اللقاء.
وأضاف: استعددنا جيدا 
للقاء رغم عدم توافر اشرطة 
ڤيدي����و للفري����ق اإليران����ي 
ووضعن����ا باحلس����بان كل 
االحتماالت املمكنة ونأمل ان 
يظهر الالعبون مبس����تواهم 
احلقيقي ألهمية اللقاء ونقاطه 

بالنسبة لنا.

االحتم����االت واس����تعد جيدا 
خاصة من الناحية الدفاعية 
وأعد العبي����ه للعب اكثر من 
طريق����ة للحد م����ن خطورة 
املهاجمني االيراني����ني ابتداء 
من دفاع املنطقة الى الدفاعات 

املتقدمة املختلفة.
وسيواجه القرين صعوبة 
اخرى تتمثل في مدى امكانية 
انسجام احملترفني العبي اخلط 
اخلط اخللف����ي املصري علي 
الزين واجلزائري مس����عود 
بركوس اللذين التحقا بالفريق 
قبل يوم����ني فقط من انطالق 
البطولة مع زمالئهم في اخلط 
االمامي وفيما بينهما ومع صانع 
االلعاب ألن القرين يعتمد على 
العمل اجلماعي وهذا سيكون 
له اثر سلبي على الفريق الذي 
يحتاج الى تركيز عال لتجاوز 
عامل االنسجام وسيكون له 
ذلك مع االرادة وفي ظل وجود 
جهاز فني ميلك اخلبرة والقدرة 
على ادارة املباريات وجتهيز 
الالعبني الذين اس����تعدوا من 
خالل معسكر اقيم في السويد 
ووصلوا الى مرحلة متقدمة 
من اجلاهزية الفنية والبدنية 
ويتسلحون بالعزمية والروح 
لتجاوز خصمهم واالقتراب من 

تنطلق اليوم منافس����ات 
البطولة اآلسيوية ال�17 لكرة 
اليد لألندية االبطال بالعاصمة 
القطرية الدوحة وتستمر حتى 
8 ديس����مبر املقبل مبشاركة 

عشرة اندية.
وسيلعب القرين في الساعة 
اخلامسة مساء مع ثامن احلجج 
االيران����ي ضمن منافس����ات 
املجموعة االولى وس����يلعب 
خلويا القطري مس����تضيف 
البطولة مع الس����لط االردني 

في السابعة والنصف.
وستكون مواجهة القرين 
الي����وم لثامن احلجج صعبة 
للغاية لسببني كونه سيواجه 
منتخب ايران حيث ان غالبية 
عناصر الفريق ميثلون املنتخب 
االيراني وفي مقدمتهم الهداف 
استكي والعب الدائرة وحارس 
املرمى كما ضم محترفا اوروبيا 
في مركز صناع����ة االلعاب، 
والسبب الثاني لعدم معرفة 
اجلهاز الفني بنق����اط القوة 
والضعف وأسلوب لعب الفريق 
االيراني لعدم توافر اشرطة 
ڤيديو حديثة له، لذا من املتوقع 
ان يكون اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب خالد غلوم ومساعده 
شريف املرسي قد وضع كل 

القرين والكويت يسعيان الى متثيل كرة اليد الكويتية بالشكل الالئق

يسعى للخروج بنتيجة إيجابية اليوم قبل خوض إياب الدور النهائي في ستاد القاهرة

األهلي يصارع سيوي سبورت على كأس االحتاد األفريقي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

في السادسة مساء بتوقيت الكويت، وبستاد ابيدجان تنطلق 
املواجهة املرتقبة بني فريقي سيوي سبورت العاجي واألهلي 
املصري في لقاء الذهاب لنهائي كأس االحتاد األفريقي، وهو 

اللقاء الذي ميثل للفريقني أهمية كبيرة، في طريق التتويج 
باللقب األفريقي.

ويتطلع األهلي بصفة خاصة إلى ان يكون أول فريق مصري 
يفوز بهذا اللقب األفريقي، والذي عز على جميع األندية 

املصرية، التي شاركت في هذه البطولة منذ انطالقها؛ لذا فقد 
اعتبر الفريق األحمر أن مباراة اليوم متثل البوابة احلقيقية 

للقب، قبل مباراة اإلياب يوم 6 ديسمبر في ستاد القاهرة، لذا 
فقد حرص رئيس النادي االهلي محمود طاهر على مرافقة 

البعثة والالعبني، ليكون مساندا لهم في املهمة االفريقية.
وتعد هذه هي املرة الثانية التي يتأهل فيها أحد األندية 

املصرية لنهائي البطولة واألولى منذ 14 عاما.
وكان اإلسماعيلي قد صعد لنهائي املسابقة عام 2000 ولكنه 
أخفق في احلصول على اللقب الذي توج به شبيبة القبائل 

اجلزائري آنذاك.
ومن املرجح أن يدفع املدير الفني لألهلي، االسباني خوان 

كارلوس جاريدو، بكل أوراقه الرابحة في املباراة منذ البداية 
أمال في حتقيق نتيجة طيبة تسهل من مهمة الفريق قبل لقاء 

العودة. ويعول جاريدو بشدة على هدافه املخضرم عماد 
متعب في خط الهجوم باإلضافة إلى صانع األلعاب وليد 

سليمان وقائد الفريق حسام غالي واجلناح السريع محمود 
حسن »تريزيغيه« وكذلك املدافعان محمد جنيب وسعد الدين 

سمير ومن خلفهم احلارس أحمد عادل عبداملنعم.
وأثار األهلي قلق جماهيره قبل لقائه املرتقب مع نظيره سيوي 

سبورت بعدما قدم أداء باهتا للغاية خالل فوزه الصعب 1-2 
على فريق النصر »املتواضع« في مباراته األخيرة بالدوري 

املصري يوم األحد املاضي.
في املقابل، يأمل سيوي سبورت، الذي يشارك في البطولة 

هذا العام عقب خروجه من الدور الثاني لدوري األبطال 
أمام مازميبي الكونغولي، في التتويج باللقب للمرة األولى 

في مسيرته وتكرار اإلجناز الذي حققه فريق ستيال كلوب 
اإليفواري الذي توج بالبطولة عام 1993.

ولكن تبدو مهمة سيوي سبورت صعبة للغاية أمام األهلي 
الذي يخوض النهائي الثالث على التوالي في املسابقات 
األفريقية بعدما خاض نهائي دوري األبطال في العامني 

املاضيني.
يذكر أن الفريقني سبق أن التقيا في مرحلة املجموعات في 

املسابقة هذا العام، حيث تعادال 1-1 في لقائهما األول الذي أقيم 
بكوت ديفوار، قبل أن يفوز األهلي بصعوبة بهدف نظيف 

أحرزه وليد سليمان من ركلة جزاء في اللقاء الثاني الذي جرى 
املهاجم رمضان صبحي من األوراق الرابحة في تشكيلة األهليبالقاهرة.

بن إبراهيم: إجناح كأس آسيا 2015 
مسؤولية جماعية

أعرب رئيس االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم، 
الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة، عن 
ارتياحه للجهود املبذولة من كل اجلهات املعنية 
في سبيل تهيئة األجواء املثالية لتنظيم نهائيات 
كأس آسيا التي تستضيفها استراليا مطلع العام 
املقبل. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بن ابراهيم 
في افتتاح اجتماع اللجنة املنظمة لكأس آسيا الذي 
عقد صب����اح أمس في العاصمة الفلبينية مانيال 
برئاس����ة نائب رئيس االحتاد اآلسيوي رئيس 
اللجنة األمير عبداهلل بن الس����لطان أحمد الشاه 
وحضور األمني العام لالحتاد اآلسيوي وأعضاء 

اللجنة داتو أليكس سوساي.
وأشار رئيس االحتاد اآلسيوي إلى ضرورة أن 
تتحمل جميع مكونات املنظومة الكروية اآلسيوية 
مسؤولياتها نحو إجناح احلدث القاري الكبير، 
مشيدا باالجنازات العديدة التي حققتها اللجنة 
املنظمة لكأس آسيا خالل الفترة املاضية ومشيدا 
بذات الوقت بجهود اللجنة املنظمة األس����ترالية 
وما لعبته من أدوار حيوية على صعيد استكمال 
كل التحضيرات الفنية والتنظيمية واللوجستية 

لتنظيم البطولة.
وأكد ب����ن ابراهيم ح����رص اإلدارة التنفيذية 
لالحتاد اآلسيوي على تس����خير كل اإلمكانيات 
لدفع عجلة االستعدادات املتواصلة إلقامة كأس 
آسيا وتقدمي بطولة مثالية من كل النواحي تليق 
بالقيمة التاريخية لهذه البطولة وتلبي تطلعات 

أسرة كرة القدم اآلسيوية.
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة املنظمة لكأس 
آسيا األمير عبداهلل بن السلطان أحمد عن شكره 

وتقديره إلى رئيس االحتاد اآلسيوي على دعمه 
املس����تمر لعمل اللجنة، مؤكدا أن ذلك الدعم كان 
له أبلغ األثر ف����ي حتقيق أهداف اللجنة وتنفيذ 

أدوارها على أرض الواقع.

اجتماعات اللجان 

كما افتتح الشيخ سلمان بن ابراهيم صباح أمس 
أعمال اجتماعات جلنة املسابقات، وجلنة االنضباط، 
وجلن����ة التدقيق وثمن أدوارها احليوية في رفد 
مسيرة االحتاد اآلسيوي باملبادرات واملقترحات 
املتميزة التي ساهمت في تطوير مخرجات العمل 

في االحتاد على كل املستويات.
وأكد رئيس االحتاد اآلسيوي أهمية تكامل األدوار 
بني جلان االحتاد وضرورة التنسيق والتواصل 
الدائم مع اإلدارة التنفيذية مبا يحقق انسيابية العمل 
ويؤدي إلى حتويل خطط اللجان إلى برامج عمل 

واضحة تستشرف مستقبل الكرة اآلسيوية.
ويت����رأس بن ابراهيم صب����اح اليوم اجتماع 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي الذي سيعقد 

في العاصمة الفلبينية مانيال.
وس����يتم خالل االجتماع الوق����وف على كل 
التحضيرات املتعلقة بتنظي����م احتفال االحتاد 
اآلسيوي مبناسبة مرور 60 عاما على تأسيسه 
وتوزيع اجلوائز السنوية لالحتاد واملقرر إقامته 

يوم غد األحد.
كما س����يتم ف����ي االجتماع اس����تعراض آخر 
املستجدات بش����أن تنظيم بطولة كأس آسيا في 
استراليا، ومناقشة تقارير وتوصيات جلان االحتاد 

اآلسيوي واتخاذ القرارات املناسبة حيالها.

الشيخ سلمان بن ابراهيم يصافح عضو جلنة املسابقات فيصل الدخيل

افتتح أعمال 4 جلان ويترأس اجتماع املكتب التنفيذي اليوم

بعد اعتذار كارينيو عن عدم تسلم املهمة

االحتاد السعودي ينتظر موافقة خليلودزيتش
الرياض - خالد المصيبيح 

مازالت آثار خسارة لقب »خليجي 22« تلقي 
بظاللها على أجواء الشارع الرياضي السعودي 
بعد أن كانت متني النفس ببطولة تعيد للمنتخب 
الس����عودي جزءا من تاريخه الذي افتقده ألكثر 
من 11 عاما في البطولة ذاتها، وحملت اجلماهير 
مدرب »األخضر«، االس����باني لوبيز كارو، كامل 
املسؤولية باخلس����ارة لعدم تعامله مع ظروف 

املباراة النهائية كما يجب.
وانساق االحتاد الس����عودي لكرة القدم مع 
متطلب����ات اجلماهي����ر فبدأ مبفاوض����ة املدرب 
االورغوياني كارينيو الذي اشرف على النصر 
املوسم املاضي والذي اعتذر عن عدم تسلم املهمة 
بعد ان رفض االحتاد السعودي شروطا رأى انها 

صعبة واجته بعدها الى البوس����نة ومفاوضة 
املدرب وحيد خليلودزيتش الذي مازال يدرس 

الوضع.
ويأمل مسيروا املنتخب السعودي الوصول 
الى حل في هذا اجلانب خاصة وأن املدة قصيرة 
جدا قبل بداية كأس آس����يا، فيما سيظل اخليار 
االخير امامهم هو اللجوء الى أحد مدربي االندية 
احمللية كحل مؤقت خاصة ملن هم ملمون بأحوال 
الكرة الس����عودية.  من جهة أخرى، يعود اليوم 
الدوري السعودي بعد توقف استمر ملدة شهر 
بسبب دورة اخلليج وتقام 3 لقاءات جميعها لستة 
فرق متثل الوسط ومؤخرة الترتيب ومن أجل 
تعديل وضعها فقط، فيلتقي الشعلة مع العروبة 
في اخلرج، والفتح مع جنران في االحساء، بينما 

يحل اخلليج ضيفا على الرائد في بريدة.

الدوري القطري يعود اليوم

قمة مثيرة بني املصري والزمالك اليوم

وسط فرحة الفوز ببطولة كأس اخلليج ال� 22 
للمرة الثالثة في تاريخ املنتخب، يستأنف الدوري 
القطري لكرة القدم اليوم نشاطه بعد توقف استمر 
شهرا بسبب املش����اركة في بطولة اخلليج التي 
أقيمت بالرياض بالس����عودية، وانتهت األربعاء 
املاضي بتتويج »العنابي« باللقب عقب الفوز على 

السعودية في املباراة النهائية 1-2.
ويستأنف الدوري نشاطه مبباريات اجلولة 
احلادية عشرة، ويلعب اليوم اخلور مع اخلريطيات، 

والوكرة مع قطر، 
فيما تقام يوم غد 5 مباريات وأبرزها قمة الغرافة 

الثالث مع السد املتصدر، والعربي مع األهلي، إلى 
جانب لقاءات الشحانية مع خلويا حامل اللقب، وأم 

صالل مع السيلية، والشمال مع اجليش.
وتشهد اجلولة اهم مبارياتها، حيث يصطدم 
الغرافة والسد في مواجهة مثيرة امال في مواصلة 
كل فريق االنتصارات، حيث يسعى السد إلى تثبيت 
أقدامه على الصدارة واملضي قدما نحو استعادة 
اللقب. ويأمل الغرافة في الوقت نفسه استمرار 
تقدمه لألمام بعد ان وصل الى املركز الثالث للمرة 
األولى منذ عدة مواس����م ورمبا منذ فوزه باللقب 

للمرة األخيرة 2010.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

تختتم اليوم اجلولة ال� 10 من مسابقة الدورى 
املص����رى لكرة القدم، بث����الث مباريات، تبدأ في 
الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الكويت، حيث 
يستضيف فريق الداخلية صاحب املركز اخلامس 
برصيد 16 نقطة، نظيره بتروجيت، الذي يحتل 
الترتيب احلادى عش����ر برصي����د 13 نقطة، وفى 
الثامنة والنصف مس����اء بتوقيت الكويت، يحل 
سموحة )املركز ال� 19 برصيد نقطة وحيدة( مع 
اجلونة )املركز ال�� 13 برصيد 10 نقاط(، ثم املباراة 
الكبرى التي ستجمع بني املصري والزمالك بستاد 
االسماعيلية، وامام كل من الفريقني فرصة كبيرة 
لالقتراب بقوة من صدارة الدوري، أو على األقل 
احتالل املركز الثانى ومالحقة انبى صاحب الصدارة 
برصي����د 20 نقطة.ويحتل املصري املركز الرابع 
برصيد 17 نقطة، وفوزه اليوم يرفع رصيده الى 
النقط����ة 20، والزمالك يحتل الترتيب الثانى في 
القائمة برصيد 18 نقطة، وفوزه اليوم يعيد اليه 
الصدارة بفارق نقطة ع����ن انبي، لذلك فإن هذه 
املباراة س����تكون مواجهة صعبة على الفريقني 

واملدربني طارق يحيى وباتشيكو.
ومن نتائج اجلولة العاشرة، واصل االحتاد 
الس����كندري بقيادة حسام حسن مسلسل نزيف 

النقاط بعد التعادل مع مضيفه األسيوطي سبورت 
2-2.ورفع االحتاد رصيده إلى 8 نقاط محتال املركز 
السابع عشر، كما ارتفع رصيد األسيوطي إلى 4 

نقاط محتال املركز الثامن عشر.
فيما واصل وادي دجلة انتصاراته وتخطى عقبة 
مضيفه دمنهور بهدف نظيف سجله النيجيري 

ستانلي في الدقيقة 30.
وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 17 نقطة، وجتمد 
رصيد دمنهور عند 3 نقاط في املركز قبل األخير. 
وفي مباراة أخرى، تعادل حرس احلدود مع ضيفه 
مصر املقاصة 2-2 في اللقاء الذي اقيم بس����تاد 

االسكندرية في اجلولة ذاتها.
ورفع املقاصة رصيده به����ذا التعادل إلى 14 
نقطة باملركز التاسع ويحتل احلرس املركز السابع 

برصيد 15 نقطة.
وشهدت املباراة غياب أحمد حسن مكي مهاجم 
احلرس لإليقاف من جانب اجلهاز الفني بقيادة 
عبداحلميد بس����يوني إلنشغاله باملفاوضات مع 

املريخ السوداني.
وفي ملعب بتروسبورت، حقق إنبي فوزا ساحقا 

على مضيفه النصر 6-0 في اجلولة ذاتها.
ورفع إنبي رصيده إلى 20 نقطة ليعتلي صدارة 
الدوري بينما جتمد رصيد النصر عند نقطة واحدة 

باملركز األخير.

غلوم يؤكد صعوبة 
لقاء اليوم أمام 

ثامن احلجج 
لوجود مجموعة 

من العبي 
املنتخب اإليراني 

في صفوفه
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فوز الساملية 
.. و»نينو« ينقذ 

اجلهراء

الفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية بنظيره العربي على 
ستاد محمد احلمد ضمن القسم 
األول من الدوري، وفي نهاية 
اللقاء قدم املطيري للمالك درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.

احلمود يشيد باملطيري

دورة حتليل كأس العالم تنطلق غداً األحد
ينظم احتاد الكرة بالتعاون مع االحتاد الدولي 
لكرة الق����دم »فيفا« دورة حتلي����ل كأس العالم 
البرازيل 2014 في الفترة من 30 الشهر اجلاري 
إلى 4 ديسمبر املقبل وسيعقد حفل افتتاح الدورة 
غدا األحد في ال� 11 صباحا بستاد جابر الدولي، 

حيث ستقام فعاليات الدورة التي يشارك فيها 30 
مدربا ممن يحملون دبلوم احملترفني أو رخصة 
تدريب »أ«. يحاضر في الدورة احملاضر الدولي 
األملاني كارل جوشني فيقي وحتت إشراف املشرف 

العام للدورة د.بدر عبداجلليل.

300 ذلول في السباق احلادي عشر للهجن
يشهد مضمار الش���هيد فهد األحمد بنادي 
سباق الهجن مبنطقة جويهل بكبد في ال� 1 من 
بعد ظهر اليوم السباق احلادي عشر لهذا املوسم 
الذي فيه 300 ذلول م���ن اصناف لقايا ابكار 
ولقيان قعدان يتنافسون على مسافة 4 كيلو 
كما يتنافس ذلول حقايق أبكار وحقايق قعدان 

على مسافة 3 كيلو منها 50 ذلوال من حقايق 
قعدان تتنافس على الكأس احلادية عش���رة 
املقدمة من النادي لهذا املوسم، وقد اعرب أمني 
السر العام ربيح العجمي عن سعادته بنجاح 
سباقات النادي وارتفاع عدد الهجن املشاركة 

لكل االصناف ومتنى التوفيق للجميع.

الفروانية  أش���اد محافظ 
الشيخ فيصل احلمود بالعب 
القادس���ية ومنتخبنا  نادي 
الوطني السابق والعب نادي 
النصر ن���واف املطيري وما 
قدمه طوال مشواره الرياضي 
سواء مع األندية التي مثلها 
الوطني وطالبه  أو املنتخب 
ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة 
خلدمة الكرة الكويتية وعدم 
االبتعاد عن املجال الرياضي 
واالجت���اه الى العمل اإلداري 
أو الفني، مستفيدا من خبرته 

الطويلة في املالعب.
من جانبه، شكر املطيري 
الش���يخ فيصل احلمود على 
الدعم ال���ذي قدمه ووجه له 
الدع���وة حلض���ور مهرجان 
الذي س���يقام في  اعتزال���ه 
التاسع عش���ر من ديسمبر 
املقبل حتت رعاية رجل األعمال 
بدر محمد العتيبي وذلك على 
الشيخ فيصل احلمود يتسلم درعا تذكارية من نواف املطيريهامش املباراة التي ستجمع 

احلقيقي األول للمدرب محمد 
إبراهيم الذي اس����تثمر فترة 
اإليق����اف القس����ري للدوري 
في إع����ادة ترتي����ب األوراق 
واالس����تقرار على التشكيلة 
الفنية،  التي حتقق رؤيت����ه 
ويأمل إبراهيم في احلفاظ على 
سجل الفريق خاليا حتى اآلن 
من اخلس����ائر وتضم كتيبة 
الفريق األبيض نخبة الفتة 
م����ن الالعب����ني ذوي اخلبرة 
والعناصر الشابة والعناصر 
احملترفة. ويعول إبراهيم على 
حارس مرماه املتألق مصعب 
الكن����دري وخبرة حس����ني 
حاك����م وفهد ع����وض ووليد 
العنزي وحيوية  علي وفهد 
عبداهلل البريكي وعبدالهادي 
خميس وش����ريدة الشريدة 
وعلي الكن����دري، كما ميتلك 
إبراهيم حلوال أخرى بتواجد 
شاهني اخلميس والواعد احمد 
حزام واحملترف����ني اإليراني 
رض����ا قوجان والتونس����ي 
الهمامي والبرازيليني  شادي 

رافائيل باستيوس وماكليلي. 
يس����عى كاظمة إل����ى جتاوز 
مضيفه خيط����ان واقتناص 
نقاط املب����اراة لالقتراب من 
فرق الصدارة لعل نتائج فرق 
املقدمة تصب في مصلحته، 
ويدخل البرتقالي املباراة بعد 
أن ودع بطولة ولي العهد أمام 
العربي بركالت الترجيح، وكان 
الفريق قد حتصل على 3 نقاط 
مهمة بعد انسحاب التضامن 
أمامه في اجلولة الس����ابقة، 
ويأم����ل املدرب جانس����ينيز 
داسيلفا في تصحيح األخطاء 
والعودة إلى سكة االنتصارات 
مج����ددا باالعتماد على طالل 
الفاض����ل العائد من اإلصابة 
وناصر الفرج ويوسف ناصر 
ومش����اري العازم����ي وحمد 
احلرب����ي والبرازيلي باتريك 
فابيانو. وعلى اجلهة األخرى، 
يأمل أصح����اب الضيافة في 
اخلروج بنتيجة إيجابية بعد 
العرض املميز أمام القادسية 

رغم خسارته منه 3-1.

القمة.
ويخوض األخضر املباراة 
مرهقا اثر فوزه املاراثوني قبل 
أيام عل����ى كاظمة في بطولة 
كأس ولي العهد 5-4 بركالت 
الترجيح، وقدم األخضر بقيادة 
مدربه الصربي بوريس بونياك 
حتى اآلن مباريات حماسية 
الهجومية  متيزت بالنزع����ة 
وبدعم جماهيري كبير ساهم 
في ارتف����اع احلالة املعنوية 
لالعبني، ويعول بونياك على 
توليفة ممي����زة من الالعبني 
الدولي����ني يقوده����م محمد 
جراغ وعلي مقصيد وطالل 
نايف وعبدالعزيز السليمي 
ومحترفيه الس����وريني احمد 
الصال����ح ومحم����ود املواس 
وفراس اخلطي����ب واألردني 
احمد هايل إضافة إلى املدافع 
الواعد احمد إبراهيم وتواجد 
حسني املوسوي وفهد الرشيدي 

كأوراق رابحة.
وعل����ى اجلبه����ة األخرى 
تعتب����ر املب����اراة االختب����ار 

مبارك الخالدي

الي����وم  تختت����م مس����اء 
التاسعة  منافس����ات اجلولة 
لدوري VIVA بإقامة 3 مباريات 
أبرزها مواجه����ة القمة التي 
العرب����ي )21 نقطة(،  جتمع 
والكوي����ت )20 نقطة( على 
الكويت وتشهد  ستاد نادي 
املواجهة اعتزال النجم السابق 
لألبيض فرج لهيب، ويسبق 
لقاء القمة مباراتان، حيث يحل 
كاظمة )16 نقطة(، ضيفا على 
خيطان )5 نقاط( في س����تاد 
ناصر العصيم����ي، ويلتقي 
اليرم����وك )3 نق����اط( فريق 
الفحيحيل اخلالي رصيده من 

النقاط على ستاد ثامر.
وتتجه األنظار صوب اللقاء 
امللتهب بني الغرميني األخضر 
واألبيض، حيث يسعى العربي 
للحفاظ على صدارته واإلطاحة 
بأبرز منافس����يه ومطارديه، 
بينما يأمل الكويت في إيقاف 
االنتصارات العرباوية وانتزاع 

األخضر واألبيض يبحثان عن التربع على الصدارة

VIVA كاظمة لتجاوز خيطان واليرموك يلتقي الفحيحيل في دوري

كاظمة خيطان

الثالثة الرياضية - الساعة 4

الفحيحيل اليرموك

الساعة 4

العربي الكويت

الثالثة الرياضية الساعة 6:30

العربي والكويت.. قمة الصدارة

»العصفور الصغير« في نوتنغهام
مبارك الخالدي

انض���م الع���ب منتخبنا 
الوطني للش���باب واألوملبي 
الس���ابق عب���داهلل صال���ح 
العصفور الى نادي نوتنغهام 
فورست االجنليزي الذي ميلكه 
رجل األعمال فواز احلساوي 
واستثمر العصفور تواجده في 
اجنلترا حيث دراسته اجلامعية 
في نوتنغه���ام لينخرط في 
الفريق االجنليزي  تدريبات 
البدنية  للحفاظ على لياقته 
الفنية على  وصقل موهبته 
يد امهر املدربني املتخصصني 
في الن���ادي، وكان العصفور 
قد برز في منتخبات املراحل 
السنية ناشئني وشباب وتأهل 
إلى نهائيات كأس آس���يا في 
السنوات األخيرة قبل أن يتم 
اس���تدعاؤه لتمثيل املنتخب 
األوملبي لكنه اعتذر الرتباطه 
بدراس���ته اجلامعية خارج 

عبداهلل صالح العصفورالبالد.

ال�  البطولة حيث يلتقي في 
6.30 والنصف من مساء اليوم 
األزرق مع منافسه املنتخب 
الليبي ضمن منافسات اجلولة 
الثالثة من املجموعة الثانية، 
ويسبقه مباراتان ضمن نفس 
املرحلة، إذ يلتقي في ال� 2 من 
بعد الظهر منتخب السعودية 
مع منتخب اليمن في املجموعة 
الثانية، ويليه في ال� 4 لقاء 

»أزرق الطائرة« يتغلب على اليمن ويلتقي ليبيا
آخر يجمع بني منتخبي مصر 
والع���راق ضمن منافس���ات 

املجموعة األولى.

حقق منتخبنا لكرة الطائرة 
فوزا سهال على نظيره اليمني 
بثالثة أش���واط دون رد في 
بداية مش���واره في البطولة 
التاسعة عشرة للمنتخبات 
العربية للرجال للكرة الطائرة 
والتي انطلقت أمس األول على 
صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية وبرعاية من 
اللجنة األوملبية  قبل رئيس 

الشيخ د.طالل الفهد.
ولم يجد منتخب األزرق 
صعوب���ة في جت���اوز اليمن 
الذي ظهر بش���كل متواضع 
جدا، وبالتالي فرض منتخبنا 
هيمنته على اللقاء من األلف 
ال���ى الياء وأج���اد الالعبون 
األداء اجلماعي وكان واضحا 
االنسجام والتناغم في األداء 
وج���اءت عملي���ات الدف���اع 
والهجوم متوازنة بشكل كبير 
وقد امط���ر منتخبنا خصمه 
اليمن���ي بوابل من الضربات 
الس���احقة القوية، حيث كان 
املنتخ���ب اليمني عاجزا عن 
مجاراة منتخبنا والذي أنهى 
املباراة وكم���ا ذكرنا بثالثة 
اشواط لال شيء جاءت نتائجها: 

.12 /25 ،20 /25 ،17 /25
التي  املباريات  وفي بقية 
اقيم���ت أم���س األول، متكن 
املنتخب املصري من جتاوز 
القوي  املنتخب اجلزائ���ري 
وهزم���ه بثالثة أش���واط لال 
شيء.. جاءت نتائجها: 25-
22، 25-23، 25-18، كما فاز 
منتخ���ب قطر عل���ى نظيره 
الليبي بثالثة اش���واط دون 
رد.. جاءت نتائجها: 25-27، 

.27-29 ،13-25
منافس���ات  حائط صد مميز من العبي األزرقوتتواص���ل 

ً »األصفر« فكّك التضامن وقفز إلى الصدارة مؤقتا

وبع����د مرور 3 دقائق من 
انطالق الشوط الثاني، أضاف 
الواعد عبداهلل ماوي الهدف 
الرابع للقادسية وهو األول 
له في مس����يرته مع الفريق 
األول بعد تناقل جميل للكرة 
من أحم����د الظفيري وماوي 
وعبدالعزيز املشعان، ليمررها 
األخير الى ماوي الذي حولها 
بلمس����ة واحدة الى ش����باك 

التضامن.
النتيج����ة على  وبقي����ت 
النهاية على  حاله����ا حت����ى 
الرغم من احملاوالت املكثفة 
من اجلانبني للتسجيل، بيد أن 

كل االجتهادات لم تنجح.

فوز السالمية

وعلى ستاد ثامر متكن 
الس���املية من الف���وز على 
الشباب 2 � 0 أحرزهما عدي 
الصيفي 58 وفيصل العنزي 
80 ليرفع السماوي رصيده 

إلى 19 نقطة وبقي الشباب 
على رصيده السابق 6 نقاط. 
العيار  وفي س���تاد مبارك 
خطف اجلهراء فوزا ثمينا 
من ضيفه الصليبخات 2 � 1 
ليرتقي اصحاب الضيافة الى 
النقطة ال� 19 وبقي الضيوف 
الس���ابق  عل���ى رصيدهم 
16 نقط���ة س���جل للجهراء 
الوليد 47 والكسندر  سعد 
نين���و 90، وس���جل هدف 
الصليبخات مشعل ذياب 55 
وشهدت املباراة طرد العب 
الصليبخ���ات أحمد حواس 

عند الدقيقة 66.
وفي مباراة اخرى، تغلب 
الس���احل على النصر 1-2، 
واصبح لكال الفريقني 8 نقاط. 
وس���جل هدفي الساحل كل 
من فرحان س���عد ووس���ام 
االدريسي، فيما احرز هدف 
اليتيم العبه نواف  النصر 

املطيري.

وعادل العنيزان النتيجة 
لصالح التضامن بعد أن سجل 
هدفا جميال اثر تلقيه متريرة 
مميزة من تياغو واس����تدار 
الكرة في  العنيزان وس����دد 
القادس����ية بعيدا عن  شباك 
حارس مرماه أحمد الفضلي 

.)30(
واستفز هذا الهدف العبي 
القادسية ليردوا بهدفني عبر 
جنم الشوط األول عبدالعزيز 
املش����عان، حيث أعاد التقدم 
للقادسية بعد أن غير اجتاه 
الكرة التي اطلقها األنصاري 
املنطق����ة لتعانق  من خارج 
الش����باك )41(، وجاء الهدف 
الثالث في الدقيقة الثانية من 
الوقت بدل الضائع من مجهود 
فردي من املشعان ومتكن من 
التخلص م����ن رقابة مدافعي 
التضامن ليجد نفسه منفردا 
باحلارس بدير ووضعها بذكاء 

في شباكه.

يحيى حميدان - احمد السالمي

قفز القادسية الى صدارة 
القدم  دوري »VIVA« لك����رة 
مؤقتا بعد فوزه السهل على 
التضام����ن 4 � 1 ف����ي اللقاء 
الذي جمعهما عصر أمس في 
افتتاح اجلولة ال� 9 وذلك في 
ملعب الفريق اخلاسر مبنطقة 

الفروانية.
وسجل أهداف األصفر كل 
من عبدالعزيز املشعان )4 و41 
و45( وعبداهلل ماوي )48(، 
التضامن  فيما أحرز ه����دف 
العنيزان  مهاجمه يوس����ف 

.)30(
وارتقى القادسية برصيده 
الى 22 نقطة متقدما بش����كل 
مؤقت وبفارق نقطة واحدة 
عن العربي، فيما بقي »أبناء 
الفروانية« عل����ى رصيدهم 
السابق ب� 4 نقاط في املركز 
ال� 12. ودفع مدرب »األصفر«، 
االسباني انطونيو بوتشي، 
ببع����ض الوج����وه اجلديدة 
أو العائ����دة الى التش����كيلة 
الفضلي  مثل احلارس أحمد 
بعد ش����فائه م����ن االصابة، 
الى عبداهلل ماوي  باالضافة 
الذي مت استدعاؤه من فريق 

الشباب.
وفرض العبو »بني قادس« 
سيطرتهم بشكل سريع على 
مجريات اللق����اء منذ بدايته 
ولم مينحوا أصحاب الضيافة 
أنفاس����هم،  الفرصة اللتقاط 
ومتكن عبدالعزيز املش����عان 
من خطف هدف التقدم لألصفر 
بعد متابعت����ه اجليدة للكرة 
التي س����ددها فهد األنصاري 
وعادت من حارس التضامن 
حمد بدير، ليسددها املشعان 

قوية في الشباك )4(.
وشهدت املباراة بعدها شدا 
وجذبا ب����ني اجلانبني وبادر 
التضامن للهجوم أكثر وشكل 
مهاجم����وه ضغطا وأضاعوا 
بعض الفرص من البرازيليني 
تياغو وإلياس وعبيد منور 
ويوسف العنيزان، والقادسية 
ايضا لم يكن مستسلما وأطاح 
مهاجمه السويسري دانييل 
سوبوتيتش بفرصة محققة 
بعد أن س����دد الكرة بقوة في 

العارضة.

)األزرق.كوم( عبدالعزيز املشعان مير من مدافع التضامن 
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

578
291

8541
25

257896
3942

3
8912

7458

286
1247

43891
5649

61957
7416

36945
258

164

5943
6287

85
76

276
4235

74
32
194

أفقياً:

عمودياً:

الهجرة
املنورة
املدينة
يثرب

مكة
كفار

مؤامرة
مبيت
قبائل
العرب

غار
ثور

السفر
الصديق
سكينة
وصول
مؤاخاة
االوس

اخلزرج
العارف
الكرمي
خليل
سرور

إلى َمْن أرسل نبي اهلل 
يونس؟

٭ الى اهل نينوى.

متى متت خالفة علي 
بن أبي طالب رضي 

اهلل عنه؟
٭ عام 26 هجرية.

من هو الصحابي 
الذي اهتز ملوته عرش 

الرحمن؟
٭ سعد بن معاذ.

من الذي وقع اتفاقية 
الصلح يوم احلديبية 

مع رسول اهلل ژ؟
٭ سهيل بن عمر.

من هي أول شهيدة 
في اإلسالم؟

٭ سمية بنت خيطا )أم عمار 
بن ياسر(.

من هو الصحابي الذي 
قال له رسول اهلل ژ 
»إرم فداك أبي وأمي«؟

٭ سعد بن أبي وقاص.

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- جنوب السرة، 2- ابن الرومي، 
3- ر ر ر ر ر - امل���ر، 4- اله 
)معكوس���ة( - يعم - س���م، 5- 
مس���اءات، 6- ضالعان، 7- زحل 
- بح، 8- إميان - نسهر، 9- رائد 

- العلم، 10- بداله - أمين.

عموديًا:
1- جارهم���ا - أرب، 2- نبراس - زياد، 
3- الرنو )معكوس���ة( - حمال، 4- بار 
- الدا، 5- الري���اض، 6- ل ر - عت���اب، 
7- س و ا م - النحل )معكوس���ة(، 8- 
رمل - شع - سعي، 9- سمية )معكوسة( 
- ملهما )معكوس���ة(، 10- رمان - منر 

)معكوسة(.

حل عينك .. عينك

1- منطقة كويتية، 2- شاعر عباسي، 3- متشابهة 
- العلقم، 4 - غافل )معكوسة( - يشمل - قاتل، 
5- أمسيات، 6- مش���تركان باألمر، 7- كوكب 
شمسي - فقد صوته، 8- اعتقاد- نسمر، 9- رتبة 

عسكرية - الراية، 10- غيراه - عكس أيسر.

1- يسكن بجوارهما - غاية، 2- قنديل - علم 
مذكر، 3- النظر )معكوسة(- عتال، 4- محسن 
- ماركة سيارات، 5- مدينة سعودية، 6- جدها 
في رم���ال - لوم، 7- وس���ام )مبعثرة( - من 
احلشرات النافعة )معكوسة(، 8- في الصحراء 
- أضاء - عمل وجهد، 9- علم مؤنث )معكوسة( 
- ضجر منهما )معكوسة(، 10- من الفواكه - 

نعبر )معكوسة(.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
سمية اخلشاب

حل كلمة السر:
أبو بكر

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: صاحب الرسول 
في الهجرة من 6 أحرف

واجرزخلاقأ
صلالعارفبا

ومميركلاال
لدليلخررءه
ةيرورسوالج
رنةقوبثغةر
وةاياسابرة
نمخدلكلرمر
مباصايسعاا

لىؤلونفلؤف
اتماسةرامك
ربرثيكمكةب

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 قللد تفاجأ فعللال حينما 
تعللرف القصللة احلقيقية 
لظهور سللانتا كلوز او ما 
بل»بابا نويل«، وقد  يعرف 
تكره، في كثير من االحيان، 
اكتشاف االسباب االساسية 
العللادات  لظهللور بعللض 
التي حتبها والتي  اخلاصة 
قد يؤدي معرفتنا حلقيقتها 
الى  الى تشويهها وبالتالي 
اخلجللل. كما هللي احلال 

هنا.
على اي حال، ان البحث 
عن احلقيقة لن يضيرنا في 
شيء، بل انه سيوسع افاقنا 
ويزودنا باملعرفة ولو كانت 
احيانا قد تشللوه الصورة 
اجلميلة التللي نحملها عن 

الشيء.
فألوقللات طويلللة قبل 
والدة السيد املسيح، اعتاد 
الناس على االحتفال »بوقت 
الشللمس« كعيد  انقللالب 
ميالد للشللمس. وكان هذا 
الوقت يعتبر عطلة رسمية 
في عدة اقسللام من العالم، 
قبللل ان يتحول الحقا الى 
احتفللال بعيد امليالد، وهذا 
يعتبر مبثابللة االجابة عن 
اسباب عالقة بعض عادات 
وتقاليد عيد امليالد بالعهود 

الوثنية.
اما عادة تقللدمي الهدايا، 
مثال، فتعود الى عهد روما 
القدمية، ففي الكتاب املقدس، 
كمللا تعلم، يقللدم احلكماء 
الهدايا للسلليد املسيح في 
الثاني عشللر بعد  اليللوم 
والدته، ولذلك نرى في بعض 
البلدان كيللف تقدم الهدايا 
لالطفال بعد 12 يوما من عيد 

امليالد.
وفللي بعللض املناطللق 
اوروبا يتم  الشللمالية من 
تبللادل الهدايللا قبل 3 ايام 
امليللالد. ويعود  من عيللد 
السللبب الى انلله يفترض 
بسانت نيكوالس احضار 
الهدايا عشية عيده، اي في 

6 ديسمبر.
وكان سانت نيكوالس في 
القرن الرابع اسللقفا اعتبر 
صديقللا خاصللا لالطفال، 
وهكذا كان سانت نيوكالس 
يعود كل سنة محمال بالهدايا 
الطيبللن كما هو  لالطفال 
سللائد في عللدة دول مثل 
هولندا، وبلجيكا، وسويسرا 
واسللتراليا - باالضافة الى 

بعض املناطق االملانية.
وعندمللا هاجللر االملان 
نقلوا معهم عاداتهم املتعلقة 
بسانت نيكوالس، فأسموه 
سان نيكوال ومن ثم تعدلت 
هذه التسمية لتصبح سانت 
كلوز ثم سانتا كلوز، وبعد 
ذلك، السلليما في الواليات 
املتحدة، حترك موعد قدوم 
سانت كلوز من 6 ديسمبر 
الى عشية عيد امليالد، ومن 
ثم اصبح زيه االحمر والغزال 
ومنزله في القطب الشمالي 

جزءا من التقليد.

كيف ولدت فكرة بابا نويل؟

تهاني 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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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

البرملان األوروبي يدعو إلى تقسيم »جوجل«االقتصادية
بروكسل ـ رويترز: أيد املشرعون باالحتاد األوروبي بأغلبية ساحقة اقتراحا يحث اجلهات التنظيمية 
املسؤولة عن مكافحة االحتكار على تقسيم شركة جوجل في أحدث انتكاسة ألشهر محرك بحث على شبكة 
االنترنت في العالم. وتضع اجلهات التنظيمية األوروبية أعينها على جوجل منذ عام 2010 وتواجه الشركة 
أيضا قضايا تتعلق باخلصوصية ومطالب بحذف نتائج عمليات البحث لاللتزام بحكم محكمة عالوة على 
مخاوف تتعلق بحقوق امللكية الفكرية ونزاعات بشأن الضرائب. والقرار غير امللزم الذي أصدره البرملان 
األوروبي هو أقوى إشارة معلنة حتى اآلن على قلق أوروبا من تنامي نفوذ جوجل وغيرها من شركات 
التكنولوجيا األميركية. وصدر القرار مبوافقة 384 صوتا مقابل 174.

36٫8 مليار دينار إجمالي ودائع القطاعني اخلاص واحلكومي بارتفاع 4٫5٪ في سبتمبر على أساس سنوي

»بيتك«: ألول مرة منذ 4 أشهر انخفاض ودائع القطاع اخلاص
س���بتمبر بارتفاع طفيف بلغ 
حوالي 17.6 مليون دينار عن 
قيمتها في أغسطس والذي شهد 
تراجعا طفيفا حيث كانت قد 
س���جلت نحو 4.96 مليارات 
أقل  دينار متراجعة بنس���بة 
من 0.5% وبحوالي 15 مليون 
دينار، بينما ش���هدت ودائع 
القطاع اخلاص ألجل تراجعا 
محدودا خالل سبتمبر إذ بلغت 
قيمتها حوالي 15.9 مليار دينار 
بانخفاض محدود نسبته %3 
وبنحو 481 مليون دينار عن 
قيمتها التي كانت قد سجلت 
حوال���ي 16.4 مليار دينار في 
أغس���طس الذي شهد حتسنا 
طفيفا بلغ���ت قيمته نحو 93 

مليون دينار.
ونتيجة ملا سبق فقد شهدت 
ودائع القطاع اخلاص بالعملة 
احمللية تراجعا طفيفا بنسبة 
تقل ع���ن 0.5% وبقيمة بلغت 
49.6 ملي���ون دين���ار حيث 
سجلت قيمتها حوالي 28.85 
مليار دينار خالل س���بتمبر 
مقارنة بارتفاع طفيف بحوالي 
49.6 مليون دينار خالل شهر 
أغسطس الذي سجلت قيمته 
نحو 28.9 مليار دينار، بينما 
سجلت ودائع القطاع اخلاص 
بالعمالت األجنبي���ة تراجعا 
ملموسا نسبته 5% وبحوالي 
138 مليون دينار حيث سجلت 
نحو 2.59 مليار دينار خالل 
سبتمبر مقارنة بتراجع محدود 
بنسبة قدرها 2% وبحوالي 61 
مليون دينار حيث س���جلت 
نحو 2.73 مليار دينار خالل 
أغسطس. ومنت ودائع القطاع 
اخلاص بالعملة احمللية على 
أساس سنوي بنسبة ملموسة 
قدرها 5.3% وبقيمة بلغت نحو 
1.46 مليار دينار خالل سبتمبر، 
مقارنة بقيمتها التي كانت قد 
سجلت حوالي 27.4 مليار دينار 
خالل س���بتمبر 2013. بينما 
انخفض���ت الودائع بالعمالت 
األجنبية على أس����اس سنوي 
بش����كل محدود في س����بتمبر 
بنس����بة قدره����ا 6.6% وفاقت 
قيمتها نحو 184 مليون دينار 
مقارنة بقيمة كانت قد سجلت 
حوال����ي 2.78 مليار دينار في 

سبتمبر 2013.

املصرفية اخلاصة إلى إجمالي 
عرض النقود مبفهومها األوسع 
م3 مستحوذة على 94.7% خالل 
س����بتمبر مقارنة بنسبة %94 
خالل شهر اغسطس، في حني 
كانت قد ش����كلت نحو %96.8 
من إجمالي عرض النقود خالل 
سبتمبر 2013، بينما استقرت 
نس����بة ودائع القطاع اخلاص 
امليزانية املجمعة  إلى إجمالي 
لتشكل نحو 58.2% خالل شهري 
سبتمبر وأغسطس، فيما شكلت 
نسبة 61% خالل شهر سبتمبر 
2013، ومث����ل حج����م االئتمان 
املصرفي نحو 97.4% من حجم 
ودائع القطاع اخلاص خالل شهر 
سبتمبر مقارنة بنسبة بلغت 
95.5% في شهر أغسطس، بينما 
شكل نس����بة بلغت 92% خالل 

شهر سبتمبر 2013.
القطاع  وتتك����ون ودائ����ع 
اخلاص من مجم����وع الودائع 
بالعمل����ة احمللي����ة والودائع 
بالعمالت األجنبية ومتثل ودائع 
القطاع اخلاص بالعملة احمللية 
نحو 91.7% من إجمالي ودائع 
القطاع اخل����اص، بينما متثل 
الودائع بالعم���الت األجنبية 
النسبة الباقية بنحو 8.3% من 

إجمالي ودائع القطاع.
الودائع  وتراجعت حصة 
ألجل خالل س���بتمبر نسبيا 
مس���تحوذة على نحو %55.2 
من إجمال���ي الودائع اخلاصة 
بالعملة احمللية، بينما حتسنت 
حصة الودائ���ع حتت الطلب 
لتشكل نحو 27.6%، في حني 
مازال���ت الودائ���ع االدخارية 
حتصل عل���ى نحو 17.2% من 
إجمالي الودائع اخلاصة بالعملة 
احمللية خالل ش���هر سبتمبر. 
وباستعراض تطور مكونات 
ودائع القطاع اخلاص بالعملة 
احمللية طبقا لتصنيفاتها خالل 
شهر سبتمبر، نالحظ ارتفاعا 
محدودا في حجم الودائع حتت 
الطلب نس���بته 5.5% وبقيمة 
بلغت نحو 414 مليون دينار 
حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 
7.95 مليارات دينار خالل شهر 
سبتمبر مقارنة بقيمتها التي 
كان���ت قد بلغت نح���و 7.54 
مليارات دينار في أغس���طس 
الذي كان قد تراجع بأقل من %1 

وبنحو 29 مليون دينار.
فيما شهدت ودائع االدخار 
استقرارا نسبيا مسجلة حوالي 
4.97 ملي���ارات دين���ار خالل 

قيمته نحو 30.2 مليار دينار، 
وعلى أس����اس س����نوي شهد 
ارتفاعا  النش����اط االئتمان����ي 
ملحوظا نسبته 7.7% وبقيمة 
بلغت نحو 2.2 مليار دينار إذ 
كان قد سجل نحو 28.4 مليار 

دينار خالل سبتمبر 2013.
إجمالي ودائع القطاع اخلاص 
القطاع اخلاص  شهدت ودائع 
تراجعا طفيفا خالل سبتمبر 
2014 بنسبة طفيفة وبنحو 187 
مليون دينار حيث وصل حجمها 
حوالي 31.4 مليار دينار مقارنة 
بحوال����ي 31.6 مليار دينار في 
أغس����طس الذي تراجع بشكل 
محدود بنس����بة قدرها %2.4 

وبنحو 769 مليون دينار.
النمو  بينما وصلت نسبة 
السنوي إلجمالي ودائع القطاع 
اخلاص إلى 4.2% وبحوالي 1.28 
مليار دينار مقارنة بقيمتها في 
سبتمبر من العام املاضي والتي 
سجلت فيه حوالي 30.17 مليار 
دينار. وقد ارتفعت حصة الودائع 

االئتماني على نحو 83.3% من 
الودائع خالل  إجمالي حج����م 
شهر س����بتمبر مرتفعا بشكل 
نسبي، ما يعني ارتفاع نسبة 
اس����تغالل أموال املودعني في 
مصادر التشغيل واستخدامها 
في متويل مزيد من األنش����طة 
االس����تثمارية املختلفة، بينما 
كانت قد استحوذت األنشطة 
االئتمانية على 82.1% من حجم 
الودائع في أغسطس، في حني 
كان����ت قد ش����كلت 79.5% من 
إجمال����ي الودائع خالل ش����هر 

سبتمبر من العام املاضي.
فيما حتسن النشاط االئتماني 
خالل سبتمبر بشكل طفيف بلغ 
نحو 418 مليون دينار وبنسبة 
قدرها 1.4% في سبتمبر مسجال 
نحو 30.6 مليار دينار منحت 
لألنشطة االقتصادية املختلفة 
في الس����وق الكويتي، مقارنة 
بارتفاع طفيف لم يتجاوز %1 
وبقيمة بلغت نحو 187 مليون 
دينار في أغسطس الذي بلغت 

ق����ال تقرير ش����ركة بيتك 
لألبح����اث ان إجمالي مجموع 
ودائع القطاع اخلاص والودائع 
احلكومية حققت خالل سبتمبر 
2014 منوا سنويا ملموسا نسبته 
4.5% وبزيادة اقتربت من نحو 
1.6 مليار دينار، إذ وصل فيه 
حجمها إلى نحو 36.75 مليار 
دينار مقارن����ة مبقدارها الذي 
كان قد سجل نحو 35.17 مليار 

دينار في سبتمبر 2013.
في حني ش����هدت استقرارا 
نسبيا على أساس شهري في 
س����بتمبر مقارنة بقيمتها في 
أغس����طس 2014 التي كانت قد 
سجلت فيه نحو 36.79 مليار 
التغير  دينار، وقد نتج ه����ذا 
الطفيف مدفوعا بانخفاض ودائع 
القطاع اخلاص بشكل طفيف 
في س����بتمبر بنسبة تقل عن 
1% )0.6%( مقارنة بقيمتها في 
شهر أغسطس، في حني ارتفع 
القطاع احلكومي  حجم ودائع 
اقتربت نسبته  بشكل محدود 
من 3%، ما س����اهم في تراجع 
الودائع  طفيف حلجم إجمالي 

بنحو 36 مليون دينار.
وذك����ر التقري����ر ان ودائع 
القطاع اخلاص متثل اجلانب 
األكبر م����ن حجم الودائع لدى 
اجلهاز املصرفي، برغم تراجع 
حصتها من حجم الودائع للمرة 
األولى منذ أربعة أشهر لتشكل 
نحو 85.6% خالل س����بتمبر، 
بينم����ا تقدمت حص����ة ودائع 
القط����اع احلكومي من إجمالي 
الودائع لدى اجلهاز املصرفي 
مشكلة نس����بة قدرها %14.4، 
وبشكل عام متثل الودائع أهم 
مصدر لألموال بالنسبة للبنوك 
احمللية الكويتية وجانبا مهما 
من ميزانيتها، إذ تقدمت حصتها 
امليزانية املجمعة  إلى إجمالي 
مشكلة نحو 68.1% خالل شهر 
سبتمبر، بينما كانت قد شكلت 
نسبة قدرها 67.8% من حجم 
إجمالي امليزانية املجمعة للجهاز 
الكويتي خالل شهر  املصرفي 
أغسطس، فيما تراجعت حصتها 
مقارنة بها في س����بتمبر 2013 
والتي كانت قد ش����كلت نحو 
امليزانية.  71% م����ن إجمال����ي 
وبني التقرير ان التس����هيالت 
االئتمانية وأدوات الدين العام 
واالستثمارات احمللية تعتبر 
أهم املجاالت الستخدام الودائع 
التي ل����دى اجله����از املصرفي 
بصفة عامة، إذ حصل النشاط 

31٫4 مليار دينار 
حجم ودائع القطاع 

اخلاص بتراجع
187 مليون دينار

استقرار نسبي 
لودائع االدخار 

مسجلة نحو 4٫97 
مليارات دينار

قرار »أوپيك« يثير »عاصفة« في األسواق املالية

النفط الكويتي دون  70 دوالراً ألول مرة منذ 4 أعوام ونصف
اقرب استحقاق.

واظهرت حسابات رويترز 
أن س����عر البيع الرسمي خلام 
دبي الذي يتحدد على أس����اس 
معادل س����عر خ����ام عمان في 
بورصة دبي للطاقة مخصوما 
من����ه 0.40 دوالر بل����غ 77.84 
دوالرا للبرميل لشحنات يناير. 
وقال وزير االقتصاد الروسي 
أليكسي أوليوكاييف إن حكومته 
ستخفض توقعها لسعر النفط 
في عام 2015 مع استمرار هبوط 
أسعار النفط بعد قرار منظمة 
أوپيك عدم خفض اإلنتاج لكنه 

رفض ذكر رقم محدد.
من جهة أخ����رى، واصلت 
الذهب تراجعها لليوم  أسعار 
الثالث على التوالي لتهبط إلى 
أدنى مس����توى لها في أسبوع 
بفعل توقعات بأن تراجع أسعار 
النفط اخلام قد يكبح الضغوط 
التضخمية ويقلل من جاذبية 
املعدن النفيس كأداة للتحوط. 
ونزل الس����عر الفوري للذهب 
0.5% إلى 1185.10 دوالر لألوقية 

)األونصة(.
وقررت املنظمة التي تضم 12 
بلدا االبقاء على سقف انتاجها 
يومي عن����د 30 مليون برميل، 
حتى بعد هبوط اسعار النفط 

باكثر من الثلث منذ يونيو.
وأدى ق����رار أوپي����ك ال����ى 
انخفاض اسعار النفط الى أدنى 
مستوى لها منذ اربع سنوات. 
الدول األعضاء في  واجتمعت 
منظم����ة أوپي����ك اخلميس في 
ڤيين����ا التخاذ اب����رز قرار منذ 
سنوات في غياب توافق على 
خفض س����قف اإلنتاج، ما أدى 
الى تس����جيل تراجع جديد في 

االسعار النفطية.

تعرضت ملزي����د من الضغوط 
بفعل تراجع أسعار النفط الذي 
أحيا املخاوف من االنكماش في 
منطقة اليورو، وهوى س����عر 
سهم توتال 3.5% وهبط سهم 
س����يدريل 4.6% وتراجع سهم 
سايبم 4.1%. وارتفع الدوالر أمس 
بعد ق����رار أوپيك بعدم خفض 
اإلنت����اج وهو ما أضر بعمالت 
البلدان املنتجة للسلع األولية 
التي  النرويجية  الكرونة  مثل 
هوت إلى ادنى مس����تويات لها 
في خمسة أعوام مقابل اليورو 
والدوالر، وصعد سعر الدوالر 
إلى 6.9963 كرونة نرويجية 
أعلى مستوى له منذ أكثر من 
خمسة أعوام ومرتفعا 0.9% عن 
اليوم السابق، وسجل اليورو 
أيضا أعلى مستوى له في خمس 

سنوات 8.7080 كرونة.
ومقاب����ل ال����دوالر الكندي 
العمل����ة األميركية  ارتفع����ت 
0.4% إلى أعلى مستوى لها في 
اسبوعني 1.1384 دوالر كندي.

وفي اسواق النفط اظهرت 
بيانات م����ن وزارة االقتصاد 
والتجارة اليابانية ان وادرات 
اليابان من النفط اخلام االيراني 
في اكتوبر زادت بنسبة %28.3 
مقارنة مع الش����هر نفسه من 
الع����ام املاضي ال����ى 163 الف 
برميال يوميا. وأظهرت حسابات 
رويترز التي تستند إلى بيانات 
من بورصة دبي للطاقة أن سعر 
البيع الرسمي لنفط عمان اخلام 
للشحن في يناير سينخفض 
8.72 دوالرات إلى 78.24 دوالرا 
للبرميل، وسعر البيع الرسمي 
خلام عمان لشحنات يناير هو 
اليومية  التس����ويات  متوسط 
خلام عمان في نوفمبر لعقود 

األسهم األوروبية أوائل التعامل 
أمس وذلك للمرة األولى في ست 
جلسات إذ ان أسهم قطاع الطاقة 

وأوبك »تخل����وا« عن دورهم 
في موازنة الس����وق في جانب 
املعروض. إل����ى ذلك تراجعت 

أحمد مغربي  ووكاالت

انخفض سعر برميل النفط 
الكويتي 2.03 دوالر ليستقر عند 
مستوى 69.89 دوالرا للبرميل 
مس����جال أدنى مستوى منذ 4 
أعوام ونص����ف العام )يونيو 
2010(، مقارنة ب� 71.92 دوالرا 
ت����داوالت يوم  للبرمي����ل في 
األربعاء املاضي، وفقا للسعر 
املعلن من مؤسس����ة البترول 

الكويتية امس. 
ويأتي ذلك في وقت أثار قرار 
الدول املصدرة للنفط  منظمة 
»أوپي����ك« اإلبقاء على س����قف 
إنتاجه����ا دون تغيير، عاصفة 
في األسواق املالية مع انخفاض 
النفط بش����كل كبير  أس����عار 
وتراجع س����عر صرف عمالت 
البلدان املنتجة للخام األسود 

وأسهم الشركات النفطية.
وتراجعت عقود خام برنت 
68 س����نتا إل����ى 71.90 دوالرا 
للبرميل بعد أن هوت في وقت 
سابق من التعامالت إلى 71.12 
دوالرا أدنى مس����توى لها منذ 
يولي����و 2010، وهبطت عقود 
اخلام األميركي اخلفيف لتسليم 
يناير في التعامالت اآلسيوية 
إل����ى 67.75 دوالرا للبرمي����ل 
بانخف����اض حوالي 6 دوالرات 
تقريبا عن سعر التسوية يوم 
االربعاء املاضي. في حني هبطت 
عقود اخلام األميركي اخلفيف 
لتس����ليم يناير في التعامالت 
اآلس����يوية املبكرة إلى 67.75 
دوالرا للبرميل بانخفاض حوالي 
6 دوالرات تقريبا عن س����عر 
التسوية يوم األربعاء املاضي. 
وقال محللو سوسيتيه جنرال 
في مذكرة بحثية إن السعودية 

www.kuwaiticonsultant.com
د. عبداهلل فهد العبدالجادر  

مستشار تنظيم وإدارة  

العمالة غير الكويتية 
غير منتجة ومكلفة 

على الدولة
على هامش االجتماع األخير لوزراء العمل اخلليجيني في 

الدورة 31 متخضت توصيات منها تقنني نسب العمالة 
الوافدة وفقا للجنسيات املختلفة مع مراعاة التركيبة 

السكانية للبلد. وقد وصل عدد سكان الكويت )4093162( 
وينقسمون الى )1272076( كويتي و)2821089( غير 

كويتي، والقوى العاملة غير الكويتية في القطاع اخلاص 
)1176448( وتقريبا 50% منها أي ما يعادل )588224( عامال 

غير كويتي، عمالة غير منتجة )هامشية وال تعمل غير 
ساعتني أو أقل(.

كيف ان العمالة غير الكويتية ال تعمل؟ واملعروف لدينا أن 
غير الكويتي هو امللتزم بأداء ساعات عمل كاملة أو على 

األقل 80% من ساعات العمل اليومي وأن املوظف الكويتي، 
حسب الدراسات االقتصادية املتخصصة وتقارير البنك 

الدولي وغيرها من تقارير عن العمالة الكويتية ونسبة 
األداء وساعات العمل، هو موظف ال يعمل أكثر من ساعة 

يوميا؟
اجلواب هو حسب مشاهدتي شخصيا في بعض مواقع 

العمل وعلى مدى أكثر من أسبوع، حيث الحظت أن 
العمالة غير الكويتية ال تعمل أكثر من ساعتني يوميا 

وهنالك أسباب ومبررات سوف اتطرق اليها الحقا واملهم 
مواقع العمل التي شاهدتها وهي احلدائق العامة )عمال 
وفنيون وزراعيون وخدمات( واملناطق السكنية )عمال 
نظافة الشوارع( واملستشفيات )عمال نظافة وخدمات( 

وفي الوزارات والهيئات احلكومية )عمال نظافة وخدمات 
وزراعة داخلية( وقد شاهدت بنفسي لديهم وقت فراغ 
وال يعملون وهو جالسون وبعضهم نائمون وقد يؤدي 

بعضهم أعماال أخرى تفيدهم ماديا وتفيد املراجعني لهذه 
األماكن وهذا طبعا غير العمالة الهامشية التي جتوب 
الشوارع وتنتظر على األرصفة وتبحث عن أي عمل 
يومي سواء مع مقاولني البناء أو غيرها من االعمال.

ملاذا هذه العمالة غير الكويتية غير منتجة؟ وملاذا متت 
املوافقة عليها لتدخل ضمن القوى العاملة والتركيبة 

السكانية بالكويت؟ وأعتقد واهلل أعلم ان هنالك شركات 
مسجلة بالشؤون االجتماعية والعمل مت اعتماد وتقدير 

عمالتها بدون وجه حق وأكثر من الالزم، خاصة 
التي لديها عقود عمل مع احلكومة جللب هذه العمالة 

واملستفيد ماديا من عدد العمالة هم الشركات واألدهى 
واألمر الشركات التي جتلب عمالة وتوافق عليها الشؤون 

االجتماعية والعمل وتترك في الشوارع مما يعني انه 
ليست هنالك رقابة وال تدقيق من احلكومة على هذه 

العمالة الهامشية، طبعا انا لست ضد تشغيل العمالة غير 
الكويتية في الكويت وبالعكس نحن بحاجة لهم ألن هنالك 

أعماال ووظائف ال يستطيع وال يريد الكويتي العمل 
فيها ولذلك أقترح على احلكومة تفعيل منظومة املؤهالت 

املهنية التي تقابل وتختبر العمالة غير الكويتية قبل 
قدومها للكويت وتقترح من منهم يستوفي اشتراطات 

املهن والوظائف املطلوبة للعمل في الكويت وحسب حاجة 
العمل الفعلية وكما جتب اعادة النظر في إجراءات تقييم 
عدد العمالة الفعلية املطلوبة لكل شركة والبدء في فلترة 
املوجود في الكويت ليبقى حسب احلاجة وحجم العمل 

الفعلي لكل مشروع أو عقد حكومي.

العمير: »أوپيك« أبقت على سقف اإلنتاج 
خوفًا من فقدان حصتها في السوق

أ.ف.پ: صرح وزير النفط د.علي العمير بأن قرار 
منظمة الدول املصدرة للنفط )اوپيك( ابقاء سقف االنتاج 

بدون تغيير على الرغم من العرض الفائض جاء بسبب 
مخاوف الكارتل من فقدان حصته في السوق.

وقال العمير: »اليوم هناك الكثير من املنافسني وأوپيك 
ال تضخ سوى 30% من االنتاج العاملي«. وأضاف »كان 

ال بد من اتخاذ القرار الصحيح بعدم خفض االنتاج 
ألن اي خفض ميكن ان يعوضه )منتجون( آخرون 

موجودون في السوق«. وتابع الوزير الكويتي »لذلك 
قررنا ان االسعار يجب ان تصحح تبعا للعرض والطلب 
وانه على اوپيك حماية حصتها من السوق حتى ال تفقد 

زبائنها«. وأكد العمير ان »أوپيك لن تقبل بعد اليوم 
بتحمل العبء االضافي خلفض االنتاج بينما يسارع 

آخرون الى زيادة انتاجهم«.

التفاصيل على موقع 
»األنباء« اإللكتروني 

د.علي العمير

املستشار الكويتي
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»الوطني«: االقتصاد املصري يواصل التعافي نتيجة 
االستقرار السياسي والدعم اخلليجي

االقتص���ادي أم���را إيجابيا 
اال ان���ه قد يف���رض بدوره 
التحدي���ات، خاصة  بعض 
إذا استمر منو القطاع العام 
عند مستوياته املنخفضة. 
وعلى الرغم من أن القطاع 
اخلاص قد تأثر باألوضاع 
 ،2011 العام  السياسية بعد 
القط���اع احلكوم���ي  أن  إال 
أكبر  يعاني من ضغوطات 
التوجه���ات نحو احلد  مع 
من االنف���اق وتقليل العجز 
املالي. ويذكر أن حصة القطاع 
اخلاص م���ن الناجت احمللي 
اإلجمالي كانت قد تراجعت 
من 63٪ في العام 2010 إلى 
60٪ في العام 2013 قبل أن 

تعود لالرتفاع مجددا. 
وأش����ار التقري����ر إلى ان 
إجمالي االس����تثمار ش����كل 
أيضا أحد مؤشرات التعافي 
االقتصادي حيث عاود النمو 
بعد تراجعه املستمر منذ العام 
2011. وقد بلغ االستثمار ٪20 
من الناجت احمللي اإلجمالي في 
العام 2010 قبل ان يتراجع الى 
13٪ بحلول العام 2013. واحتل 
اس����تثمار القطاع احلكومي 
الصدارة في العام 2013 قبل 
أن يتفوق القط����اع اخلاص 
عليه حاليا. وسجل إجمالي 
االستثمار خالل فترة اإلثني 
عشر شهرا حتى الربع الثاني 
من العام 2014 منوا بواقع ٪9.7 
على أساس سنوي، في حني منا 
االستثمار اخلاص وحده بأكثر 

من 13٪ على أساس سنوي. 

 قوة النمو

لق����د كان قطاع التصنيع 
احملرك الرئيسي للنمو خالل 
العام املاضي، حيث شهد هذا 
القطاع الذي يشكل ما يقارب 
19٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، 
ويش����مل النف����ط والتكرير، 
تسارعا في النمو إلى 22٪ خالل 
الربع الثاني من العام 2014. أما 
القطاعات األخرى التي شهدت 
منوا فهي اخلدمات العقارية 
والبناء واإلنش����اء والتجارة 

احمللية واالتصاالت. 
وال يزال القطاع السياحي 
السبب الرئيس����ي للتراجع 
االقتص����ادي، فقد ش����هد هذا 
القطاع تراجعا واضحا خالل 
العام املاضي نتيجة األوضاع 
األمني����ة وتراج����ع الطل����ب 
السياحي من أوروبا. ونتيجة 
لذلك، تراجعت اعداد السياح 
بواقع 35٪ على أساس سنوي 
خالل السنة املالية 2014-2013، 
وتراجع عدد الليالي السياحية 
بواقع 49٪ على اساس سنوي. 
وقد انعكس هذا التراجع بشكل 
كبير في قطاع املطاعم والفنادق 
الذي تقلص بواقع 18٪ باألرقام 
احلقيقية على أساس سنوي 
خالل الربع الثاني من العام 
2014. إال ان ه����ذه األرقام قد 
بدات بالتعافي مؤخرا ولكن 
بش����كل طفيف. كما س����اهم 
قطاع النفط والغاز في تراجع 
النمو االقتصادي العام حيث 
تراجع بواقع 9٪ على أساس 
سنوي خالل الربع الثاني من 
الع����ام 2014. وقد جاء معظم 
هذا التراجع من انتاج الغاز 
الطبيع����ي، إذ تقلص القطاع 
بواقع 16٪ على اساس سنوي 
ف����ي الربع الثان����ي من العام 
2014. وقد ج����اء االنخفاض 
في انت����اج الغ����از الطبيعي 
نتيجة العديد م����ن العوامل 
التي قللت من االستثمار في 
القطاع من ضمنها التأخر في 
سداد مستحقات شركات النفط 
والغاز. كما تراجع انتاج النفط 
أيضا بواق����ع 2٪ خالل الربع 

الثاني من العام 2014. 

حيث تسارع منو الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي إلى ٪6.8 
على أساس سنوي خالل الربع 
الثالث من العام 2014، ليرتفع 
متوسط النمو للسنة املنتهية 
في سبتمبر 2014 إلى ٪3.6. 
وتؤكد مؤشرات أخرى على 
ذلك التسارع في النمو ومنها 
مؤشر االنتاج لوزارة التخطيط 
لشهر سبتمبر ومؤشر مديري 
املشتريات الذي بلغ 51 خالل 
أكتوبر ما يعكس التوسع املقبل 

في النشاطات.
ومن املفت����رض أن يقود 
هذا التعافي االقتصاد املصري 
ليسجل أسرع وتيرة منو له 
منذ أربع س����نوات. حيث من 
املتوق����ع أن يبلغ منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي ٪4.0 
خالل السنة املالية 2015-2014، 
وأن يتسارع النمو بشكل أكبر 
في الس����نة املالية 2016/2015 
ليصل إلى 4.5٪ مع استمرار 
التعافي، ول����و أن هذا النمو 
س����يبقى أقل من مستوياته 
قبل العام 2011.  وشهد القطاع 
اخلاص منوا أسرع من القطاع 
احلكومي بشكل عام خالل 
الربعني املاضيني. فقد تسارع 
منو الناجت احمللي احلقيقي 
للقطاع اخل���اص إلى ٪5.9 
على أس���اس سنوي خالل 
الربع الثاني من العام 2014 
مقارنة مع 0.2٪ فقط للقطاع 
العام. وتعتبر صدارة القطاع 
اخلاص في مس���ار التعافي 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني ان االقتصاد 
املصري يواصل تعافيه بحذر 
مع تسارع وتيرة منوه الذي 
تخطى متوسط ال�2٪ للمرة 
األولى من����ذ العام 2010. وقد 
ج����اء ه����ذا التعافي بش����كل 
رئيسي نتيجة استقرار املشهد 
السياسي والدعم القوي من قبل 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وحتس����ن بيئة األعمال. كما 
ساهم أيضا عدد من املشاريع 
االستثمارية احلكومية في دفع 
عجلة النمو. وقد أظهرت هذا 
التحسن العديد من البيانات 
الصادرة مؤخرا ومنها معدل 
النم����و احلقيق����ي ومؤش����ر 
»ماركت« ملديري املشتريات 
ومنو االئتمان املمنوح للقطاع 

اخلاص. 
وأوضح التقرير ان القطاع 
اخلاص لعب دورا أساسيا في 
دعم النمو خالل األشهر األخيرة، 
السيما القطاع الصناعي الذي 
سجل أداء قويا. ومن احملتمل 
أن يضيف القطاع السياحي 
الذي اليزال أداؤه ضعيفا دعما 
لالقتصاد خالل األشهر القادمة 
بعد التراجع الذي شهده في 
العام الس����ابق، وفي الوقت 
نفسه، استقر امليزان اخلارجي 
ملصر نتيجة الدعم الذي قدمته 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
باإلضافة إلى حتس����ن اآلفاق 

االقتصادية.
وب����ني التقري����ر ان مصر 
الت����زال تواج����ه العديد من 
التحديات احملتملة أمام تعافي 
االقتصاد، أهمها العجز املالي 
الضخم الذي جاء حتسنه في 
السنة املالية 2014/2013 نتيجة 
املساعدات التي قدمتها دول 
مجلس التع����اون اخلليجي، 
ولدى السلطات الوقت الكافي 
ملعاجلة تلك املخاطر، خاصة 
أن احلكوم����ة املصري����ة قد 
أعربت عن نيتها مواجهة تلك 

التحديات. 

 التعافي االقتصادي 

وب����ني التقري����ر ان النمو 
االقتصادي حتس����ن بشكل 
أكبر خالل األش����هر األخيرة، 

 مؤشر بورصة مصر وصل الى أكثر من ضعف قيمته مقارنة مبستواه في يونيو 2013

أعلن بنك اخلليج عن 
الفائزين بالسحوبات اليومية 
حلساب الدانة خالل الفترة 
من 16-20 نوفمبر اجلاري، 
ومتنح السحوبات اليومية 

حلساب الدانة جائزتني قيمة 
كل منهما 1000 دينار لكل 

فائز خالل أيام العمل. 
وذكر البنك في بيان صحافي 

أمس ان الفائزين هم: أحمد 
عامر أحمد مطر، عبدالعزيز 

جوده هالل كوزان، مظهر 
قاسم باي بيبلودواال، 

نواف عبداهلل ناصر املنيخ، 
باراتكومار باراسابا سافانور، 
سليم سيسلواال كاليمودين، 

مرمي علي محمد صالح، 
صفاء حسني علي عبدالغفار، 
أحمد عبدالرزاق عبدالرحمن 
العبدالرزاق وعلي مال أحمد 

عبداهلل املال علي.
هذا ويتضمن برنامج 

ق���ال رئيس مجلس إدارة 
الس���عودية«  ش���ركة »زين 
م.فرح���ان بن نايف الفيصل 
اجلرب���ا إن توصية مجلس 
املال  اإلدارة بتخفيض رأس 
تعد إحدى خطوات الشركة 
لتحسني وضعها املالي كجزء 
من اخلطة التطويرية الشاملة 
التي تسير عليها منذ مطلع 

العام احلالي.
وأضاف في بيان صحافي 
أن الشركة اتخذت مؤخرا عددا 
من اخلطوات االستراتيجية 
املهم���ة، حي���ث جنحت في 
توس���يع وتطوي���ر ش���بكة 
البيانات الحت���واء ومواكبة 
النمو امللحوظ في الطلب على 
خدمات اإلنترنت، مستهدفة 
املش���تركني ذوي الهوام���ش 

الربحية املرتفعة.
وأوضح أن هذه اخلطوات 
نت���ج عنه���ا من���و ملحوظ 
في حج���م األرباح م���ا قبل 
األعباء التمويلية والضرائب 
 )EBITDA( واالستهالك واإلطفاء
خالل فترة االشهر التسعة من 
هذا العام بنسبة 21٪ لتصل 
إلى 825 مليون ريال مقارنة 

يختتم معرض عمار يا 
مصر في دورته الثالثة 

عشرة أعماله اليوم السبت 
وسط إقبال ملحوظ وجناح 

ملموس يعكسه حجم التفاعل 
اجلماهيري مع املشروعات 

العقارية اجلديدة املطروحة في 
املعرض.

وقد أشاد السفير املصري 
لدى البالد عبدالكرمي سليمان 

لدى افتتاحه للمعرض 
مبستوى املشروعات 

املطروحة باملعرض وما بلغته 
من مستويات عالية من 

التطور العمراني، كما لفت 
إلى حجم التنوع الكبير في 

املعروضات، األمر الذي يلبي 
حاجة الكويتي واملصري 

ويالئم جميع الشرائح املالية.
ويذكر أن الوزير املفوض 

التجاري املصري جمال 
فيصل قد شارك في رعاية 

وحضور مراسيم افتتاح 
املعرض الذي تديره الشركة 

املتحدة للتسويق وتنظيم 
املعارض UNIEXPO بالتعاون 

مع شركة عمار يا مصر 
لتنظيم املعارض والتسويق 

العقاري وفق الشروط 
املعمول بها في هذا املجال 
بوزارتي التجارة الكويتية 

واملصرية.
وقد تواصلت عروض املعرض 

خالل الفترة من 26 إلى 29 
نوفمبر اجلاري بفندق كراون 

بالزا ـ قاعة البركة، حيث 
يفتح املعرض أبوابه للزوار 
على مدى فترتني صباحية 

سحوبات الدانة املجدولة لعام 
2014 سحوبات الدانة يوميا 

على جائزتني قيمة كل منهما 
1000 دينار )أيام العمل(. 

وسيتم إجراء السحب 
األخير، على جائزة قدرها 

مليون دينار، بتاريخ 8 يناير 
2015، إلعالن مليونير الدانة، 
باإلضافة إلى اجلوائز النقدية 

الكبرى البالغة قيمتها 50 
ألف دينار و250 ألف دينار.
كما يتميز حساب الدانة من 

بنك اخلليج بانه باالضافة 
إلى كونه حسابا مينح جوائز 

نقدية، فهو يتيح للعمالء 

ب� 684 مليون ريال في الفترة 
ذاتها من العام السابق.

الرئيس  من ناحيته، قال 
الس���عودية  التنفيذي لزين 
حس���ان قباني إن الش���ركة 
تسير بخطى ثابتة في تطبيق 
خطة التحول الطموحة التي 
وضعتها، مبينا أن الش���ركة 
قامت خالل هذا العام بتعزيز 
موقعها في السوق من خالل 
حتسني أدائها وتطوير البنية 
التحتية لشبكتها، وتوسعة 
شبكة التوزيع وزيادة نقاط 

البيع.
وأك���د قبان���ي أن ه���ذه 
التوصي���ة من قب���ل مجلس 
اإلدارة تع���د خطوة إيجابية 
التطويرية  في مسار اخلطة 

10:00 – 1:00 ظهرا ومسائية 
.10:00 – 5:00

وبهذه املناسبة، قال مدير عام 
شركة بورتو العقارية وليد 
اخلولي ان مشاركة الشركة 

في املعرض جاء لإلعالن عن 
تسويق 3 مشاريع عقارية 
سكنية سياحية في مناطق 

مختلفة من جمهورية مصر 
العربية، هي مشروع باب 

البحر، اململوكة لشركة الرواد 
العقارية ومشروع ميد تاون 

اململوك لشركة بترهوم، 
ومشروع اصالة كمبوند 
اململوك لشركة االصالة 

العقارية، ومشروع بورتو 
بيرال اململوك لشركة كيان 

بيلد.
وحول تفاصيل تلك املشاريع، 
قال اخلولي ان شركته تعتبر 

وكيال حصريا لتسويق 
مشروع باب البحر الذي 

يعتبر أحدث مشاريع شركة 
الرواد، حيث يقع املشروع في 

الساحل الشمالي عند الكيلو 
114 على طريق اسكندرية 

مطروح امام مارينا 7، وأشار 
إلى أن املشروع يقام على 
مساحة 38 فدانا ويضم 6 

مناذج مختلفة من الشاليهات، 
اما فيما يتعلق مبشروع 

ميد تاون فقال اخلولي انه 
يقع في التجمع اخلامس 

بالقاهرة اجلديدة امام اجلامعة 
االميركية مباشرة وعلى 

بعد 14 كيلومترا من كايرو 
فيستيفال، وأشار الى ان 

املشروع عبارة عن كمبوند 

ايضا ادخار األموال ويحصل 
العميل على فرصة واحدة 
للفوز يوميا مقابل كل 100 

دينار، وتتراكم الفرص 
بشكل يومي. فكلما زاد 
املبلغ املودع وطالت مدة 
بقائه في احلساب زادت 

الفرص املتاحة للفوز. ويتم 
إيداع قيمة كل جائزة من 

جوائز الدانة تلقائيا في 
حساب الفائز خالل يومي 

عمل.

إلى  الش���املة لنقل الشركة 
موقع أق���وى، مؤكدا على أن 
هذه اخلط���وة لن تؤثر على 

التزاماتها املالية.
هذا، وق���د أوصى مجلس 
إدارة شركة االتصاالت املتنقلة 
السعودية »زين« أمس االول 
بتخفيض رأس مال الشركة من 
10.8 مليارات ريال إلى 5.837 
مليارات ريال وبنسبة تخفيض 
45.96٪ به���دف إطفاء كامل 

خسائر الشركة املتراكمة.

كامل اخلدمات ويضم موال 
جتاريا وحمامات سباحة 

ومداخل فندقية وناديا 
رياضيا ومواقف للسيارات، 

علما أن تسلم املشروع 
بالكامل سيتم في 2017.
أما ثالث املشاريع فهو 

مشروع بورتو بيرال السكني 
الذي سيتم تسليمه بالكامل 

قبل يوليو 2017 والذي يضم 
4 عمارات سكنية جار حاليا 

التشطيب الداخلي واخلارجي 
لها.

وجتدر اإلشارة إلى أن شركة 
بورتو العقارية قد تأسست 

في العام 2002 ولديها عدد من 
املشاريع اململوكة لها في كل 

من الكويت والبحرين واملغرب 
إلى جانب مجموعة من 

املشاريع التي تسوقها لصالح 
عدد من الشركات العقارية 

األخرى.

»اخلليج« يعلن الفائزين بالسحوبات اليومية للدانة

»زين السعودية«: تخفيض رأس املال بـ %46 
جزء من خطوات لتحسني الوضع املالي

معرض »عمار يا مصر« يختتم أعماله اليوم وأكثر من 35 
شركة عقارية تقدم عروضها اخلاصة

خدمات إعالنية

وليد اخلولي 

السفير املصري خالل جتوله في املعرض عقب افتتاحه 

القطاع اخلاص 
لعب دوراً أساسيًا 

في دعم النمو 
بقيادة القطاع 

الصناعي 

تراجع القطاع 
السياحي نتيجة 
األوضاع األمنية 

وتراجع الطلب من 
أوروبا

حتسن مستويات التوظيف بوتيرة بطيئة 
ذكر تقرير الوطني ان مستويات التوظيف شهدت 
أيضا حتسنا ولكن بوتيرة بطيئة، فبحلول نهاية 
الربع الثاني من العام 2014، تراجع معدل البطالة 

للمرة األولى منذ عامني ليصل إلى 13.3٪. فقد 
ارتفعت عدد الوظائف خالل السنة املالية 2014/2013 

بواقع 328 ألف وظيفة أي أكثر من السنة املالية 
2013/2012 بواقع 3.5 مرات، وعلى الرغم من هذا 

التحسن، يستبعد أن يصل معدل البطالة إلى 
مستوى 8.9٪ الذي بلغه العام 2011، إذ بالنظر إلى 

حجم القوى العاملة احلالي، فإن ذلك سيتطلب توفير 
ما يقارب 1.3 مليون وظيفة جديدة، أي أكثر بأربع 
مرات من عدد الوظائف اجلديدة في اإلثني عشر 

شهرا السابقة حتى يونيو 2014. وقد كان أيضا لنمو 
االئتمان أثره في تعافي النشاط االقتصادي. فقد 
ارتفعت املطالب على القطاع اخلاص بواقع ٪10.3 

على أساس سنوي خالل شهر سبتمبر مقارنة مع 

5.5٪ في وقت سابق هذا العام. وال يزال التعافي في 
نشاط الشركات معتدال حيث ان معظم النمو قد جاء 

من القروض الشخصية، فيما سجل االئتمان املمنوح 
للشركات منوا عند 6.8٪ على أساس سنوي. 

استقرار االحتياطيات الرسمية ودعمها للجنيه
أشار التقرير الى ان االحتياطيات الرسمية لدى 

البنك املركزي املصري شهدت استقرارا خالل العام 
املاضي، حيث بلغت 16.9 مليار دوالر في أكتوبر، 

أو 3.5 أشهر من الواردات. وجاء تراجع الضغوطات 
على االحتياطات نتيجة عدة عوامل كالدعم الرسمي 
وضبط املصاريف الرأسمالية وتراجع قيمة اجلنيه. 

ومن املتوقع أن تقوم احلكومة بتسديد ما يقارب 
2.5 مليار دوالر من اإليداعات القطرية. ولكن 

يستبعد أن يولد ذلك أي ضغوطات على االحتياطات 
نتيجة تعهد دول مجلس التعاون اخلليجي مبنح 
ايداعات إضافية.وشهد اجلنيه املصري ارتفاعا 

خالل األشهر األخيرة نتيجة قوة الدوالر، وبينما لم 
تشهد العملة تغيرا أمام الدوالر عند 7.15 منذ شهر 

مايو، إال أنها هدت ارتفاعا أمام عمالت أخرى.

البورصة املصرية حتافظ على قوة أدائها
بني تقرير الوطني ان مؤشر بورصة مصر وصل 

الى أكثر من ضعف قيمته مقارنة مبستواه في 
يونيو من العام 2013. وسجل املؤشر زيادة بواقع 

40٪ منذ بداية العام 2014 وحتى شهر أكتوبر 
املاضي. وبالنسبة لالستثمار بالدوالر، فقد شهدت 

أسعار األسهم زيادة قوية عند 36٪ خالل هذه 
الفترة. وكان أداء بورصة مصر من بني األفضل 
إقليميا نتيجة حتسن التوقعات بشأن استقرار 

املشهد السياسي وتعافي االقتصاد. وشهد السوق 
تراجعا بواقع 12٪ خالل أكتوبر ليستعيد بعد ذلك 

قوته محققا قفزة في األداء جعلته في مصاف 
األسواق اإلقليمية والعاملية.

 »تويتر«  دون طموح املستثمرين
مدحت فاخوري

على الرغم من كل جناحاته، فإنه لم يحقق ما طمح إليه املستثمرون فيه، فقد 
نالت الشركة تصفيقا حادا في وقت مبكر عندما مت طرحها لالكتتاب العام، 
إال ان نظرات املستثمرين باتت مختلفة، فال أحد بينهم يستطيع أن يتوقع 

مستقبل الشركة.
فالبعض يعتقد انها قد تصبح عمالقة اإلعالنات الرقمية حتى في ظل وجود 

غوغل وفيسبوك، في حني يرى البعض اآلخر وهم من الغالبية 
إلى حد كبير انها قد تظل عالقة في مكانها وسيتم تقييمها في 

وفقا ملجلة نهاية املطاف على هذا النحو 
االيكونومست االقتصادية.
فوفقا لبيتر ستابلر احمللل 

لألوراق املالية لدى بنك ويلز 
فارغو فانه منذ تأسيس شركة 

تويتر عام 2006، مت استخدامها 
من قبل جميع فئات املجتمع على 

املستوى العاملي من امللكة اليزابيث 
الى جموع العوام حول العالم، حيث 

لعب تويتر دورا رئيسيا في الثورات 
السياسية، مبا فيها الربيع العربي، 

واألخبار العاجلة مثل الغارة األميركية 
التي قتل فيها أسامة بن الدن، فظهورها 

املستمر في وسائل االعالم يؤكد ان تويتر 
تتمتع باحلرية اكثر من أي شركة في تاريخ الرأسمالية.

فهناك نحو 285 مليون مستخدم يسجلون في تويتر شهريا، ٪20 
منهم من مستخدمي الهواتف الذكية بالواليات املتحدة في حني ان ٪9 

منهم من مستخدمي الهواتف الذكية من أماكن أخرى حول العالم.
يوفر تويتر لهؤالء املستخدمني الفرصة للتغريد املجاني في حني يحقق 

أرباحا من خالل اإلعالنات، وبذلك يصبح لدى أصحاب العالمات التجارية 
الكبرى القدرة على توجيه رسائلهم إلى الناس وفقا ملصاحلهم واألماكن التي 

يودون إرسالها لها.
وحتقق تويتر إيرادات تصل إلى 4 أضعاف إيراداتها منذ عام 2012، مع 

توقعات ان تصل الى 1.4 مليار دوالر هذا العام، ومثل العديد من شركات 
التكنولوجيا فقد تضخمت قيمتها أكثر بكثير مما قيمت بها عام 2009 فيما 

كانت تعتبر باملذهلة آنذاك بقيمة مليار دوالر.
ففي الوقت احلالي تصل القيمة السوقية لتويتر إلى 25 مليار دوالر وهذا 
بعد االنخفاض األخير في أسهمها بدافع إعالن األرباح املنخفضة. وتركز 

تويتر على كسب املعلنني من خالل صبهم املزيد من األموال على االعالنات 
الرقمية.

فهي بطريقة ما إعالنات على الهواتف احملمولة، وبدأ الناس بتلقي تغريداتهم 
على هواتفهم احملمولة على أساس انها رسائل نصية، مما يعطيها ميزة عن 

بعض منافساتها، والتي في بعض األحيان تعتبر أكثر تعقيدا عند 
االنتقال من أجهزة احلاسوب إلى األجهزة النقالة. فاليوم حوالي 

اإلعالنات على تويتر تأتي من 75٪ من عائدات 
النقالة. وتعتبر تويتر حتى اآلن خالل الهواتف 

أهمية كقوة ثقافية اكثر من األكثر 
وسائل اإلعالن التجارية األخرى، 

كما انها التزال من الشركات غير 
الربحية وفقا ملبادئ احملاسبة 

العامة، وليس من املتوقع أن تتغير 
حتى عام 2017. فما حدث عندما 

مت طرح تويتر لالكتتاب العام قبل 
عام وبدا وكأنها ستنافس فيسبوك 
وغوغل وجها لوجه مع عمالقة اإلعالنات 
الرقمية. لكن يبدو هذا وكأنه اقل احتماال 
فقد يبدو ان تويتر قد ال تهز شعرة لهؤالء 

العمالقة، فمؤخرا تباطأ منو مستخدميها، 
فيما لدى فيسبوك 1.4 مليار مستخدم نشط شهريا أي 
أكثر من 4 مرات ضعف تويتر، كما ان فيسبوك تسيطر على نحو 
10٪ من إجمالي اإلعالنات الرقمية في الواليات املتحدة وفقا لشركة 

األبحاث ماركيتر. فمع مرور الوقت يأمل املستثمرون في تويتر ان تنشئ 
الشركة غرفة شات مخصصة إلعالنات الڤيديو والتي قد يحبها املعلنون، 

كما يطمحون الى ان تدخل خدمات جذابة للتجارة اإللكترونية، بحيث ميكن 
للمستخدمني شراء سلع عبر تويتر بنقرة زر واحدة. فيما يتساءل البعض 
منهم عما اذا كانت تويتر هي تلك الشركة التي سعوا إلى شراء أسهمها في 
السابق. ففي حال انخفض منوها اكثر من ذلك أو انخفضت قيمة أسهمها 
لتصبح رخيصة مبا فيه الكفاية قد تسعى شركة أكبر مثل غوغل للقبض 

على طائر تويتر.
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غريبة في تصميمها وباهظة في تشييدها وتفتتح في السنوات القادمة

مليارات تضخ لتنفيذ متاحف سياحية عاملية
منى الدغيمي

مجموعة من المتاحف العالمية الغريبة في تصميمها والباهظة في تشييدها ستفتح أبوابها لزوارها من مختلف بقاع العالم في السنوات القادمة لتتحول الى مزارات سياحية عالمية لما ستتميز به من ابداع هندسي وصاالت لعرض كل 
جديد في مختلف القطاعات لتصبح معالم سياحية عالمية، ومن عجائب الدنيا في المستقبل وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة ذي تلغراف. وتضم قائمة المتاحف متحفين سيشيدان في العالم العربي وتحديدا في أبوظبي ومتاحف في 

كل من امريكا والصين وسويسرا. وفيما يلي عرض لصور ماكيت تصميم المتاحف:

متحف متطور وضخم بصدد البناء حاليا في أبوظبي جزيرة السعديات 
وهو عبارة عن حي ثقافي جديد سيضم مجموعة من المتاحف االستثنائية 

وهو من تصميم فرانك جيري، يعد أحد المتاحف المتطورة في العالم الثقافي 
األكثر طموحا وسيفتتح أبوابه بالكامل لزواره بحلول 2020

مدينة شيكاغو األمريكية بصدد تشييد 
متحف جورج لوكاس قيمة بنائه نحو 300 مليون دوالر وسيتم تخصيصه للفن 

السردي او النثري ولمفهوم القص وسيفتتح في عام 2019

متحف في كيب تاون سيتم افتتاحه  في عام 2016 وسيخصص للفن األفريقي 
المعاصر  من تصميم المهندس المعماري توماس 

ويتميز المتحف بنحو 42 أنبوبا ملموسة عمودية في وسطها

متحف غريب الشكل عبارة على هيكل ملفوف 
صغير ومجوف جزئيا وهو مخصص  لصانع الساعات السويسري أوديمارس 

بيجو تم تصميمه من قبل المهندسين المعماريين الدنماركيين

تم تصميم متحف زايد الوطني في جزيرة السعديات 
من تصميم نورمان  فوستر وهو ايقونة رائعة 

وخالبة سوف تجذب السياح في السنوات القادمة لتمتعهم 
بزيارة واحدة من عجائب المستقبل في العالم

متحف يعكس بدائل المشهد الثقافي 

في لندن سيفتتح في عام 2016 

وسيحتوي على أحداث درامية

فاز المهندسون المعماريون الدنماركيون بأرض الملعب 
لتصميم متحف مونبليي خاص بجسم اإلنسان ويتكون 

الهيكل المترامي االطراف من ثمانية منحنيات موصولة 
بمساحات العرض

متحف في هونغ كونغ سيفتح أبوابه للزوار 
من مختلف بقاع العالم عام 2018 

وتكمن ميزته في األماكن الثقافية المختلفة 
التي سيحتويها

متحف مدينة غواتيماال سيعرض اهم ما تضمنه 
تاريخ المايا في أميركا الوسطى وقد صمم 
من قبل مهندسين معماريين سويسريين

 ومن المتوقع افتتاحه في عام 2017

متحف مستوحى تصميمه من اللوفر موقعه في مدينة أبو ظبي 
وتحديدا في جزيرة السعديات وقد صمم من قبل جان نوفيل 

وسيضم مجموعة »أثرى القروض« من متحف اللوفر في باريس وسوف تكون 
جزيرة السعديات وجهة مهمة عندما يتم االنتهاء من األعمال في عام 2020

ستحظى الصين بافتتاح متحف في بكين للفن الوطني من 
تصميم جان نوفيل وسينفرد هذا المتحف بدمج مختلف 

السمات غير المتوقعة والعجيبة بما في ذلك حديقة داخلية 
ذات تصميم مبدع

متحف لوس أنجيليس الذي سيفتح في غراند أڤنيو في عام 
2015 فسيحتوي على قاعات عرض واسعة تعكس الفن المعاصر 

وقد تم تمويله من قبل المتبرعين وايلي وايديث وسيعرض 
المتحف أيضا أعماال فنية من مجموعتهم الشخصية

المتحف البحري الوطني تيانجين الصيني المقرر 
افتتاحه في عام 2015 سيحتوي على مناطق مختلفة 

في كل معرض وهو متكون من خمس قاعات عرض 
ومطل على البحر

مدينة متكاملة مصممة على شكل متحف تنقلك الى مبنى 
 Kensington معهد الكومنولث السابق على شارع

High سيفتتح في عام 2016 وتم تصميم الديكورات 
الداخلية من قبل جون باوسن



اغتيال ضابط كبير في اجليش الليبي تربطه عالقة مصاهرة باللواء حفتر
بنغازي ـ أ.ف.پ: ذكرت مصادر عدة أن ضابطا طيارا برتبة عميد في اجليش الليبي تربطه عالقة مصاهرة باللواء 
خليفة حفتر قتل ليل أمس األول في مدينة أجدابيا شرق ليبيا برصاص مسلحني. وقال املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة األركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد بوزيد املسماري إن »العميد طيار عبد املجيد الكاسح الزوي لقي 
مصرعه في ساعات متأخرة من مساء أمس االول بعد أن أمطره 3 مسلحني بالرصاص«. وقال املسماري إن »3 
أفراد ترجلوا من سيارة تويوتا بيك أب مزدوجة وتوجهوا بأسلحتهم نحو الزوي الذي كان واقفا أمام صيدلية 
ميتلكها في شارع الوفاق وسط مدينة اجدابيا«، مشيرا الى ان املسلحني »كانوا ينوون اختطافه على األرجح لكنه 
تبادل إطالق النار معهم وأصاب أحدا منهم قبل أن يلقى مصرعه«.
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عربية وعالمية
»اإلخوان« رفضوا يدي املمدودة وفضلوا طريق التمرد في الشارع

السيسي: تهديد اإلرهاب يتطلب 
إقامة جبهة مشتركة بني الغرب والعالم اإلسالمي

أننا نريد بناء مصرنا اجلديدة 
في إطار من مبادئنا العريقة 
من التسامح وتطلعات الشباب 
إلى احلداثة، وذك����ر أن ذلك 
أدى إلى قيام ثورتني في 25 
يناير 2011 و30 يونيو 2013، 
أما الرجعيون الذين يريدون 
تدمير هذه الروح اجلديدة من 
الوفاق واحلداثة فليس لهم 

مكان عندنا.
وبالنس����بة للوض����ع في 
ليبيا، قال الرئيس السيسي 
انه لن يكون هناك عمل أحادي 
اجلانب م����ن مصر في ليبيا، 
فنحن نتمسك باحترام القانون 
الدولي ووحدة أراضي ليبيا، 
ولكن إذا أرادت األمم املتحدة 
التدخل في ليبيا، فسنساندها 
بكل الوسائل، وشدد على أن 
الش����عب الليبي ال يستحق 

املآسي التي وقع فيها. 
وعما إذا كان يرى أن فرنسا 
اخطأت عندما أخذت مبادرة 
إس����قاط القذافي باستخدام 
السالح، قال الرئيس السيسي 
ان لدينا انطباعا بأن مرحلة ما 
بعد القذافي لم يتم التفكير فيها 
ابدا، وفرنسا واجنلترا وأميركا 
تتحمل مسؤولية إدارة الفترة 
االنتقالية واستقرار البالد بعد 
أن شنوا فيها احلرب غير أنهم 
لم يفعلوا ذلك والقوى الغربية 
بغيابها عن أرض ليبيا صنعوا 

فيها حالة من الفراغ، شجعوا 
على ظهور وضع فوضوي.

ولفت إلى أن ليبيا لها 1500 
كيلومتر من السواحل، فكيف 
تسمح الدول األوروبية التي لها 
سواحل على البحر املتوسط 
بأن تزدهر في ليبيا كل أشكال 
جتارة املخدرات والس����الح 
واالجتار بالبش����ر وأن تقام 

هناك معاقل للجهاديني؟ 
وأوضح الرئيس السيسي 
أن خط����ر »داعش« املتطرف 
الذي ليس له عالقة باالسالم 
الصحيح، ليس ظاهرة منفردة، 
فهناك اجلماعات الراديكالية 
نفس����ها في نيجيريا ومالي 
والصومال ومص����ر واليمن 
وباكستان، وحتي في أوروبا 
هناك أش����خاص راديكاليون 
للغاية، فاجلهادي����ة ظاهرة 

عاملية.
وح����ول ما ينتظ����ره من 
فرنسا، قال الرئيس السيسي 
ان مصر وفرنسا لهما عالقات 
قدمي����ة للغاية وهما أصدقاء 
والرئيس فرنسوا هوالند وأنا 
متفاهم����ان وآمل أن تقام بني 
بلدينا شراكة استراتيجية ال 
تقتصر على املسائل األمنية، 
فعلى املستوى الثقافي، تعتبر 
مصر أن الفرانكفونية إثراء 
لها، واقتصاديا، مصر مفتوحة 

للشركات الفرنسية.

املع����زول محمد مرس����ي أن 
يترك اجلماعات اإلس����المية 
تفرض نفسها في سيناء وكان 
هناك عدم احترام للدس����تور 
واستخفاف بالسلطة القضائية 
وانتهاك للحيادي����ة الدينية 

للدولة، وأمور أخرى. 
وحول ما يقال ان السلفيني 
وليس اإلخوان املسلمون هم 
الذين أحرقوا الكنائس القبطية، 
قال الرئيس السيسي انه ال 
ميكن إنكار أن بعض السلفيني 
أحرقوا كنائس ولكن ليس هم 
فقط الذين فعلوا ذلك، مؤكدا 
أن االعتداء على اإلخوة األقباط 
أمر غير مقبول وال ميكن أن 
يتخيل أحد أنهم يفعلون ذلك 
باسم الدين اإلسالمي أو باسم 
أي دين آخر، وش����دد على أن 
اإلسالم الصحيح يوصي خيرا 
باملسيحيني، وأضاف منذ 30 
يونيو واملسيحيون مصريون 
كاملو املواطنة وعليهم نفس 
الواجبات ولهم نفس احلقوق 

مثل املسلمني. 
وقال ان الدستور اجلديد 
الذي مت اعتماده في استفتاء 
يناي����ر 2014 يضمن لألقباط 
حق ممارسة شعائر دينهم بكل 
حرية ولن يتم التساهل أبدا مع 
اي اعتداء على الكنائس أو أي 

شكل من أشكال العنف.
وأوضح الرئيس السيسي 

باريس � أ.ش.أ: أكد الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي 
أن التهديد اجلهادي يتطلب 
تكوين جبهة موحدة من الغرب 

والعالم اإلسالمي. 
وقال الرئيس السيسي � في 
حديث لصحيفة »لوفيغارو« 
الفرنس����ية � ان����ه ال يوج����د 
حبس إداري في مصر وأن كل 
احملبوسني في مصر مت حبسهم 
بعد إجراءات قضائية، ومصر 
بلد فيه 90 مليون نسمة وال 
ميكن أن يتس����مح بأن يكون 

هناك فوضى في الشوارع. 
وش����دد السيسي على أن 
حرية الرأي والتعبير مكفولة 
بش����كل كامل، غير أن هناك 
قانونا ينظم عملية التظاهر 
متاما مثل ما ه����و احلال في 
فرنسا، الفتا إلى أن القوانني 
املصرية مستوحاة من القوانني 
الفرنسية وكل ما ميثل تعديا 
على اآلخري����ن يجب أن تتم 

معاقبته أيا كان مصدره.
وأضاف الرئيس السيسي 
أنه يحافظ دوما على املساواة 
لكل املصريني أمام القانون، 
موضحا أن الشباب هم مستقبل 
البالد ودائما ما أدعوهم إلى 
املشاركة في احلياة السياسية 
التي يتعني أن تتمتع باحلرية، 
غير أن هذه السياسة يجب أن 
متارس في هدوء وفي إطار من 

احترام القانون. 
وفيما يتعل����ق باإلخوان 
املسلمني، قال الرئيس املصري 
إنه في أعقاب أحداث 30 يونيو 
2013، م����د يده إل����ى اإلخوان 
املسلمني واستمرت سياسة 
اليد املمدودة حتى 14 أغسطس 
2013، واقترحت عليهم املشاركة 
بص����ورة كاملة ف����ي احلياة 
السياسية املصرية والتقدم 
مبرشحني في كل االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية، غير 
أنهم رفضوا وفضلوا طريق 

التمرد في الشارع.
وبالنسبة ألمن سيناء، قال 
الرئيس السيسي انه حتسن 
بص����ورة ملحوظ����ة بفضل 
صالبة اجليش، وأضاف أنه 
كان خطأ كبيرا من الرئيس 

)أ.ف.پ( رئيس اجلمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون مرحبا بالرئيس املصري عبد الفتاح السيسي في باريس امس األول  

مقتل ضابط جيش ومجند ومحتج وسط مظاهرات محدودة والتحرير يشهد تظاهرات تأييد للجيش والشرطة
القاهرة ـ وكاالت: شهد ميدان التحرير توافد مئات 

املواطنني للتأكيد على تأييدهم للقوات املسلحة 
والشرطة في حربهم ضد اإلرهاب.

وقام املواطنون الذين جتمعوا باجلزيرة الوسطى 
بامليدان وكذلك بالقرب من ميدان عبداملنعم رياض، 
بترديد الهتافات املؤيدة للجيش والشرطة حاملني 

األعالم الوطنية. وطالب املتظاهرون قوات اجليش 
والشرطة بالضرب بيد من حديد على قوى اإلرهاب 
األسود لتحقيق األمن واالستقرار بالشارع املصري، 

مبا يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق.
الى ذلك، قتل ضابط ومجند في اجليش وأصيب 

ثالثة مجندين وثالثة رجال شرطة في هجمات في 
مصر امس، كما قتل محتج وسط استجابة محدودة 

لدعوة وجهتها اجلبهة السلفية إلى اخلروج في 

مظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية ان 
الضابط وهو برتبة عميد قتل في هجوم على 

سيارته في منطقة جسر السويس بالقاهرة وإن 
مجندين كانا برفقته أصيبا.

وقالت الوكالة نقال عن بيان للجيش حول الهجوم 
»مت استهدافهم وإطالق النار عليهم من قبل 

مسلحني مجهولني يستقلون سيارة مالكي بدون 
لوحات معدنية والذوا بالفرار«.

وقال مسؤول أمني في محافظة القليوبية إلى 
الشمال من القاهرة إن مجندا في اجليش قتل كما 

أصيب ضابط برتبة مقدم في هجوم وقع أمس 
باحملافظة.

الى ذلك، كشف مسؤول مركز اإلعالم األمني بوزارة 

الداخلية املصرية عن رصد بعض التجمعات بعدد 
من محافظات اجلمهورية حاول خاللها املتجمعون 

قطع الطرق وإطالق األلعاب النارية والشماريخ.
واضاف املتحدث عبر صفحته على موقع التواصل 
االجتماعي )فيسبوك( انه مت التعامل مع التجمعات 
بصورة فورية وتفريقها وضبط 145 من مثيري 

الشغب بحوزتهم زجاجات مولوتوف معدة 
لالستخدام وألعاب نارية وأحدهم بحوزته قنبلة 

مبفجر.وأشار الى ان قوات احلماية املدنية وخبراء 
املفرقعات متكنوا من التعامل مع عدد من األجسام 

الغريبة وتفكيك عدد )8( عبوات متفجرة محلية 
الصنع، مشيرا الى ان األقوال والدوريات األمنية 

جتوب مختلف شوارع وميادين اجلمهورية للتعامل 
املباشر مع ما يستجد من أحداث.

ليبرمان يجدد طرح خطة نقل 300 ألف عربي بأراضيهم للدولة الفلسطينية

فابيوس: االعتراف بالدولة الفلسطينية حق وليس محاباة
عواصم - األناضول: قال 
وزير اخلارجية الفرنسي، إن 
االعتراف بالدولة الفلسطينية 
»حق وليس محاباة«، مشيرا 
في الوقت نفسه، إلى أن ذلك 
»ضرورة من أجل إسرائيل«.

جاء ذلك في كلمة له امس، 
أمام جلسة عقدتها اجلمعية 
الوطنية )البرملان(، ملناقشة 
مش����روع قرار قدمه احلزب 
االش����تراكي احلاكم، يوصي 
احلكومة الفرنسية باالعتراف 
بالدولة الفلسطينية، قبل أن 
يتم التصويت عليه، الثالثاء 
املقبل. وف����ي كلمته، أضاف 
فابيوس أن بالده تريد وضع 
جدول زمن����ي ملدة عامني من 
النزاع الفلسطيني  أجل حل 

اإلسرائيلي. 
من جهته، قال رئيس الكتلة 
البرملان، برنو  اليسارية في 
لورو، إن »هناك حالة طارئة 
تس����تدعي االعتراف بالدولة 
الفلسطينينة، وهذا االعتراف 
هو عامل سالم في املنطقة«.

واض����اف أن »النزاع بدأ 
يأخذ منحى دينيا في املنطقة، 
ونح����ن لن نقب����ل بنقل هذا 
إل����ى أرضنا، علينا  الصراع 
في فرنسا أن جنتث األحقاد، 
وهذا القرار )االعتراف( يعني 
السماح للشعبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي العيش جنبا إلى 
جنب«.ودعا لورو، املسؤولني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني 
إلى حتمل مسؤولياتهم، قائال: 
»من غير املقبول االستمرار في 

عمليات العنف«.
في املقابل، تساءل ممثل 
الفرنسيني في اخلارج، النائب 
اليهودي مائير حبيب: »كيف 
ميكن االعتراف بدولة نصفها 
فاسد ونصفها جهادي؟«، قائال: 
»االعتراف اليوم يعني دعوة 
حم����اس إلى االس����تمرار في 

القتل«.
من جهته، حذر النائب عن 
اجلبهة الوطنية )املتشددة(، 
جيلبيرتو كوالر، من االعتراف 
بالدولة الفلسطينية، قائال: »إذا 

اعترفتم بدولة فلسطني فأنتم 
ستقبلون حماس، واإلرهاب، 

واحلقد، واملوت«.
غي����ر أنه أض����اف »نحن 
نريد دولة فلس����طينية لكن 
ليس في هذه الظروف وفي 

ظل اإلرهاب«.
ويع����د التصوي����ت على 
مشروع هذا القرار، غير ملزم، 
غير أنه يحمل رمزية كبيرة بعد 
تصويت البرملان البريطاني، 
الش����هر املاضي، على مذكرة 
غير ملزمة تطالب احلكومة 
البريطانية باالعتراف بالدولة 
الفلسطينية، وكذلك البرملانني 
اإليرلندي، واإلسباني، وذلك 
قب����ل أن تعل����ن احلكوم����ة 
الس����ويدية في وقت سابق، 

اعترافها بذلك.
ال����ى ذل����ك، ج����دد وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، طرح فكرته الداعية 
إلى ضم مناط����ق ذات كثافة 
س����كانية عربي����ة عالية في 
الدولة  شمال إس����رائيل إلى 

الفلسطينية في إطار حل نهائي 
مع الفلسطينيني.

وقالت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« اإلسرائيلية إن: 
»ليبرم����ان س����يجدد عرض 
خطته السياسية على وزراء 
خارجية االحتاد األوروبي خالل 
مؤمتر منظمة األمن والتعاون 
في أوروبا الذي س����يعقد في 
مدينة بازل بسويسرا األسبوع 

القادم«.
وبحسب الصحيفة، سيؤكد 
ليبرمان على استعداد حزب 
»إسرائيل بيتنا« )اليميني( 
برئاسته للتنازل عن مناطق 
في إطار خطة سالم إقليمية 
شاملة.وتنص خطة ليبرمان، 
بحسب »يديعوت أحرنوت«، 
عل����ى »تطبيق مب����دأ تبادل 
األراضي والس����كان في إطار 
حل يط����رح عل����ى مواطني 
الدول����ة الع����رب خاصة في 
منطقتي املثلث ووادي عارة 

)شمال(«.
ووفقا للخطة، ميكن إفساح 

املجال أمام املواطنني العرب 
الذي ال يبدون تضامنهم مع 
دولة إسرائيل أن يصبحوا جزءا 

من الدولة الفلسطينية.
يذكر أن املثلث ووادي عارة 
يضمان نحو 300 ألف عربي 
فلسطيني جميعهم يحملون 
اجلنسية اإلسرائيلية، باعتبار 
أن املنطقة تقع ضمن إسرائيل 
أو كما يطلق عليه أراضي عام 

.1948
واملثلث يتكون من قسمني، 
املثلث الشمالي ويضم مدنا 
وقرى منها: أم الفحم، وعارة، 
وعرعرة، وكفر قرع، واملثلث 
اجلنوبي ويضم مدنا وقرى 
م����ن بينه����ا باق����ة الغربية، 
والطيبة، والطيرة، وقلنسوة، 

وجلجولية.
ويعي����ش ما يزي����د على 
ملي����ون و600 ألف عربي في 
إسرائيل، ومرارا أكدت القيادة 
الفلسطينية واألحزاب العربية 
داخل إسرائيل رفضها خلطة 

ليبرمان.

منذ 30 يونيو 
واملسيحيون 

مصريون كاملو 
املواطنة لهم نفس 

احلقوق وعليهم 
نفس الواجبات 
مثل املسلمني

بابا الڤاتيكان يستهل زيارته
 إلى تركيا بزيارة ضريح »أتاتورك«

أنقرة � األناضول � أ.ف.پ: استهل بابا الڤاتيكان 
فرانسيس زيارته إلى تركيا، بزيارة ضريح الزعيم 
التركي مؤسس اجلمهورية التركية »مصطفى كمال 
أتاتورك«، حيث وقف دقيقة احترام أمام الضريح، 

ووضع إكليال من الزهور.
وكان في استقباله في مطار »أسن بوغا« وزير 
اخلارجية التركي »مولود جاويش أوغلو«، والسفير 
البابوي لدى أنقرة »أنطونيو لوسيبيللو«، والسفير 
التركي لدى الڤاتيكان »محمد باتشاجي«، ووالي 
أنقرة »محمد كليتشالر«، والفنانة التركية الشهيرة 
»سرا يلماز«، ولفيف من املسؤولني رفيعي املستوى، 

إذ استعرض البابا حرس الشرف.
وكانت السلطات التركية اتخذت تدابير أمنية 
مشددة في محيط مطار أسنبوغا، قبيل وصول 
البابا فرنسيس، حيث خصصت الشرطة 2700 

شرطي في املكان من أجل تأمني الزيارة.
ومن املقرر أن يلتق����ي البابا في وقت الحق، 
الرئيس التركي »رجب طيب أردوغان«، ورئيس 
الوزراء »أحمد داود أوغلو«، ورئيس الش����ؤون 

الدينية التركي »محمد غورمز«.
وحدد سكرتير دولة الڤاتيكان الكاردينال بييترو 
بارولني لشبكة سي تي ڤي اخلاصة في الڤاتيكان 
اخلطوط العريضة للزيارة وهي ان البابا سيعيد 

التأكيد على ض����رورة »التوصل الى حل اقليمي 
وشامل« من اجل السالم في الشرق االوسط وليس 

الى »حل احادي يتم فرضه بالقوة«.
وأضاف بارولني ان الڤاتيكان والبابا ينددان 
ايضا ب� »الدعم« السياسي واالقتصادي الذي اليزال 
تنظيم الدولة االسالمية يحصل عليه و»يشددان 
على حق عودة« الالجئني وعددهم مليونني تقريبا 
في تركيا الى »بالدهم ومنازلهم وأراضيهم«، حيث 

يحق لهم العيش بسالم.
وأوردت وكال����ة االنباء آي ميديا املتخصصة 
في شؤون الڤاتيكان ان البابا ميكن ان يخصص 
وقتا »ألمور غير مق����ررة« مثل لقاء مع الجئني 

عراقيني وسوريني.
ومثل هذه املبادرة منتظرة منذ ان اعرب البابا 
خالل الصيف عن رغبته في دعم املسيحيني في 
كردستان العراق من كاثوليك وارثوذكس الهاربني 

من تنظيم الدولة االسالمية.
وميكن ان يلتقي البابا مع الجئني في اسطنبول 
لدى جمعية قادر املس����يحية الت����ي تقدم اليهم 

مساعدات.
وفي الطائرة التي اقلته الى اسطنبول، اشاد 
البابا باجلهود التركية ملساعدة الالجئني. وقال ان 

»تركيا تقدم كثيرا من املساعدة الى الالجئني«.

)رويترز( الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرحبا ببابا الڤاتيكان فرانسيس أمس  

الغنوشي يدعو أنصار وقيادات حزبه إلى التزام احلياد

عقوبات أوروبية جديدة ضد »االنفصاليني«

املرزوقي يطعن في نتائج انتخابات الرئاسة 
في تونس واجلولة الثانية تتأجل

موسكو: لن نسمح مبحاصرة
 سكان شرق أوكرانيا عسكرياً

تونس � رويترز: قالت الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات امس ان املترشح لالنتخابات الرئاسية 
املنصف املرزوقي تقدم بطعون في النتائج األولية 
لالنتخابات الرئاسية وهو ما يعني تأجيل اجلولة 

الثانية الى ما بعد 14 ديسمبر املقبل.
وأظهرت النتائ����ج األولية التي قدمتها هيئة 
االنتخابات تقدم الباجي قائد السبسي زعيم نداء 
تونس بنسبة 39.4% مع املنصف املرزوقي الرئيس 
احلالي بنسبة 33.4% على بقية املنافسني ولكنهما 
فش����ال في حتقيق أغلبية مما س����يجبرهما على 

خوض جولة إعادة.
وقال انور بن حسن عضو الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات ان املرزوقي تقدم بثمانية طعون في 
النتائج األولية التي أعلنت يوم الثالثاء املاضي.
وأضاف بن حس����ن أن إجراء الدورة الثانية 
يوم 14 ديس����مبر املقبل لم يعد ممكنا بعد تقدمي 
هذه الطعون الى احملكمة اإلدارية وبهذه الطعون 
ستجري االنتخابات في 21 ديسمبر أو 28 ديسمبر 
على أقصى تقدير إذا مت استئناف قرار احملكمة.

ومنذ إعالن الهيئة فوز السبس����ي واملرزوقي 
في ال����دور االول زاد التوتر بني أنصار الفريقني 

مع تراشق املترشحني بالتصريحات.
وسعيا خلفض التوتر سيجتمع االحتاد العام 
التونسي للشغل مع منظمات وأحزاب سياسية في 

وقت الحق للدعوة الى نبذ اخلطب والتحريض 
وخوض دور ثان بشكل هادئ. ودعا زعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي أنصار وقيادات حزبه الى 
التزام احلياد في اجلولة الثانية من االنتخابات 
بعد أن صوت انصار احلركة بكثافة للمرزوقي في 
اجلولة االولى. وحث املرشحني للدور الثاني على 
تفادي التصعيد ملصلحة االنتقال الدميوقراطي.

وأثار تصريح للسبسي قال فيه إن من انتخبوا 
املرزوقي هم اسالميون وسلفيون غضب أنصار 
منافسه الذين تظاهروا في مدن القصرين ومدنني 

وتطاوين ضد تصريحات السبسي.
ولكن السبسي قال امس في حشد بضاحية 
املالسني بالعاصمة تونس »جميعنا تونسيون ومن 
يدعو الى التفرقة بني شمال وجنوب ال يستحق 

منا الرد«.
من جهته، قال املرزوقي في كلمة موجهة للشعب 
إنه يتعهد بحماية حق وحريات التونسيني في 
التظاهر ولكنه أضاف انه يتعني خفض التوتر 
اللفظي وعدم االنزالق للعنف. وسيسعى املرشحان 
اآلن إلى طلب الدعم من عدد من األحزاب اإلسالمية 
والليبرالية واليسارية التي دفعت مبرشحني لها في 
اجلولة األولى. وسيكون هناك قدر خاص من األهمية 
ملن يفوز بأصوات مؤيدي حزب النهضة واجلبهة 

الشعبية اليسارية وهما حركتان منظمتان.

عواصم � وكاالت: صرح املندوب الروس���ي 
الدائم لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
أندريه كيلني بأن موسكو لن تسمح مبحاصرة 
سكان شرق أوكرانيا عسكريا، داعيا إلى التدخل 

اإلنساني في الوضع باملنطقة.
وذكرت وكالة »س���بوتنك« الروس���ية أن 
كل���ني أدلى بهذا التصريح في اجتماع املجلس 
الدائم ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا امس، 
وقال: إن كييڤ أعلنت ف���ي الواقع عن فرض 
حصار اقتصادي على منطقة دونباس، مشيرا 
إلى أن الس���لطات األوكرانية توقفت عن دفع 
املعاشات واملعونات للمتقاعدين واألطفال وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وأضاف كيلني »عمل ه���ؤالء الناس طوال 
حياتهم ودفع���وا الضرائب للدولة األوكرانية 
وبقوا اآلن بال شيء، هذا نهب«، وقال: إن كييڤ 
حظرت تزويد دونباس باألدوية واألغذية وأغلقت 

املؤسسات احلكومية والبنوك.
مبوازاة ذلك، فرض مجلس االحتاد األوروبي، 

امس إجراءات تقييدية إضافية ضد »االنفصاليني« 
في شرق أوكرانيا، تطبيقا لقرار مجلس الشؤون 
اخلارجية التابع له والذي عقد في 17 نوفمبر 

املاضي.
وشملت العقوبات، بحس���ب بيان أصدره 
املجلس، 13 شخصية وخمسة كيانات شاركوا 
مبا وصفه ب� »عمليات تهدد أمن وسالمة أوكرانيا 
اإلقليمية«، مشيرا إلى أن هؤالء سيخضعون 
لتجميد األصول ومنعهم من السفر لدول االحتاد 

األوروبي.
وبهذا القرار يبلغ العدد اإلجمالي لألشخاص 
اخلاضعني لعقوبات االحتاد األوروبي لتأمني 
الس���المة اإلقليمية ألوكرانيا، 132 ش���خصية 
وعدد الكيانات التي جمدت أصولها في االحتاد 

األوروبي 28.
وأض���اف البيان أن تفاصي���ل هذه احلزمة 
اخلامسة من اإلجراءات القانونية التي مت اتخاذها 
اليوم ستدخل حيز التنفيذ مباشرة إثر نشرها في 

اجلريدة الرسمية لالحتاد األوروبي اليوم.
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طائرة »الصاعقة« األميركية ستقاتل »داعش« بأخطر رشاش
لندن - العربية: قررت 

»الپنتاغون« إرسال سرب 
 Warthog 10-A من 10 طائرات

املعروفة بألقاب كثيرة، 
أشهرها »اخلنزير البري« 

و»الدبابة الطائرة« لدعم حرب 
التحالف الدولي على »داعش« 

في سورية والعراق، إال أن 
اخلبر الذي بثته الوكاالت 

أمس االول عن سحب هذا 
السرب من أفغانستان 

ووصوله إلى اخلليج ليبدأ 
»شغله« في أجواء »الدولة 
الداعشية« الشهر املقبل، 
لم يتضمن األهم، وهي 

 »10-A« املعلومات عن
ورشاشها املوصوف بقاتل 

جماعي.
الطائرة معروفة باسم 

Thunderbolt رسميا، أي 
»الصاعقة« األخطر بصوتها 

الرعدي على »داعش« من 
هيليكوبترات »أباتشي« 

املستخدمة اآلن مع طائرات 
»أف 18 و16 و15« املعروفة، 
أو »الدرون« من دون طيار، 

حتى والقاصفة »بي-1« 
الشهيرة، طبقا للتقرير عن 

A-10 املخصصة إجماال 
لتقدمي الدعم من قريب 

للقوات على األرض، والقرار 
باستخدامها اآلن أكبر دليل 

على مباشرة قوة برية 
أميركية في قتال »داعش« 
بدءا من الشهر املقبل على 

األقل.
وهذه القوة البرية هي 300 

جندي أميركي أعلنت وزارة 
الدفاع األميركية )الپنتاغون( 

في يوليو املاضي عن 
النية بإرسالهم إلى العراق، 
ووصلوا لتعزيز األمن عند 

السفارة األميركية ومنشآتها 
املساندة ومطار بغداد الدولي، 

إضافة إلى 300 مستشار 
عسكري أمر أوباما بإرسالهم 

إلنشاء مركزين للعمليات 
املشتركة، ولتقييم الكيفية 

التي ميكن معها للواليات 
املتحدة تقدمي دعم إضافي، 
ووصل 180 منهم أيضا الى 

العراق، والباقي على الطريق.
هناك أيضا 300 جندي من 

»احلرس الوطني اجلوي 
األميركي« ممن قالت صحيفة 

»التاميز« البريطانية امس، 
إنهم من »اجلناح املقاتل في 

الوحدة 122« ووصلوا قبل 10 
أيام الى قاعدة قرب عاصمة 

دولة خليجية، وهم من 
قاعدة »فورت وين« بوالية 
انديانا، لذلك هناك ضرورة 

 10-A الستخدام طائرات
بوصفها داعمة للقوات البرية 

على األرض.
وأهم ما في طائرة »اخلنزير 

البري« هو مدفع رشاش 
أوتوماتيكي دوار، يسمونه 

Gatling على اسم عائلة 
مخترعه، ويعتبرونه »أخطر 
ما مت تركيبه في الطائرات« 

لذلك يلقبون الطائرة، وهي 
مبحركني يقودها طيار واحد، 

باسم »الرشاش الطائر« 
أيضا، ألن »غاتلينغ« قاتل 
باجلملة، يرش 4200 طلقة 

من 7 فوهات بكل دورة 
بالدقيقة، جتعله األكثر قدرة 

على التصفية اجلسدية 
اجلماعية، وجعلت منه في 

السابق أخطر ما شارك في 
2003 بغزو العراق.

واضافة لنوعية مساندة 
الطائرة من اجلو ليال ونهارا 

للقوات على األرض، فإنها 
توجه املقاتالت األخرى 

احمللقة، وتقوم بتنسيق دعم 
القوات البرية الصديقة، مع 
إمكانية البحث واإلنقاذ في 

األحوال اجلوية القاسية، 
ألنها حتلق وسط املعارك ملدة 
طويلة على ارتفاع مخفوض، 
وقادرة على إصابة األهداف 

بدقة كبيرة، وفيها قمرة 

قيادة مسلحة بدرع مطلية 
بالتيتانيوم يحميها من كل 
مضاد، لذلك فإن »ضيفا« 

مزعجا وخطيرا سيحل في 
أجواء »الدولة الداعشية« 

قريبا.
واملهم في »اخلنزير البري« 

قدرة طيارها على قصف 
األهداف األرضية التي يراها 

بالعني املجردة، بحسب 
تقارير عن الطائرة، وفيها 

أن دبابات وعربات ومدرعات 
ومركبات وشاحنات 

بالعشرات ميكنه تدميرها 
وهو يتجول بحرية في اجلو، 

مطلقا من »A-10« صوتا 
رعديا مرعبا، بحسب ما 

نسمع من الڤيديو املعروض 
اآلن للطائرة التي ستبقى 

حتى العام 2028 في خدمة 
اجليش األميركي، ومن بعدها 

تودع احلروب وتتقاعد 
بسالم.

)العربية.نت( طائرة الصاعقة متتلك محركني يقودها طيار واحد  

احلكومة العراقية تتوقع موجة نزوح جديدة

اعتقال 7 على األقل خالل احتفال العيد في مانهاتن

إستراتيجية أميركية جديدة إلعادة بناء اجليش العراقي
وجسر جوي لدعم قضاء حديثة احملاصر بـ 180 طناً من الغذاء

»عيد الشكر« و»البرودة« يتسببان في انحسار احتجاجات فيرغسون

عواصمـ  وكاالت: كشفت 
صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركيـــة أن الواليـــات 
املتحـــدة تنـــوي تغيير 
استراتيجيتها في عملية 
بناء اجليش العراقي، عقب 
انهيار أجـــزاء كبيرة منه 
نتيجة تقدم تنظيم الدولة 

االسالمية »داعش«.
وتقضي االستراتيجية 
اجلديدة بإنشـــاء جيش 
عراقي أكثر طواعية، عبر 
تدريب مجموعات صغيرة 
منه تصل إلى 9 ألوية، ال 
يتخطـــى تعـــداد عناصر 
اللـــواء الواحـــد 45 ألفا، 
حســـبما نقلت الصحيفة 
عن مسؤول أميركي رفيع 
املستوى، وذلك بدل العمل 
على إعـــادة بناء اجليش 
أمر  العراقي برمته، وهو 
وصفتـــه الصحيفة بغير 
املجدي، خاصة بعد حجم 
الفساد الذي نخر اجليش 
العراقـــي احلالي وجعله 
ينهار أمام مجاميع »داعش« 

في املوصل.

هذا، ورصدت الصحيفة 
في تقريرها، تراجع أعداد 
العراقي من 400  اجليش 
ألف جندي إلى أقل من 58 
ألفا بعـــد هجمات تنظيم 
»داعش« شـــمال ووسط 

البالد.
املاليـــة  وكان وزيـــر 
العراقي، هوشيار زيباري، 
إلـــى إصالحات  قد دعـــا 
عميقة في صلب املؤسسة 
العسكرية. ويسعى زيباري 
إلى دعم اجليش عبر رصد 
امليزانية  نسبة مهمة من 

حلقيبة الدفاع.
وكانت بغـــداد أنفقت 
نحو ثمانية مليارات دوالر 
العام املاضي  الدفاع  على 
كما قدمت الواليات املتحدة 
مساعدات مالية ومعدات 
للعراق منذ انسحاب آخر 

قواتها عام 2011.
الى ذلك، توقعت وزارة 
الهجرة واملجرين العراقية 
امس زيادة أعداد النازحني 
وبدء موجة نزوح جديدة 
مـــع اســـتعدادات القوات 

احلكومية لشـــن عمليات 
عسكرية واسعة الستعادة 
املناطق التي يسيطر عليها 
تنظيم »داعش« في عدد من 

محافظات البالد.
وقال أصغر املوسوي 
الهجـــرة  وكيـــل وزيـــر 
العراقي: إن  واملهجريـــن 
النازحني  إحصائية أعداد 
العراقيني املسجلني رسميا 
بفعـــل هجـــوم تنظيـــم 
»داعش« علـــى مناطقهم 
بلغت 460 ألفا موزعني على 
محافظات وسط وجنوب 
البالد وإقليم شمال العراق، 
متوقعا ازدياد تلك األعداد 
مـــع اســـتعدادات القوات 
احلكومية لشـــن عمليات 
واسعة في محافظات صالح 
الدين ونينوى )شـــمال( 

واألنبار )غرب(.
وأوضح املوســـوي أن 
اإلحصائيـــة التي أوردها 
بأعداد النازحني أقل بكثير 
من اإلحصائية التي تعلنها 
جلنة الهجرة واملهجرين في 
البرملان العراقي والبالغة 

أكثر من مليون نازح.
الوزارة  ولفت وكيـــل 
إلى أن أوضـــاع النازحني 
املناطق  فـــي  العراقيـــني 
إليها »صعبة  التي جلأوا 
للغاية«، علـــى الرغم من 
استمرار الوزارة في تقدمي 
العاجلة لهم  املســـاعدات 
الكرفانات )سكن  وتوفير 
مسبق الصنع( إليوائهم، 
أنه اشتكى من ضعف  إال 
املخصصات املالية إلغاثة 

النازحني.
في غضون ذلك، دعمت 
العراقية قضاء  احلكومة 
حديثة )غرب( احملاصر من 
قبل »داعش« منذ شهرين 
بـ 180 طنا من املساعدات 
الغذائيـــة عبـــر جســـر 
جوي، فيما أكد مســـؤول 
محلـــي بالقضاء حاجتهم 
إلى آالف األطنان من تلك 
املواد الغذائية لسد حاجة 

األسر.
وقال قائمقـــام قضاء 
حديثـــة مبحافظة األنبار 
)غـــرب(، عبـــد احلكيم 

اجلغيفـــي: إن احلكومـــة 
املركزيـــة أوصلـــت 180 
طنـــا من املـــواد الغذائية 
الذين  إلى أهالـــي حديثة 
يحاصرهم عناصر تنظيم 
داعش منذ قرابة شهرين 
بعد سيطرته على مدينة 
هيت )70كم غرب الرمادي( 
وقطع الطريق الرابط بني 
حديثة ومدينـــة الرمادي 

)مركز محافظة األنبار(.
وأوضـــح اجلغيفي أن 
هذه املواد وصلت من خالل 
اجلسر اجلوي بني بغداد 
واألنبار فـــي قاعدة »عني 
األسد« في ناحية البغدادي 

)90 كم غرب الرمادي(.
وأضـــاف أن »املـــواد 
الغذائيـــة عبـــارة عن 38 
طنا من الطحني، و38 طنا 
من الســـكر، و76 طنا من 
األرز، و28 طنا من الزيت«، 
الفتا إلى أنه سيتم توزيعها 
اليوم وغدا على األسر وفق 
نظـــام البطاقة التموينية 
وسجالت نظامية من قبل 

إدارة القضاء.

فيرغسون )ميزوري(ـ  
رويترز: هدأت التوترات في 
ضاحية فيرغسون مبقاطعة 
سانت لويس األميركية بعد 
ليلتني من العنف وأعمال 
النهـــب بدافع الغضب من 
قرار هيئـــة محلفني عدم 
توجيه اتهامات إلى ضابط 
أبيض أطلق النار على شاب 

أسود أعزل فأرداه قتيال.
وخفت حدة االحتجاجات 
في باقـــي أنحاء الواليات 
املتحدة أمس االول حيث 
دفعت عطلة عيد الشـــكر 
الناس  الطقـــس  وبرودة 

اللتزام منازلهم.
وفي نيويـــورك قالت 
الشرطة إنها اعتقلت سبعة 
أشخاص على األقل خالل 
احتفال مبناسبة عيد الشكر 
في منطقة مانهاتن بعدما 
تعهد احملتجون على وسائل 
التواصل االجتماعي بعرقلة 

االحتفال.
وألقي القبض على نحو 

500 شخص في مسيرات 
أغلقت طرقا ســـريعة في 
مدن كبيرة يومي الثالثاء 

واخلميس.
وقـــال متحدث باســـم 
شرطة لوس اجنيليس إن 
قائد الشـــرطة في املدينة 
أمر باالفراج عن نحو 90 
مـــن املعتقلني أمس االول 
لالحتفـــال بعيد الشـــكر 
بعدما تعهدوا باملثول أمام 

احملكمة.
فيرغســـون  وصارت 
نقطة محورية في مناقشات 
على مستوى البالد بشأن 
العالقـــات العرقيـــة بعد 
أن أطلـــق الضابط دارين 
ويلسون النار على مايكل 
التاســـع من  بـــراون في 

أغسطس وقتله.
وتبحـــث وزارة العدل 
األميركية انتهاكات حلقوق 
اإلنسان رمبا وقعت وقعت 
ودعا الرئيس باراك أوباما 
إلى االهتمام بالصعوبات 

التي تواجـــه األقليات في 
الواليات املتحدة.

وكان قرار هيئة احمللفني 
يـــوم االثنني عدم  العليا 
توجيه اتهامات لويلسون 
قـــد أثـــار احتجاجات في 
القبض  فيرغسون وألقي 
على أكثر من مائة شخص 
االثنـــني والثالثاء.  يومي 
وأحرقت مبان وتعرضت 
متاجر للنهب كما استخدمت 
الغاز املســـيل  الشـــرطة 
للدموع لتفريق احلشود. 
وألقي القبض على شخصني 

فقط يوم األربعاء.
الى ذلك وجهت كوريا 
الشـــمالية انتقادات حادة 
إلى الواليات املتحدة على 
خلفية االحتجاجات  وأفادت 
الكورية  وكالة »يونهاب« 
اجلنوبية لالنباء بأن وزارة 
اخلارجية الكورية الشمالية 
ذكرت أنه من السخف أن 
تلقـــي الواليـــات املتحدة 
باللوم علـــى دول أخرى 

في الوقت الذي تعاني فيه 
من مشكالتها اخلاصة فيما 

يتعلق بحقوق االنسان.
ونقلت وكالـــة االنباء 
املركزية الكورية الشمالية 
عن متحدث لم يكشف عن 
بالـــوزارة قوله  هويتـــه 
»حـــدوث احتجاجات في 
مختلـــف أنحـــاء البـــالد 
حاليا يثبـــت أن منظومة 
حقوق االنسان في الواليات 
املتحدة تواجه مشـــكالت 

خطيرة«.
وأضاف املتحدث أن هذه 
األحـــداث تظهر»الصورة 
احلقيقية« للواليات املتحدة 
حيث متارس »أعمال متييز 

عنصري مفرطة«.
واتهم املتحدث الرئيس 
أوباما  بـــاراك  األميركـــي 
بــــ »تصريحات  باالدالء 
غير مسؤولة« بأن الواليات 
املتحدة بلد يلتزم بسيادة 
القانـــون ويتعـــني على 
الشعب قبول قرار السلطات 

القضائية.
وأضـــاف »لكـــن تلك 
االنتهاكات الفردية املتعلقة 
بحقوق االنســـان حتدث 
واحدة تلو االخرى ووصلت 
إلى مرحلة خطيرة ممنهجة 
النطاق بشكل  وواســـعة 

كبير«.
جاء بيـــان الوزارة في 
انزعج فيه  الـــذي  الوقت 
النظام الكوري الشـــمالي 
بسبب مترير جلنة تابعة 
لالمم املتحدة قرارا شديد 
اللهجة ضـــد بيونغ يانغ 
بسبب سجلها السيئ بشأن 

حقوق االنسان.
ويدعو القرار إلى إحالة 
زعماء كوريا الشمالية إلى 
الدولية  احملكمة اجلنائية 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد 

االنسانية.
وتعتزم اجلمعية العامة 
أمام  لالمم املتحدة طرحه 
تصويـــت في ديســـمبر 

املقبل.

أخطر ما مت 
تركيبه في 

الطائرة رشاش 
يقذف 4200 
طلقة بالدقيقة

السيستاني يجدد دعوته لتطهير مؤسسات 
العراق املدنية والعسكرية من »الفاسدين«

بوتني: روسيا ستواصل دعم حكومات سورية 
والعراق في مواجهة اإلرهاب

»ديلي تليغراف«: مأساة أفغانستان عقب  االنسحاب 
السوفييتي في 1989 قد تتكرر بعد 2014

بغداد - األناضول: جدد املرجع الشـــيعي 
األعلى بالعراق، علي السيستاني، دعوته لتطهير 
مؤسسات الدولة ممن وصفهم بـ»املسؤولني 
الفاسدين« وأال يقتصر هذا األمر على املؤسسات 

األمنية فقط.
وقال السيستاني، امس في خطبة اجلمعة 
التي ألقاها نيابة عنه ممثله عبد املهدي الكربالئي 
في مرقد احلســـني بن علي في كربالء )وسط 
العراق(، إننا »نؤكد مـــرة اخرى على أهمية 
تطهير مؤسسات الدولية املدنية والعسكرية 
من الفاسدين حتى وإن كانوا في مواقع مهمة 

في هذه املؤسسات«.
واضاف: »على املسؤولني أال تأخذهم لومة 
الئم في هذا األمر بعد أن اتضح أن أغلب املآسي 
التي مر بها العراق تعود للفساد املستشري 

في تلك املؤسسات«.
وتابع: »نحـــن بحاجة الى وقوف اجلميع 
خصوصا الكتل السياسية في إيقاف هذه اآلفة 
اخلطيرة ووضع حد لبعض اإلجراءات التي 
تأخذ طابع الفساد املقنن في الراتب واالمتيازات 
حتت عناوين ال مبرر لها إال إرضاء الكتل وقادة 
سياســـيني وهناك ضرورة لترشيد النفقات 

خاصة في املجاالت التي ال ضرورة لها«.
كما جدد السيســـتاني رفضه ملا أســـماه 
»املمارسات غير املقبولة« التي يقوم بها بعض 
املنتمني للحشد الشعبي، مشيرا إلى أنها »ال 

متثل النهج العام« ومجددا حترميها.
واضـــاف: »من الواجـــب االبتعاد عن لغة 
التعميم في اتهام أصناف من املقاتلني مبمارسات 
غير مقبولة في مناطق القتال فإن تلك املمارسات 
ال متثل النهج العام لهم بكل تأكيد بل إن معظمهم 
دفعهم حبهم للوطن ومقدســـاتهم للتضحية 
بأنفســـهم وتعريض عوائلهم للمعاناة دون 
الطمع بشـــيء من حطام الدنيا ويتمثل احلل 
الصحيح دون تفاقم املشكلة مبزيد من النصح 
وأن تلجأ اجلهات املختصة الى معاجلة هذه 

املمارسات«.
وتابع: »أكدنا حرمة التعرض ألي مواطن 
بريء مهما كان انتماؤه وعلى ضرورة احلفاظ 
على أموالهم في املناطق التي يجري فيها القتال 

وعدم التعرض لها أبدا«.
وتعرضت قوات احلشد الشعبي إلى موجة 
انتقادات واســـعة من أطراف سياسية سنية 
اتهمتها باستهداف طائفي ملنازل املدنيني السنة 
ودور العبادة بعد حترير املناطق من عناصر 

»داعش«.
وخـــالل خطبة اجلمعـــة املاضيـــة، دعا 
السيستاني عناصر القوات األمنية واحلشد 
الشـــعبي إلى مراعاة حقوق اإلنســـان وعدم 
التعدي على األبرياء، وكذلك االســـتمرار في 
تطهير املؤسسات األمنية العراقية من العناصر 

الفاسدة وغير ذات الكفاءة.

موســــكو ـ أ.ش.أ: قال الرئيس الروسي 
فالدميير بوتــــني إن بالده ســــتواصل دعم 
حكومات ســــورية والعــــراق ودول املنطقة 

األخرى في مواجهتها مع اإلرهابيني.
وأضاف بوتني ـ في مقابلة قبيل زيارته 
املرتقبة إلى تركيــــا أوردت مقتطفات منها 
وكالة األنباء الروسية »تاس« أمسـ  »مازالت 
األوضاع في ســــورية تولد مخاوف كبيرة. 
ونتفهم ما هي األعباء الثقيلة التي تتحملها 
تركيا في ظروف استمرار النزاع الدموي عند 
جيرانها«، مشــــددا على أن اخلطر الرئيسي 
الذي يهدد باملزيد من التصعيد لألوضاع في 
سورية وفي الدول املجاورة األخرى يرتبط 
بنشاط ما يسمى بتنظيم داعش واجلماعات 
الراديكالية األخرى، التــــي راهن عليها في 

السابق وشجعها عدد من الدول الغربية«.
وأوضح الرئيس الروسي »أننا ننظر إلى 
مكافحة اإلرهابيــــني واملتطرفني في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا املضطربة، 
مبا في ذلك في سورية، باعتبارها من املهمات 

األولية بالنسبة إلى املجتمع الدولي«.
وأكد أن بالده واثقة من أن اجلهود الرامية 
إلى ردع هذا اخلطــــر يتعني أن تعتمد على 
قرارات مجلس األمن الدولي وااللتزام الصارم 
بأحكام القانــــون الدولي، وبالدرجة األولى، 
مببادئ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية. 

في سياق متصل، أعرب بوتني عن تقدير 
بالده الســــتقاللية تركيا ألنهــــا لم ترضخ 
للضغوط ولم تؤيد العقوبات ضد روسيا. 
وقال بوتني، عشــــية زيارته إلى تركيا، 
»نقدر عاليا استقاللية قرارات تركيا، مبا في 
ذلك فيما يتعلق بقضايا التعاون االقتصادي 

مع روسيا«.
وأضاف أن الشــــركاء األتراك لم يضحوا 
مبصاحلهم إرضاء لألطماع السياسية للغير، 
مشيرا إلى أن هذا املنظور »مدروس وبعيد 

النظر حقا«.
وذكر الرئيس الروسي أن »موقف احلكومة 
التركية يفتح آفاقا جديدة لزيادة حجم التبادل 
التجاري، وبصفة خاصة مللء املزارعني األتراك 
الفراغات في سوق األغذية الروسية على نطاق 
واســــع«، وقال: »ننظر إيجابيا إلى نواياهم 
بزيادة صادراتهم إلى روســــيا من منتجات 
اللحوم واأللبان واألســــماك واخلضراوات 

والفواكه«.
وتابع بوتــــني : »نأمل أن نتمكن معا من 
زيادة حجم التبادل التجاري وحتقيق نقلة 
نوعية في التعاون االســــتثماري، مبا يخدم 
مصالح الشعبني الروسي والتركي«، وأشار 
إلى وجود آفاق لزيادة حجم التبادل التجاري 

بني روسيا وتركيا إلى 100 مليار دوالر.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بني البلدين 

بلغ 32.7 مليار دوالر في العام املاضي.

لندنـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »ديلي تليغراف« 
البريطانية أن املأساة التي وقعت في أفغانستان 
في أعقاب االنسحاب السوفييتي من أفغانستان 
في عام 1989 قد تكرر نفســـها بصورة هزلية 

تدعو للسخرية بعد عام 2014.
وقالت الصحيفة في ســـياق تقرير نشرته 
امس على موقعها اإللكتروني إن هذا سيحدث 
في حالة عدم االنتباه بشكل كاف لبناء مؤسسات 

أفغانية.
وأشارت الصحيفة إلى التفجير االنتحاري 
ملركبة تابعة للســـفارة البريطانية في وسط 

العاصمة األفغانية كابول جاء بعد أربعة أيام فقط 
من هجوم على جمهور كان يشاهد مباراة كرة 
طائرة في إقليم باكيتا الواقع جنوب شرق البالد 

مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 45 شخصا.
وأضافت الصحيفـــة أن أيا من التفجيرين 
االنتحاريني لم يكن مفاجأة لألســـف، فقد كان 
من املؤكد أن يؤدي خفض التواجد العسكري 
الغربـــي ملزيد من العنف خاصـــة في ظل نية 
حركة طالبان في لعب دور سياســـي أكبر في 
أفغانســـتان والقدرة املعروفة عنها في تنفيذ 

أعمال عنف في جميع أنحاء البالد.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
بدأت في واشنطن في أعقاب إقالة وزير 
الدفاع السابق تشاك هاغل حملة منظمة 

ومؤثرة من االنتقادات إلدارة الرئيس 
باراك أوباما تهدف الى تعديل آليات اتخاذ 
القرار في البيت األبيض وتفعيل قدرات 

وضع إستراتيجية متماسكة ملواجهة داعش 
ومخاطر سياسة الرئيس فالدميير بوتني 

التي يراها املسؤولون األميركيون عدوانية 
اكثر مما ينبغي باإلضافة الى بناء سياسة 
جديدة جتاه الصني وحسم املفاوضات مع 

إيران على نحو أو آخر.
وتتعرض مستشارة األمن القومي سوزان 

رايس للقسط األكبر من االنتقادات استنادا 
الى ما يزعمه خصومها من فوضى إدارية 

في مجلس األمن القومي وإهدار للجهد في 
مشكالت فرعية وعجز ذهني عن وضع 

إستراتيجية شاملة لتنسيق مواقف اإلدارة 
جتاه السياسة اخلارجية ومواءمتها مع تبدل 

األوضاع في الكونغرس.
ويقود هذه احلملة مسؤولون مؤثرون في 

وزارتي الدفاع واخلارجية بل تسرب ان 
رئيس طاقم البيت االبيض دينيس ماكدونو 
الذي سبق ان عمل نائبا لرايس يلعب دورا 

مهما في تقويض صورة رايس لدى الدوائر 
املؤثرة في العاصمة األميركية.

والتحق بتلك احلملة وزيرا الدفاع السابقان 

روبرت غيتس وليون بانيتا، حيث قاال 
في ظهور مشترك في مؤمتر عقد في 

كاليفورنيا االسبوع املاضي ان طاقم األمن 
القومي في البيت االبيض »اقل كفاءة« 
من ان يقود سياسة واشنطن في هذه 

اللحظة الدولية احلساسة وان هذا الطاقم 
يعزل الرئيس عن االنصات لعدد اكبر من 
املسؤولني على نحو ال يجعله قادرا على 

تنويع مرتكزات اتخاذ قراره.
وقال غيتس: »باإلضافة الى الضعف 

والفوضى في مجلس األمن القومي فإن 
نائب الرئيس جوزيف بايدن يؤثر سلبا 

الى حد اكبر مما يتصوره كثيرون خارج 
اإلدارة. ان بايدن لم يتخذ موقفا صحيحا 

واحدا في مجال السياسة اخلارجية او األمن 
القومي طيلة 3 عقود«. وبينما يصعب 

تصور ان يصدر اوباما قرارا بالتخلي عن 
رايس بسبب عالقته القوية بها فإن مواقف 

أوباما في السياسة اخلارجية قد ال تتغير 
ايضا من الوجهة الكيفية اذ انها تنبع من 

أسس أيديولوجية معادية للحرب او إلقحام 
الواليات املتحدة في نزاعات مسلحة.

إال ان واشنطن تبدو اآلن في طريقها لتبني 
سياسات اكثر متاسكا تعتمد على تصعيد 

الدور األميركي كميا في مواجهة داعش 
مثال دون تقنني إلرسال قوات اميركية الى 

سورية.

تصاعد اخلالفات الداخلية في إدارة أوباما
 وتعثر صياغة إستراتيجيات فعالة في الشرق األوسط

تقرير إخباري
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شكر خادم احلرمني الشريفني على مساعداته للبنان

احلريري: أجندة احلوار مع حزب اهلل تتحضر مع »أمل« وجنبالط
ونعمل على احتواء االحتقان »السني - الشيعي«

العماد ع���ون هو احلوار  مع 
معه ومع الفرقاء املس���يحيني 

في 14 آذار.
وشدد على انه يجب اخماد 
االحتقان السني � الشيعي، الفتا 
الى انه س����يكون هناك حوار 
واضح وصريح مع حزب اهلل 
في هذا املوضوع، ولن يكون 
هناك بل����د في ح����ال انفجار 
املوضوع، وهناك ملف انتخاب 
الرئيس، وهناك حكومة جديدة 
بعد انتخاب الرئيس، واهم شيء 
الرئي����س واحلكومة  انتخاب 

اجلديدة واالنتخابات.
بدوره، أيد مفتي اجلمهورية 
الشيخ عبداللطيف دريان دعوة 
احلريري للح����وار مع حزب 
اهلل ووصف����ه برج����ل الدولة 
احلريص على امن واستقرار 
بلده ونحن مع����ه في احلوار 

واليد املمدودة.
املفتي دريان كان يتحدث الى 
مراسلي الصحف العربية في 
بيروت، حيث اكد أنه ال فتنة 
مذهبي����ة او طائفية في لبنان 
ولن تكون، ومن يحاول اثارة 
الفتنة وإحاكة املؤامرات على 
لبنان فهو خاسر، ومن يحضر 
ويعمل لزرع الفتنة فلن ينجح 
ألن اللبنانيني وقياداتهم على 
وعي كامل من احلكمة والوعي 
مما يحاك لهم، ودعا املسلمني 
الى ان  املتع����ددة  مبذاهبه����م 
الوح����دة فيما بينهم  يعززوا 
بتعاونهم وتالحمهم ملواجهة 
االخطار احملدقة بهم، واش����ار 
املفتي دري����ان الى ان اخلالف 
السياسي في لبنان هو خالف 
مشروع، ولكن ينبغي أال يتجاوز 
اطاره املتعارف عليه في اللعبة 
الدميوقراطي����ة، واللبنانيون 
بحاجة ال����ى بعضهم البعض 
ابوابها مفتوحة  الفتوى  ودار 
للجمي����ع لتحقي����ق املصلحة 
االس����المية والوطنية، وهي 
منفتحة على اجلميع، واشار 
الى ان����ه ال يوجد ف����ي لبنان 
من يريد مش����روعا خاصا به 
واللبنانيون يريدون نهوض 
مشروع الدولة القوية العادلة 
بجيشها ومؤسساتها االمنية 
التي لها احلق وحدها في بسط 
سيادتها على جميع االراضي 
اللبناني����ة، واكد املفتي دريان 
أنه ال مكان لالرهاب في لبنان 
وال بيئ����ات حاضنة للتطرف 
والغل����و ف����ي لبنان، وش����دد 
على ان العالقات االس����المية � 
املس����يحية في لبنان مصونة 
وال يستطيع احد ان يخرقها في 
وحدتها ألنها محصنة باحملبة 
والتفاهم واحترام الرأي اآلخر 

ايا كان.
وقال املفتي دريان انه من 

غير املس����موح على ساحتنا 
االس����المية اطالق اخلطابات 
التي قد  التحريضية  املذهبية 
تؤدي الى فتنة، وهذا يتطلب 
موقفا واضحا من جميع املعنيني 
الفقهية واملدارس  املذاهب  في 
الوحدة  ان  االس����المية، واكد 
االس����المية نريدها ممارس����ة 
ال عناوين وش����عارات وذلك 
بنش����ر ثقافة الوعي واحلكمة 
بني ابنائنا واسرنا ومجتمعاتنا 
لينعكس ذلك تعاونا وتالقيا 
ومحبة واحتراما متبادال بني 

ابناء جميع املناطق.
املفتي  ق����ال  وعن احلوار، 
دريان: امتنى ان يكون حوارا 
ناجحا ومنتجا وصادقا، وما عبر 
عنه الرئيس سعد احلريري هو 
منتهى اجلدية واملسؤولية التي 
الرئيس احلريري  يتحلى بها 
كرجل دولة يحرص على امن 
واستقرار وطنه، ونحن معه في 
احلوار واليد املمدودة ونؤيده 
وندعو له بالتوفيق والخوانه 
املتحاورين معه بالتوفيق، آملني 
ان يكون حوارا جديا ووطنيا 
جامع����ا يس����تطيع لبنان من 
خالله ايج����اد احللول للكثير 
العالقة،  من االمور والقضايا 
وم����ن اهمه����ا وف����ي مقدمتها 
ض����رورة اجناز االس����تحقاق 
الرئاسي والتحضير لالنتخابات 
النيابية املقبلة من خالل وضع 
انتخابي عادل يتوافق  قانون 
مع آمال وطموحات اللبنانيني 
في اختي����ار من ميثلونهم في 

السلطة التشريعية.
على صعيد قضية املخطوفني 
العسكريني، اقدم االهالي امس 
عل����ى اقف����ال مدخ����ل بيروت 
الش����مالي كما تعهدوا سابقا 
استنكارا ملا اعتبروه مماطلة 
من الدولة في حترير ابنائهم 

كما فعل حزب اهلل.
الق����وى االمنية  واجبرت 
االهال����ي على اخ����الء طريق 
الصيفي الرئيسي الذي يشكل 
املدخل الشمالي لوسط بيروت 
بالقوة، م����ا اضطرهم للعودة 
الى ساحة رياض الصلح قبالة 

السراي الكبير.
واعلن وزير الداخلية نهاد 
املشنوق ان اخلاطفني يتالعبون 
مبش����اعر اهال����ي املخطوفني، 
وهذا ما ال يج����وز القبول به 

بعد اليوم.
وردا على دعوة بعض االهالي 
وزير الداخلية لالستقالة، قال 
اذا استقالتي حترر  املشنوق: 
املخطوفني فأنا حاضر، واقفال 
الط����رق ال يحررهم، ونحن ال 
ايا  نش����تغل عند اخلاطف����ني 
كانت عاطفتن����ا، فاخلاطفون 

هم مجرمون.

كل اللبنانيني، معتبرا ان اهم 
هبة ميك���ن ان تعطيها ايران 
اللبناني ان  للبنان وللجيش 
تقول حلزب اهلل ان يخرج من 
س���ورية الى لبنان، موضحا 
ان���ه لم يقم بزي���ارة الرئيس 
الفرنس���ي فرنس���وا هوالند 
وال اي من مستش���اريه، وانه 
حريص على ان تكون االسعار 
املقدمة للهبة تنافسية وبنوعية 
جيدة، وسنعمل أال يكون هناك 

عموالت.
الى ان  وأش���ار احلريري 
هناك اجندة للحوار مع حزب 
اهلل ستتحضر مع حركة امل 
ورئيس جبهة النضال الوطني 
النائب وليد جنبالط، ونحن 
نسعى الن يكون هناك رئيس 
توافقي، ونح���ن ذاهبون كي 
الرئي���س  ان  ف���ي  نتح���دث 
التوافقي هو احلل، ونحن مع 
اجراء االنتخابات واقرار قانون 
انتخابي، وال موعد محددا لهذا 
احل���وار، ونعمل على احتواء 

االحتقان السني - الشيعي.
واعتب���ر احلريري ان اهل 
طرابلس هم اهل االعتدال، الفتا 
الى ان تيار املستقبل تيار عابر 
للطوائف ولم نحمل السالح 
يوما واالعتدال شعارنا، وليس 
واجبي تغطية حزب اهلل حلربه 
في سورية وما يقوم به حزب 

اهلل ليس ملصلحة لبنان.
واعرب ع���ن اس���تعداده 
للحوار الثنائي مع حزب اهلل 
ملصلحة البلد، واحلوار الوطني 
ينطلق عند رئيس اجلمهورية، 
وال نريد احلديث عن شروط 
للحوار، مشيرا الى ان رئيس 
املجل���س النياب���ي نبيه بري 
يسعى للحوار وهناك اجندة 
املبكر  تتحضر للحوار، ومن 
جدا احلديث عن لقاء بيني وبني 
االمني العام حلزب اهلل السيد 

حسن نصراهلل.
الى ان  واش���ار احلريري 
ام���ل، ونحن  واجب���ه اعطاء 
جديون باحل���وار، واحلكومة 
هي ثمرة جن���اح احلوار مع 

الفريق اآلخر.
واكد ان رئيس تكتل التغيير 
واالصالح العماد ميشال عون 
مكون سياسي موجود في البلد، 
وال احد يستطيع ان يلغي اآلخر 
في البلد، ونح���ن تعاونا مع 
العماد عون، وقد اوصلنا هذا 
الى اجنازات، ومنها  التعاون 
التعيينات التي توقفت لسنني، 
مشيرا الى اننا ذاهبون وحتدثنا 
م���ع العماد ع���ون، ولكن هل 
حتدث اح���د في الفريق اآلخر 
مع رئيس حزب القوات سمير 
جعجع مرشح فريق 14 آذار؟ 
موضح���ا ان هدفه من احلوار 

بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

رحب مفت���ي اجلمهورية 
الش���يخ عبداللطي���ف دريان 
باملبادرة احلوارية التي اعلنها 
الرئيس س���عد احلريري عبر 
التلفزيونية مس���اء  اطاللته 
اول من امس، فيما نقلت قناة 
»املن���ار« فقرات واس���عة من 
االطاللة خصوصا ما يتعلق 
منها باحلوار مع حزب اهلل الذي 
يفترض ان يبدأ قبل نهاية هذا 
العام وفقما نقلت عن الرئيس 
نبيه بري الذي اكد ان سالح 
احلزب ووجوده في س���ورية 

خارج جدول االعمال.
وقالت اذاع���ة »النور« ان 
اع���الن احلري���ري رغبته في 
احل���وار مع ح���زب اهلل دون 
شروط مسبقة تؤكد ان الوجهة 
هي للمباشرة باحلوار قريبا.

وكان رئي���س احلكوم���ة 
السابق سعد احلريري رأى ان 
كل الناس تعيش في هواجس 
امنية واقتصادية ونفسية، الفتا 
الى اننا نرى ان البلد يتراجع 
الى مراحل مأساوية، كاشفا ان 
لديه حلما في لبنان ان يصبح 
كالعاصمة الفرنسية باريس، 
ولن أستسلم، مؤكدا اننا نؤمن 
بلبن���ان ونؤمن باننا قادرون 

على النهوض بالبلد.
واكد احلريري في حديث 
انه مهم���ا كانت  تلفزيون���ي 
املش���اكل واملخاطر في لبنان 
فسيأتي اليوم الذي يعود فيه 
للبلد ونبني البلد، الفتا الى انه 
ال يريد ان يفقد الناس االمل، 
واالمل وحلم ش���باب 14 آذار 
2005 بالدولة املدنية سيتحقق، 
وهذا ما نسعى اليه، موضحا ان 
اميانه باهلل وبهذا البلد كبير 
جدا، ونحن نستطيع ان نعيد 

إعمار البلد.
ولفت احلريري الى ان هناك 
هبات من بعض الدول موجودة 
في ادراج البرملان اللبناني منذ 
9 و10 سنوات، وخادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن  الش���ريفني 
عبدالعزي���ز ق���دم 3 مليارات 
اللبناني وهي  دوالر للجيش 
هبة مشتركة بني 3 دول وتأخذ 
بعض الوقت، ولقد فتحنا اليوم 
حسابا بقيمة 400 مليون دوالر 
للقوى االمنية، وسيكون لدى 
اجليش خالل سنة 30 طائرة، 
موضح���ا ان موض���وع الهبة 
السعودية سيأخذ القليل من 
الوقت، والس���عودية ال تقدم 
اال اخلير للبن���ان، ويجب ان 
نقول شكرا للملك السعودي، 
وهذه الهبات س���تنقل القوى 
االمنية املسؤولة عن امن كل 
اللبنانيني، والسعودية تخدم 

 شكيب قرطباوي

قرطباوي لـ»األنباء«: وحده املتآمر على البالد
من يرفض احلوار بني املستقبل وحزب اهلل

سابقتها يوم كان وزيرا للعدل 
الرئيس ميقاتي،  في حكومة 
وذلك ليقين���ه بأن من رفض 
التوصل ال���ى قانون انتخاب 
منصف وعادل في العام 2013، 
سيعود ويؤكد على رفضه ألي 
قانون جديد عشية رحيل العام 

.2014
على صعيد مختلف وعن 
مقاربته احل���وار املرتقب بني 
تيار املستقبل وحزب اهلل، أكد 
قرطباوي ان وحده املتآمر على 
البالد من  يرفض احلوار بني أي 
مكونني من املكونات اللبنانية، 
خصوصا عندما يكون حوارا 
بني فريقني أساسيني في التركية 
اللبنانية ويس���اهم مباشرة 
في تخفيف االحتقان وتذليل 

اس���باب التوتر، مستبعدا ان 
ب���ني املكونني  يأتي احل���وار 
السني والشيعي على حساب 
املكون املسيحي، خصوصا ان 
التجارب اللبنانية اثبتت انه 
ال أحد يس���تطيع إلغاء اآلخر 
او استبعاده من املشاركة في 
صناعة القرار ورسم سياسة 
الب���الد، بدلي���ل ان التحالف 
الرباعي ف���ي العام 2005 ضد 
التي���ار الوطن���ي احلر انتهى 
الى انتصار س���احق لألخير 
في االنتخابات النيابية وليس 
الى حتجيمه او الغائه، متمنيا 
للمستقبل وحزب اهلل التوفيق 
في احلوار بينهما يكون فاحتة 
خير للعبور من لبنان املشرذم 

الى لبنان القوي واملوحد.

الدستور  ان متسكه بتطبيق 
واملبدأ الدميوقراطي يحتم عليه 
رفض التمديد واعطاء الشعب 
حقه في تقرير املصير، مبعنى 
آخر يؤكد قرطباوي ان تكتل 
التغيير واإلصالح ال يخوض 
معركة ربح وخسارة إمنا معركة 
املبادئ الدميوقراطية التي ال 
يستطيع أي مشرع التغاضي 
عنها أيا تكن الظروف واألسباب 

غير القاهرة.
وفي سياق متصل، أعرب 
قرطباوي في حديث ل�»األنباء« 
عن اعتق���اده أن ما يجري في 
اجتماعات اللجنة الس���باعية 
للتفاه���م على قانون انتخاب 
هو مضيعة للوقت، وستنتهي 
اللجن���ة الى ما انته���ت اليه 

بيروت - زينة طبارة

قال وزير العدل الس���ابق 
ش���كيب قرطب���اوي ان كل 
العال���م ذات االنظم���ة  دول 
الدميوقراطي���ة وفي مقدمتها 
دولة الكوي���ت، تلجأ إلى حل 
مجل���س النواب ف���ي كل مرة 
تتعرض فيها ألزمة داخلية، 
وتذهب الى استفتاء الشعب عبر 
انتخابات نيابية جديدة تعبر 
عن رأيه وتطلعاته، فيما يذهب 
لبنان الى متدي���د ازمته عبر 
متديد الوكالة للنواب واستبعاد 
قرار الش���عب ورأيه، علما ان 
التكتل يعي متاما ان اللجوء الى 
الشعب ال يخلو من املخاطرة 
الراهن، غير  النيابي  بحجمه 

بيروت ـ د.ناصر زيدان

بصرف النظر عن اجلهة التي تقف وراء 
التسريبات االعالمية املتعددة التي تناولت 

العالقة بني رئيس اللقاء الدميوقراطية 
النائب وليد جنبالط ورئيس تكتل التغيير 

واإلصالح العماد ميشال عون، ال ميكن 
صرف مضمون هذه التسريبات إال في 

سياق ذهنية استخباراتية، الغائية، تنتمي 
الى سياق عهد قدمي، غلبت على مندرجاته 

لغة التهديدات، ولغة االتهام والتخوين.
إن اتهام جنبالط بأنه اجهض مبادرة عون 
الرئاسية االخيرة، هو اتهام ال يستند الى 

اي مبررات واقعية، كما ان إلصاق حتليالت 
غريبة على مواقف العماد عون، جتاوز 

للموضوعية في نقل الوقائع، اوساط 
الرجالن تؤكد انه ال يوجد اي جديد متوتر 

في عالقتهما، كما انه ال يوجد اي تقدم 
في سياق هذه العالقة، فهي على ذات 

الوتيرة من التفهم والتفاهم اللذين يأخذان 
خصوصية كل منهما في االعتبار.

مبادرة العماد عون في استعداده للنزول 
الى مجلس النواب النتخاب رئيس 

اجلمهورية، اذا ما انحصرت املنافسة بينه 
وبني الدكتور سمير جعجع ليست موجهة 

ضد جنبالط، كما ان مبادرته السابقة 
لتعديل الدستور وانتخاب رئيس من 

الشعب مباشرة لم تكن كذلك، باملقابل ال 
يبدو أن هاجس جنبالط هو احلؤول دون 

وصول العماد عون الى رئاسة اجلمهورية، 
على ما يحلوا لبعض املستفيدين استنتاجه، 
فهو اعترف لعون بحيثيته التمثيلية، واكد 

من الرابية على التمسك بتأييد ترشيح 
النائب هنري حلو.

مبادرة العماد ميشال عون االخيرة في 
طلب حصر الترشيحات للرئاسة فيه وفي 

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، 
حلضور جلسات االنتخاب التي يقاطعها 

على مدى 18 دعوة، منذ مايو املاضي، تعتبر 
تقدما ملحوظا، ألن ما سبقها من مواقف 
كانت حتمل اصرارا على احقيته بتولي 
الرئاسة، كونه يترأس أكبر كتلة نيابية 

مسيحية، وبالتالي كان يرفض االعتراف 
لغيره بحق تولي املنصب، مبا في ذلك 
للدكتور سمير جعجع، وبطبيعة احلال 

للمرشحني االقوياء االخرين، وعلى وجه 
اخلصوص الرئيس امني اجلميل ورئيس 

تيار املردة النائب سليمان فرجنية.
إال ان مبادرة اجلنرال عون بحصر املنافسة 

بينه وبني جعجع، اصطدمت مبعوقات 
قانونية قبل ان تصطدم مبعوقات سياسية، 

فاملادة 49 من الدستور التي تتحدث عن 
كيفية انتخاب رئيس اجلمهورية، ال تلحظ 
اي كلمة عن الترشيحات للرئاسة، بل هي 
تنص على انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثني 

من النواب في الدورة األولى، والنصف 
زائد واحد هي الدورة الثانية، من بني الذين 

تتوافر فيهم املؤهالت للترشيح للنيابة، 
وبالتالي فالنواب غير مقيدين قانونا 

بانتخاب أحد املرشحني، ولهم حق اختيار 

اي كان، السيما ان عملية االقتراع سرية، 
وجتري بواسطة ورقة مطوية يضعها 

النائب في صندوق االقتراع، هذا االمر يفقد 
مبادرة عون مضمونها القانوني ويسحب 

اي ضمانات يريدها اجلنرال، بصرف النظر 
عن تأكيد جنبالط التمسك بتأييد هنري 

حلو، أو عدم اعالن هذا التأكيد، فالقانون 
الدستوري ال يلزم اي من النواب باالقتراع 

ملرشحني محددين، بل ان األولوية في 
االختيار هي لالعتبارات السياسية.

بعض االوساط السياسية تبالغ في توصيف 
الواقع، وتلقي تبعات اجهاض مبادرات عون 

على جنبالط وهذا غير صحيح، فاملطبات 
التي تعترض مسيرة عون نحو قصر بعبدا 

كبيرة جدا، منها مطبات من صنع داخلي 
محكم، ومنها مطبات لها تركيبتها اخلارجية 
الواضحة، وهذا االمر ينطبق على غيره من 
املرشحني املعلنني، ما يغلب فرضية التوافق 
املتأخر على الرئيس العتيد، اكثر مما يعطي 

الفرص ملرشحي التحدي.
والتهديدات التي تسربها بعض املصادر 
املجهولة - املعلومة بقصد حشر النائب 

وليد جنبالط، او بقصد التخويف، اذا لم 
يقترع من كتلته للعماد عون، تنتمي الى 
ذهنية مرحلة مر عليها الزمن، خصوصا 

ان هذه املصادر تنسب الى حزب اهلل 
بعض املعلومات، رغم ان تنظيم العالقة 

بني جنبالط وحزب اهلل مازال قائما بوثيرة 
واضحة، واالجتماعات بني احلزبني جتري 

على مستوى مناطقي، واالتفاق على تنظيم 
اخلالف فيما يتعلق باالحداث في سورية لم 
يلغ من اجندة الطرفني، وحزب اهلل لم يطلب 

من جنبالط اي شيء يتعلق بانتخابات 
رئاسة اجلمهورية.

عندما قرر جنبالط اعتماد الوسطية في 
سياسته الداخلية، كانت تلك مقاربة حتمل 

خلفية التقارب مع اطراف قوى 8 آذار، 
ومنهم التيار الوطني احلر الذي يترأسه 

العماد عون، ومحاصرة االنقسام العمودي 
املخيف الذي عاشته البالد آنذاك، وجنبالط 
خرج في العام 2009 من احللف الذي كان 

يجمعه مع قوى 14 آذار، وليس العكس، 
وبالتالي فال يبدو ان جنبالط لديه قرار 

مبخاصمة احد اهم اطراف قوى الثامن من 
آذار، اي العماد ميشال عون.

االعتبارات الوسطية التي يستند اليها 
جنبالط، ال تعني بأي حال من االحوال 
حتوله الى جزء من املكونات السياسية 

االخرى، وال يعني االمر انه قابل للترويض 
سريعا واالنخراط مع هذا أو ذاك من 

االحالف القائمة، وال مخاصمتها في آن 
واحد، وهذا االمر ينطبق على خصوصية 
عالقاته اخلارجية فهو من ناحية يحافظ 

على تواصله املميزة مع املسؤولني 
السعوديني، وعلى اتصاالته مع الدول 

الغربية، وال يفرط بصداقاته مع العديد من 
القيادات في روسيا.

ال يبدو أن العالقة بني العماد عون والنائب 
جنبالط امام مقاربات جديدة، وال هي تسير 

باجتاه التأزم.

٭ املتحاورون: أش����ارت مص����ادر 8 آذار 
)بحس����ب تقارير صحافية( الى أن حزب 
اهلل سمى املعاون السياسي ألمني عام احلزب 
حس����ني اخلليل ليكون ممث����ل احلزب في 
احلوار مع »املس����تقبل«، ومن املتوقع أن 
يسمي احلريري مدير مكتبه نادر احلريري 

ليكون ممثله.
٭ رجل دولة: س��ارع النائ��ب وليد جنبالط 
للتغريد ليال عبر »تويتر« )تعليقا على مقابلة 
احلريري التلفزيوني��ة( أن احلريري »أثبت 
الليلة أنه رجل دولة، وأنه يشعر بالقلق على 
استقرار لبنان«، فعلق احلريري على ذلك قائال 
»أنا أحيي وليد بك وأشكره على هذه الكلمات، 
وأعرف أنه يسعى دوما ملصلحة لبنان، وفي 
داخل��ه وصميم قلبه يريد أن يرى لبنان كما 

كان يراه رفيق احلريري«.
٭ »ستاتيكو« لعامني ونصف العام: تتحدث 
تقارير صحافية عن »ستاتيكو« قد ال تنتهي 
مفاعيله قبل نح����و عامني ونصف العام، 
ه����ؤالء حتديدا يخففون من وهج األجواء 
اإليجابية التي يروج لها الرئيس نبيه بري 
من حني الى آخر، وآخرها جرعة التفاؤل 
الزائدة التي أعقب����ت إقرار التمديد. حتى 
املقربني من حزب اهلل ال يجدون أن لها ما 
يبررها إقليمي����ا ودوليا ما دام أن مرحلة 
تقدمي التنازالت املتبادلة لم يحن أوانها بعد، 
وألن املل����ف اللبناني حصرا ليس أولوية 

عند أصحاب احلل والربط.
٭ عون يتص��ل بالراعي: لفت اول من امس 
االتصال الهاتفي الذي أجراه العماد ميش��ال 
عون بالبطريرك بشارة الراعي لتهنئته بسالمة 
العودة. وقال أحد نواب »التيار الوطني احلر« 
ان هذا االتصال جاء في وقته، وليس صحيحا 
أنه كان هناك انقطاع شامل في التواصل مع 
البطريرك، وأضاف )بحسب تقارير صحافية( 

»بعد التطورات الداخلية األخيرة تالقينا نحن 
والبطريرك في أكثر من موقف، فاملبادرة التي 
أطلقها العماد عون النتخاب رئيس جمهورية 
تتالقى ودعوة الراعي الى إجراء هذه االنتخابات، 
إضافة الى الطعن ف��ي التمديد النيابي الذي 
تقدمنا به أمام املجلس الدس��توري والتقينا 
فيه م��ع البطريرك في موقف��ه الرافض هذا 
التمديد«، وأكد »أن احلوار يفرض نفسه في 

هذه املرحلة«.
٭ غزل بني »القوات« و»أمل«: تقول مصادر 
قواتية إن النظرة اإليجابية الى بري مردها 
أنه »العب وسطي يسعى الى األخذ برأي 
اجلميع، وتلعب شخصيته دورا مهما في 
الكيمياء بيننا«، رغم أن القوات لم تصوت 
لبري في انتخابات رئاس����ة املجلس عام 

.2009
وتؤكد املصادر القواتية � بحسب تقارير 
صحافية � حرص حزبها على صون العالقة 
املستجدة مع رئيس املجلس، والبناء عليها 
في املرحلة املقبلة، مع إقرارها بأن ذلك لن 
يؤدي الى تغيير في املوازين السياسية. 
واألمر نفس����ه تؤكده مص����ادر »حركية« 
تشير الى »أننا مختلفون سياسيا، ورمبا 
ال يتظهر هذا اخلالف كثيرا ألنه ال مناطق 
احت����كاك بني قواعدنا، لذا من الطبيعي أال 
نتصادم«. وللداللة على هذا »اخلالف«، تشير 
املصادر الى »أننا ضد سمير جعجع كمرشح 
للرئاسة، ال بل ان مرشحنا هو خصمه«، أما 
في موضوع التمديد للمجلس النيابي، ف� 
»نحن لم نؤثر على خيارهم، الضغط أتى 
من املستقبل«. أما لدى املقارنة بني النواب 
القواتيني وزمالئهم العونيني، فيقر املصدر 
»احلركي« بأن »العمل مع األخيرين صعب، 
على رغم أن توافقا سياسيا يجمعنا، فيما 

الشغل مع القوات يسير بسالسة أكبر«.

حتليل إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

عون ـ جنبالط: ليس هناك شيء جديد

املجلس الدستوري يرد طعن
عون بالتمديد ملجلس النواب

بيروت ـ منصور شعبان

رد املجلس الدستوري الطعن الذي تقدم 
به تكتل التغيير واالصالح بالتمديد ملجلس 
النواب، معتبرا ان متديد والية مجلس النواب 
يتعارض ومقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة 
النيابية وفق املادة 27 من الدستور، غير ان 
الظروف االستثنائية التي متر بها البالد على 
صعيد االمن تبرر متديد الوالية ولكن ال احد 
يستطيع ان يتكهن بان الظروف االستثنائية 

ستستمر سنتني وسبعة اشهر.
وقال ان التدابير االس����تثنائية يجب ان 
تقتصر على امل����دة التي توجد فيها ظروف 
اس����تثنائية فقط، ويجب اجراء االنتخابات 
النيابية فور زوال الظروف دون انتظار نهاية 
املدة، وقال املجلس الدس����توري ان تعطيل 
انتخاب رئي����س اجلمهورية انتهاك فاضح 
للدس����تور. وتعليقا على القرار قال العماد 
ميشال عون ان قرار املجلس الدستوري خاطئ 

وحجة فراغ املؤسسات غير مبررة.

املفتي دريان 
للمراسلني العرب: 
نحن مع احلريري 

في احلوار

احلكومة تقرر منع 
إقفال الطرق على 
أهالي املخطوفني

واملشنوق: مستعد 
لالستقالة إذا 

كان ذلك يحرر 
املخطوفني!
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اللواء متقاعد حمد السريع

عمالة عابثة
يتحدث املسؤولون في جهاز الهيئة العامة للقوة العاملة عن 

حقوق املكفول والوافد ونحن ندعمهم في هذا التوجه ملا 
يشاهدونه ويرونه ويسمعونه من شكاوى يومية من قبلهم 

جتاه كفالئهم املتجاوزين على القانون.
اصبحت نظرة الهيئة وقيادييها نظرة شك جلميع الكفالء 

وأصحاب العمل وهذا األمر خاطئ، فهناك الكثير من 
الشركات واملؤسسات ومن أصحاب العمل يلتزمون بالقوانني 

ويراعون حقوق موظفيهم واملكفولني لديهم وال توجد في 
سجالتهم اية شكاوى عمالية ورغم ذلك فان الهيئة ال تراعي 
هؤالء بل تخلط احلابل بالنابل وتعتبر اجلميع متسلطني على 

املكفولني. 
هناك شركات متجاوزة ولديها في سجالتها العديد من 

الشكاوى والتجاوزات العمالية ورغم ذلك فان ملفاتها الزالت 
مفتوحة ولم يتعرض لها احد من موظفي الهيئة. 

العديد من العمالة بات يتالعب بالقوانني الهشة املوضوعة 
حلماية الكفيل عندما يحصل على اجازته السنوية ويغادر 

الى بلده مدعيا العودة حيث يحجز الكفيل تذكرة ذهاب واياب 
وعندما تنتهي اجازته ال يعود فيضطر الكفيل لالنتظار ستة 

اشهر حتى تسقط اقامته. 
هذا املكفول تسبب في تعطيل مصالح الكفيل امللتزم 

بالقوانني والقرارات حيث انه اجبر على االنتظار ستة اشهر 
لتلغى اقامته كما ان ذلك املكفول قد حصل على التدريب 

والتعليم الذي يؤهله ليعود براتب اعلى بعد مرور مدة اسقاط 
االقامة او انه حصل على اجازة قيادة يستفيد منها عند 

عودته. 
اسقاط االقامة يجب تقصيره لثالثة اشهر فال يوجد صاحب 

مصلحة يسمح ببقاء مكفوله تلك الفترة اال مبوافقته مع عدم 
السماح بعودة ذلك املكفول للكويت اال بعد مرور سنتني. 

حقوق الكفيل امللتزم يجب ان تقرها الهيئة قبل حقوق 
املكفول غير امللتزم، فهذا املواطن يبحث عن رزقه ومصلحته 

ليأتي مكفول عابث يتجاوز على حقه ومصلحته وباسم 
القانون. 

السيد جمال الدوسري )بوخالد( برجاء مراعاة املواطنني 
الكويتيني اصحاب املصالح وامللتزمني بالقوانني والقرارات من 

عبث مكفوليهم.

انطالق حملة »نبيها توصل في كل بيت« 
األسبوع املقبل على باصات النقل العام

تنطلق خالل األسبوع القادم حملة )نبيها توصل كل بيت( 
على باصات النقل العام والتي تنفذها اإلدارة العامة لإلطفاء 
للتوعية بأهمية اقتناء مطفأة احلريق وكاشف الدخان، وقال 
مدير إدارة العالق���ات العامة واإلعالم العقيد خليل األمير في 
تصري���ح صحافي انه انطالقا من هدف اإلدارة العامة لإلطفاء 

في حماية األرواح واملمتلكات 
وإميانا بأهمية الوعي املجتمعي 
في التصدي للحوادث والكوارث، 
تنفذ اإلدارة هذه احلملة حلث 
املواطنني واملهتمني على أهمية 
مطفأة احلريق وكاشف الدخان، 
والتي تعتبر من األدوات األولية 
الواجب توافرها في كل منزل 
ومنشأة، وذكر األمير ان احلملة 
تنطلق في بداية شهر ديسمبر 
ملدة شهر كامل على مجموعة 
من خطوط السير املختارة آمال 
ان تكون سببا في التقليل من 
اخلسائر في األرواح واملمتلكات 
من خالل احلرائق التي يتقاتل 

معها رجل اإلطفاء بشكل يومي، والتي يكون سببها غالبا اإلهمال 
واخلطأ البشري وعدم اقتناء كاشف الدخان الذي يعطي تنبيها 
بحدوث احلريق، ومينح األشخاص فرصة لالبتعاد عن منطقة 

اخلطر السيما في الساعات املتأخرة ووقت النوم.
وختم األمير تصريحه بشكر رجال اإلطفاء املخلصني الذين 
يواجهون الكثير من املتاعب واملخاطر في سبيل إنقاذ األرواح 

وتقليل اخلسائر في املمتلكات.

 العقيد خليل األمير

81 حبة و4 قطع حشيش
ضبطها رجال جندة الفروانية

عبداهلل قنيص

أحال رجال جندة الفروانية الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات مواطنا بعد ان مت ضبطه اثر االشتباه به 
في منطقة الفروانية وبتفتيشه احترازيا من قبل 

وكيلي عريف سعود املطيري ومشعل احلربي 
عثر بحوزته على 81 حبة مخدرة و4 قطع من مادة 

احلشيش.

املضبوطات احيلت إلى »املكافحة«

رجل أمن عام يحرر مخالفات مرورية

ضبط »نائم« و8 مخالفني و4 مركبات مطلوبة
 في حملة ألمن الفروانية على مقاهي العارضية

مقدم متقاعد في مخفر سعد العبداهلل: 
معلومان ضربا ابني بفأس قبل الدراسة

هاني الظفيري

سجل ضابط متقاعد 
في وزارة الدفاع في مخفر 
العبداهلل  منطقة س���عد 
قضي���ة حمل���ت عنوان 

اعتداء بالضرب وبرقم »12 
/2014« وبحسب مصدر 
امني فان الضابط ويدعى 
)د.ع( وهو برتبة مقدم قال 
ان ابنه وخالل توجهه الى 
مدرسته سير على االقدام 

اعترضه شابان يعرفهما 
وكان���ت هن���اك خالفات 
ابنه وقام  بينهما وب���ني 
الشابان على حسب تأكيد 
املقدم املبّلغ باخراج فأس 
وضرب ابنه بسيف، وارفق 

املقدم ف���ي ملف القضية 
تقريرا طبيا صادرا عن 
مستش���فى اجلهراء جاء 
اثار للضرب  فيه وجود 
على الساعد االيسر وآالم 

متقدمة.

عبداهلل قنيص

أسفرت حملة مفاجئة 
لرجال أمن الفروانية على 
منطقة العارضية الصناعية 
وحتديدا على املقاهي، عن 
ضبط 8 أشخاص مخالفني 
لقانون اإلقامة والعمل لدى 
الغي����ر، كم����ا ضبطت في 

احلمل����ة والتي مت خاللها 
إغالق بع����ض الطرقات 4 
مركبات أبلغ عن سرقتها.

وخالل وج���ود رجال 
األمن ف���ي محيط منطقة 
إبالغه���م  العارضي���ة مت 
بوج���ود ش���خص نائم 
داخ���ل س���يارته، حيث 
توجهت دورية وتبني ان 

النائم خليجي،  الشخص 
وباالس���تعالم عنه تبني 
انه مطلوب لقضية إتالف 
مال الغير، وقد أمر مدير 
أمن الفروانية اللواء فرج 
الشمري بإحالته الى األدلة 
اجلنائية ملعرفة ما إذا كان 
واقعا حت���ت تأثير مواد 

محظورة.

اآلسيويان وأمامهما املضبوطات من اخلمور

آسيويان ضبطا بجركني خمور و19 زجاجة محلية
هاني الظفيري

ضب���ط رج���ال امن 
اجله���راء أم���س وافدين 
من اجلنس���ية اآلسيوية 
خ���الل قي���ادة أحدهما 
ملركبة هاف لوري وتبني 
حيازتهما 19 زجاجة خمر 
محلي وجركنني باخلمور 
احمللية. وقال مصدر امني 
الى  الوافدي���ن أحيال  ان 
العام���ة ملكافحة  االدارة 

املخدرات.
 م���ن جه���ة أخ���رى، 
أس���فرت حم���الت ام���ن 
اجلهراء عن ضبط شخص 
مطل���وب للتنفيذ املدني 
وحترير عدد من املخالفات 

املرورية.

احملامي مشاري الطويل

براءة مواطن ووافد من تهمة تزوير
 في محررات عرفية

مؤمن المصري 

محكم����ة  أي����دت 
االس����تئناف حك����م أول 
درج����ة بب����راءة مواطن 
ومقيم م����ن تهمة تزوير 
في محررات عرفية. حيث 
أسند االدعاء العام من أن 
املتهمني ارتكبا تزويرا في 
محررات عرفية وهو عقد 
ايجار شقة العائدة للمتهم 
األول على نحو يوهم بأنه 
مطابق للحقيقة وان املتهم 
الثاني هو مستأجر العني 
محل عقد اإليجار في حني 
انها مملوكة لشخص آخر 
وكان يستأجرها من قبله 
املجني علي����ه بناء على 
اتفاق ش����فوي مع املتهم 
األول، فحرر للمتهم األول 
إقرارا يتضمن فيه إخالء 
الشقة لالنتقال الى شقة 

أخرى بذات املبنى، وقدم 
املتهم األول عقد اإليجار 
املطع����ون ف����ي الدعوى 
املقامة ضد املجني عليه 
بطلب إخالء للشقة البديلة 
وكان احملرر بعد التغيير 
صاحل����ا الن يس����تعمل 
على هذا النحو املبني في 

التحقيقات.
ودفع احملامي مشاري 
الطويل ب����أن الثابت من 
األوراق ان احلكم املستأنف 
قد أصاب وجه احلق من 
الواق����ع والقانون  حيث 
فيما قضي به لألس����باب 
السائغة التي بني عليها 
رأيها والتي من شأنها ان 
تؤدي الى ما ترتب عليها 
والت����ي تقره����ا احملكمة 
وجتعلها أسبابا لقضائها 
احلالي وتضيف اليها ان 
العرفية حجة  احملررات 

عل����ى أطرافها وال يجوز 
للغير أن يطعن عليها او 
يدعي عليها بالتزوير ما 
مفادها ان شكوى املدعي 
املدن����ي بتزوير  باحلق 
عقد اإليجار املبرم فيها 
ب����ني املتهم����ني ليس له 
محل، كل ذلك فضال عن 
ان املجني عليه لم يقدم 
جديدا ميكن ان ينال من 
قضاء احلكم املس����تأنف 
ومن ثم يكون االستئناف 
املاثل ق����د اقيم على غير 
املادة  اساس عمال بنص 
1/208 من قانون اإلجراءات 
واحملاكم����ات اجلزائي����ة 

املشار إليها آنفا.
وبذلك حكمت احملكمة 
بتأييد احلكم املستأنف 
ام����ا  املتهم����ني  بب����راءة 
باحلق املدني بعدم جواز 

نظره.

طالبة تتهم راعي مركبة بفعل »فاضح«

»خيانة أمانة« مبركبة مستأجرة

شواية فحم نقلت طفالً  لـ »حروق البابطني«
باكستاني يبلغ عن سرقته

 »مستندات« في خيطان

4 ضربوا حارس أمن منعهم
 من الدخول إلى املجمع

سيالنية حاولت الهرب بالقفز 
من الثاني فأدخلت »اجلناح«

ضبط »مسروقة ومتغيبة« في اجلهراء

مواطن يبلغ عن اختفاء »فحل«
 من ساللة معروفة

زوجة تبلغ عن زوجها السكران

سيالني اعتدى على مواطنته
 في منزل كفيلهما بـ»عبداهلل السالم«

محمد الجالهمة

سجل مخفر الرقة 3 قضايا جنح ضد شاب يقود مركبة 
جيب قام مبعاكسة فتاة ومضايقتها في مواقف أحد املجمعات 

التجارية.
 وذكر مصدر أن املخفر قيد ضد الش����اب 3 قضايا جنح 

هي: )سب � إساءة استعمال هاتف � فعل فاضح(.
 وذلك بعد أن شكته طالبة مواطنة تبلغ 24 عاما ادعت 
تعرضها ملضايقة من قبله في مواقف أحد املجمعات التجارية 
مبنطقة العقيلة. وأحيل ملف القضية إلى املباحث للقبض 
على املته����م بعد أن زودت الفتاة بأوصاف مركبته اجليب 

ورقم لوحتها.

عبدالعزيز فرحان

تقدمت شركة تأجير مركبات ببالغ الى مخفر الفحيحيل، 
وابلغت من خالل محام عن قيام مصري باستئجار مركبة قبل 

4 أشهر وعدم اعادة املركبة أو دفع اإليجار املستحق.
وفي الفحيحيل، تقدم وافد مصري ببالغ عن سرقة سيارة 
تعود الى الشركة التي يعمل بها موديل 2008 وكانت في عهدته 

وسرقت من أمام منزله.

محمد الدشيش

أسعف طفل عربي الى مستشفى البابطني للحروق إثر اصابته 
بحروق من الدرجة الثالثة جراء س����قوط شواية ممتلئة بالفحم 
عليه. وقال والد الطفل ان ابنه كان ينقل الش����واية مسافة حتى 
يتسنى له وألصدقائه لعب الكرة اال ان الشواية سقطت منه وسقط 
منها الفحم املشتعل عليه، يذكر ان الشواية يحظر استخدامها على 

الواجهة البحرية وهناك عقوبة توقع على من يخالف ذلك.

محمد الجالهمة 

س���جل مخفر خيطان جناية سرقة عن طريق الكسر ضد 
مجهول كس���ر زجاج مركبة مندوب باكستاني وسرق حقيبة 

حتوي أوراقا خاصة بشركته.
وذكر مصدر أن الشاكي الذي يعمل مندوبا بشركة تكييف 
وتبريد أبلغ عن تعرضه للس���رقة، حيث قام مجهول بكس���ر 
الزجاج االمامي األمين ملركبته وسرق حقيبتني حتويان أوراقا 
ثبوتية لعاملني بالش���ركة باإلضافة إلى مس���تندات رسمية، 
وجتري املباحث حترياتها لضبط اجلاني بعد رفع البصمات 

من على املركبة.

محمد الدشيش

سجل وافد مصري قضية في مخفر أبوحليفة حملت مسمى 
اعتداء بالضرب وأرفق تقريرا طبيا بش���أن ما تعرض له من 
إصابات. وقال الوافد ان 4 ش���بان قاموا بضربه بعد ان طلب 
منهم عدم الدخول الى مجمع يعمل به اثر تعليمات وردت إليه 

بحظر دخول الشباب دون عائالتهم في العطالت الرسمية.

محمد الجالهمة 

أحال محقق مستش���فى العدان تقريرا طبيا إلى مخفر فهد 
األحمد يفيد بادعاء سقوط خادمة سيالنية من علو الدور الثاني 

ملنزل مخدوميها.
وذكر احملقق في بالغ����ه أن اخلادمة البالغة 25 عاما حضرت 
بواسطة اإلس����عاف وتبني وجود كدمة بالظهر وعدم القدرة على 
حتريك الس����اقني وتعاني من كسور متفرقة ومت إدخالها في أحد 
أجنحة املستشفى. وسجل مخفر ضاحية فهد األحمد جنحة سقوط 

من علو يجري التحقيق فيها مع املتهمة.

هاني الظفيري

قام رجال امن محافظة اجلهراء بقيادة املقدم عبداهلل احلبش���ي 
ورجال الفرقة الليلية بش���ن حملة بتعليمات م���ن اللواء إبراهيم 
الطراح باالنتش���ار وضبط املخالفني ليقوم رجال األمن باحتجاز 
وافدة إثيوبية متغيبة وأحالتها الى احلجز مع وافدين من اجلنسية 

الهندية والسودانية.
وقال مصدر امني ان احلملة مت من خاللها رصد مركبتني مسجلة 
بحقهما قضايا سرقة وقد قام اللصوص بسرقتهما من منطقة الشويخ 
مودي���ل )2009  � 2014( ومت إخط���ار مالك املركبات لتقدمي األوراق 

اخلاصة لتسلمها بعد رفع البصمات لتحديد هوية اللصوص.

محمد الدشيش

تق���دم مواطن الى مخفر الصليبية وأبلغ عن س���رقة فحل 
بقيمة 6000 دينار، حسب ادعائه، وبرر ارتفاع سعر »الفحل« 
لكونه من س���اللة معروفة، وأشار املواطن الى ان الفحل متت 
س���رقته بطريقة غريبة، السيما انه كان يتناول الغداء برفقة 
عدد من أقاربه وأصدقائه، وس���جلت قضية س���رقة بوسيلة 

غير عادية.

عبدالعزيز فرحان

استنجدت مواطنة بعمليات وزارة الداخلية ضد زوجها الذي 
دخل الى مسكن األسرة فجرا وكان في حال سكر واعتدى عليها 
بالضرب، وتوجه رجال األمن الى موقع البالغ في اجلليب ومت 

توقيف الزوج وتوجيه تهمة السكر البني.

تقدمت وافدة سيالنية برفقة كفيلها الى مخفر عبداهلل السالم 
ببالغ  عن تعرضها لالعتداء من قبل س���ائق األسرة، وهو من 
نفس جنسيتها، وذلك داخل عرفتها الكائنة في منزل كفيلهما. 

وسجلت قضية، واحتجز الوافد على ذمة قضية أخالقية.

حريق في أخشاب مالصقة
 ملبنى »الرازي« قيد اإلنشاء

عبدالعزيز فرحان ـ محمد الجالهمة

اس���تنفرت 3 مراكز لإلطفاء في س���اعة متأخرة من مساء امس 
للتعامل مع حريق اندلع في اخشاب مالصقة ملبنى مستشفى الرازي 

اجلديد قيد االنشاء في منطقة الشويخ.
ورجح مصدر اطفائي ان يكون احلريق احملدود جراء سيجارة ألقيت 
على األخشاب. الى ذلك، اكد مدير ادارة العالقات العامة في اإلطفاء 

العقيد خليل األمير ان احلريق مت إخماده خالل دقائق محدودة.

احلريق اندلع على مقربة من األخشاب 
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»التربية«: تنظيم دروس عملية لتأهيل معلمات 
التربية املوسيقية.

فشل خطة ميشيل أوباما إلجبار املراهقني
 على تناول وجبات صحية من الطعام.

٭ أصال من سـنة 1900 وماكو أحد وتعليم 
املوسيقى عندكم هو »تا فا تي في تا تا«.

٭ هناك ماليني في العالم ال يجدون
أكاًل ال صحيًا وال غير صحي!

محطات!
سامي عبداللطيف النصف 

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

شهدت أمس في القاهرة »جمعة املصاحف« 
التي أعطت كل فصيل سياسي حجمه 

احلقيقي، فعندما دعت القوى الوطنية الشعب 
إلى التظاهر إبان عهد الرئيس مرسي في 6/30 

استجاب لها ما يقارب 33 مليون مصري 
ارجتت األرض حتت اقدامهم، في املقابل 

عندما دعت بعض القوى لتظاهرة 11/28 لم 
تستجب لها إال اعداد قليلة ال متثل شيئا 

بالنسبة للتعداد املصري.

 >>>

لقد اصطف الشعب بأغلبه اذا لم نقل بأكمله 
)عدا قلة ال تذكر( ممثال بقواه السياسية من 

سلف وناصريني وليبراليني ويساريني جميعا 
خلف القيادة الشرعية املنتخبة دميوقراطيا 

واملعترف بها من جميع دول العالم والتي متثل 
االستقرار وخارطة الطريق املشرقة جلميع أبناء 

مصر، وفي هذا السياق طرح البعض تساؤال 
محقا عما اذا كان املطلوب من جمعة املصاحف 

ان يرفع املاليني من اقباط مصر االجنيل في كل 
مطلب يدعون اليه وهل في هذا مصلحة ملصر 
وحفاظ على وحدتها الوطنية القائمة منذ اكثر 

من ألف عام؟!

 >>>

وواضح ان اخلوارج اجلدد هم نسخة 
طبق األصل من »قدماء اخلوارج« فاالثنان 
يستخدمان الدين لإلضرار بالدين ولقتل 

املسلمني دون غيرهم، كما عرف عن خوارج 
االمس وخوارج اليوم انهم يستهدفون جيوش 
الدولة االسالمية ليضعفوها وميهدوا لهزميتها 

أمام اعدائها ولم يعرف عن اخلوارج عبر 

تاريخهم انهم فتحوا بلدا غير مسلم.

 >>>

وخير ما ميكن ملصر فعله كي تتوقف عملية 
التآمر عليها الهادفة إلى تفتيتها وسفك دماء 
ابنائها هو اصدار تشريع من مجلس الشعب 
القادم مبنع التظاهر لعام او عامني حتى تهدأ 

االحوال ويرجع السائحون واملستثمرون، 
كما ميكن لتلك التشريعات ان متنع التظاهر 

بشكل دائم في املفاصل احليوية للدولة 
واملرافق السياحية وحتدد لها اماكن خارج البلد 

للتظاهر توضع بها اخلدمات الطبية واملرافق 
العامة ومواقف السيارات ومنصات للمتحدثني 

ولكاميرات التصوير.. الخ، فحرية التعبير ال 
تعني قط قطع االرزاق وتدمير االقتصاد كما 

يحدث في مصر وبعض دولنا العربية.

 >>>

آخر محطة:  حضرت ذات مرة مظاهرة »مليونية« 
دعت لها قوة سياسية مؤدجلة في ميدان 

التحرير، تواجدت ألكتشف أن عدد املتظاهرين 
الذين أحضروا من القرى والنجوع في باصات 

مكيفة بعد دفع النقود لهم ال يتجاوز آالفا 
قليلة يتوسطهم شباب مدرب تدريبا محترفا 
على خلق عمليات خداع بصري بالتواطؤ مع 

كاميرات اعالمية صديقة، حيث يرفعون األيادي 
بشكل جماعي مع حتريكها ويرفعون معها 

شابا او شابني لترديد الصيحات املتفق عليها 
لدقائق قليلة لزوم التصوير، ثم يتفرقون ملدة 
ساعة ويعودون لنفس الفعل احملترف ليتكفل 

التصوير واملونتاج بعد ذلك بخلق تظاهرة.. 
مليونية!

ماذا لو رفع األقباط 
اإلجنيل؟!

ألمـاس 
               لكل الناس

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw

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

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

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

لالشتراك عبر املوبايل

للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة...

25 د.ك  اشـــــترك بــ
واحصل فوراً على طقم ساعة وقلم 

مرصعين باأللماس !
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الراحل الشاعر سعيد عقل

الشاعر سعيد عقل يشرح درسا لطالب إحدى اجلامعات عن حتويل اللغة العربية الى لغة لبنانية 

بيــــروت ـ أ.ف.پ: يعد 
اللبناني سعيد  الشــــاعر 
عقل الذي توفي امس عن 
102 عام، واحدا من أعمدة 
اللبناني على مدى  األدب 
عقود طويلة، مع قصائد 
حفظت فــــي ذاكرة أجيال 
متعاقبة، وتغنى بها كبار 
املغنني، رغــــم ان مواقف 
صاحب نظرية »القومية 
اللبنانية« لم تخل من إثارة 

اجلدل.
ولــــد ســــعيد عقل في 
مدينة زحلة شرق لبنان 
في الرابع من يوليو 1912 في 
عائلة هادئة، وتلقى دروسه 
األولى في مدرسة االخوة 
املرمييــــني، وكان يعتزم 

التخصص في الهندسة.
لكن إفالس والده وهو 
في اخلامسة عشرة من عمره 
الى ترك املدرسة  اضطره 
وحتمل مسؤولية املشاركة 
فــــي إعالة العائلــــة، وبدأ 
بالكتابة في صحف عدة، 
منها »البرق« و»املعرض« 
و»لسان احلال« و»اجلريدة« 

ومجلة »الصياد«.
الالهوت  فــــي  تعمــــق 
املســــيحي ودرس تاريخ 
اإلســــالم وفقهــــه، وألقى 
الفكر  دروســــا في تاريخ 
الالهوت،  اللبناني وفــــي 
متيــــز بلغتــــه العربيــــة 
اجلميلــــة، وكان يغوص 
في عمــــق اللغة باحثا عن 
كنوزها وجمالياتها ناحتا 

الكلمات نحتا.
وقال سعيد عقل املعروف 
باعتزازه الكبير بنفسه يوما 
عن شعره »أفتخر بأنني 
كتبت شعرا غير مكتوب 
في 3 لغــــات متتلك أجمل 
شــــعر في العالم وأعظمه 
أثينا وروما وفرنسا«. شعر 
سعيد عقل مفعم بالرمزية 
وقصائده خالية من التفجع، 
كما يتســــم شعره بالفرح 
ويخلو مــــن البكاء، وهو 
قال: »في شعري شيء من 
الرمزية لكن شعري اكبر 
من ذلك، يضــــم كل أنواع 
الشــــعر في العالم، هؤالء 
الذين يصدقون انهم رواد 
مدرسة من املدارس ليسوا 
شــــعراء كبارا، الشــــعراء 
الكبار هم الذين يجعلون كل 
انواع الشعر تصفق لهم«. 
وكان شاعرا يؤمن بسلطان 
العقل، وهو وصل بالقصيدة 
العمودية الكالسيكية الى 
أعلى املراتب، غنى للوطن 
باملــــرأة بنبــــل  وتغنــــى 
وبعذوبــــة ولم يكن غزله 
مبتذال، من دواوينه »قصائد 
من دفترهــــا« و»رندلى« 
و»دلــــزى« و»اجمل منك؟ 

ال«.
وقد كتــــب النثر، ومن 
فــــي هــــذا املجال  أعماله 
»يــــوم النخبــــة« و»كأس 
خلمر« و»لبنان ان حكى« 
الى أمجاد  الذي يتطــــرق 
لبنان بأسلوب قصصي. 
وفي املســــرح وضع عقل 
خصوصا »قدموس«. في 
العام 1954 صدر له كتاب 
»مشــــكلة النخبــــة« الذي 

النظر  يطالب فيه بإعادة 
في السياسة والفكر والفن. 
في العام 1962 أسس جائزة 
شــــعرية تشــــجيعا على 
كتابة القصائد التي تتغنى 
بلبنــــان. ومن كتبه ايضا 
»خماسيات« وهي مجموعة 
اللبنانية  باللهجة  قصائد 
و»احلرف اللبناني«، وصدر 

سنة 1978.
وفي العــــام 1981 صدر 
لســــعيد عقل ديوان شعر 
الفرنســــية اسمه  باللغة 
»الذهــــب قصائــــد«، وهو 
كتاب جامع يحمل خالصة 
أفكاره. وحتفــــظ قصائد 
سعيد عقل اجيال عدة من 
اللبنانيني، وأدرجت قصائد 
منها في املنهاج التعليمي 

اللبناني.
وقد غنى كبار املطربني 
اللبنانيني أشعاره، أبرزهم 
فيروز التــــي غنت له من 
أحلان محمد عبدالوهاب »مر 
بي«، ومن أحلان األخوين 
رحباني قصائد عدة منها 
ما يتغنى بالقدس والشام 
ومكة، واشــــهرها »زهرة 
املدائن« و»سيف فليشهر« 

)القدس في البال(.
املقابل، اطلق  لكنه في 
مواقف مثيرة للجدل من 
الفلســــطينيني والعــــرب 
عمومــــا، الســــيما أثنــــاء 
االجتيــــاح اإلســــرائيلي 
للبنان في العام 1982، في 
الوقت الذي كان البلد يشهد 

انقساما طائفيا حادا. فهو 
لم يتوان في تأييد االجتياح 
داعيا إسرائيل للقضاء على 
الوجود الفلســــطيني في 
لبنان. ويعد ســــعيد عقل 
واحدا من أكبر دعاة القومية 
اللبنانية، وأسس في العام 
1972 حزب التجدد اللبناني. 
وكان يؤمــــن بفرادة األمة 
اللبنانية و»اخلصوصية 

اللبنانية«.
الى  فهــــو كان يدعــــو 
التخلي عن اللغة العربية 
الفصحى حلساب العامية 
اللبنانية وقد اطلق ثورته 
اللغوية هذه مع »يارا« العام 
1961، داعيا الى نبذ احلرف 
العربــــي واعتماد احلرف 
الالتيني مكانه، والى اعتبار 
لبنان فينيقيا وليس جزءا 
العربي، وقد  العالــــم  من 
أوقعته هــــذه املواقف في 
جدل مع من يؤمن بانتماء 
العربي.  العالم  الى  لبنان 
بشعره األبيض املنفوش 
وطريقة كالمه املسرحية 
وصوته األجش ولهجته 
الواثقة، لم تغدره ذاكرته 
في أيامه األخيرة إال أحيانا، 
ثقل سمعه، لكنه كان دوما 
خالل جلساته حاضر الذهن 
يلقي القصائد على طريقته، 
من دون توقف. وقد كتب 
الشاعر املعروف بعنفوانه 
»احلياة العزم، حتى إذا أنا 
انتهيت تولى القبر عزمي 

من بعدي«.

..ورحل »العقل« سعيد عقل عن 102 عام

 70 %  من حلم الدجاج في بريطانيا ملوث
لندنـ   أ.ف.پ: كشفت وكالة 
سالمة األغذية البريطانية ان 
70% من حلـــم الدجاج الذي 
البريطانية  املتاجر  يباع في 
ملـــوث ببكتيريـــا العطيفة 
)كامبيلوباكتير( التي قد تؤدي 
عدواها إلى الوفاة في بعض 

احلاالت.
و18% من املنتجات املعنية 
تتضمن نســــبة تلوث تفوق 
بكثير املســــتوى املسموح به 

على ما أضافت الوكالة.
وأطلقت الوكالة في فبراير 
املاضــــي دراســــة حــــول هذه 

املنتجات تســــتمر ســــنة من 
الربيع املاضي  الوقت. وفــــي 
نبهت الوكالة السكان إلى وجود 
هذه البكتيريا داعية إياهم إلى 
عدم غسل حلم الدجاج لتجنب 
انتقالهــــا إلى ايديهــــم أو إلى 

الفسحة التي يعملون عليها.

ويصــــاب نحــــو 280 ألف 
بريطاني سنويا بهذه البكتيريا 
التي تتسبب في التهابات معوية 
طفيفــــة عادة إال أنها قد تكون 
قاضية لــــدى األطفال الصغار 
جدا واملسنني واألشخاص الذين 
يعانون من نقص في املناعة.

تعمق في الالهوت 
املسيحي ودرس 

تاريخ اإلسالم 
وفقهه

اطلق ثورته 
اللغوية في عام 
1961 داعيًا الى 

نبذ احلرف العربي
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