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املجلس وافق على خطة التنمية السنوية وأقرّ 6 مشاريع بقوانني الكتتاب الكويت في مؤسسات عربية وإسالمية وشكّل جلنة مؤقتة للرياضة

توصيات نيابية ملعاجلة أوضاع البورصة

)هاني الشمري( هند الصبيح بانتظار إقرار اخلطة السنوية  

البرملانية والتوصيات التي نتج 
عنها هذا النقاش«. وذكر الغامن 
في تصري���ح للصحافيني عقب 
رفعه جلسة املجلس التكميلية 
أن األغلبية الساحقة من أعضاء 
املجلس تؤيد خصخصة األندية 
الرياضية، وأفاد بأن »اخلصخصة 
حتى تنجح حتتاج إلى معايير 
وآليات كعدم وقف الدعم احلكومي 
بش���كل فوري«. وأشار إلى انه 
متت مناقشة الطلب الذي تقدمت 
به مجموعة من النواب ملناقشة 
أوضاع س���وق الكويت لألوراق 
املالية، »وال���ذي ال يخفى على 
أحد أن وضعه يحتاج إلى إيجاد 
عدد من احلل���ول«، الفتا إلى أن 
املجلس وافق على مجموعة من 
التوصيات، وطال���ب احلكومة 
بضرورة تنفيذ تلك التوصيات.من 
جهة أخرى، كان املجلس قد وافق 
على ستة تقارير للجنة الشؤون 

املالية واالقتصادية بشأن مشاريع 
قوانني متعلقة باكتتاب الكويت في 
زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات 
عربية وإسالمية. وأقر املجلس 
أيضا تشكيل جلنة برملانية مؤقتة 
للشباب والرياضة، وذلك في ختام 
الرياضية  مناقش���ته لألوضاع 
في البالد واس���تيضاح سياسة 
احلكومة بشأنها، كما وافق املجلس 
أيضا على مشروع قانون بإصدار 
خطة التنمية الس���نوية للسنة 
املالية 2015/2014 في مداولتيه 
األولى والثانية. وفي هذا السياق، 
أكد وزير النفط د.علي العمير أن 
انخفاض أسعار النفط لن يؤثر 
على املشاريع الكبرى التي تهم 
املواطنني. من ناحيته، قال وزير 
املالية أن���س الصالح: إن جميع 
الدول ذات االقتصاد النفطي تأثرت 
بشكل مباشر بانخفاض أسعار 

النفط.

النواب بضرورة تشكيل  طالب 
البورصة  جلنة ملتابعة أوضاع 
وتعدي���ل امل���ادة 122 من قانون 
هيئة أسواق املال أو إلغائها أو 

استبدالها. 
ه���ذا، ودع���ا املجل���س في 
توصياته إلى إع���ادة النظر في 
القيود التي يضعها البنك املركزي 
عل���ى البنوك احمللي���ة إلقراض 
ومتويل الشركات غير املتعثرة، 
مع سرعة معاجلة أخطاء النظام 
اآللي لسوق األوراق املالية، مشيرا 
إلى أهمية تقدمي تقرير كل ثالثة 
أشهر ملجلس األمة عن متابعة هذه 
التوصيات ونسبة تنفيذها. وفي 
هذا السياق، قال رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن: إن مناقشة 
أوضاع الرياضة في البالد وسوق 
الكويت لألوراق املالية تعد »بداية 
لعملي���ة اإلصالح التي يجب أن 
تليها متابعة حثيثة لعمل اللجان 

سامح عبدالحفيظ 
 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أصدر مجلس األمة في جلسته 
التكميلية أمس 11 توصية ملعاجلة 
أوضاع س���وق املال، حيث دعا 
احلكومة إلى سرعة إجناز منظومة 
قوان���ني اإلعس���ار االقتصادي. 
النواب خالل اجللس���ة  وطالب 
بضرورة استمرار الهيئة العامة 
لالستثمار في مواصلة االستثمار 

بالسوق احمللية. 
وأوصى املجلس بسرعة طرح 
وتنفيذ املش���اريع الرأس���مالية 
واالس���تثمارية لزيادة اإلنفاق 
وحتريك عجلة االقتصاد الوطني 
مع التشديد على ضرورة اإلسراع 
في تعديل قانون هيئة أسواق املال، 
إلى جانب رفع درجة الشفافية 
وتفعيل أدوات احلوكمة تدريجيا 
حلماية صغار املستثمرين. كما 

التحالف الدولي يتعهد بزيادة عملياته العسكرية ضد »داعش«

كيري: أي ضربة إيرانية للجهاديني 
في العراق ستكون »إيجابية«

تفجير يستهدف منزل سفير إيران في صنعاء
وطهران تطالب باإلسراع في معاقبة اإلرهابيني

»املالية«: تغيير سعر تعادل برميل النفط 
بامليزانية اجلديدة إلى 60 دوالراً

تكلفة مستشفى الوالدة اجلديد تتجاوز 190 مليوناً
صنعاء � وكاالت: قتل خمسة أشخاص وأصيب 
ما ال يقل ع����ن 17 من املارة ف����ي انفجار عنيف 
بسيارة مفخخة استهدف منزل السفير اإليراني 
اجلديد في احلي السياسي بصنعاء، في وقت لم 
يكن السفير حسن سيد نام في املنزل بحسب ما 

أفادت مصادر أمنية.
ولم يعرف من هويات ضحايا هجوم األمس إال 
قتيل واحد فقط بعد ان اعلن مسؤول امني سقوط 
ابن واحد من حراس املنزل، كما نقلت عنه وكالة 

األنباء »سبأ«. وتولى السفير اإليراني مهامه للتو 
في صنعاء وقدم أوراق اعتماده االثنني املاضي. 
وفي طهران، اعلن نائب وزير اخلارجية اإليراني 
حسني أمير عبداللهيان لتلفزيون »العالم« اإليراني 
الناطق بالعربية انه »لم يصب اي ديبلوماسي 
في الهجوم لكن املبن����ى تكبد اضرارا«. وطالب 
عبد اللهيان احلكومة اليمنية باإلسراع في كشف 

ومعاقبة العناصر الضالعة في هذا التفجير.
التفاصيل ص32 ٭

محمود فاروق

كشف وكيل وزارة املالية خليفة حمادة عن 
أن سعر األس���اس املتوقع لبرميل النفط في 
مشروع امليزانية اجلديدة 2016/2015 بني 55 
و60 دوالرا للبرميل. وذكر ان اجتاه احلكومة 
في امليزانية املقبلة يستهدف ترشيد االنفاق 
ووقف الهدر في امليزانية، موضحا في الوقت 
نفسه ان وزارة املالية ال تسعى لوقف االنفاق 
التنموي على املشاريع، بل على العكس تعمل 
على تعزيزه. وأكد حمادة أن املصروفات غير 
الرأسمالية في السنة القادمة ستكون مبعدالت 
منخفضة مقارنة بالسنة املالية احلالية. وقال 

حمادة ان وزارة املالية ستعقد اجتماعا خالل 
األسبوعني املقبلني مع جهات حكومية أبرزها 
وزارة النفط لتحديد سعر التعادل، مبينا أنه 
 في الس���ابق مت وضع س���عر حتفظي بحدود 
75 دوالرا للبرمي���ل وقد اصب���ح مبالغا فيه 

وبالتالي سيعاد النظر فيه مرة أخرى.
وتوقع حمادة أن يحقق االقتصاد الكويتي 
خالل العام املالي املقبل معدل منو اقتصادي 
إيجابيا خاصة أن االنفاق التنموي لن ميس 
وإمنا س���يتم العمل على تعزيز اإليرادات من 
مصادر جدي���دة، وذلك على الرغم من تراجع 

أسعار النفط.
التفاصيل ص36 ٭

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال أن الوزارة 
ف����ي انتظار موافقة جلن����ة املناقصات املركزية 
العتماد وطرح مناقصة إجناز مستشفى الوالدة 
اجلديد بتكلفة تفوق ال� 190 مليون دينار، الفتا 
إلى أنه مت التعاقد مع مكتب استش����اري جديد 
واعتماد مستندات جديدة تشمل املعدات الالزمة 
لتنفيذ املش����روع وموافقة وزارة الصحة على 

جميع املعطيات اخلاصة به. وكشف املصدر عن 
أن املستشفى اجلديد سيتم ربطه باملستشفيات 
احمليطة به من خالل إنش����اء جس����ور مالصقة 

باملباني.
وأشار إلى أن هذه املناقصة متت إعادة طرحها 
بعد إلغاء املناقصة األولى لعدم صالحية املعدات 

املتوافرة للمكتب السابق.
وقال: إن املشروع ينفذ بواسطة مستشار عاملي 

وبالتحالف مع مكتب استشاري محلي.

التمويالت، ومعاجلة مشكلة 
املساعدة اإلنس���انية، ونزع 

الشرعية عن »داعش«.
التفاصيل ص 33 ٭

أعضاءه شددوا على خمسة 
محاور في مكافحة التنظيم، 
وهي: زيادة املجهود العسكري، 
ووقف تدفق املقاتلني األجانب، 
وقط���ع طرق الوص���ول الى 

� أ.ف.پ: قال  بروكس���ل 
وزير اخلارجي���ة األميركي 
جون كيري امس ان أي ضربة 
عس���كرية ايراني���ة لتنظيم 
»الدولة اإلسالمية« في العراق 
س���تكون »ايجابية«، بعد ان 
أعلنت وزارة الدفاع األميركية 
ان ايران وجهت غارات جوية 

إلى التنظيم املتطرف.
وأض���اف عق���ب اجتماع 
الدول���ي  التحال���ف  وزراء 
ضد »داعش« في بروكس���ل، 
م���ن دون أن يؤك���د أو ينفي 
الغ���ارات، »إذا كان���ت إيران 
تهاجم )الدولة اإلسالمية( في 
مكان ما، وإذا كان هذا الهجوم 
محصورا بالدولة اإلسالمية، 
فسيكون إذن تأثيره واضحا 

وإيجابيا«.
ف���ي ه���ذا الوق���ت، أعلن 
الذي يضم  الدولي  التحالف 
نحو س���تني دول���ة بقيادة 
الواليات املتحدة في بيان له 
الدولة  ان حربه ضد تنظيم 
اإلس���المية )داع���ش( بدأت 
تعطي نتائج، وانه بصدد وقف 
 جون كيري متحدثا خالل اجتماع وزراء التحالف الدولي ضد »داعش«          )ا.ف.پ(تقدمه. وقال البيان ايضا: ان 
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والعدوى والتلوث لـ 2885 موظفاً

»الكهرباء«: توقيع عقد تنفيذ 3 مشاريع جديدة 
 بتكلفة 12.384 مليون دينار 

املجدلي: تعيني 400 مشرفة تغذية 
من املسرّحات كضابطات أمن في املدارس

 شيخ األزهر يطالب باحتاد 
عربي إسالمي  كـ »األوروبي« 

القاهرة � وكاالت: أكد شيخ األزهر الشريف د.أحمد 
الطي���ب امس أنه ال س���الم للعالم إال بح���ل القضية 
الفلسطينية حال »جذريا وعادال«، معربا عن عزم األزهر 
تخصيص مؤمتر سيعقد قريبا لنصرة األقصى والقضية 
الفلسطينية. وطالب د.الطيب في كلمة في افتتاح مؤمتر 

لألزهر يعقد بعنوان 
»األزهر في مواجهة 
اإلرهاب والتطرف«، 
بوحدة األمة العربية 
واإلسالمية على غرار 
االحت���اد األوروب���ي 
واالستفادة من عناصر 
الكثيرة بني  التعاون 

دولها.
وأوض���ح ش���يخ 
األزهر أنه ظهر مؤخرا 
على الساحة تنظيم 
الدول���ة اإلس���المية 
)داعش( »الذي نادى 

باخلالفة اإلس���المية وقبله وبعده ميليشيات طائفية 
أخرى قاتلة متلك قوة دعائية هائلة عادت بأسوأ العواقب 

على اإلسالم واملسلمني في العالم كله«.
ودعا ش���يخ األزهر التحال���ف الدولي الذي تقوده 
الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة اإلسالمية املتشدد 
إلى استنفار كل طاقاته للقضاء على اإلرهاب بكل صوره 

والتصدي للدول الداعمة له.
وشارك في مؤمتر األزهر نحو 600 من علماء املسلمني 
من دول مختلفة ورؤساء كنائس شرقية وعلى رأسهم 
البابا تواضروس الثاني بطريرك األقباط األرثوذكس 

باإلضافة إلى ممثلني عن بعض الطوائف األخرى.
التفاصيل ص32 ٭

 د. أحمد الطيب

02

04

13

مساواة املدنيني والعسكريني اجلامعيني 
بـ »الداخلية« في الترقية إلى مالزم أول بعد سنة خدمة

عبداهلل قنيص

صرح مصدر أمني ل� »األنباء« بأن اإلدارة 
العامة للشؤون القانونية أكدت أحقية الضباط 
العس���كريني في الترقية من رتبة مالزم إلى 
مالزم أول بعد مرور سنة واحدة في اخلدمة 

حال حصولهم على شهادة جامعية. 
جاء ذلك عب���ر إفادة من إدارة الش���ؤون 
القانونية الى اإلدارة العامة لش���ؤون القوة 
توضح من خاللها ان التعديل الذي أدخل على 
القانون رقم 68/23 »يرقى الضابط اجلامعي 
االختصاصي خريج كلية الشرطة.. إلى رتبة 
مالزم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة«. 

وهو يختلف عما كان عليه الوضع في السابق، 
حيث كان يشترط مرور سنتني على الضباط 
العسكريني بعد حصولهم على شهادة جامعية 

للترقية من مالزم إلى مالزم أول.
وكانت اإلدارة العامة لشؤون قوة الشرطة 
طلبت من اإلدارة القانونية توضيحا عن مدى 
انطباق اس���تحقاق الضباط املرقني وعددهم 

367 ضابطا.
وختم���ت اإلفادة بأحقية ه���ؤالء الضباط 
 في الترقية ألن »القانون اجلديد يسري على 
 كل ما يقع م���ن تاريخ العمل به، ما لم ينص 
عل���ى خالف���ه«، حس���بما ينص الدس���تور 

والقانون.

العمير: انخفاض 
النفط لن يؤثر 
على املشاريع 

الكبرى

الصالح: جميع 
الدول تأثرت بشكل 

مباشر بانخفاض 
أسعار النفط

اجلراح 
والتنسيق احلكومي

قاد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ خالد اجلراح 
خالل جلسة أمس تنسيقا 
حكوميا ـ نيابيا للخروج 

بالقرارات التي اتخذها 
املجلس بتوافق أعضاء 

السلطتني والتقاء الرؤى 
واألفكار حول طلبي 

النقاش اخلاصني باألوضاع 
الرياضية وسوق املال.

التفاصيل ص 18 ـ 22 ٭
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»الصحة«: صرف بدالت اخلطر 

والعدوى والتلوث لـ 2885 موظفاً
احلربي: مسح صحي للمواليد 
للكشف عن اإلعاقات وعالجها

»كان« دّشنت حملة جديدة 
للتوعية بالسرطان

حنان عبد المعبود - عبد الكريم عبداهلل

أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون االدارية 
مرزوق الرشيدي عن صرف الوزارة للبدالت املستحقة 
ل����� 2885 موظفا، مش����يرا الى أن تل����ك البدالت هي بدل 
خط����ر، ع����دوى، تلوث 

وضوضاء.
وأوض����ح الرش����يدي 
أن����ه باالش����ارة الى قرار 
املدنية  مجلس اخلدم����ة 
رقم 13 لسنة 2012 بشأن 
العاملني  من����ح بع����ض 
باجلهات احلكومية بدل 
خط����ر، ع����دوى، تلوث، 
وضوضاء، فقد قام جهاز 
الشؤون االدارية بالتنسيق 
مع ديوان اخلدمة املدنية، 
املقررة  ووفقا للضوابط 
بقرار مبجل����س اخلدمة 
املدنية املشار اليه بصرف البدالت املستحقة لعدد 2885 
من موظفي الوزارة مبراكزها املختلفة حتى تاريخه وذلك 

تشجيعا ملستحقي تلك البدالت.

حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات الطبية 
املساندة د.جمال احلربي أن الوزارة تقوم بتنفيذ مجموعة 
من البرامج املتكاملة واإلجراءات األخرى من بينها املسح 

الصحي للمواليد للكشف 
ع����ن اإلعاق����ة والتدخل 
لعالجها، س����عيا لتقليل 
نسبتها ورفع املعاناة عن 
احلاالت التي ميكن التدخل 

لعالجها.
جاء ذلك في تصريح له 
مبناسبة احتفال مستشفى 
الطبيع����ي باليوم  الطب 
العاملي لذوي االحتياجات 
اخلاصة صباح أمس، مبينا 
أن منظمة الصحة العاملية 
تقدر بأن ذوي االحتياجات 
اخلاصة ميثلون حوالي 

15% من سكان العالم، مشيرا إلى ازدياد هذا العدد حسب 
تقدي����رات البنك الدولي واملنظم����ة بالتقرير العاملي عن 

العجز الصادر في عام 2011.
وقال احلربي: االحتفال يق����ام نظرا الرتفاع معدالت 
األعمار وتزايد انتشار األمراض املزمنة غير املعدية، فضال 
عن حاالت العجز املترتبة على اصابات حوادث الس����ير 
واحلوادث األخرى، مؤكدا على حماية ذوي اإلعاقة وتقدمي 
الدعم والرعاية الالزمة لهم، لذلك قد اصبح احد التحديات 
الرئيسية التي تواجه النظم الصحية واخلطط اإلمنائية 

على مستوى مختلف دول العالم.
م����ن جانبه، أوضح مدير مستش����فى الطب الطبيعي 
والتأهيل د.صالح الشايجي ان الكويت تعمل على تخفيف 
معاناة ذوي اإلعاقة وتقدمي كل الدعم لهم سواء من اجلهات 
واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية بتوجيهات سامية 

ورعاية كرمية من صاحب السمو األمير.
وأضاف: ان مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي 
جزء ال يتجزأ وتوفير اجلهود عبر تقدمي خدمات لقاعدة 
كبيرة من ذوي االحتياج����ات اخلاصة كمرضى إصابات 
احلبل الش����وكي وأمراض اجله����از العصبي وغيرها من 
اإلصابات التي حتد من قدرات املريض، مما يؤدي حلاجته 
الى التأهيل الطبي املالئم لتمكينه من الوصول الى أقصى 

درجة من درجات االستقاللية واالعتماد على النفس.

حنان عبدالمعبود

أك����د نائب رئي����س احلملة الوطني����ة ملكافحة مرض 
الس����رطان»كان« د.خالد الصالح أن سرطان البروستاتا 
أصبح يحتل املركز األول بالنسبة للرجال الكويتيني حسب 
آخر تقرير لسجل السرطان بالكويت، الفتا الى أن األكثر 
اصابة هم األكبر من 50 عاما، مبينا في الوقت نفس����ه أن 
هناك 54 ألف كويتي فوق اخلمسني عاما يحتاجون الى 
التوعية من س����رطان البروستاتا. جاء هذا خالل تدشني 
»كان« حملة توعوية جديدة عن سرطان البروستاتا متتد 
طوال شهر ديسمبر اجلاري، حتت رعاية رئيس مجلس 
ادارة احلملة د.عبدالرحمن العوضي، بحضور أستاذ املسالك 
البولية في جامعة الكويت، رئيس قسم املسالك البولية في 
مستشفى مبارك الكبير د.عادل احلنيان واستشاري عالج 
األورام مبركز الكويت ملكافحة السرطان، وحدة املسالك 
البولية د.أحمد راغب، وأقيم حفل التدشني بفندق كوستا 
ديل سول بحضور حاشد. وقال الصالح انه في عام 2001 
كانت نسبة وقوع املعدل العمري بني الكويتيني بسرطان 
البروس����تاتا 20 لكل 100 ألف نسمة وقد أصيب 51 رجال 

عام 2011 أي مبعدل اصابة واحدة كل أسبوع.
ولفت الى أنه خالل أعوام 2004 � 2007 احتل سرطان 
البروستاتا بني الكويتيني املركز الثالث بني الرجال، وقفز 
الى املركز األول في الفترة 2007 � 2011 وميكن تفس����ير 
هذه الزيادة بس����بب زيادة الرعاية الصحية التي تكفل 
س����هولة عمل فحص PSA مما أدى الى زيادة التشخيص 
املبكر، موضحا أن احلملة تهدف الى حث الرجال فوق سن 
اخلمسني عاما على تبني السياسة الصحية املناسبة عن 

طريق حتليل دالالت الورم لسرطان البروستاتا.

د. جمال احلربيمرزوق الرشيدي 

سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ خالد اجلراحسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

ولي العهد استقبل املبارك ووزيري الداخلية والدفاع
استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر بيان صب���اح أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 

الخالد.

كما اس���تقب��ل س����موه 
بقصر بيان صب���اح أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدفاع الشيخ خالد  ووزير 

الجراح.

»تعزيز الصحة« نظمت »الوقاية من 
السكر« في مدرسة الهدى األهلية

حنان عبد المعبود

حتت رعاية وكيل وزارة الصحة املس����اعد لش����ؤون 
اخلدمات الطبية األهلية د.محمد اخلشتي، نظمت إدارة 
تعزيز الصحة بوزارة الصحة، ندوة توعوية عن مرض 
السكري في مدرسة الهدى األهلية مبنطقة جليب الشيوخ، 
وضمن فعاليات اإلدارة لالحتفال باليوم العاملي ملرض 

السكري والذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام.
وكانت احملاضرة حتت عنوان »الوقاية من السكر«، 
قدمتها د.أمل جمال من إدارة تعزيز الصحة، وتضمنت 
الفعالية عددا من األنشطة التوعوية للوقاية من مرض 
السكري، والعمل على غرس العادات الصحية السليمة 
بني األطفال للقضاء على املرض بني األطفال، خاصة بعد 
زيادة انتشار مرض السكري من النوع الثاني بني الشباب 

بسبب العادات غير الصحية.
وحتدثت د.أمل جمال خالل احملاضرة عن مرض السكري 
وسبل الوقاية منه، مبينة أن النوع األول منه يأتي لصغار 
السن وهو وراثي، بينما النوع الثاني كان في السابق يأتي 
للكبار بسبب عدة عوامل تسببه، منها السمنة والعامل 
الوراثي وكبر السن، إال انه بدأ مؤخرا يصاب به الشباب 

صغير السن، بسبب اخلمول وقلة احلركة.
وأوضحت جمال أن الكويت تعتبر ثاني بلد في العالم 
العربي والتاسعة عامليا من حيث نسبة انتشار السكري، 
مؤكدة على ضرورة العمل على حماية أنفس����نا بالغذاء 
الصحي والعادات الصحية السليمة، مبينة أن الفعالية 

شهدت حضور أكثر من 100 طالبة.

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

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

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� 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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ترى أهمية كبيرة في إيجاد 
نوع من التعاون والتنسيق 
والتوأمة بني العمل اإلعالمي 
لدع���م  والديبلوماس���ي 
التوجهات اإلعالمية داخليا 
وخارجيا ملجابهة احلمالت 
التي تستهدف صورة اإلسالم 
واملسلمني في اإلعالم الدولي 
في ظل تنامي ظاهرة رهاب 

اإلسالم )إسالموفوبيا(.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد 
احلاجة امللحة البتكار أفكار 
خالقة لتطوير آليات اإلعالم 
التابع���ة ملنظم���ة التعاون 
اإلسالمي مبا يواكب التطورات 
املتسارعة في وسائل االتصال 
العاملية وقدرتها على التأثير 
واالنتشار ومبا ميكنها من 
نقل قضايا العالم اإلسالمي 
للعالم اخلارجي وفي مقدمتها 
قضية فلسطني وحق شعبها 
في إقامة دولته املستقلة على 
ترابه الوطن���ي وعاصمتها 
القدس باإلضافة إلى املسجد 
ال���ذي يتعرض  األقص���ى 
يوميا ألبشع أنواع اجلرائم 

اإلسرائيلية.
وأكد أن الكويت تولي من 
خالل منابرها الديبلوماسية 
واإلعالمي���ة أهمية عظمى 
ملسألة تعزيز ثقافة السالم 
وتشجيع احلوار بني األديان 
واحلضارات والثقافات خاصة 
في الوقت الذي تزايدت فيه 
موجات التطرف والتعصب 
واإلرهاب الذي يؤثر بشكل 

احلمود يدعو إلى إستراتيجية توعوية 
للتصدي لظاهرة العنف والتطرف واإلرهاب

مباشر على الصورة الذهنية 
اخلاصة بالعالم اإلسالمي في 

وسائل اإلعالم اخلارجية.

طهران � كونا: دعا وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
إلى إط���الق اس���تراتيجية 
توعوي���ة للتصدي لظاهرة 
العنف والتطرف واإلرهاب.

وقال في كلمة خالل أعمال 
العاش���رة للمؤمتر  الدورة 
اإلسالمي لوزراء اإلعالم ألقاها 
نيابة عنه الوكيل املس���اعد 
لقط���اع اإلع���الم اخلارجي 
فيص���ل املتلق���م إن تل���ك 
الظاهرة »باتت متثل هاجسا 
قويا لتقويض جهود البناء 
والتنمية واستقرار السالم 
واألمن في دولنا من أجل بناء 
عالقات إنسانية حقيقية بني 
الشعوب اإلسالمية وبقية 
شعوب العالم مبا يوفر أجواء 
التعايش السلمي بني األمم 
والشعوب ويصحح الصورة 
املغلوطة عن اإلس���الم في 

املجتمعات األخرى«.
وأضاف خ���الل املؤمتر 
ال���ذي يعقد حت���ت عنوان 
»التق���ارب اإلعالمي ألجل 
الس���الم واالس���تقرار في 
العالم اإلسالمي« أن »الكويت 
تطالب وسائل اإلعالم بجميع 
وسائلها التقليدية واجلديدة 
في دولنا اإلسالمية بتحمل 
مس���ؤولياتها اآلن أكثر من 
أي وقت مضى للعمل نحو 
مزيد من التعاون والتنسيق 

لتنوير الرأي العام«.
فيصل املتلقموش���دد على أن الكويت 

رئيس الوزراء استقبل رئيس مجلس األعيان األردني
اس���تقبل س���مو رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجل���س 
جاب���ر املبارك في قصر بيان 
امس رئيس مجلس األعيان 
 باململكة األردنية الهاش���مية

 د. عبدالرؤوف الروابدة والوفد 
املرافق له، وذلك مبناس���بة 

زيارته للبالد.
وقد حضر املقابلة رئيس 
بعثة الشرف املرافقة النائب 
حمد سيف الهرشاني وسفيرا 

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال د. عبدالرؤوف الروابدة البلدين.

اجلاراهلل: الكويت حريصة على مواجهة اإلرهاب
انش����اء  في ه����ذا الصدد على 
وحدة التحريات املالية ملراقبة 
احلسابات املش����بوهة وتقدمي 
النيابة  الى  البالغات بش����أنها 
العامة وتش����كيل جلنة لتنفيذ 
املتعلقة  قرارات مجلس األمن 
مبكافحة اإلرهاب برئاسة وزارة 
اخلارجية وعضوية عدة جهات 
معنية، الى جانب إنشاء جلنة 
التواصل االجتماعي من جهات 
كويتية عدة لتقوم بدورها في 

مكافحة ذلك الفكر الضال عبر 
التنسيق مع نظرائها في دول 
التحالف. وأعرب عن رضاه إزاء 
نتائج االجتم����اع وقال: »نحن 
راض����ون للغاية ع����ن نتائج 
االجتماع«. وقال إن نحو 62 دولة 
وكيانا شاركوا في االجتماع الذي 
نظمته الواليات املتحدة ملدة يوم 
واحد مبقر حلف شمال األطلسي 
)ناتو( برئاسة وزير اخلارجية 

األميركي جون كيري.

احملدق بالعالم فانضمت للجهود 
الدولية املبذول����ة في مكافحة 
اإلرهاب عبر مشاركتها الفاعلة 
في التحال����ف الدولي وتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية التي 
صدرت في هذا السياق السيما 
قراري مجلس األمن رقمي 2170 
و2178، كما أصدرت القانون رقم 
2013/106 املتعل����ق مبكافح����ة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب«. 
الكويت حرصت  وأض����اف أن 

بروكسل � كونا: أكد وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
حرص الكوي����ت على مواجهة 
اإلرهاب وتطبيق قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة. وقال اجلاراهلل 
الذي ترأس وفد الكويت املشارك 
في اجتماع وزراء دول التحالف 
الدولة  الدولي ض����د تنظي����م 
اإلس����المية )داعش( في كلمته 
ام����ام املؤمت����ر إن »الكوي����ت 
خالد اجلاراهللاستشعرت منذ البداية اخلطر 

للعمل اإلنساني« على سموه.  
وقد بعث صاحب السمو األمير 
ببرقي����ة ش����كر جوابية الى 
امللكي األمير  صاحب السمو 
تشالز أمير ويلز وولي العهد 
اململكة املتحدة الصديقة  في 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما أبداه من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات بهذه 
املناسبة، مثمنا سموه عاليا 
ه����ذه املب����ادرة الكرمية التي 
جتسد عمق العالقات التاريخية 
التي ترب����ط الكويت باململكة 

املتحدة الصديقة.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
الرئي����س تاباري  الى  تهنئة 
فازكي����ز رئي����س جمهورية 
االوروغ����واي الصديقة عبر 

فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة فوزه في االنتخابات 
الرئاس����ية، متمنيا سموه له 
كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء. 
العهد  وبعث س����مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
الرئي����س تاباري  الى  تهنئة 
فازكي����ز رئي����س جمهورية 
االوروغواي الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
فوزه في االنتخابات الرئاسية، 
متمنيا سموه له كل التوفيق 
والس����داد وموف����ور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر  مجلس 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

الشقيقة د.عبدالرؤوف الروابدة 
والوفد املرافق، وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد. 
كما استقبل سموه بقصر 
بيان ظهر ام����س املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
امانو، وذلك مبناسبة  يوكيا 
زيارته للبالد. وحضر املقابلتني 
وزير شؤون الديوان األميري 
باإلنابة املستشار محمد ضيف 

اهلل شرار.
وتلق����ى صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
رسالة تهنئة من صاحب السمو 
امللكي األمير تشالز أمير ويلز 
وولي العهد في اململكة املتحدة 
الصديقة عبر فيها عن خالص 
تهانيه مبناسبة قيام منظمة 
األمم املتحدة بإطالق لقب »قائد 

اس����تقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد. 
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن.  واستقبل سموه 
بقصر بيان صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
بقصر بي����ان صب����اح امس 
وبحضور س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد رئيس 
مجلس األم����ة مرزوق الغامن 
ورئيس مجل����س األعيان في 
اململك����ة االردنية الهاش����مية 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانوصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله د.عبدالرؤوف الروابدة 

صاحب السمو هنأ رئيس أوروغواي بفوزه في االنتخابات الرئاسية

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك 
ورئيس مجلس األعيان األردني ومدير وكالة الطاقة الذرية

األمير تلقى برقية 
تهنئة من األمير 
تشالز مبناسبة 

تكرميه في األمم 
املتحدة
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جمال فيصل مع املشاركني في توقيع االتفاقية

»التمثيل التجاري املصري«
 يرعى مشاريع كويتية

العمير يلتقى  رئيس الوزراء املصري
القاهرة - هناء السيد 

 يلتقي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.علي العمير برئيس الوزراء املصري م. ابراهيم محلب، 
ووزير البترول والثروة املعدنية م. شريف إسماعيل وذلك 

مبقر رئاسة مجلس الوزراء املصري.

وقعت شركة املنشر العاملية العقارية مذكرة تفاهم 
مع كبرى شركات االستثمار العقاري املصري للمشاركة 
في إنشاء مجمع سكني جتاري ترفيهي مبدينة الشيخ 
زايد على مساحة 117600 متر مربع، وذلك حتت رعاية 
مكتب التمثيل التجاري املصري بحضور الوزير املفوض 

جمال فيصل. 
وتأتي رعاية مكتب التمثيل التجاري لهذه االتفاقية 
في إطار حرص احلكومة املصرية على توسيع عالقتها 
مع الدول العربية وبصفة خاصة الكويت لتحسني مناخ 
االس���تثمار والعمل على جذب املستثمرين الكويتيني 
لالستثمار في مصر، فضال عن حرص احلكومة املصرية 
على جذب املس���تثمرين لالستثمار في مصر وفق نظم 

مرنة خالية من املعوقات.

»الكهرباء«: تنفيذ 3 مشاريع بتكلفة 12.384 مليون دينار
دارين العلي

تتعاق���د وزارة الكهرباء 
 وامل���اء قريبا عل���ى تنفيذ
3 مش���اريع بكلفة اجمالية 
تق���در ب���� 12.384 ملي���ون 
دينار، حيث حصلت الوزارة 
مؤخرا على ترسية املشاريع 
التي  الثالثة على الشركات 
تقدم���ت بعط���اءات أفضل 
جودة وس���عرا. ويتضمن 
املشروع األول توريد وتسليم 
ومناولة املواد املضافة لزيت 
الوقود حملطات توليد القوى 
املياه  الكهربائي���ة وتقطير 

بكلفة اجمالية 9.790 مليون 
إلى توفير  دينار ويه���دف 
مستلزمات تشغيل احملطات 
إلنتاج الكميات املطلوبة من 

الكهرباء واملاء.
ويتضمن املشروع الثاني 
توريد وفحص وحتديد خلل 
وإص���الح ومتديد وتركيب 
وصيان���ة تركي���ب كيبالت 
قيادي���ة لش���بكة الضغط 
11 ك.ف واالعمال  املتوسط 
املتعلق���ة بها في  املدني���ة 
محافظتي اجلهراء والفروانية 
بكلفة اجمالية 2.117 مليون 
التيار  دينار، بهدف ايصال 

الكهربائي ملس���تهلكني جدد 
وتقوية أداء شبكة الكهرباء 
وزي���ادة عمرها االفتراضي 
ووضعها في جهوزية تامة 
لتحمل األعباء خاصة خالل 
فصل الصي���ف الذي يزداد 
خالل���ه الطلب على خدمتي 

الكهرباء واملاء.
ام���ا املش���روع الثال���ث 
فيتضم���ن إنش���اء وإجناز 
التش���غيل  وصيانة مبنى 
والصيانة مبنطقة الفحيحيل 
باألحمدي مببلغ اجمالي قدره 
467.465 ألف دينار، ويهدف 
الى متابعة أداء شبكة الكهرباء 

واملاء وتوفير سبل الصيانة  
حال وقوع أي أعطال.

اجلدير بالذكر ان وزارة 
الكهرب���اء وامل���اء تنتظ���ر 
حتديد موع���د إبرام العقود 
مع الشركات الفائزة من قبل 
جلنة املناقصات املركزية جهة 
البدء  االختصاص ومن ثم 
في توري���د وتنفيذ األعمال 
املطلوبة في املناقصات الثالث 
وذل���ك وفقا لالش���تراطات 
التعاقدية املتفق عليها حيث 
سيتم اإلشراف على تنفيذ 
تلك العقود من قبل القطاعات 

الفنية املعنية بالوزارة.

الثانية  للدورة  االفتتاحية  اجللسة  في  كلمته  يلقي  اخلالد  صباح  الشيخ 
للمنتدى العربي ـ الروسي 

أكد النائ����ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد أهمية تعزيز 
العمل املشترك لتوطيد أواصر 
� الروسي في  التعاون العربي 
مختلف املجاالت السياسية منها 
واالقتصادية والثقافية.  وقال في 
كلمة ألقاها في اجللسة االفتتاحية 
للدورة الثانية للمنتدى العربي 
� الروسي »اننا نلتقي في الدورة 
الثانية للمنتدى األمر الذي يجسد 
عمق العالقات التاريخية ومتانتها 
بني اجلانبني سعيا لتحقيق تكامل 
اكبر وتضافر أشمل في جميع 
املج����االت والعمل معا ملواجهة 
التحديات والتطورات املتسارعة 
التي تعصف باملنطقة والعالم. 
وأض����اف ان العال����م اجمع 
ب����ات يعاني من آف����ة اإلرهاب 
التي استش����رت ومت����ددت في 
جميع أنحاء املعمورة األمر الذي 
يدعونا لتكثيف اجلهود الرامية 

الى محاربة تلك لظاهرة. 
وأكد اخلالد أهمية تضافر 
اجلهود الدولية لتطبيق قرارات 
األمم املتحدة ذات الصلة وآخرها 
قرارا مجلس األمن 2170 و2178 

ملكافحة اإلرهاب وتداعيه. 
وجدد الدع����م التام جلهود 
حكوم����ة العراق الش����قيق في 
مساعيها إلعادة األمن واألمان 
جلميع رب����وع العراق وضمان 
سالمته واس����تقراره ووحدته.  
وحيا الدور الروسي للمساعي التي 
تبذلها إليجاد حل عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية في اطار 
مبادئ وأحكام القانون الدولي 
وميثاق األمم املتحدة والقرارات 
واملرجعيات األممية والدولية ذات 
الصلة.  ودعا ملواصلة اجلهود 
اإلنسانية الدولية ودعم املبادرات 
الرامية إلنهاء األزمة السورية 
مع أهمي����ة توفير الدعم الالزم 
ملهمة مبعوث األمني العام لألمم 
للمتحدة ستيفان دي مستورا.  
ال����ى ان الكويت بادرت  ولفت 

باس����تضافة مؤمترين دوليني 
معنيني باجلوانب اإلنس����انية 
ملساعدة الشعب السوري عامي 
2013 و2014 حيث س����اهما في 
تخفيف معاناة الشعب السوري 
املنكوب.  وحول الوضع في اليمن 
الش����قيق جدد اخلالد الوقوف 
التام مع اليمن وش����عبه ودعم 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
في جهوده الرامية نحو تثبيت 
دعائم الشرعية واحلفاظ على 
أرواح املواطن����ني وممتلكاتهم.  
ورحب باتفاق السلم والشراكة 
الوطني����ة حتت رعاي����ة األمم 
املتحدة داعيا جميع األطراف الى 
التنفيذ الكامل ملا ورد في بنود 
ونصوص االتفاق بغية تعزيز 
عناصر االس����تقرار واألمن في 
اليمن وجتنيب وقوعه في دوامه 
العنف والفوضي. وعبر عن القلق 
جتاه ما يجري في ليبيا، مؤكدا 
أهمية قيام كافة األطراف الليبية 
باملوافقة عل����ى الوقف الفوري 
إلطالق النار واالبتعاد عن العنف 
وبدء حوار سياسي شامل حلل 
األزمة املتفاقمة لضمان سيادة 
واستقالل وس����المة األراضي 

الليبية ووحدتها الوطنية. 
وأعرب اخلالد عن شكره لدول 
اجلوار الليبي وجهودهم إليجاد 

حل لألزمة الليبية. 
واك����د ض����رورة تواص����ل 

اجلهود م����ن اجل جعل منطقة 
الشرق األوسط منطقة خالية 
من األسلحة النووية وأسلحة 
الدمار الش����امل وعل����ى أهمية 
انضمام إس����رائيل إلى معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية 
مش����يدا في ه����ذا اخلصوص 
باملوقف الروسي الداعم ملشروع 
القرار العربي املعنون »القدرات 
النووية اإلسرائيلية« الذي مت 
تقدميه إلى املؤمتر العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
وأشار إلى أن الكويت بحكم 
رئاستها للقمة العربية قامت 
بالتواصل مع عدد كبير من دول 
العالم حلشد التأييد لهذا القرار.  
وأعرب ع����ن تطلعه ومتنياته 
ألعمال املؤمتر بالنجاح مؤكدا 
االهتمام واحلرص الستمرار عقد 
اجتماعات املنتدى بشكل دوري 
وترجمة ما تتمخض عنه هذه 
الدورة من نقاشات وآراء الى ارض 
الواقع بغية االرتقاء بالعالقات 
العربية � الروس����ية الى آفاق 
ارحب.  إلى ذلك يتوجه اخلالد 
الي����وم اخلميس إلى الصومال 
الشقيقة على رأس وفد وزاري 
عربي يضم وزي����ر اخلارجية 
والتعاون في موريتانيا أحمد 
ولد تكدي واألمني العام جلامعة 
الدول العربية د.نبيل العربي 
في زيارة رس����مية تس����تغرق 
يوما واح����دا.  ويترأس اخلالد 
الوفد انطالقا من رئاسة الكويت 
للقمة العربية ال�25 فيما ترأس 
موريتانيا الدورة احلالية ملجلس 

جامعة الدول العربية. 
ومن املقرر ان يلتقي الوفد 
بالرئي����س الصومالي حس����ن 
ش����يخ محمود وعددا من كبار 
املسؤولني الصوماليني للتأكيد 
عل����ى التضام����ن العرب����ي مع 
احلكومة والشعب الصومالي 
ودعم جميع اجلهود املبذولة في 
سبيل إعادة األمن واالستقرار 

إلى ربوع الصومال.

وزير اخلارجية: ضرورة تعزيز العمل املشترك لتوطيد 
أواصر التعاون العربي ـ الروسي في مختلف املجاالت

العالم أجمع 
بات يعاني من 

آفة اإلرهاب التي 
استشرت ومتددت 

في جميع أنحاء 
املعمورة

دعم اليمن وشعبه 
ورئيسه لتثبيت دعائم 

الشرعية واحلفاظ 
على أرواح املواطنني 

وممتلكاتهم

� كونا: استقبل  اخلرطوم 
رئي���س جمهورية الس���ودان 
املشير عمر البشير أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ال���ذي يزور اخلرطوم 
الكويت املشارك  لترؤس وفد 
في ال���دورة الثاني���ة ملنتدى 
الروس���ي.   � العربي  التعاون 
الش���يخ صباح اخلالد  ونقل 
الس���وداني حتيات  للرئيس 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ومتنياته له بدوام 
الصحة والعافية وللس���ودان 
الشقيق دوام التقدم واالزدهار. 
كما مت استعراض سبل توطيد 
وتعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين الش���قيقني في جميع 
املجاالت باالضافة الى القضايا 
ذات االهتمام املشترك. حضر 
اللقاء مدير ادارة مكتب النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية السفير الشيخ 
د.أحمد ناص���ر احملمد ومدير 
ادارة الوطن العربي الس���فير 
عبداحلميد الفيلكاوي ومندوبنا 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 

السفير عزيز الديحاني وسفيرنا 
لدى الس���ودان طالل منصور 

الهاجري.
النائب  اللقاء أشاد  وعقب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلال���د بالعالقات الكويتية � 
الى  السودانية ووجه الشكر 
السودان على استضافة دورة 
االنعقاد الثانية ملنتدى التعاون 
العرب���ي - الروس���ي.   وقال 
اخلالد في تصريح للصحافيني 
»نقدر عاليا مشاركة الرئيس 
البشير في القمة العربية التي 

استضافتها الكويت في مارس 
املاضي وهي مشاركة كانت من 
احد اسباب جناح القمة فضال 
عن مشاركته في القمة العربية 
- االفريقية التي اقيمت كذلك 
في الكويت في نوفمبر من العام 

املاضي«. 
الش���يخ صباح   واوضح 
اخلال���د ان اللقاء اس���تعرض 
عالقات البلدين الشقيقني في 
اوجه التعاون املتعددة، مشيرا 
الوزارية  اللجن���ة  الى انعقاد 
املشتركة بني البلدين في يناير 
املقبل والتي قال انها ستبحث 
افاقا واسعة في مجاالت التعاون 

املشترك بني البلدين. 
 ولفت الى ان انعقاد منتدى 
التعاون العربي - الروس���ي 
باخلرطوم بني بوضوح قدرة 
الس���ودان عل���ى تنظيم هذه 
االجتماعات وترتيبها بشكل 

سهل من مهمة املشاركني. 
 وعبر الشيخ صباح اخلالد 
ع���ن عميق ش���كره وتقديره 
للس���ودان رئيس���ا وحكومة 
وشعبا على حسن االستقبال 

واحلفاوة وكرم الضيافة.

اخلالد بحث مع الرئيس السوداني تعزيز العالقات الثنائية
وزير اخلارجية: مشاركة البشير بالقمة العربية في الكويت من أسباب جناحها

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبال الشيخ صباح اخلالد
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Required 

Interested Candidates are invited 
to submit their resumes to

If interested call 55644361
ali_alsharief@hotmail.com

for a famous
Italian Restaurant in Kuwait

the following vacant positions:
• Assistant Chefs
• Representative
• Driver
• Waiters
Requirements:
* Language skills: English Language is mandatory
* Previous work experience at an equivalent post 

would be an asset.
* Transferable residence.

جلنة رئيس مجلس األمة لذوي اإلعاقة نظمت مسيرة في »األڤنيوز« احتفاالً باليوم العاملي للمعاقني

الغامن: نهدف إلى إيصال رسالة توعوية تسهم 
في دمج ذوي اإلعاقة باملجتمع

ابناءن���ا معاناته���م ونضع 
ايدين���ا بأيديه���م لتذليل كل 
الت���ي يواجهونها  املصاعب 
والقاء الضوء على مواهبهم 
وابداعاتهم وتوزيع اجلوائز 
عليهم. من جانبه، عبر مدير 
الهيئة العامة لشؤون املعاقني 
د.طارق الشطي عن سعادته 
باملشاركة بهذا املسيرة التي 
نظمتها جلنة رئيس البرملان 
لذوي االعاقة، مؤكدا انها تهدف 
لزيادة الوعي وحتقيق رغبات 
ذوي االعاقة ودعمهم. واستذكر 
الش���طي االجن���ازات الت���ي 
الكويت حتت قيادة  حققتها 
صاحب السمو االمير باقرار 
قانون 2010/8 لذوي االعاقة 
الكويت لالتفاقية  وانضمام 
العاملية لذوي االعاقة، مؤكدا 
جه���ود الهيئة املتواصلة في 
العدل واملس���اواة  حتقي���ق 
والدمج الكامل لهذه الفئة من 
خالل تعاون جميع مؤسسات 
الدولة احلكومية واخلاصة، 
متوجها بالشكر ملنظمي هذه 
االنشطة التوعوية التي نتمنى 
ان تكون دورية. من جهتها، 
اكدت رئيس���ة جلنة رئيس 
مجلس االمة ل���ذوي االعاقة 
ش���ريفة الغامن ان احتفالية 
اليوم )امس( تأتي مبناسبة 
الذي  العاملي للمعاقني  اليوم 
يصادف الثالث من ديسمبر، 
الفتة ال���ى ان اللجنة نظمت 
ه���ذه االحتفالية انطالقا من 
أهمية هذا اليوم الذي اعترفت 
به االمم املتحدة كيوم عاملي 

للمعاقني.
وأضافت الغامن ان االحتفال 
الس���نوي بالي���وم العامل���ي 
للمعاقني ج���اء تعزيزا لفهم 
القضايا املرتبط���ة بالعجز 
وحشد الدعم لكرامة االنسان 
والرفاه للمعاقني، مبينة انه مت 
اعتماد تاريخ 3 ديسمبر كيوم 
عاملي للمعاقني مبوجب القرار 
3/47 الصادر عن االمم املتحدة 
وذلك من اجل س���ن التدابير 
لتحسني حالة املعاقني وتوفير 
فرص التكافؤ لهم، مبينة ان 
االحتفالية تضمنت مسيرة 
ألبنائنا فئة ذوي االعاقة مع 
اخوته���م االصحاء في اروقة 
املجم���ع، الفتة الى ان الهدف 
منه هو ايصال رسالة توعوية 
مجتمعية تساهم في دمج فئة 

ذوي االعاقة في املجتمع.
وأشارت الى مشاركة عدد 
من املختصني واملسؤولني في 
وزارات الدولة في الفعالية، 
الرس����الة  متمنية ان تصل 
املرج����وة وه����ي التوعي����ة 
املجتمعي����ة لهذه الفئة التي 
تس����تحق من����ا كل احترام 
وتقدي����ر، الس����يما ان منهم 
أبطاال رفعوا اس����م الكويت 
في اخلارج، متوجهة بالشكر 
اجلزيل لرئيس مجلس االمة 
الغ����امن على دعمه  مرزوق 
وحرصه الالمحدود لفئة ذوي 
االعاقة، مؤكدا انه حرص على 
انشاء هذه اللجنة خلدمتهم 
وتذلي����ل كل الصعوب����ات 
أمامهم، وشكرت جميع من 
حضر وشارك بهذه املسيرة، 
واعدة باملزيد من االنش����طة 
التي تصب في  واالجنازات 

الكويت يهتم بشؤون املعاقني، 
والدليل على ذلك انه مت اول 
من امس االحتفال بعدة انشطة 
لهذه الفئة وهي مؤمتر البوابة 
العاملية الت���ي جلبت الكثير 
من اخلبرات العاملية ووصول 
باخرة رحل���ة االمل البنائنا 
الذين حتملوا رحلة مضنية 
ورفعوا اس���م الكويت عاليا، 
واملعرض الذي اقيم في بيت 
لوذان وشارك فيه ذوو االعاقة 
وعرضوا لوحاتهم بحضور 
جلنة عاملية قيمت اعمالهم. 
واضافت: اننا متواجدون في 
هذه املسيرة لالحتفال باليوم 
العاملي للمعاقني ونش���ارك 

ندى أبونصر

نظمت جلنة رئيس مجلس 
الغامن لذوي  االمة م���رزوق 
االعاقة مسيرة مبناسبة اليوم 
العاملي للمعاقني، وذلك اول 
من امس في مجمع األڤنيوز 
الش���يخة ش���يخة  بحضور 
العبداهلل ومدير ادارة الهيئة 
العام���ة للمعاق���ني د.طارق 
الش���طي. في البداية، اعربت 
الفخ���ري للنادي  الرئي���س 
الكويتي للمعاقني الش���يخة 
العب���داهلل خ���الل  ش���يخة 
االحتفالية عن سعادتها بهذه 
املناسبة قائلة: اننا في بلد مثل 

شريفة الغامن تكرم ازدهار العنجري

الشيخة شيخة العبداهلل متوسطة املشاركني في احلفل  الشيخة شيخة العبداهلل متحدثة  شريفة الغامن تتحدث لوسائل االعالم 

)قاسم باشا( الشيخة شيخة العبداهلل ود.طارق الشطي في مقدمة املشاركني في املسيرة 

شيخة العبداهلل: 
نشارك أبناءنا 

معاناتهم ونضع 
أيدينا بأيديهم 

لتذليل كل 
املصاعب التي 

تواجههم

اخلالد: تنفيذ اخلدمات األساسية 
ألهالي »علي صباح السالم«

عن إجراء احملافظ اتصاالت 
مباش���رة مع معه���د الكويت 
العلمية لس���رعة  لألبح���اث 
االنتهاء من دراسة مدى املالءمة 
البيئية للمدارس ال� 3 واملوافقة 

على إنشائها قريبا.
وب���دوره، أوضح نائب 
رئيس فريق عمل ضاحية 
علي صباح السالم التطوعي 
طالل القحطاني، ان الضاحية 

بحاج���ة ال���ى العدي���د من 
اخلدمات اإلضافية منها إنشاء 
مكتبة عام���ة، الفتا الى انه 
مت مخاطبة املجلس الوطني 
للثقافة بشأنها ولم يوجد رد 
حتى اآلن، عالوة على احلاجة 
القائم  الى تشجير املمشى 
باملنطقة، وإنشاء ملعب كرة 
قدم وألعاب أطفال وحديقة 

عامة.

اجتم���ع محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد في مكتبه 
بدي���وان ع���ام احملافظة مع 
رئيس فري���ق عمل ضاحية 
علي صباح السالم التطوعي 
م.عبداهلل ضوي���ان، ونائب 
رئيس الفريق طالل القحطاني، 
حيث استمع احملافظ الى شرح 
مفصل منهما ملجمل وطبيعة 
املشكالت التي يواجهها أهالي 
ضاحية علي صباح السالم »أم 
الهيمان سابقا« من نقص في 
اخلدمات التي حتتاجها على 
الصعد الصحية والتعليمية 
واالجتماعي���ة  والثقافي���ة 
والترفيهي���ة وغيرها عالوة 
على املش���روعات اإلنشائية 

الضرورية بالضاحية.
وأكد احملافظ خالل اللقاء 
انه ترجمة لتوجيهات القيادة 
التعاون  واحلكومة يج���ري 
والتنس���يق مع مؤسس���ات 
الدولة املختلفة لتسخير جميع 
اإلمكانات املتاحة وتذليل كل 
العقبات التي حتول دون تنفيذ 
هذه اخلدمات األساسية واملهمة 
لس���كان ضاحية علي صباح 
الس���الم وغيرها من مناطق 

احملافظة.
من جانب���ه، ثمن رئيس 
فريق عمل ضاحية علي صباح 
الس���الم التطوعي م.عبداهلل 
ضويان، سرعة جتاوب محافظ 
األحمدي بشأن إنشاء املدارس 
ال� 3 اجلديدة بالضاحية، كاشفا 

 الشيخ فواز اخلالد مستقبال م.عبداهلل ضويان وطالل القحطاني

صالح فئة ذوي االعاقة.

الجهات المشاركة في المسيرة

٭ الهيئة العامة للمعاقني.
الكويت���ي  الن���ادي  ٭ 

للمعاقني.
٭ ابطال رحلة االمل.

٭ اجلمعية الكويتية ملتالزمة 
الداون.

٭ مركز التوحد.
٭ نادي السالم للمعاقني.
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مهرجان الشتاء 2014 انطلق في »مول 360« وتستمر فعالياته حتى مساء اليوم اخلميس

»Winter Festival« »8 إقبال منقطع النظير على معرض »هال إكسبو

من عام مع هال اكس����بو الذي 
يتميز بحسن التنظيم، مؤكدة 
ان فكرة املعرض جيدة خاصة 
انه يضم معروضات متنوعة 
تناس����ب كل األذواق، وأردفت 
أنها تش����ارك بالفرو ومنها ما 
هو مصنع داخل الكويت واآلخر 

مستورد من اخلارج.
وحتدثت عايدة العوضي 
ع���ن جتربتها قائل���ة بدأت 
باالشتراك باملعارض منذ عام 
2009 وشاركت في معارض 
أخرى في الرياض ودبي وقطر، 
الفتة ال���ى انها تعمل مبجال 

اجلالبيات.
أما مرمي الشراح، فأكدت 
أنها تعشق الزي اخلليجي من 
القفطاين والبشوات وتعمل 
بهذا املجال منذ 7 س���نوات، 
الفتة ال���ى ان هذه املعارض 
جيدة للشباب، مشيرة إلى انها 
تشارك في معارض في دبي 
وقطر والسعودية، موضحة 
ان هذه املعارض تالقي إقباال 
شديدا من كل الفئات العمرية 

ملا يجدونه من تنوع.

ثالث مرات بالعام.
وأوضحت اجلاسم أن هال 
اكس����بو يحرص على تطوير 
األفكار كل عام لتقدمي ما يتناسب 
مع كل األذواق، مبينة انها تطمح 
لتقدمي األفضل واجلديد، وكشفت 
اجلاسم عن عروض للشركة في 

دول اخلليج قيد الدراسة.
وختمت اجلاس����م بتقدمي 
الشكر جلريدة »األنباء« الراعي 
اإلعالمي على تغطيتها الكاملة 
له����ذا املهرج����ان، الفتة الى ان 
املنظمني حرصوا على تفعيل 
وس����ائل التواصل االجتماعي 
احلديثة من التويتر واالنستغرام 
hala expo@ الذي تتواصل به مع 
عدد كبير من الزوار واملتابعني 
والتي من خاللها تتم اإلجابة عن 
جميع االستفسارات وعروض 
تصويري����ة ع����ن املش����اركني 
والتحديث ملجريات املهرجان.

وعل����ى صعي����د متص����ل، 
أكدت دالل احدى املش����اركات 
ف����ي املعرض انه حترص على 
تقدمي اجلديد من خالل املنتح، 
الفتة إلى انها ش����اركت ألكثر 

مهرجان الش����تاء، حيث تهتم 
ش����ركة هال اكسبو للمعارض 
دائما بتطوير وتعزيز تواجدها 
في السوق الكويتي، وذلك من 
خ����الل اس����تقطاب العارضني 
املتميزين واملنتج����ات عالية 
اجل����ودة والش����ركات احمللية 
والعاملية، باالضافة الى اهتمامها 
املتعلقة  الدقيقة  بالتفاصي����ل 
بتصميم املعارض واألجنحة 
مبا يتماشى مع رؤيتها في هذا 

املجال.
أك����دت دانة  م����ن جانبها، 
اجلاس����م صاحبة املعرض أن 
شركة هال اكسبو حترص على 
خل����ق بيئة تتميز باش����تعال 
حس املنافس����ة بني املشاركني 
في معارضه����ا، من خالل دعم 
الش����ركات والعارض����ني م����ن 
أصحاب املنتجات ذات اجلودة 
العالية والتشجيع على اجتذاب 
العروض التنافسية، الفتة الى 
ان هذا األمر يعزز اإلبداع لدى 
مصنعي املنتج الوطني ويجعله 
قادرا على املنافسة، مشيرة الى 
ان املعرض يقام من مرتني الى 

تنظيم الفعاليات املختلفة والتي 
تتزامن مع املناسبات املتنوعة 
وفصول العام املختلفة، السيما 
ان الش����ركة جنحت في إطالق 
العديد من املعارض مثل معرض 
»هال رمضان«، و»هال تركيا«، 
افنت« واآلن  و»كدز س����توب 

هالة عمران 

أطلقت ش����ركة هال إكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
مس����اء أول من أمس النسخة 
األول����ى من مهرجان الش����تاء 
 Winter« لعام 2014 حتت اسم
تس����تمر  وال����ذي   »Festival
أنش����طته حتى مس����اء اليوم 
اخلميس، من الساعة العاشرة 
صباحا وحتى العاشرة مساء، 
وذلك في قاعة املعارض مبول 
360 بحضور 80 مش����اركا من 
داخل الكويت وخارجها تضم 
مش����اركني من تركي����ا والهند 
انتقاؤهم  واخلليج والذين مت 
عبر جلنة التقييم واإلبداع، يقدم 
مهرجان الشتاء لهذا العام عددا 
واسعا من املنتجات والعروض 
املتنوع����ة وغي����ر املس����بوقة 
لرواده من املالبس والبشوات 
واألكسس����وارات والعط����ور 
لتتواءم مع روح فصل الشتاء 
لعدد هائل من املصممني، ومن 
جهة أخرى، تسعى شركة هال 
الى  معرض العطور العربية مزيج من العطور الشتوية املتنوعة من الهيل والبخور والعود اكس����بو للمعارض دائما 

دانة ورامة اجلاسم مع والديهما وأفراد العائلة

نورة الشايجي تعرض أزياء عباتي بوتيكركن األطفال »كدز ستوب«

الشيخة باوال الصباح تكرم عزة كامل

قسم اإلكسسوارات

)أسامة أبوعطية( دانة اجلاسم مع والدتها وشقيقتها رامة 

تكرمي رائد الصحافة العربية واللبنانية غسان تويني

مبادرة »تكرمي« وزعت جوائزها للمبدعني العرب

رائد في تقدمي الرعاية العلمية 
ألطفال فلسطني وسورية ولبنان 

واألردن والعراق.
وحتدث في احتفال توزيع 
اجلوائ����ز مؤس����س »تكرمي« 
الذي  اإلعالمي ري����كاردو كرم 
قال: عاملنا يش����هد اضطرابات 
كثيرة خاصة في منطقة الشرق 
األوسط التي يعصف بها العنف 
وسفك الدماء وصور الالجئني 
والنازح����ني، فتذكرن����ا كم هو 
بعيد املنال ذلك الس����الم الذي 
نتوق إليه، عالم من اخليبات 
واإلحباط واألف����كار واألفعال 
املتطرفة. وأضاف: لن نستسلم 
وس����نعمل جاهدين من خالل 
قصص النجاح ه����ذه على ان 
نبعث برسالة مفادها أن العالم 
اإلبداع،  العربي هو خزان من 
والتفكي����ر االيجابي، وإطالق 

املشاريع، وقدسية الشباب.
وحظيت مب����ادرة »تكرمي« 
بالدع����م من: حتال����ف رينو � 
أميك، شركة  نيسان، ش����ركة 
احتاد املقاولني، السالم العاملية 
القابضة  لالستثمار، نس����مة 

وتوتال.

اإللكتروني وهو أول بريد عربي 
على شبكة االنترنت والذي جنح 
في بيعه الى شركة Yahoo في 
صفقة هي األكب����ر في تاريخ 
املنطقة، ومنحت جائزة »تكرمي« 
الجنازات العمر للسفير جيلبير 
ش����اغوري صاح����ب البصمة 
اخلاصة في مجال����ي األعمال 

واخلدمات اإلنسانية.
ومنح����ت جائ����زة اإلبداع 
الثقاف����ي إل����ى معه����د ادوارد 
س����عيد الوطني للموس����يقى 
والذي بفضله توهج حلم آالف 
األطفال والشباب الفلسطينيني 
بتعلم العزف على آلة موسيقية 
والغناء ضمن جوقات مخيمات 
الالجئني، وذهبت جائزة التنمية 
البيئية املستدامة ملعهد البحوث 
القدس وذلك  ف����ي  التطبيقية 
لتعزيزه ثقة كل الفلسطينيني 
بالعيش في دولة فلسطينية 
مستقلة لديها السيادة الكاملة، 
فيم����ا حصلت جمعي����ة إغاثة 
الواليات  فلس����طني ومقره����ا 
املتحدة األميركية على جائزة 
املساهمة الدولية االستثنائية 
في املجتمع العربي لقيامها بدور 

التطوع والتنمية وهي األولى 
في العالم العربي، أما جائزة 
اإلبداع العلمي والتكنولوجي 
إل���ى العراقية حلاظ الغزالي 
القيمة في مجال  ملساهماتها 
علم الوراثة السريرية وطب 
اليمنية  األطفال، وحصل���ت 
أمل الباشا على جائزة تكرمي 
المرأة الع���ام العربية والتي 
كرس���ت نفس���ها للدفاع عن 
حقوق اإلنس���ان في بالدها، 
فيما ذهب���ت جائزة االبتكار 
التعليم للمصرية  في مجال 
ع���زة كامل لعمله���ا الدؤوب 
على تطوير مه���ارات وقيم 
ومبادئ األطف���ال احملتاجني 
من خالل التعليم التجريبي، 
وباستخدام الفن كأداة راقية 

للتنمية االجتماعية.
وحظيت املغربي����ة أمينة 
السالوي على جائزة اخلدمات 
اإلنسانية واملدنية ملساندتها 
حق����وق األش����خاص من ذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة، أم����ا 
جائزة القيادة البارزة لألعمال 
فق����د منحت لألردني س����ميح 
طوقان لتأسيسه موقع مكتوب 

أحمد السالمي

وزع����ت مب����ادرة »تكرمي« 
العرب  جوائزه����ا للمبدع����ني 
التوالي  للسنة اخلامسة على 
في احتفال مت تنظيمه في مدينة 
مراكش املغربية وبحضور 500 
ش����خصية عربي����ة وأجنبية، 
وقدمت احلفل اإلعالمية ليلى 
الش����يخلي. ويتكون مجلس 
التحكيم الدولي من امللكة نور 
احلسني، األميرة البندري بنت 
عبدالرحمن الفيصل، الشيخة 
الش���يخة مي  باوال الصباح، 
اخلليفة، عيسى أبوعيسى، معتز 
األلفي، الشيخ صالح التركي، 
الدكت���ورة حنان عش���راوي، 
املستشار امللكي أندره أزوالي، 
الصناعي كارلوس غصن، أنيس 
حجار، نورا جنبالط، د. سعاد 
اجلفالي، سامر خوري، الروائي 
مارك ليفي، الليدي حياة مروة 

بالومبو ورجا صيداوي.
وكان���ت املبادرة قد قامت 
بتكرمي رائد الصحافة اللبنانية 
والعربية الراحل غسان تويني 
رئيس حترير جريدة النهار 

امللكة نور احلسني والشيخة باوال الصباح ومجموعة من الشخصيات يتوسطون املكرمني

اللبنانية والذي كان مساهما 
بارزا ف���ي قرار األمم املتحدة 
التاريخ���ي رقم 425 الذي مت 
من خالله إنش���اء قوة األمم 
املتحدة املؤقتة في لبنان، كما 
منحت مبادرة »تكرمي« جائزة 
املبادرين الشباب إلى األردني 
كامل األسمر لتأسيسه شبكة 
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الشيخة أمثال األحمد مترئسة اجتماع جلنة رفع العلم

العلم  عقدت جلنة رفع 
املنبثقة عن اللجنة الدائمة 
لالحتفال باألعياد واملناسبات 
الوطني���ة، اجتماع���ا ف���ي 
قص���ر بيان برئاس���ة أمني 
اللجنة ورئيسة مركز  سر 
الش���يخة  التطوعي  العمل 
أمثال األحم���د، مع ممثلي 
القطاعات العسكرية، ملتابعة 
اس���تعدادات احتفالية رفع 

العلم في يوم 28 يناير 2015، 
من قبل صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
أمثال  وشددت الشيخة 
األحمد على تسخير جميع 
اإلمكانيات إلقامة مراسم حفل 
العلم وفق أعلى املستويات 
ومبا يليق بإجنازات الكويت 
اإلنس���انية، حي���ث حتمل 
العام شعار  احتفاالت هذا 

»قائد للعمل اإلنساني«، كما 
قدم ممثلو اجلهات العسكرية 
مقترحاتهم وتصوراتهم حول 

مراسم حفل رفع العلم.
وفي اخلتام دعت الشيخة 
أمثال األحمد املولى عز وجل 
أن يدمي على الكويت أفراحها 
وأن يحفظ اهلل الوطن ليظل 
واحة أمن واستقرار في ظل 

قيادته الرشيدة.

أمثال األحمد ترأست اجتماع جلنة رفع العلم: 
مراسم تليق بـ »قائد العمل اإلنساني«

فوزي الثنيان مقدما شيك التبرع ملجلس إدارة مبرة األمل اخليرية

قدم البنك األهلي الكويتي 
مس����اهمة مالية ملؤسس����ة 
مبرة األمل اخليرية في إطار 
حرصه على دعم اجلمعيات 
واملؤسسات اخليرية األهلية، 
والتزاما منه بدوره في خدمة 
املجتمع. وبهذه املناسبة، قال 
مدي����ر عام ش����ؤون مجلس 
الثنيان: »اننا  اإلدارة فوزي 
نعمل على تعزيز مساهمتنا 
في األعمال اإلنسانية من خالل 
ما نقدمه من دعم للجمعيات 
واملؤسسات والهيئات اخليرية 
املوثوق����ة«، مؤكدا ان البنك 
األهل����ي الكويت����ي ال يدخر 
جهدا للمس����اهمة في خدمة 
املجتمع وتق����دمي يد العون 
لتلك املؤسسات اخليرية في 
س����بيل تعزيز روح التكافل 
والتآخي في املجتمع. وأضاف 
الثنيان انه انطالقا من حرص 
»األهل����ي الكويت����ي« عل����ى 
تسخير اإلمكانيات املساندة 
جله����ود اجلمعي����ة ودورها 
احليوي في تنفيذ برامجها 

اإلنسانية الهادفة إلى مساعدة 
احملتاجني ورعاية األطفال على 
وجه اخلصوص، كان البد أن 
تضم استراتيجية املسؤولية 
االجتماعية للبنك املساهمة 
في جميع املبادرات اخليرية 
التي تهدف إلى مساعدة تلك 
املؤسسات اخليرية وتشجيعها 
على القيام بدورها، مبينا ان 

البنك حرص على دعم مبرة 
االمل اخليرية في ظل ما تقدمه 
من مساعدات ودعم للعديد من 
املؤسسات واألفراد، الفتا الى 
ان املبرة ال يقتصر نشاطها 
على تقدمي يد العون لهم داخل 
الكويت فقط بل ميتد ليصل 
لدول أخرى كمصر ولبنان 

وفلسطني.

»األهلي الكويتي« يقدم دعماً مادياً ملبرة األمل اخليرية

يتقدم
أمير قبيلة العجمان

�سلطـان �سلمان بن حثـلني

بخالص العزاء واملواساة من

الأخ العزيز/ يو�سف حممد عبدالرحمن 

)اأبومـهـند(

لوفاة فقيده الغالي املغفور له بإذن الله تعالى جنله

اأحمد يو�سف حممد عبدالرحمن

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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م.أحمد املنفوحي خالل ترؤسه االجتماع 

خالل االجتماع األول لفريق عمل القضاء على سكن العزاب

املنفوحي: تضافر اجلهود احلكومية
 ملنع تواجد العزاب باملناطق السكنية

عقد مس����اعد املدي����ر العام 
لشؤون قطاع التنظيم ورئيس 
فريق عمل القضاء على سكن 
العزاب م.أحمد املنفوحي اجتماعا 
لوضع اآللية للقضاء على ظاهرة 
سكن العزاب في مناطق السكن 
اخلاص مبش����اركة عدة جهات 
حكومية منها: وزارة الداخلية 
وعدد من مختاري املناطق، إلى 
جانب ممثل عن الهيئة العامة 
للقوى العاملة ووزارة اإلسكان، 
والهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ووزارة الكهرباء واملاء، ووزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
ووزارة التجارة بحضور عدد 
من قي����ادات البلدي����ة ممثلي 
مساعدي املدير العام لشؤون 
قطاع احملافظ����ات ونوابه إلى 
جانب مدي����ر اإلدارة القانونية 
في البلدية ومدير مكتب املتابعة 
التابع لوزير الدولة لش����ؤون 
البلدية، حيث استعرض الفريق 
املش����ارك آلية تنفيذ توصية 
مجلس الوزراء في شأن حظر 
إسكان غير العائالت في بعض 
املناطق السكنية والقرار اإلداري 
في شأن تنفيذ أحكام ذلك املرسوم 
بهدف القضاء على ظاهرة سكن 
العزاب في مناطق السكن اخلاص 
والنموذج����ي وحتقيق اإلخالء 
اإلداري للسكن املخالف بصورة 
مباشرة دون العرض على احملاكم 

ووضع اآللية املناسبة لذلك.
وقد تن����اول ممثلو اجلهات 
املش����اركة عددا من املقترحات 

واحللول املناسبة متهيدا التخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ توصية 
اللجنة املش����كلة للوصول إلى 
املعاجل����ة اجلذري����ة لظاهرة 
سكن العزاب في مناطق السكن 
اخلاص، حيث أكد مساعد املدير 
العام لش����ؤون قطاع التنظيم 
م.أحم����د املنفوحي على أهمية 
تضافر اجلهود وتعاون مختلف 
اجلهات احلكومي����ة في تبادل 
املعلومات حول هذه الظاهرة 
من أجل حتقيق راحة املواطنني، 
مشيرا إلى أهمية صياغة هذه 
املقترحات ضمن توصيات محددة 
متهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا 
واعتمادها بهدف تنفيذها على 

أرض الواقع.
ولفت املنفوحي إلى أهمية 
س����رعة وضع اآللية املناسبة 
لتنفيذ االختصاصات املناطة 
بالفريق وتوزيع املهام كل حسب 
اختصاص����ه إلى جانب تفعيل 
دور مخت����اري املناطق حلصر 
الوحدات السكنية التي تستغل 
لس����كن العزاب ضمن مناطق 
السكن اخلاص، باإلضافة الى 
تكليف اجله����ة املعنية بوزارة 
الداخلية لتقدمي التقارير اخلاصة 
بالتحريات ع����ن أماكن تواجد 
العزاب وحصرهم بهدف تسهيل 
مهمة االجهزة الرقابية في مختلف 
اجلهات احلكومية وعلى رأسها 
اجلهة املختصة بالبلدية التخاذ 
كل اإلجراءات القانونية.وقال إنه 
سيتم إعداد محضر لكل اجتماع 

يثبت فيه جميع ما دار فيه من 
آراء وحتفظ����ات وتوصي����ات، 
مشيرا الى أنه مت تقسيم املناطق 
ال����ى عدة فئات منه����ا املناطق 
املنكوبة كمناطق جليب الشيوخ 
واحلساوي كونها متثل القنبلة 
املوقوتة لهذه الظاهرة وحتديد 
املناطق املشغولة لسكن العزاب 
وحصرها من أج����ل تقليصها 
تدريجيا وحتديد نسبة العزاب 
في كل منطقة عل����ى أن تقوم 
البلدية بذل����ك وترفع تقريرها 
للجنة اخلدمات العامة ملجلس 
الوزراء وذلك بالتنس����يق مع 
وزارة العدل، الفتا الى انه سيتم 
استدعاء عدد من اجلهات األخرى 
كوزارة األشغال العامة وإدارة 
التسجيل العقاري بوزارة العدل 
وقطاع تنمية املشاريع بالبلدية 
بهدف االستماع آلرائهم حول هذه 
الظاهرة واخلطوات املقترحة 
التي س����يتم االتفاق عليها بني 
مختلف اجلهات املشاركة األخرى، 
مبينا أهمية تبادل املقترحات 
للوصول الى الغاية التي تساهم 
في تس����هيل مهمة الفريق. من 
جانب آخر أبدى ممثلو اجلهات 
احلكومي����ة عن دعمه����م لكل 
جهود الفري����ق للخروج بآلية 
عمل قابلة للتطبيق وتس����اهم 
في معاجلة هذه الظاهرة جذريا 
تطبيقا للمرسوم بالقانون رقم 
1992/125 في شأن حظر إسكان 
غير العائالت في بعض املناطق 

السكنية.

عدد من املقترحات 
واحللول التخاذ 

اإلجراءات الالزمة 
ملعاجلة الظاهرة

د.حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة 

العاصمة  أوصت جلنة 
خالل اجتماعها امس برئاسة 
د.حسن كمال باملوافقة على 
اقت����راح العض����و عبداهلل 
الكندري لتوسعة مخارج 
طريق الرياض مع الدائري 
الثالث وذلك الستيعاب اكبر 

عدد من السيارات.
وقال الكندري بأن اللجنة 
أجلت بحث مشروع مسلخ 
وسوق املاشية مبحافظة 
التأكيد  العاصمة كم����ا مت 
عل����ى اقامة ورش����ة عمل 
اقتراح العضو فهد  لبحث 
الصانع زيادة األنش����طة 
التجارية باملنطقة احلرة، 
ال����ى تأجيل بحث  اضافة 
اللجنة بش����أن  توصيات 
صيان����ة ونظاف����ة املرافق 
العامة وكذلك تأجيل كتاب 
العضو عب����داهلل الكندري 
بشأن املشكلة املرورية مع 
اإلبقاء على جدول األعمال 

االقتراح املقدم من العضوين 
منصور اخلرينج ونايف 
السور بشأن انشاء مدخل 
الغزالي لشارع  من طريق 
االردن ف����ي اجتاه العمرية 

لتخفيف االزدحام.
وذك����ر ان اللجنة ابقت 

اقتراح العضوين عبداهلل 
الكندري وفهد الصانع بشأن 
استحداث حارات تخزينية 
جلميع فتح����ات االلتفاف 
العكسي في منطقة كيفان 
وذلك ملخاطبة اإلدارة العامة 

للمرور.

توسعة مخارج طريق الرياض مع الدائري الثالث

اخلرينج يسأل عن تراخيص
إعالنات محطات الوقود

قدم العضو د.منصور اخلرينج سؤاال 
بشأن تراخيص اإلعالنات املوجودة 

داخل محطات الوقود.
وتضمن السؤال التالي: باإلشارة إلى 

ملف اإلعالنات بالنسبة لبلدية الكويت، 
هل يتم ترخيص اإلعالنات املوجودة 

داخل محطات الوقود عن طريق بلدية 
الكويت؟

لذا، يرجى إفادتنا بوجود هذه التراخيص 
من عدمه وفي حالة عدم ترخيصها من 
قبل البلدية يرجى اطالعنا على: من هم 

املسؤولون عن ترخيصها؟
د.منصور اخلرينج

أحمد الفضالة

اقترح عض���و املجلس 
البلدي أحمد الفضالة اعادة 
دراسة وتنظيم موقع البلدية 

ومرافقها.
الفضالة  اقتراح  ونص 
عل���ى التال���ي: حي���ث ان 
البلدي���ة تس���تغل موقعا 
ممي���زا ومس���احة كبيرة، 
لكن فوضى املباني القائمة 
وعدم تنسيق املمرات وعدم 
استغالل املساحة بالصورة 
التي تتواك���ب مع العصر 

احلديث، نقترح اآلتي:
٭ دراسة املوقع بشكل عام 
التنس���يق لتوفير  واعادة 
الطابع  مم���رات تعك���س 

احلضاري لربط املباني.
٭ اع���ادة النظر في موقف 
الس���يارات التابع للبلدية 
ال���ذي ال  متع���دد االدوار 
يتناس���ب مع سعر االرض 
وقيمتها وازالته ألنه ملك 
اكثر  البلدية وف���ات عليه 
من 30 عاما وارتفاعاته ال 
تؤدي الغرض في املرحلة 
احلالية واملستقبلية لقيمة 
االرض، وميكن االستفادة 
منه كبرج ومواقف متعددة 
االدوار مع رابط جسر مع 
مباني البلدية، وكنت امتنى 
لو انه لم يتم البدء في بناء 
مبنى املجلس البلدي لكان 

هو االفضل لوجود شارعها 
ومنطقة مزدحمة باالفراد 
والسيارات للموقع الذي هو 

حتت االنشاء.
آمال اعادة النظر في هذا 
املرفأ )مواقف س���يارات( 
وهو مت انشاؤه العام 1980 
وملك البلدية ويسري عليه 
اآلن نظام مبنى مميز يخدم 
الدولة  البلدية وخدم بنك 
املجاور ويستلزم تشكيل 
جلنة او فريق دراسات لهذا 
املوقع بش���كل عام الهمية 
مبن���ى البلدية الذي يظهر 
حاليا بصورة غير مواكبة 

حلاجة العمل.

الفضالة يدعو لدراسة وتنظيم موقع البلدية ومرافقها

تخصيص مسار هوائي ملشروع الشدادية الصناعية
أقرت البلدية تخصيص 
مسار خط هوائي من محطة 
الصليبية الى مشروع منطقة 
الش���دادية الصناعية. وقال 
مدير عام البلدي���ة م.احمد 
الصبيح في كتابه: املس���ار 
الهوائي املقترح بعرض 50 
مترا يبدأ من محطة الصليبية 
Z القائمة وحتى موقع محطة 
التغذية الرئيس���ية ضمن 
مش���روع منطقة الشدادية 
الصناعية مبنطقة الشدادية، 

حيث تقدمت الهيئة العامة 
للصناعة بطلبها في تخصيص 
مسار خط هوائي جهد 400 
كيلوڤولت مقترح بعرض 50 
 Z مترا من محطة الصليبية
الى موقع محط���ة التغذية 
الرئيس���ية ضمن مشروع 
منطقة الشدادية الصناعية 
مبنطقة الش���دادية حسب 
متطلبات وزارة الكهرباء واملاء 
مبوجب محض���ر االجتماع 
املنعقد بينهم بتاريخ 23 /8 

/2011 وذل���ك لتغذية منطقة 
الش���دادية الصناعية، ومت 
عرض املس���ار الهوائي على 
اللجن���ة الفرعي���ة للمرافق 
واخلدمات العامة بتاريخ 22 /4 
/2014 وقد جاءت ردود ممثلي 
اللجن���ة باملوافقة واملوافقة 
املش���روطة. الرأي الفني: ال 
مانع تنظيمي���ا من املوافقة 
عل���ى طلب الهيئ���ة العامة 
للصناعة تخصيص مسار 
هوائي جهد 400 كيلوڤولت 

بع���رض 50 مترا من محطة 
الصليبية Z الى موقع محطة 
التغذية الرئيس���ية ضمن 
مش���روع منطقة الشدادية 
الصناعية مبنطقة الشدادية 
وذلك لتغذية منطقة الشدادية 
الصناعية بالطاقة الكهربائية 
شريطة التنسيق قبل التنفيذ 
مع وزارات اخلدمات وااللتزام 
بردود ممثلي اخلدمات ضمن 
اللجن���ة الفرعي���ة للمرافق 

واخلدمات العامة.

مصادرة كميات من احلليب الفاسد  فحص ظاهري للمواد الغذائية 

أتلفت بلدي����ة الكويت ما 
قيمته ثالثة طن ونصف من 
األغذية منتهية الصالحية من 
خالل اللجنة املش����كلة بفرع 
بلدية العاصمة ملتابعة أماكن 

األغذية الفاسدة.
وفي هذا السياق، أعلنت 
إدارة العالقات العامة بالبلدية 
ان هذه الكمية هي نتاج حملة 
تفتيشية مفاجئة نفذتها جلنة 
بلدية العاصمة ليل أول من 
أم����س وش����ملت العديد من 
األسواق واملخازن في منطقة 
الش����ويخ والتي أسفرت عن 
ضبط مخ����زن مبنطقة الري 
يحتوي على كمية كبيرة من 
حليب األطفال وطحينة ومواد 
غذائية منتهية الصالحية والتي 
بلغ وزنها اإلجمالي 3.5 أطنان. 
وم����ن جانب����ه، أوضح مدير 
فرع بلدية محافظة العاصمة 
م.سعود العنزي ان اللجنة 

داهمت الكثي����ر من احملالت 
ومخازن األس����واق املركزية 
ونفذت القان����ون بال هوادة، 
حيث متت مص����ادرة املواد 
الغذائية املنتهية صالحياتها 
والتي تفتقر إلى االشتراطات 
الصحي����ة وإع����داد محاضر 
بكمياتها ومن ثم إرسالها إلى 
مواقع الردم، حيث مت إتالفها. 
وبدوره، قال رئيس اللجنة 
طارق القطان ان هذه الضبطية 
تأتي مكملة للضبطية السابقة 
التي مت فيها مصادرة وإتالف 
18 طنا ونصف الطن من املواد 
الغذائية املنتهية، مشيرا إلى ان 
هذه احلمالت ستستمر وعلى 
مدار الساعة حفاظا على الصحة 
العامة للمواطنني واملقيمني 
وفرض هيبة القانون والضرب 
بيد من حديد على املتاجرين 
باألغذية الفاسدة وحتويلهم 
إلى اجلهات املختصة التخاذ 

اإلجراءات حيال ذلك.
وناشدت إدارة العالقات 
العامة بالبلدي����ة املواطنني 
واملقيمني التعاون قدر اإلمكان 
مع أجهزة البلدية التي تقوم 
بتنفيذ هذه احلمالت واملبادرة 
باإلبالغ عن أي مخالفات أو 
أغذية منتهية الصالحية حفاظا 

على سالمتهم.
جدي����ر بالذكر أن احلملة 
ش����ارك فيه����ا كل من رئيس 
اللجنة طارق القطان ورئيس 
مركز املباركية محمد الفيلكاوي 
ورئي����س املس����لخ محم����د 
العازمي، ورئيس النوبة »أ« 
طالل القصاب، رئيس النوبة 
»ج« زياد القرشي واملفتشان 
حسن صالح، مسلم القطان 
والطبيبان البيطريان د.أحمد 
الشيخ، د.محمد سمير ومن 
إدارة العالقات العامة محمد 

عبدالشافي.

إتالف 3 أطنان ونصف طن أغذية فاسدة مبنطقة الري
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يتقدم

مو�سـى اأبوطـفـرة املطيـري

بخالص العزاء واملواساة من

الأ�ستاذ/ يو�سف حممد عبدالرحمن 

)اأبومـهـند(

لوفاة فقيده الغالي املغفور له بإذن الله تعالى جنله

اأحمد يو�سف حممد عبدالرحمن

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

املطيري: الكويت أحرزت تقدمًا في برنامج 
التعاون التقني الستخدامات التكنولوجيا النووية

دارين العلي

أكد املدير العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناج���ي املطيري أن املعهد ماض 
في القيام بدوره في حتقيق التطور املأمول 
منه مبجال العلوم والتكنولوجيا النووية 
واسهاماته البارزة في قيادة جهود الدولة 

لتحقيق أقصى استفادة منها. 
 جاء ذلك خالل زيارة املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذري���ة يوكيا أمانو معهد 
األبحاث والذي يعد النقطة املركزية للدولة 
وضابط االتصال الوطني مع الوكالة الدولية 
انطالقا من عمق العالقات والروابط القوية 

بني اجلانبني املمتدة ألكثر من 50 عاما. 
 وقال املطيري إن الكويت أحرزت تقدما 
كبي���را من خالل برنام���ج التعاون التقني 
بالكفاءات املطلوبة الستخدامات  واخلاص 
التكنولوجيا النووي���ة املؤثرة مع مراعاة 
متطلبات األمن والس���المة ومتاش���يا مع 
األولويات الوطنية احملددة في إطار البرنامج 

الوطني للفترة من 2014 � 2018. وعن املش���اريع 
احلالية واملس���تقبلية أفاد بأنها تغطي نطاقات 
واسعة من االستخدامات التي تركز على صحة 
االنسان واالستخدامات الصناعية والغذاء والزراعة 
وادارة املوارد املائية وحماية البيئة.  ولفت الى 
أهمية تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية 
الوطنية املالئمة باالتساق مع أفضل املمارسات 
واملعايير الدولية واعداد كفاءات لالستجابة في 
حاالت الطوارئ.  من جانبه، أشاد أمانو في كلمة 
ألقاها أثناء الزيارة بجهود املؤسسات الكويتية 
ف���ي تنفيذ برنامج التع���اون الفني والتقني مع 
الوكالة »ملا لها من أث���ر ايجابي على اجلانبني« 
واهتمام املعهد بتعزيز دور الوكالة الداعم لتلك 
املشاريع وجلهود املؤسسات الوطنية ذات الصلة 
باالمن واالمان النووي.  وأكد أمانو أن التعاون 
القائم بني الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أثمر مشروعات عادت بالنفع على الكويت ودول 
املنطقة كما ساهمت في تأسيس البنية التحتية 
الكويتية في مجال التكنولوجيا النووية والنظر 

الى احتياجات القطاعات املختلفة بالدولة.

 د.ناجي املطيري يسلم درعا تكرميية ليوكيا أمانو 

نتائج الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد في العامني 2013 و2014
مالحظة: )صفر( تشير إلى »فاسد جدا« و)100( نقطة تشير إلى »نظيف جدا«

ترتيب الدول 
العربية

التغير 2013
بالدرجة

2014 )جديد(
الترتيب 

دوليا
الترتيب 

عربيا
من 100 

نقطة
الترتيب 

دوليا
الترتيب 

عربيا
من 100 

نقطة
2616925170اإلمارات

2826826269قطر
6354655349السعودية
5734855349البحرين
6664555349األردن
6144764645عمان

6974367744الكويت
7784179840تونس
9193780939املغرب
1141232941037مصر

9410361001136اجلزائر
9410361071234جيبوتي
11913301241330موريتانيا

12714281361427لبنان
16816171591520سورية
16715181611619اليمن
17218151661718ليبيا

17117161701816العراق
17419111731911السودان
175208174208الصومال

اإلمارات األولى عربياً والـ 26 عاملياً في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية وضم 175 دولة

الكويت في املركز األخير خليجيًا 
والـ 7 عربياً والـ 67 عاملياً في مؤشر الفساد

 ف���ي املركز ال���� 57 عامليا 
 وال� 3 عربيا وسلطنة عمان 
ال� 61 عامليا وال� 4 عربيا، 
وج���اءت اململكة العربية 
الس���عودية ف���ي املركز 
اخلامس عربي���ا وال� 63 
عاملي���ا، وحل���ت األردن 
 ف���ي املركز ال���� 66 عامليا 
وال� 6 عربيا، أما الكويت 
فقد جاءت في املركز ال� 7 

عربيا وال� 67 عامليا.
وقد كشف املؤشر 2014 
أن البل���دان التي ابتليت 
بالنزاع���ات السياس���ية 
طويلة األمد والتي متزق 
التحتي���ة للحكم  البنية 
هي البلدان األكثر فسادا، 
باإلضافة إلى أن إس���اءة 
القادة وكبار املس���ؤولني 
العامة  استخدام األموال 
يقوض النمو االقتصادي 
ويجهض جهود مكافحة 
الفساد، كما أظهر املؤشر 
أن أكثر الدول حتسنا هذا 
العام هي س���احل العاج 
ومصر وس���ان فنسنت 
والغرينادينز وأفغانستان 
واألردن ومالي وسوازيالند، 
وان تركيا وأنغوال والصني 
الدول  ومالوي ورون���دا 
األكثر تراجعًا هذا العام.

أما عن أبرز املالحظات 
على نتائج الدول اخلليجية، 
فلقد أوضح املؤشر تصدر 
الدول اخلليجية ال� 6 مقدمة 
ترتي���ب ال���دول العربية 
ومعهم األردن. وخليجيا 
حتس���نت درجات كل من 
االمارات وقطر والسعودية 
والبحري���ن والكويت في 
حني تراجعت سلطنة عمان 

بواقع درجتني، فضال عن 
وجود حتسن طفيف في 
ترتيب الكويت عامليا من 
 املركز ال���� 69 إلى املركز 
ال� 67 من أصل 175 دولة 
إال أنها حافظت على املركز 
السابع عربيا والسادس 
خليجيا. وحسب تقرير 
أصدرته جمعية الشفافية 
الكويتية حصلت »األنباء« 
على نسخة منه، فان جمعية 
الشفافية الكويتية شددت 
في معرض حتليلها لنتائج 
الكويت في مؤشر مدركات 
الفساد على ضرورة حتليل 
أسباب تفشي الفساد في 
الكوي���ت ووضع احللول 
الدميوقراطي���ة  لتك���ون 
الكويتية س���بيال لنزاهة 
العمل احلكومي والعمل 
البرملان���ي، موضحة أن 
غي���اب أي جه���ود تبذل 
على أرض الواقع � خالل 
فترة التقييم � لتحس���ني 
مستوى الشفافية والنزاهة 
باس���تثناء إنش���اء هيئة 
مكافحة الفساد والتي لم 
تباشر عملها خالل فترة 
التقييم، كان من أهم عوامل 
حصول الكويت على هذا 
املرك���ز، باإلضاف���ة إلى 
الشفافية  ضعف تطبيق 
وضعف تطبيق القانون، 
وغي���اب اس���تراتيجية 
وطنية ملكافحة الفس���اد، 
وعدم وجود نظام الختيار 
القادة في اجلهات العامة 
وضعف حجم االستفادة 
 املرجوة من التقارير املهمة 
الت���ي يعده���ا دي���وان 

احملاسبة.

وهو ما يؤكد ضرورة اتخاذ 
مواقف أكث���ر صرامة في 

مواجهة الفساد.
أما على الصعيد العربي، 
فقد تصدرت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الترتيب 
املركز  العربية في   الدول 
ال� 26 عامليا ، وحلت قطر 
 في املرك���ز الثاني عربيا 
ف���ي  وال���� 28 عاملي���ا، 
البحرين  ح���ني ج���اءت 

أسامة دياب

الثان���ي على  للع���ام 
التوال���ي تأت���ي الكويت 
آخ���ر ال���دول اخلليجية، 
بينما جاءت في الترتيب 
السابع عربيا وال� 67 في 
الفساد  مؤش���ر مدركات 
ال���ذي تص���دره منظمة 
الشفافية الدولية، والذي 
يقي���س ترتيب 175، بناء 
على مدركات الفساد لدى 

مؤسسات القطاع العام.
أن  املع���روف  وم���ن 
الفساد  مؤش���ر مدركات 
من املؤش���رات املركبة إال 
أنه من أوس���ع مؤشرات 
الفس���اد انتش���ارا على 
مستوى العالم، فهو عبارة 
عن مزيج من املسوحات 
التي تتناول  والتقييمات 
الفساد والتي يتم جمعها 
ع���ن طريق مؤسس���ات 
الس���معة  ذات  بحثي���ة 
اجليدة. تصدرت الدمنارك 
ونيوزلندا املركزين األول 
والثاني عامليا، وهذا لم يكن 
محض مصادف���ة ولكنه 
نتيج���ة متوقعة عززتها 
إلى  صالحية الوص���ول 
أنظمة املعلومات واتباع 
قواعد حاكمة لسلوكيات 
شاغلي املناصب القيادية 
العام���ة. هذا، وقد تذيلت 
كل من كوريا الش���مالية 
والصوم���ال التصني���ف 
مجددا حيث حصلتا على 
النتائج األسوأ هذا العام 
وذلك النعدام املس���اءلة 
للقيادات ف���ي تلك الدول 
وضعف املؤسسات العامة، 

الدمنارك ونيوزلندا 
في صدارة الترتيب 

وكوريا الشمالية 
والصومال في ذيل 

التصنيف
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الفساد يف العا�
مؤرش منظمة الشفافية الدولية حول الفساد عام 2014

الد�ارك
نيوزيلندا
فنلندا
السويد
الرنوج
سنغافورة
هولندا
لوكسمبورغ
كندا
اسرتاليا

اريرتيا
ليبيا
اوزبكستان
ترك�نستان
العراق
جنوب السودان
افغانستان
السودان
كوريا الش�لية
الصومال

فساد مستٍرش

غياب للفساد
املانيا، ايسلندا

بريطانيا
بلجيكا، اليابان

هونغ كونغ، ايرلندا،
الواليات املتحدة

تشييل، االوروغواي
النمسا

باهاماس
االمارات

استونيا، فرنسا، قطر
الربتغال

بولندا
ارسائيل، اسبانيا

السعودية
تركيا

جنوب افريقيا
الربازيل، اليونان، ايطاليا

الفيليب�، تايالند
الص�، الجزائر

االرجنت�
باكستان

روسيا، لبنان

المصدر� منظمة الشفافية الدولية

االسوأ

االفضل

=
=
=

=

=
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أشار خالل مشاركته في االحتفال الذي نظمته سفارة اإلمارات مبناسبة العيد الوطني الـ 43 إلى أن اإلمارات ضربت مثالً يحتذى به في التنمية واالزدهار

اخلالد: ما حققته اإلمارات من تقدم يعزز ويقوي كيان مجلس »التعاون«

القائمة  للعالقة األخوي���ة 
عل���ى االحت���رام والتعاون 

والتواصل«.
من جهته، هنأ الس���فير 
العماني االمارات مبناسبة 
الوطني، متمنيا لهم  العيد 
التوفيق واملزيد من الرخاء 
والتق���دم واالزدهار في ظل 

القيادة الرشيدة.٫د

احلضور من كبار املسؤولني 
الكويتيني ملش���اركتهم في 
االحتفال خير دليل على قوة 

العالقات بني البلدين«.
واض���اف »ننته���ز هذه 
الفرصة ونحن نحتفل بهذه 
املناسبة لنشيد بالعالقات 
االخوية املتأصلة بني االمارات 
والكويت والتي تعد منوذجا 

البالد رحمة  اإلماراتي لدى 
الزعابي بعمق العالقات التي 
تربط بالده بالكويت، الفتا 
إلى أن »هناك روابط تاريخية 
واجتماعية وثقافية مشتركة 
وأهدافا ومصيرا مشتركا يدفع 
لتطوير وتعزيز هذه العالقة 

في جميع املجاالت«.
وأضاف الزعابي »ان كثافة 

ان اؤكد ان االمارات ضربت 
مثال يحتذى به في التنمية 
واالزدهار، فالداني والقاصي 
يشهد ما حققته االمارات خالل 
فترة زمني���ة قصيرة وهذا 
يعزز ويقوي كيان مجلس 
التعاون اخلليجي ورافدا من 

روافد العمل العربي«.
السفير  من جهته، اشاد 

»كل الشكر والتقدير الخواننا 
في اإلم���ارات على ما قاموا 
به من عمل رائع مبناس���بة 
تكرمي صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد كقائد 
للعمل االنساني«، الفتا الى 
ان »الشعب الكويتي يحتفل 
ايضا مع اخوانه في االمارات 
بهذه املناسبة السعيدة، واود 

بيان عاكوم

األول  النائ���ب  ش���دد 
لرئي���س مجلس ال���وزراء 
الش���يخ  ووزير اخلارجية 
صباح اخلالد على مدى قوة 
العالقات الكويتية � اإلماراتية 
ومتانتها »ألنها تستند الى 
حماية من القادة وتعزيز من 

قبل الشعبني«.
وعلى هامش مشاركته في 
االحتفال الذي نظمته سفارة 
اإلمارات لدى البالد مبناسبة 
العيد الوطني ال� 43 والذي 
نظمته مساء أول من أمس 
في فندق اجلميرا بحضور 
مسؤولني في الدولة وحشد 
كبي���ر من أعضاء الس���لك 
الديبلوماس���ي واجلالي���ة 
البالد، قال  ف���ي  اإلماراتية 
اخلالد بهذه املناسبة »أهنئ 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
ب���ن زايد وح���كام اإلمارات 
مبناس���بة العيد الوطني«، 
إلى أن »العالقات  مش���يرا 
� اإلماراتية شهد  الكويتية 
التاريخ بالس���راء والضراء 
مدى قوتها ومتانتها«، مقدما 

)فريال حماد( الشيخ صباح اخلالد وسفراء عمان والبحرين وقطر وضاري العجران يشاركون السفير اإلماراتي في االحتفال 

الشيخ محمد اخلالد مباركا  

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد يهنئان السفير الزعابي 

مباركة من عبدالعزيز الغنام وم.عبدالرحمن الغنيم

م. عبدالعزيز اإلبراهيم والشيخ محمد العبداهلل وأنس الصالح يباركون

فقرة من التراث اإلماراتي

د.بدر احلجرف مهنئا

جاسم اخلرافي مباركا للسفير اإلماراتي رحمة الزعابي

سمو الشيخ ناصر احملمد والسفير اإلماراتي رحمة الزعابي وضاري العجران وأنور الرفاعي وأحمد إسماعيل بهبهاني

الشيخ جابر العبداهلل والشيخ د.إبراهيم الدعيج يباركان

أحمد الكليب مباركا

تهنئة من السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم

مباركة من الزميلة بيان عاكوم

سفير إيران علي رضا عنايتي مباركا للسفير الزعابي السفير املصري عبدالكرمي سليمان مباركا

ماضي اخلميس مباركا

السفير األميركي سيليمان دوغالس مهنئا

الزعابي: عالقاتنا مع 
الكويت منوذج للعالقة 

األخوية القائمة على 
االحترام والتعاون

اخلرافي: ال ننسى 
موقف اإلمارات

احملمد: عيد 
جلميع دول 

التعاون

هنأ رئيس مجلس األمة 
السابق جاسم اخلرافي 

اإلمارات العربية املتحدة، 
رئيسا وحكومة وشعبا، 
بالعيد الوطني، وقال: ان 

شاء اهلل داميا باألفراح.
وقال اخلرافي، في 

تصريح صحافي خالل 
حضوره احتفال السفارة 
اإلماراتية بهذه املناسبة: 

نحن سعداء باحتفالنا بعيد 
اإلمارات، ونأمل أن تستمر 

هذه العالقة املتميزة بني 
دول مجلس التعاون، وتابع 

قائال: ال ننسى موقف 
اإلمارات من الغزو العراقي 
على الكويت، ونأمل مزيدا 

من التعاون.

هنأ سمو الشيخ ناصر 
احملمد القيادة السياسية 
واحلكومة في اإلمارات 
العربية الشقيقة وكذلك 

الشعب اإلماراتي الشقيق 
مبناسبة العيد الوطني، 

مشيرا إلى أن عيد 
اإلمارات هو عيد جلميع 

دول مجلس التعاون 
اخلليجي، متمنيا للقيادة 

اإلماراتية الصحة والعافية 
ونحو مزيد من التطور 

والتقدم واالزدهار.
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خالل احتفال السفارة السويسرية بالعيد الوطني

اخلبيزي: نأمل أن يبدأ إصدار التأشيرة اإللكترونية اجلديدة 
لبريطانيا قبل نهاية النصف األول من 2015

خالل ش����هر اغسطس املاضي ، 
مشددا على أن بالده لديها تاريخ 
طويل وخبرات سياسية وثقافية 
متنوع����ة، كما ان الكويت أيضا 
لديها تاريخ عريق في املنطقة 
ولدينا قواسم مشتركة باعتبارنا 
دولتان صغيرت����ان محاطتان 
بدول كبي����رة لكن كالنا حتظى 
باحترام جيراننا ولديها عالقات 
طيبة معهم. وحول عدم وجود 
مس����ؤولني رفيعي املس����توى 
يزورون الكويت رغم العالقات 
الطيبة بني البلدين قال ان هذا 
يعود الى طبيعة سويسرا في 
حد ذاتها باعتبارها نوعا ما بلد 
منغلق، مؤكدا ان التعاون جيد 
بني بلدين����ا ولدينا محبني هنا 
كما اننا نرحب دائما بأصدقائنا 
الكويتي����ني، ومبا ان الكويتيني 
دائما عندنا فال نحتاج الى تبادل 
الزيارات والدليل ان سمو الشيخ 
ناصر احملمد ال����ذي كان ممثال 
لبالده عندنا لم يتخل عنا ودائما 
يزور سويسرا وهذه هي احملبة 
احلقيقة بني البلدين والشعبني. 
وحول االس����تثمارات الكويتية 
في سويس����را قال: بصراحة ال 
ميكن حصر هذه االستثمارات 
باعتبار ان سويسرا بلد جاذب 
لالستثمارات وبلد البنوك ومحط 
ثقة مختلف دول العالم واجلميع 

يضع أمواله هناك.

اللجنة املشتركة في اول الشهر، 
والتي ستضع اللمسات االخيرة 
على موضوع اصدار التأشيرة، 
باإلضافة الستعراض كافة املشاكل 
التي يواجهها املواطن الكويتي في 
احلصول على التأشيرة، معربا عن 
أمله في ان يبدأ اصدار التأشيرة 
االلكترونية اجلديدة قبل نهاية 

النصف االول من العام املقبل.
وأعلن ع����ن زيارات مرتقبة 
ستتم على مستوى كبار املسؤولني 
خالل يناير املقبل للتشاور مع 
عدد من الدول منها سويس����را، 
وبولندا، وقبرص، واذربيجان، 
وهولندا وتركي����ا، الفتا الى ان 
هذه املشاورات دورية لبحث آفاق 
التعاون بيننا وبني تلك البلدان 

في كافة املجاالت.
بدوره اكد السفير السويسري 
ل����دى الب����الد اتي����ان تيفو ان 
عالقاتن����ا م����ع الكويت عالقات 
متفردة وجيدة، مشددا على ان 
العالقات بني الشعوب هي التي 
تبني العالقات الرسمية بني الدول 

وهذا ما يحدث بني بلدينا. 
وحول املناس����بة قال تيفو: 
كان من املفترض ان نحتفي بهذه 
املناسبة في شهر اغسطس ولكن 
لسفر جميع املسؤولني واألصدقاء 
ارتأين����ا ان نؤجل االحتفال الى 
شهر ديسمبر، مشيرا الى زيارة 
الكثير من الكويتيني لسويسرا 

معنا بش���كل جيد، واستقبلنا 
مؤخرا مدير ادارة الهجرة واحلدود 
البريطاني في الكويت، وبحثنا 
معه آلية العمل بش���أن تسهيل 
حصول الكويتيني على التأشيرة، 
موضحا أن لديهم بعض املشاكل 
بالفيزا االلكترونية املعمول بها 
حاليا في االمارات وقطر وعمان، 
مشيرا إلى أن هذه الفيزا لن تكون 
صاحلة لتطبيقها على الكويت، 
لذا سيعمل اجلانب البريطاني 
على وضع نظام جديد للتأشيرة 
سيتم تطبيقه اوال على الكويت ثم 
على باقي الدول. وكشف اخلبيزي 
عن انه سيستقبل االثنني املقبل 
مدير ادارة الش���رق االوسط في 
وزارة اخلارجية البريطانية لبحث 
استكمال هذا املوضوع حول السبل 
املعمول بها، للتحضير الجتماع 

أسامة دياب

أعرب مدير ادارة اوروبا في 
وزارة اخلارجية الس���فير وليد 
اخلبيزي عن سعادته للمشاركة 
في احتفال السفارة السويسرية 
بالعيد الوطني، مشيرا إلى املواقف 
املشرفة لدولة سويسرا الصديقة 
وخصوصا خالل محنة االحتالل 
الغاشم للكويت، الفتا إلى عالقات 
الصداقة املتمي���زة التي تربط 
البلدين والتي تتطور يوما بعد 
يوم، موضحا أن هناك 7 اتفاقيات 
ثنائية تسير هذه العالقات الودية، 
فضال عن سعي البلدين الدؤوب 
لتوقيع املزيد م���ن االتفاقيات، 
ابرزها اعفاء حمل���ة اجلوازات 
الديبلوماس���ية واخلاص���ة من 
التأشيرة، واجلانبان على وشك 
االنتهاء منها، باإلضافة الى اتفاقية 
خاص���ة باملش���اورات املتبادلة 
ب���ني وزارة اخلارجية الكويتية 
واخلارجية السويسرية. جاء ذلك 
في تصريحات للصحافيني على 
هامش احتفال السفارة السويسرية 
بالعيد الوطني مساء أمس األول 
في قاعة الهاشمي بفندق راديسون 
بلو بحضور ديبلوماسي كبير. 
وأضاف اخلبيزي ان سويسرا 
حتتض���ن الكثير من الكويتيني 
الذي���ن ميتلكون فيه���ا عقارات 
واستثمارات مباشرة، باإلضافة 
إلى الصناديق السيادية الكويتية، 
موضحا ان التعاون بني البلدين 
يشهد تطورا مس���تمرا، معلنا 
عن وجود رغبة لتشكيل فريق 
كويتي سويسري لتوثيق العمل 
االنس���اني الكويت���ي وإصدار 
دوريات مستمرة بهذا الشأن ملا 
لسويسرا من جتارب كبيرة في 
هذا املجال. وأش���ار الى وجود 
تعاون ثقافي بني البلدين وتطلع 
الطرفني إل���ى مزيد من التعاون 
في قطاعات مختلفة، الس���يما 
ان اخلبرة السويس���رية مميزة 
في مجال احملاس���بة والتدقيق، 
باإلضافة للتعاون في قطاع النفط 
واالستثمارات النفطية، مشيدا 
بدعم اجلانب السويسري للكويت 
في احملافل الدولية. وعن الشكاوى 
من التأشيرات البريطانية، قال 
اخلبيزي ان البريطانيني يعملون 

سمو الشيخ ناصر احملمد متوسطا السفير السويسري إتيان تيفو وحرمه

حضور ديبلوماسي كبيراحدى الفقرات للفرقة املوسيقية السويسرية

)احمد علي( وليد اخلبيزي والسفير السويسري اتيان تيفو وحرمه يقطعون كيك احلفل ويبدو فهد املعجل سفراء روسيا وتونس والعراق خالل احلفل 

جناح الكويت في السوق اخليرية  بالنمسا يجذب الزائرين
فيينا � كونا: شاركت سفارتنا 
في فيين����ا في الب����ازار الدولي 
الس����نوي ال� 46 ال����ذي تنظمه 
جمعية نساء االمم املتحدة في 

قصر املؤمترات في فيينا.
وتهدف هذه السوق اخليرية 
التي ش����ارك فيها سفارات دول 
العال����م املعتمدة لدى النمس����ا 
ومنظماتها الدولية الى مساعدة 
االطف����ال احملتاجني ف����ي انحاء 
مختلفة بالعالم. واشرفت هند 

معرفي حرم سفيرنا لدى النمسا 
وممثلها الدائ����م لدى املنظمات 
الدولية صادق معرفي على تنظيم 
اجلن����اح الكويتي ف����ي البازار. 
ويكتس����ب هذا احملفل الدولي 
اخليري الذي تشارك فيه جميع 
دول العالم اهمية حيث استعدت 
الكويت بشكل جيد لهذه التظاهرة 
اخليرية وحرصت على توفير 
مختلف املنتجات الكويتية السيما 
املالبس التقليدية واملواد الغذائية 

باالضافة الى االطباق الكويتية 
التقليدي����ة الش����هية والقهوة 
والبخور والتحف التذكارية التي 

متيز الكويت.
يذكر ان اجلناح الكويتي حقق 
اكبر نسبة من املبيعات في تاريخ 
البازار محققا اعلى مداخيل للسنة 
الثالثة على التوالي. وقد تزامن 
افتتاح البازار الدولي السنوي ال� 
46 هذا العام مع انعقاد اجتماع 
اوپيك حيث حرص وزير النفط 

الكويتي د.عل����ي العمير اثناء 
وجوده في فيين����ا على زيارة 
البازار والتع����رف الى جوانبه 
االنسانية وما تقوم به نساء األمم 
املتحدة م����ن جهد لتقدمي الدعم 
لالطفال احملتاجني في مختلف 

انحاء العالم.
وكان العمي����ر ق����د اش����اد 
باملش����اركة املتمي����زة للكويت 
في هذا البازار الدولي اخليري 
معربا عن سعادته بحضوره لهذه 

الفعالي����ة التي تنظمها جمعية 
نساء األمم املتحدة في النمسا. 
وقال ان ما ش����اهده في اجلناح 
الكويتي هو كويت مصغرة بدءا 
من ابراجالكويت الشهيرة الى 
االستكانة والصناعات اليدوية 
واملالب����س التراثي����ة ومختلف 
االدوات التقليدية لالس����تعمال 
اليوم����ي حي����ث كان املخزوف 
التراثي واحلض����اري للكويت 
حاضرا في هذه السوق اخليرية 

تيفو: العالقات 
بني الشعوب هي 

التي تبني العالقات 
الرسمية بني الدول 
وعالقتنا مع الكويت 

متميزة

احملمد: سويسرا من الدول الصديقة
هنأ رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر احملمد دولة 
سويسرا حكومة وشعبا مبناسبة العيد الوطني، مؤكدا انها 

من الدول الصديقة ملختلف دول مجلس التعاون وبصفة 
خاصة الكويت، مشيرا إلى أنه عاش ودرس وعمل في 

سويسرا، حيث حصل على شهادة الليسانس من هناك، 
مشددا على ان سويسرا من الدول احملببة واملقربة الى قلبه.



محليات
اخلميس 4 ديسمبر 2014

12

إياد اخلرافي: 150 
مخترعًا من 24 دولة 
يقدمون 200 اختراع

املنفوحي: استمرارية 
املعرض لدورته 

السابعة دليل على 
جناحه

املطيري: احتكاك 
مخترعي الكويت 

بنظرائهم حول العالم 
سيثري اجلانب 

العلمي واالختراعات 
بالكويت

شهاب الدين: 
ضرورة دعم 

معرض االختراعات 
واملخترعني من قبل 

القطاع اخلاص

في افتتاح الدورة السابعة من املعرض نيابة عن األمير

العبداهلل: االبتكارات املشاركة في املعرض الدولي
 لالختراعات من مختلف العالم مميزة وتبشّر باخلير

الفتا الى ان املؤسسة تدعم كل 
اخلطوات لوصول االختراعات 
للمستثمر بشكل يحفظ للمخترع 

حقه وكذلك املستثمر.
وعن هبوط اسعار النفط 
وتأثي����ر ذل����ك على انش����طة 
املؤسسة، قال شهاب الدين ان 
متويل املؤسس����ة يأتي بشكل 
اساس����ي من نسبة من صافي 
ارباح الشركات املساهمة، وفي 
حال استمر هبوط سعر النفط 
فترة طويلة واثر على االقتصاد 
العاملي، فإن ارباح الش����ركات 
الكويتية ستتأثر وبالتالي ميكن 
ان تؤثر على ايرادات املؤسسة 

السنوية.
واضاف ان انخفاض سعر 
النفط حاليا له فوائد على الدول 
غير املنتجة له، حيث ستشهد 
هذه الدول منوا اقتصاديا كونها 
دوال مستوردة للنفط، مضيفا 
ان االقتصاد الكويتي سيشهد 
منوا بالتوازي مع منو االقتصاد 
العاملي، رغم بعض التأثير عليه 
من انخفاض االيرادات احلكومية 
ولكن قد يكون هذا في حد ذاته 
فرصة الجراء تعديالت هيكلية 
لالقتصاد الكويتي بحيث يقلل 
من اعتم����اده عل����ى االيرادات 
النفطية، وايضا اعادة هيكلة 

املوازنة العامة للدولة.
واعرب رئيس مجلس ادارة 
جمعية العالقات العامة جمال 
النصر اهلل، عن سعادته بحضور 
هذا املعرض املتميز الذي يضع 
الكويت على اخلريطة العلمية 
العاملية ويرفع علم الكويت في 
سماء االختراعات حول العالم، 
معتبرا تنظيم الكويت له اضافة 

متميزة تضاف الى اجنازاتها.
واشار الى حرص الكويت 
الدائم عل����ى دعم هذا املعرض 
الدولي الذي يقام في الكويت 
وال����ذي يعد احد اهم املعارض 
العلمية العاملية الرصينة وهو 
رصيد ومفخرة للكويت وأهلها، 
مثمنا اجلهود التي تبذلها اللجنة 
العليا املنظمة واللجان العاملة 
في االعداد والتنظيم لهذا املعرض 
الذي حقق جناحات متميزة في 
دوراته السابقة، مشيدا بالرعاية 
األبوية والكرمية من قبل صاحب 
السمو األمير للعام السابع على 
التوالي. وأكد ان رعاية سموه 
للمعرض، دليل على اميان سموه 
الشديد واهتمامه البالغ بالعلم 
والعلماء واملخترعني واملفكرين 
وداللة واضح����ة على النظرة 
املس����تقبلية الثاقبة ملستقبل 
وطننا وللمنطقة، وتأكيد على 
دعم سموه الالمحدود لشباب 
الكوي����ت عام����ة ومخترعيها 

خاصة.
ولفت الى ان سموه يرعى 
دائما العل����م والعلماء ويهتم 
بأصحاب العق����ول النيرة من 
أبناء الوطن ويقدم لهم الدعم 
واملساندة للحصول على براءات 
االختراع وذلك من النادي العلمي 
الكويتي، والذي ساند العديد من 
مخترعي الكويت في تسجيل 
براءات اختراعاتهم، اضافة الى 
اش����راكهم في احملافل العلمية 
العاملية التي رفعوا فيها اسم 
الكويت ورايتها وحققوا العديد 
من االجن����ازات وحصلوا على 
العديد من امليداليات الذهبية 

والفضية والبرنزية.

اجلانب العلمي واالختراعات 
في الكوي���ت، ووزارة الدولة 
لش���ؤون الشباب ال شك انها 
العلمية  تدعم تلك املشاريع 

والتكنولوجية.

منصة مهمة للتنافس العالمي 

أكد مدي����ر عام مؤسس����ة 
الكوي����ت للتق����دم العلمي د. 
عدنان ش����هاب الدي����ن ان احد 
اهم اهداف املؤسس����ة هو دعم 
الشباب املوهوبني واملبتكرين 
ورعايتهم في الكويت، وايجاد 
كل الس����بل التي تساعدهم في 
حتقيق امكاناتهم، الفتا الى ان 
املعرض يعتب����ر منصة مهمة 
في هذا املج����ال كونها منصة 
للتنافس بني املخترعني من كل 
دول العالم، معربا عن سعادته 
مبشاركة 150 مخترعا ميثلون 
24 دول,واض����اف في تصريح 
له على هامش حضوره حفل 
افتتاح معرض االختراعات ان 
املؤسسة ومركز صباح االحمد 
للموهب����ة واالبداع يقدمان كل 
الدعم للمخترع الكويتي حتى 
يكون منافسا قويا في معرض 
يضم اختراعات عاملية كثيرة، 
وهذا ما يحقق احد اهم اهداف 
املؤسس����ة، الفتا الى ان هذا ال 
يأتي من ف����راغ وامنا بتوجيه 
م����ن صاح����ب الس����مو األمير 
الذي امر بإنشاء مركز صباح 
االحمد للموهبة واالبداع لغرض 
اكتشاف املوهوبني ورعايتهم 
ومساعدتهم، معربا عن امله ان 
حتق����ق الكويت مراكز متقدمة 

خالل املعرض.
ودعا الى ضرورة دعم معرض 
االختراع����ات واملخترعني من 
قبل القطاع اخلاص، وكذلك ان 
تضاعف احلكومة دعمها لهؤالء 
من خالل عدة قنوات احدها وزارة 
الش����باب والصندوق امللياري 
الذي نأم����ل ان يوفر القنوات 
االستثمارية اليصال االختراعات 
الواعدة الى االنتاج والتسويق 
مبساهمة من املؤسسة، مؤكدا 
استمرار املؤسسة في دعمها لهذا 

املعرض وللمخترعني.
وأوض����ح ان مركز صباح 
االحم����د تبن����ى مجموعة من 
االختراع����ات ووصلت تقريبا 
الى مرحلة التسويق التجاري، 
مش����يرا الى وجود اكثر من 10 
اختراعات ميكن لها الوصول الى 
التسويق التجاري بكل سهولة، 

املعرض العامل���ي املهم الذي 
يشارك فيه نخبة من مخترعي 
العالم، وال ش���ك ان الوزارة 
وقعت اتفاقية تعاون مشترك 
مع النادي العلمي مبا يخدم 
الشباب ودعم كافة املشاريع 
التي يقوم بها النادي العلمي، 
معربا ع���ن فخره برؤية هذا 
املعرض الذي يضم مخترعني 
من مختلف دول العالم وهنا 
مكمن االفادة من خالل احتكاك 
الكويت بنظرائهم  مخترعي 
حول العالم والتي س���تثري 

الكويتي���ني امامهم حتد آخر 
وهو تس���ويق اختراعاتهم، 
ومرك���ز صب���اح االحمد قام 
بجهود مشكورة في هذا االجتاه 
حيث قام بعمليات تس���ويق 
االختراعات، وهناك اختراعات 

في االسواق بالفعل.

دعم

م���ن جانبه، ق���ال وكيل 
وزارة الدول���ة لقطاع تنمية 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
نحن نفتخر بتواجدنا في هذا 

القادمة منها مصر، وهو جناح 
يضاف الى تلك اللبنة التي بذل 
النادي العلمي جهودا كبيرة 
فيها خالل الدورات املاضية، 
ونحن على ثقة بأننا سنضع 
ايدينا في ايدي اش���قائنا في 

مصر.
وعن مخترع���ي الكويت، 
املنفوحي، تش���رفت ان  قال 
اكون عضو مجلس ادارة في 
مركز صباح االحمد للموهبة 
واالبداع، ذلك الصرح العلمي 
املتميز، واعتقد ان املخترعني 

املنفوح���ي ان اس���تمرارية 
املع���رض لدورته الس���ابعة 
دليل على جناحه وانه اجناز 
يضاف ال���ى اجنازات النادي 
العلمي خاصة والكويت عامة، 
اللجنة املنظمة  مثمنا جهود 
والقي���ادة احلكيمة له والتي 
اوصلته ال���ى مكانة يصعب 
على من يأتي بعدهم احملافظة 

على هذا املستوى.
وأضاف ان ما يؤكد جناح 
املعرض هو اعالن بعض الدول 
ع���ن تبنيها له ف���ي دوراته 

دانيا شومان

قال وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل انني تش���رفت بأن 
أن���وب عن صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
في افتت���اح املعرض الدولي 
السابع لالختراعات في الشرق 
العلمي  األوسط، هذا احلفل 
املهم ال���ذي يقام في الكويت 
مبشاركة فعالة من مخترعي 
العربية واإلس���المية  الدول 
والدولية. جاء ذلك خالل حفل 
انطالق معرض االختراعات 
الدولي الس���ابع مساء أمس 
االول، مضيف���ا أن ما رأيناه 
من االختراعات واالبتكارات 
املميزة التي يقدمها مخترعون 
من جميع دول العالم يشرح 
الصدر ويبشر باخلير، ومن 
دواعي السرور أن نرى الكثير 
من االختراعات واالبتكارات في 
طريقها إلى اإلنتاج والتسويق 
العاملي، معرب���ا عن أمله في 
أن تكون الكويت دائما رائدة 
في احتض���ان االبت���كارات 
واالختراعات وان نلتقي دائما 
مع هؤالء املخترعني األبطال 
العالم،  م���ن مختل���ف دول 
وان تتم االس���تفادة من هذه 
اخلب���رات التي تعم بالفائدة 

على املجتمعات. 
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
العلمي  النادي  إدارة  مجلس 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
اللجنة  للمعرض ورئي���س 
العلمية م. إياد اخلرافي اننا 
الطيب  سعداء بهذا االفتتاح 
للمع���رض الدولي الس���ابع 
لالختراع���ات ف���ي الش���رق 
األوسط الذي يشارك فيه 150 
مخترعا من 24 دولة يقدمون 

200 اختراع.
وأض���اف أن مث���ل ه���ذه 
اإلحداث العلمية املهمة تزيد 
من اهتمامنا وجتعلنا نسعى 
إلى تقدمي األفضل دائما، وكذلك 
فرصة جيدة للمخترعني العرب 
ف���ي االحت���كاك باملخترعني 
الدوليني، مما يجعلهم يعملون 
دائم���ا على تق���دمي األفضل، 
خصوص���ا ان املعرض يضم 
مخترعني م���ن مختلف دول 
العالم. وأشار إلى ان الكثير 
من االختراعات املعروضة في 
املعرض ق���د تكون متواجدة 
خالل األربع أو اخلمس سنوات 
القادمة في األسواق، وهذا ما 
نتمن���اه، مضيفا ان املعرض 
هذا العام يض���م الكثير من 
التي  االختراعات املتمي���زة 
اجنزها مخترعون من الدول 

األجنبية والعربية.
وتقدم اخلرافي بالش���كر 
إلى صاحب السمو األمير على 
رعايته السامية للمعرض منذ 
انطالقه والتي تؤكد اهتمام 
سموه باإلبداع واملبدعني في 
البالد والوطن العربي، مضيفا 
أن هذه الرعاية تضعنا أمام 
مسؤولية كبيرة إلجناح هذا 
احلدث العلمي الكبير، متمنيا 
ان يكون القائمون على تنظيم 
املعرض بقدر هذه املسؤولية 

وتأديتها على أكمل وجه.
ب���دوره، أك���د نائب مدير 
عام بلدي���ة الكويت م. احمد 

اختراعات كويتية في جناح النادي العلمي

الشيخ محمد العبداهلل متوسطا عددا من املشاركني

الشيخ محمد العبداهلل وم.إياد اخلرافي في اجلناح الروسي

الشيخ محمد العبداهلل متحدثا في حفل االفتتاح

عدد من املشاركات في املعرض

)أنور الكندري( جولة في أروقة املعرض 

اجلناح القطري

الشيخ محمد العبداهلل مفتتحا املعرض بحضور م.إياد اخلرافي وسفيري العراق وروسيا ود.عدنان شهاب الدين

العبداهلل يستمع لشرح عن أحد االختراعات

بحر العلوم: فرصة 
كبيرة للتواصل

الشبانة: 9 مشاركني
من السعودية

سلوماتني: تقارب بني 
الشعوب

أعرب السفير العراقي محمد بحر 
العلوم عن سعادته بهذا التجمع 

للمخترعني، الفتا إلى أن املعرض 
فرصة كبيرة للتواصل بني 

الثقافات املختلفة، مشيدا بالعالقات 
الكويتية ـ العراقية. وأشار إلى 

أن الشباب العراقي مبتكر وقادر 
على التحدي في ظل الظروف 

الصعبة التي مير بها العراق، مثمنا 
مشاركة املخترعني العراقيني في 

املعرض، ومؤكدا أن مثل هذه 
املعارض تقوي أواصر الروابط 

بني الشعوب وتساهم في تطوير 
العالقات بينها.

أثنى امللحق الثقافي للمملكة العربية السعودية 
عبداحملسن الشبانة على اجتماع املخترعني 

حتت سقف ورعاية النادي العلمي، الفتا الى انه 
يعد شيئا فريدا في العالم العربي كونه يؤدي إلى 

متازج املخترعني وتبادل اخلبرات فيما بينهم 
واطالع املخترعني على االختراعات األخرى.
وأشار الشبانة إلى أن السعودية تشارك في 
املعرض بتسعة مشاركني باختراعات منتقاة 

تستحق أن تشارك في املعرض، الفتا الى 
أن السعودية تعمل على رعاية املوهوبني من 

أبنائها وهذا يرجع إلى ما نصت عليه السياسة 
التعليمية التي حددت من ضمن أهدافها االهتمام 

باكتشاف املوهوبني ورعايتهم وإتاحة الفرص 
واإلمكانيات املختلفة لنمو مواهبهم.

قال السفير الروسي إلكسي 
سلوماتني ان هذا املعرض مهم جدا 

للتواصل والتقارب بني الشعوب 
مثمنا دور النادي العلمي في هذا 
املعرض الذي يجتمع حتت مظلته 

مخترعون من دول العالم معبرا عن 
سعادته مبشاركة املخترعني الروس. 

وأضاف السفير الروسي أن مثل 
هذه املعارض الدولية تنمي العالقات 

بني البالد وتساهم في تطويرها، 
مشيرا إلى أن روسيا متقدمة جدا 

تقنيا وتكنولوجيا، معبرا عن سعادته 
بهذا احلشد من املخترعني حتت 

سقف واحد. 
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ع�شرة من ظهر يوم اخلمي�ش 

املوافق 18 دي�شمرب 2014

وذلك مبقر وزارة التجارة وال�شناعة - قاعة )ب(

اجتماع اجلمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة املالية املنتهية في 31 مارس 2014

د.عبداللطيف البدر ود.عبدالرحيم ذياب مع فريقي كليتي الطب واآلداب خالل ختام املناظرة

فوز »طالبات اآلداب« ببطولة دوري املناظرات
آالء خليفة 

فاز فريق طالبات كلية اآلداب 
بنهائي بطولة دوري مناظرات 
الكويت باللغة  كليات جامعة 
اإلجنليزية بنسخته الثانية بعد 
تغلبه على فريق طالبات كلية 
الطب، حي����ث تناظر الفريقان 
ح����ول »إلزام تدري����س اللغة 
الفرنسية باملرحلة االبتدائية«، 
وكان الفريق الفائز فريق طالبات 
اآلداب ميثل وجهة نظر املواالة 
أما فري����ق طالبات كلية الطب 

فكان ميثل رأي املعارضة.
وأقيم ظهر أمس نهائي بطولة 
دوري مناظرات كليات جامعة 
الكوي����ت باللغ����ة اإلجنليزية 
بنسخته الثانية، حتت رعاية 
وحضور مدير جامعة الكويت 
البدر، وعميد  د.عبداللطي����ف 
ش����ؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب، كما حضر نهائي البطولة 
وفد أكادميي وطالبي من جامعة 

تايوان الوطنية. 
الكويت  وأكد مدير جامعة 
د.عبداللطيف البدر أن »اجلامعة 
بخي����ر، والطلب����ة الكويتيون 
نابغون، ومن املمكن أن يطوروا 
أنفسهم بشكل مستمر«، موضحا 
أن تعليم الطلبة أسس وثقافة 

احلوار واحترام الغير هو الهدف 
األساس����ي من تنظيم نش����اط 
دوري املناظرات بكليات جامعة 
الكويت، مشيرا إلى أن الشعوب 
ال تتطور وال تتقدم إال بعد أن 
النقاش  تسلك هذا املسلك في 
واحترام اآلخ����ر وعدم إقصاء 
رأيه. وذك����ر أن املناظرة تعلم 
الطلب����ة ومتكنهم من التحاور 
احلضاري وعدم التعدي على 
اآلخ����ر، واحملاورة ه����ي إقناع 

الغير برأيك مع احترام وجهات 
نظرهم، وهذا م����ا نرمي إليه، 
ومن املهم أن ميارس الطلبة ما 
تعلموه بدراستهم في حياتهم 
العملية وحياتهم الطبيعية كون 
ه����ذه الفترة هي مرحلة نضج 
وتكوين وتعلم بالنسبة للطلبة 
كما يجب أن ميارس الطلبة ما 
اليومية،  تعلموه في حياتهم 
ألن احلياة هي ممارس����ة بعد 

التعلم.

عدد من طلبة »الشريعة« خالل اعتصامهم أمام مكتب عميد الكلية

على خلفية رده على إحدى الطالبات حول حكم نكاح املتعة

طلبة »الشريعة« اعتصموا اعتراضاً على إيقاف الهجاري عن العمل

»تعلم من األفضل«: »نادي املعرفة 2014« يُختتم 14 اجلاري

ثامر السليم

تداعى عدد من طالب وطالبات 
كلية الشريعة لالعتصام صباح 
امس أم����ام مكتب عميد الكلية 
د.مبارك الهاجري اعتراضا على 
إيقاف مدرس الثقافة االسالمية 
الهجاري بعد أن ذكر  د.محمد 
حكم نكاح املتعة في رده على 
إجابات إحدى الطالبات، حيث 
مت ابالغ أس����تاذ املقرر بإيقافه 
رسميا واستبداله بآخر ليحل 
مكانه. الطالبات رفضن حضور 
احملاضرة تضامنا مع أس����تاذ 
املقرر واعلن عن اعتصام أمام 
مكتب عميد الكلية الذي لم يكن 
متواجدا اثناء اعتصام الطالب 
والطالب����ات، فيما ظهرت قاعة 
الطالبات  التدريس خالية من 
بعد تسليم املقرر ألستاذ آخر 
في موق����ف عبر فيه الطالبات 

عن رفضهن للقرار.
السياق، أصدرت  وفي هذا 
القوى الطالبية بيانا صحافيا 
للتضامن مع د.محمد الهجاري 

يقام يوم 14 اجلاري املؤمتر 
اخلتامي لفعاليات »نادي املعرفة 
2014« بتنظيم ش���ركة فيجور 
ايفنتس بشكل سنوي حتت عنوان 
»مؤمتر تعلم من األفضل« بفندق 
ومنتجع هيلتون الكويت، يتم 
تنظيم املؤمت���ر كحفل اختتامي 
ملجموعة من ابرز الدورات التدريبية 
وورش العمل التي اقامتها شركة 
فيجور إيفنتس لنخبة من أكبر 
الكاتبني واحملاضرين العامليني 
هذا الع���ام مثل احملاضر العاملي 
»روبني شارما«، و»لي كوكريل« 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
»ديزن���ي«، واملتحدث���ة العاملية 
ومؤلفة الكتاب األكثر مبيعا في 
العالم عن أسس الكتابة االحترافية 
في مجال األعمال »شيرلي تايلور« 
وغيره���م.  ميت���د املؤمتر على 
مدار اليوم، حيث وجهت الدعوة 
إل���ى ثمانية من أهم احملاضرين 
واملتحدثني ذوي اخلبرات الكبيرة 
في املج���االت العملية املختلفة 
ملناقشة قضايا متنوعة تواجهها 
الشركات بهدف تبادل اخلبرات 
املهنية خالل املؤمتر. يسلط كل 
من املتحدثني الرئيسيني الضوء 
على مختلف الكفاءات األساسية في 
عالم األعمال حيث يشارك د.سعد 

البراك � الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ILA � مبحاضرة شيقة عن »قيادة 
التغيير« ليتحدث عن كيفية تغيير 
جوهر العمل القيادي لدى كبار 
املس���ؤولني وإعادة بناء الهيكلة 
الذي ينطوي على تغيير احلالة 
العاطفية والفكرية والسلوكية 

للمجموعة.
تش���ارك ايضا ف���ي املؤمتر 
احملامية فاتن النقيب � املؤسسة 
والرئيس التنفيذي لشركة النقيب 
وش���ركاه وعضو مجلس إدارة 
اسيكو Acico للصناعات وعضو 
مجلس إدارة ش���ركة املس���اكن 
العقاري���ة املتحدة، ومن اجلدير 
بالذكر ان الس���يدة فاتن النقيب 
قد صنفت ضمن قائمة أقوى 100 
امرأة عربية حسب مجلة »ارابيان 
بيزنس« املتخصصة في عالم املال 
واألعم���ال، بعد ان حصلت على 
املركز ال� 94 عربيا واملركز ال� 11 

محليا.
خ���الل كلمتها ع���ن »أدوات 
النجاح املستدام«، تشارك فاتن 
النقي���ب حكاي���ة انخراطها في 
عالم األعم���ال التجارية الدولية 
كمحامية كويتية، والتحديات التي 
واجهتها كسيدة تسعى الحتالل 
مكانة ريادية في عالم يهيمن عليه 

الرجال. توظف فاتن النقيب قصة 
جناحاتها واخفاقاتها لتوضح لنا 

سر النجاح املستدام.
بأكثر من خمس���ة وعشرين 
عام���ا من اخلبرة، يلقي اس���تاذ 
هندسة النظم اإلدارية والصناعية 
ومؤسس واستشاري أول شركة 
GLC � البروفيسور طارق الدويسان 
� الضوء عل���ى اخلبرة ودورها 
الفعال في القيادة الرائدة، حيث 
يعقب الدويسان على أبرز محطات 
مسيرته املهنية عبر عالم اجلودة، 
مؤكدا على الدروس الرئيس���ة 

املستقاة وعوامل النجاح.
ويشارك ايضا فيل بيدفورد � 
مدير عام ورئيس حقوق االمتياز 
في معهد Referral Institute ليتحدث 
عن سلطة ش���بكة األعمال غير 
املستغلة ويوجه أصحاب األعمال 
الطموحني إلنشاء شبكة تواصل 
شخصية موحدة تضمن جناح 
األعمال ورغد احلياة ليميط فيل 
بيدفورد النقاب عن أسرار النجاح 

في العمل واحلياة معا.
»تبديد الغموض الذي يكتنف 
االبتكار« هو موضوع كلمة د.مهاب 
أنيس � مدير مركز IXL والعضو 
املنتدب لشركة Innovety واستاذ 
الهندس���ة باجلامعة األميركية 

في القاهرة � والذي يش���يد بأنه 
بغض النظر عن نوع العمل فإن 
االبتكار هو الوس���يلة الوحيدة 
للتط���ور والنمو كما س���يعرف 
أساليب االبتكار وأدواته وكيفية 
ربط األفكار وتوظفها للتوصل إلى 
مفهوم جتاري جديد مبتكر وقابل 
للتطبيق. كما يتحدث اخصائي أول 
إدارة مخاطر الشركات مبؤسسة 
 ENEC اإلمارات للطاقة النووية
في اإلم���ارات العربي���ة املتحدة 
مصطفى رمزي عن »إطار إدارة 
املخاط���ر ERM« واعتماد مفهوم 
إدارة املخاطر لبناء الفرص واملزايا 
التنافسية ملشاريع األعمال في 
املس���تقبل. كما يشرح تفاصيل 
كيفية توظيف األدوات والتقنيات 
لتقييم جدوى إطار إدارة املخاطر 

املؤسسية.
ويتناول مستشار إدارة األعمال 
ومدرب ريادة األعمال والسلوك 
التنظيمي فه���د الباقر موضوع 
بناء الشخصية واألساليب التي 
يقدم اإلنسان بها نفسه وأعماله، 
من خالل تعريفه االحترافي لذاته 
وسيرته، باالعتماد على أسلوب 
اإللقاء احملترف أمام اجلمهور من 
خالل كلمته حتت عنوان »الكنز 

الداخلي«.

والذي مت انهاء انتدابه بعد سؤال 
وجهته طالبة له عن زواج املتعة 
فأجاب وفق منهج أهل السنة 
واجلماعة وجاء في البيان: قال 
تعال����ى )إن اهلل يأمر بالعدل 
واإلحسان(، وقال ژ: »البينة 
على من ادعى واليمني على من 
انكر«. املادة 34 من الدستور: 
املتهم بريء حتى تثبت إدانته 
في محاكمة قانونية تؤمن له 
فيه����ا الضمان����ات الضرورية 
ملمارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء 

املتهم جسمانيا أو معنويا،
تابعنا بريبة شديدة اإلجراء 
الذي اتخذ بحق د.محمد الهجاري 
في كلية الشريعة والدراسات 
اإلس����المية بناء على شكوى 
مقدمة دون االستناد الى قرار 
جلنة حتقيق قانونية، وإننا إذ 
نؤكد رفضنا لهذا االجراء الذي 
في حال عدم وقفه ورفضه سوف 
يتكرر بحق زمالئنا الطلبة قبل 
األساتذة، وعليه نطالب مبا يلي: 
إلغاء قرار إنهاء ندب األس����تاذ 
د.محم����د الهجاري، عقد جلنة 
حتقي����ق قانوني����ة يراعى بها 
االستماع للمدعي واملدعى عليه 
مع النظر في ش����هادة الشهود 
والقرائن واألدلة، إيقاف صور 
التدخالت الطائفية والعنصرية 
التي تؤثر على قرارات اإلدارة 
اجلامعية. وإننا نؤكد أن مراعاة 
احلقوق والواجبات واحترام 
النظم واللوائح يحمي اجلميع 
ويوفر ضمانات تصون حقوق 
جميع شرائح اجلامعة الطالبية 

واألكادميية واإلدارية.

وليد العومي وسعود السهو خالل افتتاح اخليمة الثقافية

افتتح مدير إدارة الشؤون التعليمية في منطقة اجلهراء 
التعليمية وليد العومي خيمة الواحة الثقافية الثانية والتي 
نظمتها مدرسة الواحة املتوسطة خالل الفترة من 23 إلى 

27 نوفمبر املاضي بحضور موجه اخلدمة االجتماعية 
ركان العجمي.

وقال مدير املدرسة سعود السهو إن اقامة هذه اخليمة 
بهدف اقامة العديد من الندوات واالنشطة واملسابقات 
على مستوى مدارس املرحلة املتوسطة باملنطقة لرفع 

مستوى األداء العلمي للطلبة خاصة أن مثل تلك األنشطة 
يكون لها أثر نفسي وطيب لدى الطلبة.

محمود الموسوي  -  عادل الشنان

أعلن وكيل وزارة التربية 
الغيص عن  باإلنابة فه���د 
تشكيل فريق عمل لتجهيز 
األثاث املدرس���ي والكتب 
للعام الدراسي املقبل برئاسة 
مدي���رة إدارة التوري���دات 
واملخ���ازن وعضوية 109 
موظف���ني وموظف���ات في 

املراحل التعليمية الثالث.
وحدد الغيص مهام فرق 

العمل املصغرة املنبثقة من 
الفريق املشكل ومنها فريق 
عمل توصيف وترميز املواد، 
حيث حدد مهامه في توصيف 
املواد وصرفها وتوزيعات 
وإصدار التس���لم فيما بني 
ف���رق عم���ل توزيع  مهام 
كت���ب املراح���ل التعليمية 
الثالث مبراجعة امليزانيات 
الواردة من املناطق وحترير 
طلب���ات الصرف حس���ب 

املخصصات.

كما حدد مهام فريق عمل 
األث���اث والتجهيزات على 
احلاسب اآللي وتتمثل في 
إصدار اس���تمارات صرف 
احلاس���ب اآلل���ي لألث���اث 
والتجهيزات وتنفيذ طلبات 
صرف احلاسب اآللي لألثاث 
والتجهي���زات فيما أوضح 
مه���ام فريق عم���ل الكتب 
املدرس���ية على احلاس���ب 
اآللي وتتمث���ل في إصدار 
استمارات صرف احلاسب 

اآللي للكتب املدرسية وتنفيذ 
طلبات صرف احلاسب اآللي 

للكتب املدرسية.
ولفت إل���ى مهام الفرق 
املكلفة بتوزي���ع وصرف 
فعلي للمواد على مدارس 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة 
والثانوي���ة وتتمث���ل في 
التوزيعات الفعلية للمواد 
الفعل���ي للمواد  والصرف 
والتأكد من توقيع املدارس 

على استمارات الصرف.

فوزي املجدلي وضيدان العجمي في مقدمة احلضور خالل الندوة
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أعلن األمني العام لبرنامج 
إعادة هيكلة القوى العاملة 
التنفيذي للدولة  واجلهاز 
فوزي املجدلي عن التوصل 
بالتعاون مع وزارة التربية 
الى إنهاء مشكلة مشرفات 
التغذية الالتي مت تسريحهن 
وسيتم تش���غيلهن ضمن 
التربي���ة  وزارة  عق���ود 
األخرى كضابطات أمن في 
املدارس بواقع مش���رفتني 
ف���ي كل مدرس���ة وميكن 
مل���دارس وزارة التربية ان 
تستوعب كل االعداد حيث 
يبلغ عددهن 400 مشرفة 
تغذية مسرحات من مشروع 

وجبات االبتدائي.
وأش���ار املجدل���ي في 
تصري���ح صحاف���ي عقب 
ندوة إقامتها وزارة التربية 
بشأن طلبة الثانوي املتوقع 
بالتع���اون مع  تخرجه���م 
برنامج إعادة هيكلة القوى 
الى  العاملة صب���اح أمس 
ان اعادة تعيني املش���رفات 
قريبة جدا بعد االنتهاء من 
املخاطب���ات الروتينية مع 

اجلهات الرقابية في ديوان 
احملاسبة وجلنة املناقصات 
املركزية من الزام الشركات 
عبر عق���ود وزارة التربية 
بتوظيف مسرحات التغذية 
عبر العقود وصرف راتب 
250 دين���ارا له���ن، اضافة 
الى مبلغ الدعم من برنامج 
الهيكل���ة حس���ب املؤهل 
الدراسي ليصل الراتب الى 

قرابة 800 دينار.
من جانبه، أكد مدير إدارة 
العالق���ات العامة واإلعالم 
الترب���وي ضيدان العجمي 
على اهتمام الوزارة برعاية 
أبنائها الطالب وتوجيههم 

لتحقي�������ق طموح���اتهم 
وتطلعاته���م املس���تقبلية 
وإعدادهم ملواكبة احتياجات 
سوق العمل، الفتا إلى دور 
القطاع اخلاص في توفير 
فرص العم���ل التي حتظى 

بتشجيع ودعم حكومي.
وأشار العجمي إلى املزايا 
العاملون  التي يحظى بها 
في القطاع اخلاص املتمثلة 
التش���جيعية  في احلوافز 
والعالوات كدع���م العمالة 
إل���ى جانب دور  الوطنية 
القطاع اخلاص في تنمية 
وصق���ل خبرات الش���باب 
الكويتي العامل في مجاالت 
عدة في مؤسسات وشركات 
القطاع اخلاص. وعلى صعيد 
آخر، دشنت إدارة العالقات 
العام���ة واإلعالم التربوية 
مسابقة تربوية لسنة 2014م 
بحلة جديدة واكبت سبل 
التكنولوجيا احلديثة كونها 
مسابقة إلكترونية سمحت 
بزي���ادة عدد املش���اركني 
والفائزي���ن م���ن مختلف 
قطاع���ات وزارة التربي���ة 
ومكنت جميع العاملني من 

املشاركة فيها.

خالل ندوة أقامتها »التربية« بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة

املجدلي: تعيني 400 مشرفة تغذية 
من املسرّحات كضابطات أمن في املدارس

افتتاح خيمة الواحة الثقافية 
للمرحلة املتوسطة 

في اجلهراء

الغيص: فريق لتجهيز األثاث والكتب للعام الدراسي املقبل

املناع تشيد بإلغاء 
»الوزن النسبي« في »الثانوي«

أشادت رئيسة اجلمعية الكويتية للعمل 
الوطني بشرى املناع بقرار وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى إلغاء 

»النظام النسبي« في املرحلة الثانوية، 
مؤكدة ان من شأن هذا القرار ان يرفع 

عن كاهل الطلبة وأولياء األمور الكثير من 
املعاناة والقلق على مستقبلهم التعليمي، 
خصوصا مع ما يكتنف هذا النظام من 

الغموض واجلدل.
وأشارت املناع الى ان لديها الكثير من 

األفكار التي تأمل في طرحها على اللجنة 
املناط بها دراسة »النظام النسبي« ومبا 
ينعكس إيجابا على املستوى التعليمي 

بشكل عام.

البدر: الطلبة 
قادرون على تطوير 

أنفسهم باستمرار

مرمي الوتيد خالل جولتها في املعرض
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أكد وزير التربية ووزير 
التعلي���م العال���ي د.ب���در 
العيسى سعي الوزارة إلى 
العديد من املشاريع  تبني 
التعليمية الرائدة في حتديث 
التحتي���ة للمرافق  البنية 
التعليمية وتزويدها بأحدث 
التجهيزات التعليمية وإدخال 
تكنولوجيا التعليم املختلفة 
خللق بيئة تعليمية حديثة 
تواكب التطورات املتسارعة 
التي تشهدها تقنيات فصول 
الذكية والتعليم  املستقبل 

اإللكتروني بشكل عام.
جاء ذلك في كلمة للوزير 
العيس���ى ألقاها نيابة عنه 
وكيل التعليم العام د.خالد 
افتتاح  الرشيد خالل حفل 
الكويت  مؤمتر ومع���رض 
اخلامس لتكنولوجيا التعليم 

صباح أمس األول.
وق���ال الرش���يد إن هذا 
املؤمتر يأتي تزامنا مع البدء 
في انط���الق خطة التنمية 
الت���ي تتبناها  الطم���وح 
احلكومة املوقرة ومت إقرارها 
في مجلس األمة، مش���يرا 
أنه تقديرا منا ألهمية  إلى 
إشراك القطاع اخلاص ممثال 

في الش���ركات املتخصصة 
في بناء وجتهي���ز املرافق 
التعليمي���ة فق���د حرصنا 
على دعوة جميع الشركات 
الرائدة في هذا املجال ملنحها 
الفرصة إلب���راز إمكانياتها 
وقدراتها في املساهمة في 
تنفيذ املشاريع املستقبلية 
التي سيتم طرحها من قبل 
اجلهات التعليمية احلكومية 

املختلفة.
وأضاف الرشيد: سعدنا 
كثيرا باملشاركة اإليجابية 
التي حتققت في مش���اركة 
اكثر من 70 شركة ووكالة 
متخصص���ة ف���ي عرض 
منتجاته���ا وخدماتها في 
ه���ذا املعرض، الفت���ا الى 

انها مش���اركة تؤكد قدرة 
القطاع اخلاص  وجاهزية 
ف���ي القيام مبس���ؤولياته 
القطاع  في مشاركة ودعم 
احلكومي التعليمي لتطوير 
التحتي���ة للمرافق  البنية 

التعليمية.
من جانبها، أكدت وكيلة 
وزارة التربية مرمي الوتيد أن 
الوزارة ماضية قدما في تنفيذ 
مشاريع التعليم اإللكتروني 
التي بدأت تظهر فعليا في 
املدارس كالبوابة اإللكترونية 
والسبورة الذكية والشاشات 
والكاميرات، مشيرة الى أن 
معرض الكويت لتكنولوجيا 
التعليم فرصة لتطوير البيئة 

التعليمية في املدارس.
وأش���ارت الوتي���د إلى 
أن ط���الب وزارة التربي���ة 
كان له���م دور في املعرض 
من خ���الل عرض جتاربهم 
الرجيب  كمدرس���ة حم���د 
املركز األول  التي حقق���ت 
الروبوت على  في مسابقة 
املستوى اخلليجي ونحن 
فخ���ورون بهم وبإجنازهم 
املشرف وسيكون لهم ظهور 
إعالمي قريبا على شاش���ة 
القناة التربوية اضافة الى 

القنوات األخرى.

على هامش افتتاح مؤمتر ومعرض الكويت اخلامس لتكنولوجيا التعليم

الوتيد: »التربية« ماضية في تنفيذ »التعليم اإللكتروني« 
الرشيد: إشراك »اخلاص« في جتهيز املرافق التعليمية
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من صفات الرجولة 
عند اهلل الطهارة 
ظاهراً وباطناً وأن 

قلوبهم معلقة 
باملساجد

الدوسري: »بصائر« 
رسالة للناس 

بأسلوب دعوي 
وعصري

يقام خالل الفترة من 8 إلى 10 اجلاري في فندق الشيراتون

الصانع: مؤمتر »املرأة بني جتاذب الفكر واختيارات الذات« 
يؤكد على دور املرأة في املجتمع

التقني املتسارع واحتياجات 
العمرية  الفئات  املرأة وفق 

املختلفة.
 وأضاف أن »األوقاف« 
وضعت عدة أهداف ستعمل 
على حتقيقها من خالل إقامة 
مؤمتر التنمية األسرية الرابع 
والت���ي من بينه���ا حتديد 
اإلطار الثقافي واالجتماعي 
والفك���ري لصياغ���ة وعي 
املرأة مبا لها من حقوق وما 
عليها من واجبات، وإبراز 
الرؤية الواضحة لدور املرأة 
وتأثيرها وترسيخ إمكانياتها 
في تنمي���ة ورفعة الوطن، 
والوصول باملرأة للمشاركة 

الفاعل���ة في املجتمع ضمن 
وعي كامل وإدراك مبتطلبات 
املرحلة احلالي���ة والتقدم 
التقني املتسارع واحتياجات 

املرأة املختلفة.
إن  الصان���ع:  وق���ال   
استراتيجية وزارة األوقاف 
تهدف في إحدى غاياتها إلى 
تأدية ال���دور التكميلي مع 
مؤسس���ات الدولة األخرى 
مبا يتوافق مع مبدأ الشراكة 
املجتمعي���ة الت���ي تنم���ي 
مه���ارات وإمكانيات جميع 
أفراد املجتمع س���واء كانت 
للرجل أو املرأة وذلك لتعزيز 

دورهما داخل األسرة.

استراتيجيتها التي تهدف في 
مضمون بنودها الى التأكيد 
على أهمي���ة دور املرأة في 
حياة املجتمع على اعتبار 
املهمة في  الركي���زة  كونها 
تنمي���ة املجتمع إلى جانب 
الرؤية  الرجل، ولهذا تأتي 
الواضح���ة في إب���راز دور 
املرأة وتأثيرها في التنمية 
وترسيخ إمكانياتها وتعريفها 
بحقوقها وواجباتها لتفعيل 
دورها على مبدأ املساواة من 
أجل الوصول إلى مشاركتها 
الفاعلة في املجتمع، ضمن 
وعي كامل وإدراك مبتطلبات 
املرحلة احلالي���ة والتقدم 

العدل وزير  أعلن وزير 
األوقاف يعقوب الصانع أن 
وزارة األوقاف ستقيم مؤمتر 
التنمية األسرية الرابع حتت 
املرأة بني جتاذب  ش���عار» 
الفكر واختي���ارات الذات « 
خالل الفت���رة من 8 إلى 10 
ديسمبر اجلاري في فندق 
الشيراتون ومبشاركة نخبة 
م���ن املختصني في مختلف 
املجاالت التي تهم املرأة من 

داخل الكويت وخارجها.
 وق���ال الصان���ع ف���ي 
تصريح صحافي: إن وزارة 
األوقاف تقيم مؤمتر التنمية 
الرابع انطالقا من  األسرية 

يعقوب الصانع

خالل تدشني أولى محاضرات برنامج بصائر اإلعالمي الدعوي مبسجد راشد اخلياط

الفيلكاوي: ارتياد املقاهي والتسكع في األسواق ومالحقة 
النساء وغيرها من املعاصي ال تصنع الرجال

الفتا إلى أن هناك من فرط 
بالصالة والصيام والزكاة 
فهؤالء ايضا ليسوا رجاال 
بل الرجال هم الثابتون على 
احلق وهم وس���ط ال إفراط 

وال تفريط.

مواضيع تربوية واجتماعية 
شرعية 

من جانبه، اعرب رئيس 
برنامج بصائ���ر اإلعالمي 
الدعوي مبارك فهد الدوسري 
عن شكره وتقديره للجهة 
املنظمة وهي جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي � فرع صباح 
السالم جلنة الدعوة واإلرشاد 
بالتعاون مع وزارة األوقاف 
وقطاع املس���اجد على دعم 
تنظيم مثل هذه احملاضرة، 
كما تقدم بالشكر والعرفان 

للجه���ات الداعمة والراعية 
ملثل هذا العمل املبارك.

وقال ان فكرة البرنامج 
عمل محاض���رات من خالل 
اختيار عناوين ومواضيع 
مهمة تربوي���ة واجتماعية 
شرعية وإسقاطها على الواقع 
املعاصر وربطه���ا مبنهج 
الق���رآن والكرمي والس���نة 
النبوية، مبينا انه مت اختيار 
اسم بصائر من قوله تعالى 
)هذا بصائر للناس وهدى 
ورحمة لقوم يوقنون( سورة 
اجلاثية اآلية 20. ولذلك أردنا 
أن تك���ون بصائر ومعارف 
توجه للناس بأسلوب دعوي 
وعصري وجمع بني األصالة 
ف���ي الدعوة واملعاصرة في 
الوس���ائل، ولذلك مت عمل 
حمل���ة إعالمي���ة وإعالنية 
وجوائز للحضور ترغيبا 
حلض���ور اخلي���ر وتغيير 
املفاهيم وإرجاع الناس للحق 
والهدى واخلير من مكان له 
قدسية ومكانة عند املسلمني 

وهو املسجد.
وأضاف: هذه احملاضرة 
األولى ضمن سلسلة سنقوم 
بها بعدة عناوين ومواضيع 
نافع���ة ب���إذن اهلل في عدة 
مساجد، مشددا على انه يجب 
حمل ه���م الدعوة وعرضها 
على الناس بأسلوب حديث 
ومطور ويجب على الدعاة 
ن���ور اإلمي���ان أن  وحملة 
يعرضوا بضاعتهم بشكل 
متج���دد محافظ���ني عل���ى 
األصالة وعلى منهج سلفنا 
الصالح وبأسلوب إعالمي 
راق ومتجدد، ونحن أولى 
الدين مهما كلف  في خدمة 
من تكاليف. ولفت الدوسري 
إلى أننا نسعد بالتواصل مع 
من يرعى مثل هذه األعمال 
في املس���تقبل ونسأل اهلل 
اإلخالص والتوفيق والبركة 
والنجاح في عملنا هذا كما 
نقوم بالتواصل مع الناس 
من خالل حسابنا في وسائل 
التواصل االجتماعي تويتر 

.bsaer_q8@ وانستغرام

بل ان املساجد هي من تصنع 
الرجال وهذا معنى الرجولة 
عند اهلل فيجب على من أراد 
أن يتمتع بها أن يكون طاهر 
الظاهر والباطن، منوها الى 
ان الرجال عند اهلل يتصفون 
بالصدق م���ع اهلل ثابتون 
النبي  على احلق واتب���اع 
ژ واالقتداء بهديه وسيرته 
الراشدين  وسيرة اخللفاء 
املهديني والصحابة الكرام.

الى  الفيلكاوي  وأش���ار 
أن هناك م���ن عنده تنطع 
وخروج عن س���يرة النبي 
ژ وال هم لهم إال اخلروج 
على احل���كام ومن اتبعهم 
وطعنه���م بالعلماء وهمهم 
تقطيع ال���رؤوس والعنف 
تنطع���ا وتش���ددا، فهؤالء 
ليس���وا رجاال عن���د اهلل، 

أسامة أبوالسعود

شدد الداعية بدر بن علي 
الفيلكاوي على أهمية االقتداء 
بالنبي ژ والصحابة الكرام 
واتباع ما جاء في كتاب اهلل 
عّز وجل عن مفاهيم الرجولة 
احلقيقية الت���ي اقرها اهلل 
سبحانه وتعالى بني عباده، 
مبينا أن القرآن الكرمي أشار 
في أكثر م���ن موقع ملعاني 
العبارة  الرجولة بصحيح 
بوصفهم »رج���ال« وعليه 
الرجولة  يجب ان نع���رف 
مبفهومه���ا احلقيقي ال أن 
نختزلها في بعض املمارسات 
اخلاطئ���ة والت���ي ال متت 

للرجولة بصلة.
وجاء ذلك خالل تدشني 
أولى محاض���رات برنامج 
الدعوي  بصائر اإلعالم���ي 
الذي أقيم ام���س األول في 
مسجد راش���د اخلياط في 
ضاحية صباح السالم قطعة 
التي  12 ،وكانت احملاضرة 
ألقاها الش���يخ بدر بن علي 
الفيلكاوي بعنوان »مفهوم 
الرجولة في القرآن الكرمي« 
والتي حضرها جمع غفير 
من اجلمه���ور وأم املصلني 
في صالتي املغرب والعشاء 
خاللها الش���يخ فهد واصل 
املطيري. وقال الفيلكاوي إن 
من صفات الرجولة عند اهلل 
الطهارة ظاهرا وباطنا، كما أن 
من صفات الرجال أن قلوبهم 
معلق���ة في املس���اجد ألنها 
طاهرة ويرتادها الطاهرون، 
فالطهارة الظاهرة معروفة 
النجاس���ة  باالبتع���اد عن 
وغيرها أما الطهارة الباطنة 
وهي ذكر اهلل، فهم يطهرون 
انفسهم وقلوبهم من اآلثام 
والذنوب واملعاصي، موضحا 
أن من اتصف بهذه الصفات 
فهو قد فهم معنى الرجولة 

عند اهلل.
أم���ا ارتياد  وأض���اف: 
املقاهي والتسكع في األسواق 
ومالحقة النساء وغيرها من 
املعاصي فال تصنع الرجال 

)أحمد علي( تكرمي أحد الفائزين بالسحب  

جانب من احلضور

بدر بن علي الفيلكاوي

اإلدارة املركزية لإلحصاء أصدرت تقرير الرقم القياسي ألسعار املنتجني للربع الثاني من 2014

العقيل: مؤشر الرقم القياسي ألسعار املنتجني
يشكّل قاعدة بيانات تخدم أغراض تخطيط برامج التنمية

ارتف���اع للرقم  2013، لوحظ 
الربع  العام خالل  القياس���ي 
الثاني من سنة 2014 بنسبة 
2.04%، وس���جلت مجموعة 
الصناع���ات االس���تخراجية 
انخفاضا بنسبة 1.14%، وذلك 
نتيج���ة النخفاض أس���عار 
النفط«  مجموعة »استخراج 
بنسبة 1.21%، وسجلت مجموعة 
»الصناعات التحويلية« ارتفاعا 
بنس���بة 6.80% والن���اجت عن 
ارتفاع أسعار مجموعة »تكرير 
النف���ط« بنس���بة 7.65%، أما 
مجموعة املاء والكهرباء، فظلت 

أسعارها ثابتة.
وخالل مؤمت���ر صحافي 
لالعالن عن التقرير، اعتبرت 
مدير االدارة املركزية لإلحصاء 
مرمي العقيل ان مؤشر األرقام 
القياسية ألسعار املنتجني يعد 
وس���يلة إحصائية ضرورية 
لرسم السياسات االقتصادية 
واالجتماعية للدولة، على أسس 
علمية حيث يشكل مؤشر الرقم 
القياسي ألسعار املنتجني مع 
بقية مؤشرات األرقام القياسية 

لألسعار قاعدة بيانات احصائية 
مهمة تخدم اغراض تخطيط 
التنمي���ة االقتصادية  برامج 
واالجتماعي���ة، وتتي���ح هذه 
البيانات دراسة التغيرات في 

األسعار.
الوكيل  اعتب���رت  بدورها 
املساعد لقطاع العمل االحصائي 
منى الدعاس ان هذا املؤش���ر 
يع���د م���ن أولوي���ات اخلطة 
االستراتيجية للمركز اإلحصائي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
)2015 � 2020(، كما انه جزء 
من السعي نحو توفير تغطية 
كافي���ة لالقتصاد الوطني من 
خالل رصد ونش���ر أوس���ع 
للبيانات واملؤشرات احلديثة. 
مش���يرة الى ان املؤشر غطى 
200 سلعة مت تصنيفها وفق 
التصنيف الدولي للسلع، كما 
شمل 160 منشأة صناعية مثلت 
عينة املسح والتي أخذت من 
املسح الصناعي للمنشآت، وقد 
متت مقارنتها مع سلة السلع 
وحجم العينة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

2013. وحول املقارنة بني الربع 
الثاني Q2 والربع االول Q1 من 
التقرير  س���نة 2014.  ولفت 
الى أن مجموعتي »استخراج 
النفط« و»تكرير النفط« لهما 
تأثير مباش���ر على الصناعة 
االس���تخراجية والتحويلية 
التوالي نظرا ألهميتهما  على 
النسبية داخل سلة السلع، أما 
مجموعة املاء والكهرباء، فظلت 
أسعارها ثابتة. وباملقارنة مع 
الرقم القياسي ألسعار املنتجني 
خالل الربع الثاني من س���نة 

رندى مرعي 

بلغ الرقم القياسي ألسعار 
املنتج���ني للرب���ع الثاني من 
السنة احلالية 134.80، مسجال 
انخفاضا بنسبة 0.81% مقارنة 
مع الربع األول من سنة 2014، 
ومقارنة مع الفترة نفس���ها ، 
سجل الرقم القياسي ملجموعة 
»الصناعات االس���تخراجية« 
ارتفاعا بنس���بة 0.65% وذلك 
ناجت عن ارتفاع أسعار النفط 
اخلام بنسبة 0.72%، أما فيما 
يخ���ص أس���عار الصناعات 
التحويلية فقد سجلت انخفاضا 
بنسبة 2.91%، نتيجة النخفاض 
أسعار مجموعة »تكرير النفط« 

بنسبة %3.98.
جاء ذلك في تقرير أصدرته 
اإلدارة املركزي���ة لإلحص���اء، 
موضح���ا التغيرات احلاصلة 
في أسعار املنتجني بني الربعني 
الثاني )Q2( واألول )Q1( من 
س���نة 2014 وأيضا التغيرات 
السنوية بني الربع الثاني لسنة 
2014 ونظيره من السنة السابقة 

مرمي العقيل ومنى الدعاس خالل املؤمتر الصحافي          )أسامه أبوعطية(

والبدء بالتنفيذ، كما يتم تناول 
أهم عوامل النجاح في الدورات 
السابقة للتأكيد عليها واحلرص 
عل����ى األخذ به����ا والعمل على 
تطويرها، والكشف عن بعض 

السلبيات ليتم تداركها.
وعن نظام االختبارات قال 
الطويل: انه نظرا للعدد الكبير 
للطالب والطالب����ات ومراعاة 
لتخفيف االنتظار فقد مت ترشيح 
60 جلنة حتكيم منها 30 جلنة 
للطلبة ومثلها للطالبات، مشيرا 
إلى أنه مت اختيارهم بعناية من 
املشايخ والداعيات املختصني في 
الكرمي، موضحا  القرآن  مجال 
ان التحكي����م يت����م وفق نظام 
آل����ي حديث، كما يت����م اصدار 
الش����هادة للطالب فور انتهائه 

من اختباره.
وأش����ار ال����ى أن االختبار 
يشمل منهج احلفظ والتجويد 
واملراجعة، ولن يكون هناك أي 
تعديل على األح����زاب املقررة 
على الطال����ب أو الطالبة أثناء 
انعقاد جلان االختبار، مضيفا 
أن الطالب )أو الطالبة( الذي ال 

مبشاركة 18 ألف طالب وطالبة من جميع احملافظات

الطويل: اختبارات مراكز حتفيظ القرآن
 في 10 يناير املقبل باملسجد الكبير

يلتزم باحلضور في اليوم احملدد 
له أو ال يحم����ل بطاقة اختبار 
ال يحق له دخول االختبار إال 
بكتاب رس����مي من قبل املركز 
التابع له يب����ني فيه العذر في 
تخلفه عن موعده، مشيرا إلى 
أنه يتم اختب����ار طلبة مراكز 
الش����اطبي وحف����ص والقارئ 
الصغي����ر، كل مركز في اليوم 

احملدد حملافظته.

أسامة أبوالسعود

أعل����ن مدير إدارة ش����ؤون 
الكرمي بوزارة األوقاف  القرآن 
أحمد الطويل أن اإلدارة بصدد 
اإلعداد والتجهيز لالختبارات 
النهائية لطالب وطالبات حلقات 
الكرمي  القرآن  ومراكز حتفيظ 
التابعة لإلدارة جميع احملافظات 
للدورة الشتوية 2014/63 والتي 
ستقام في الفترة من 10 إلى 25 
يناير املقبل من الساعة ال� 3 حتى 
7ال� مساء، ويشارك فيها نحو 
18 ألف طالب وطالبة. وستقام 
املراكز في  االختبارات جلميع 
مسجد الدولة الكبير، فيما عدا 
مركز علي صباح الس����الم )أم 
الهيمان( فتقام اختبارات طلبته 

في مسجد الضاحية.
الطويل في تصريح  وقال 
صحافي: إنه يتم اآلن االجتماع 
باملراقبني ورؤس����اء األقس����ام 
العاملة باالختبارات  واللجان 
لبحث أه����م األم����ور املتعلقة 
بالتصفيات النهائية والعمل على 
أحمد الطويلاإلعداد والتنظيم وتوزيع املهام 

اختبارات الدورة الشتوية حللقات البنات 
خالل الفترة من 7 إلى 21 اجلاري

أعلنت مراقبة حلقات البنات بإدارة شؤون 
الق����رآن الكرمي في وزارة األوقاف اس����تعدادها 
النطالق االختبارات النهائية للدورة الشتوية 
63 والتي ستقام في مسجد الدولة في الفترة من 
7 ديسمبر حتى 21 ديسمبر، وسيشارك في هذه 
االختبارات ما يقارب 7000 حافظة موزعني بني 27 

مركزا قرآنيا ومركز أون الين وحلقات مساجد، 
أما عن آلية االختبارات فصرحت الدهيشي بأنه 
مت تش����كيل 36 جلنة مت اختيارهن بعناية من 
مشرفات ومحفظات ذوات كفاءة. واجلدير بالذكر 
ان االختبارات تتم وفق نظام آلي حديث ومتطور 

عن طريق برنامج خاص باحلاسب اآللي.

جمعية احملافظة على القرآن الكرمي
 في ضيافة حلقات البنات

استضافت مراقبة حلقات حتفيظ البنات في 
إدارة شؤون القرآن الكرمي في وزارة األوقاف خلود 
الدهيشي وفدا نسائيا من جمعية احملافظة على 
القرآن الكرمي في اململكة األردنية الهاشمية متمثال 
مبديرة فرع عمان النسائي رنا القيسي ورئيسة 
اللجنة اإلدارية باجلمعية س���مية طقش ونائبة 
اللجنة اإلدارية زاهرة نافع. وأكدت الدهيشي أن 
هذه االس���تضافة جاءت لتعزيز االتفاقية املبرمة 
بني وزارة األوقاف وجمعية احملافظة على القرآن 
الكرمي في اململكة االردنية الهاشمية والتي تهدف 
إلى تبادل اخلبرات في مجال القرآن الكرمي وعلومه 
وتفعيل التعاون في مجال أنشطة التدريب وتنمية 
القدرات واملهارات لالرتقاء بالعمل القرآني علميا 
وتعليميا. وأضافت ان االس���تضافة كانت خالل 
الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر 2014 ، وتضمنت 
برامج عديدة من خالل ورش عمل تقييم أقس���ام 
مراقبة حلقات البن���ات ودورة تدريبية بعنوان 
»اجلودة الشاملة في املراكز القرآنية« قدمتها رنا 

القيسي لرئيسات املراكز ورئيسات الفرق ملدة 3 
أيام متتالية في الهيئة اخليرية االسالمية العاملية، 
حيث كانت محاور الدورة عن مفهوم اجلودة في 
املنظور االسالمي ودور القيادي في اجناح إدارة 
اجلودة الش���املة وآليه توثي���ق وتطبيق أنظمة 
اجلودة وخدمة العمالء. وأشارت الى أن املراقبة 
وضعت برنامجا منوعا على هامش االس���تضافة 
للوفد، منها زيارة املسجد الكبير واملركز العلمي 
وجولة في معالم الكوي���ت وكذلك زيارة املراكز 
القرآنية لالطالع عل���ى عملية التحفيظ ملختلف 
احللقات منها حلقة املبادئ في مركز فاطمة الوقيان 
وحلقة اخلتمة للجاليات في مركز عبداهلل املبارك 

وختاما مركز أون الين للتحفيظ عن بعد.
اجلدير بالذك���ر أن وفد جمعية احملافظة على 
الق���رآن الكرمي أثنوا على جه���ود مراقبة حلقات 
البنات من خالل اطالعهم على آلية ونظام العمل 
املتبع في االقس���ام واملراكز وشكروا هذه اجلهود 

املباركة في خدمة القرآن الكرمي وأهله.

خلود الدهيشي مستقبلة الوفد النسائي األردني

سفير النيجر اطلع على جتربة بيت الزكاة
في العمل اخليري واإلنساني

استقبل بيت الزكاة في مقره الرئيسي بجنوب 
السرة س���فير جمهورية النيجر لدى الكويت 
عبدو بوبكر، وكان في استقباله لدى وصوله 
نائب املدير العام للم���وارد واإلعالم في بيت 
الزكاة محمد العتيبي وعبداهلل احليدر ومدير 

إدارة النشاط اخلارجي عادل اجلري.
وكش���ف العتيبي لس���عادة السفير اآللية 
املتبعة في البيت، وكيفية دعم املشاريع اخليرية 
واإلنسانية واإلغاثية وتنظيمها خارج الكويت، 
وما مت إجنازه في هذا املجال، مما كان له األثر 
الواضح في االرتقاء بأحوال املس���تفيدين في 

العديد من دول العالم. كما قام مدير إدارة النشاط 
اخلارج���ي عادل اجلري باس���تعراض جتربة 
بيت الزكاة في العمل اخليري خارج الكويت، 

واإلجراءات التنظيمية في دعم املشاريع.
وفي اخلتام عبر السفير عن شكره وتقديره 
للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة 
فريضة الزكاة وخدمة العمل اخليري واإلنساني 
في البلدان اإلسالمية، آمال أن يستمر دعم البيت 
للمشاريع اإلنسانية والتنموية في جمهورية 
النيجر، كما عبر عن ش���كره للبيت على كرم 

الضيافة وحسن االستقبال.

السفير عبدو بوبكر مع محمد العتيبي وعبداهلل احليدر وعادل اجلري
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الدوسري: ال توجد قيود أمنية أو سياسية 
متنع استقدام العمالة الكمبودية املاهرة

بشرى شعبان ـ كريم طارق

أعلن املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة 
جمال الدوسري عقب اجتماعه مع وزير العمل 
والتدريب املهني امللحق برئيس الوزراء في مملكة 
كمبوديا اوكتا عثمان حس����ن والوفد املرافق له 
والذي يزور الكويت حاليا لبحث سبل تطبيق 
مذكرة التفاهم والتي وقعت خالل زيارة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الس����ابق الشيخ ناصر 
احملم����د عام 2009 وتفعيل امل����ادة 8 واخلاصة 
بتشكيل فريق عمل للتعاون وتفعيل سبل استقدام 

العمالة الكمبودية.
وأكد الدوسري انه ال يوجد لدى الكويت اي 
عوائق أو قيود أمنية أو سياسية متنع استقدام 
العمالة الكمبودية املدربة واملاهرة للمس����اهمة 
في حتقيق خطط التنمية لدى الكويت، مشيرا 
إلى ان الكويت ليس لديها أي عمالة من مملكة 
كمبوديا، مبينا للوزير الضيف ان شروط استقدام 
العمالة ميسرة ونعتبر الرسوم املفروضة يسيرة 

ومتاحة.

وبني للوفد أيضا ان املعني باس����تقدام هذه 
العمالة هم أصحاب االعمال والشركات اخلاصة 
واملمثلون في غرفة جت����ارة وصناعة الكويت 
وليس اجلانب احلكوم����ي، الفتا الى ان الهيئة 
العامة للقوى العاملة ستساهم بتطبيق بنود 
مذكرة التفاهم وخاصة املادة 8 منها والتي تعنى 
بتسهيل استقدام العمالة الكمبودية، وذلك في إطار 

التعاون وفريق العمل املشكل لهذه املذكرة.
ومن جانبه، ش����كر وزير العمل والتدريب 
املهني في مملكة كمبوديا مدير عام الهيئة العامة 
للقوى العاملة واجلهات ذات الصلة على التعاون 
والتجاوب الكبير وتوضيح كل املسائل املتعلقة 
مبساهمة العمالة الكمبودية في املشاركة في تنفيذ 
خطط التنمية للكويت عبر عمالة ماهرة ومجربة 
ومتتلك الكفاءة املطلوبة، متمنيا دوام التعاون 
وحتقيق الغرض من هذه الزيارة، حضر اللقاء 
الى جانب الدوس����ري كل من نائب املدير العام 
لالستقدام واالستخدام احمد املوسى ونائب املدير 
العام حلماية القوى العامة بدرية املكيمي باإلضافة 

الى سفير مملكة كمبوديا لدى الكويت.

جمال الدوسري خالل لقائه مع وزير العمل الكمبودي والوفد املرافق له

خالل لقائه مع وزير العمل الكمبودي والوفد املرافق له

معاجلة اي مش���كلة تواجه 
العم���ل مباش���رة ودون اي 

تأخير. 
وكش���ف عن قيام القطاع 
بوضع خطة عم���ل متكاملة 
لتطوير العمل في جميع ادارات 
العمل الى جانب وجود جلنة 
تعمل على تبسيط وتسهيل 
االجراءات عل���ى املراجعني، 
مبينا انه ف���ور االنتهاء من 
اخلطة وخ���الل فترة زمنية 
قريبة سوف يتم االعالن عنها 
الى جانب االعالن عن ضوابط 
وشروط استقدام العمالة من 

اخلارج جلميع القطاعات.

البرنامج اآللي في إدارات العمل عالج جميع املشكالت

املوسى لـ »األنباء«: خطة متكاملة لتطوير 
وتسهيل العمل في قطاع استقدام العمالة

بشرى شعبان ـ كريم طارق 

أكد نائب املدير العام لقطاع 
االستقدام واالستخدام في هيئة 
القوى العاملة احمد املوسى 
ان النظام اآللي اجلديد الذي 
اعتمدته الهيئة عالج الكثير 
من املشاكل والسلبيات التي 
كانت تواجه ادارات العمل في 

املاضي.
وقال املوسى في تصريح ل� 
»األنباء«: ال توجد اي مشكلة 
حاليا في البرنامج اآللي، ولم 
تتلق الهيئة اي شكاوى بشأن 
احمد املوسى ميكنة اخلدمات، مشددا على 

التي  املهرجانات السنوية 
األدباء  تس����تقطب مئ����ات 

واملفكرين واملثقفني.

الكوي���ت   - Working Links
جاء لرفع مستوى وتطوير 
أداء املوظف الكويتي ملواكبة 
التط���ور الس���ريع ف���ي هذا 
املجال، كما اعلن السعدي عن 
استعداد الشركة لتقدمي دورات 
متخصصة ومعتمدة لتدريب 

املدربني وتهيئتهم للعمل.

عبدالعزيز البابطني شخصية العام الثقافية

»Working Links Kuwait« أقامت 
دورة تدريبية ملوظفي الشؤون

اختار مهرجان املبدعني 
السنوي األديب عبدالعزيز 
البابطني رئيس أمناء جائزة 
العام(  البابطني )شخصية 
الثقافي����ة واألدبي����ة لعام 
2014 وذلك تقديرا جلهوده 
في دع����م مس����يرة الثقافة 
واألدب ف����ي الوطن العربي 
والعالم وإلسهاماته العربية 
والعاملية في تعزيز الثقافية 
والفكر وحرصه على تنمية 
اإلبداع الثقافي واألدبي محليا 
وعربي����ا وعامليا، باإلضافة 
الى ما يبذله من جهود من 
خ����الل مؤسس����ة البابطني 
للشعر العربي حيث يضم 

كريم طارق

 Working Links أقامت شركة
Kuwait دورة تدريبية ملدة 4 أيام 
ملوظفي مراكز تنمية املجتمع 
بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وقد ش���هدت الدورة 
العديد  تدريب املوظفني على 
من املهارات اخلاصة بالتنمية 
البشرية والتدريب والتواصل 

إلقامة عالقات فعالة.
املدير  من جانبه، أش���ار 
العام لش���ركة املجد العاملية 
د.عيس���ى الس���عدي الى ان 
مساهمة الشركة تأتي بهدف 
الش���راكة االجتماعي���ة بني 
القطاعني احلكومي واخلاص، 
الى جانب حرص الشركة على 
رفع مستوى األداء املهني في 
اجلهات احلكومية، مش���يرا 
ال���ى ان التعاون مع ش���ركة 

فواز الشمري يقدم درع التكرمي لعبدالعزيز البابطني

عدد من املشاركني في الدورة

الصالح خالل فعاليات اليوم العاملي للمعاقني: رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة واجب على املجتمع

املطيري: »الشؤون« تولي اهتماماً خاصاً بـ»ذوي اإلعاقة«

د.مطر املطيري وماجد الصالح يكرمان الشيخة أنيسة الصباح د.مطر املطيري متوسطا املشاركني في االحتفال باليوم العاملي للمعاقني 

وفرق متخصصة انطالقا 
العميق بقيمة  من االميان 
اإلنسان، مشيرا ان مشكلة 
االعاقة هي مشكلتنا جميعا 
وليس فقط مشكلة املعاق 
وعلين����ا ايجاد الوس����ائل 
التي تعينه على التحصيل 
واملش����اركة ورعايته حق 
له وواج����ب على املجتمع 
انطالقا مما دعا اليه ديننا 

احلنيف.
وأش����ار الصالح الى ان 
األشخاص من ذوي اإلعاقة 
يتمتع����ون باهتمام خاص 
حتت مظلة قانون املعاق 
رق����م 8 لس����نة 2010 الذي 
اقره مجلس األمة بش����أن 
حقوق االش����خاص ذوي 
االعاق����ة، ليكفل لهم حياة 
كرمية ف����ي املجتمع، الفتا 
الى ان وزارة الشؤون ممثلة 
في ادارة رعاية املعاقني لم 
تأل جهدا في تقدمي افضل 
النفس����ية  انواع اخلدمات 

واالجتماعي����ة والصحية 
واملعيش����ية لذوي اإلعاقة 
من خالل تدريبهم وتأهيلهم 
الدمج املجتمعي  وحتقيق 
لهم وفق قدراتهم الذهنية 

والبدنية.
وفي سياق متصل، اكدت 
الشيخة انيسة سالم الصباح 
ان فئة املعاقني تس����تحق 
املزيد م����ن االهتمام من كل 
شرائح املجتمع ومؤسسات 
الدولة املختلفة، الفتة الى ان 
االعاقة ليس بالضرورة ان 
تكون وراثية امنا قد تأتي 
نتيجة حادث مروري لذلك 
الفئة  علينا االهتمام بتلك 
الرعاية  وتقديهم كل سبل 
واالهتمام، مشيرة الى ان هذه 
املشاركة تعد مساهمة رائعة 
ولو بالقدر اليسير إلسعاد 
ه����ذه الفئة الغالية، معربة 
عن بالغ سعادتها باملشاركة 
في احتفاالت الكويت باليوم 

العاملي للمعاق.

وزيرة الشؤون االجتماعية 
هند الصبيح، متوجها بأسمى 
آيات التبريكات لتلك الفئة، 
وجزيل الشكر والتقدير لكل 
من س����اهم في اسعاد ذوي 
االعاقة ورسم البهجة على 

وجوههم.
من جانبه، اعرب مدير 
ادارة رعاية املعاقني ماجد 
الصالح عن سعادته البالغة 
باملش����اركة ف����ي االحتفال 
بالي����وم العاملي للمعاقني، 
وهو اليوم الذي خصصته 
االمم املتحدة لتحتفل فيه 
دول العال����م باألبناء ذوي 
االعاق����ة بجمي����ع فئاتهم 
تعزيزا ملكانتهم وتدعيما 
له����م كش����ريحة هامة من 
النس����يج املجتمعي، الفتا 
الى ان االعاقة قضية ذات 
ابعاد تربوية واجتماعية 
ونفسية وإنسانية مختلفة، 
مبين����ا ان التعام����ل معها 
يستلزم جهود ومؤسسات 

كريم طارق 

الوكيل املس����اعد  أك����د 
للرعاية االجتماعية باإلنابة 
في وزارة الشؤون د.مطر 
املطيري ان فعاليات اليوم 
العاملي للمعاقني تنطلق في 
الذي  ظل االهتمام اخلاص 
توليه »الشؤون« بتلك الفئة، 
الفعاليات  ان  الى  مش����يرا 
تنطلق بدءا من اليوم »امس« 

وتستمر ملدة اسبوع.
وأضاف خ����الل انطالق 
الس����نوي  فعاليات احلفل 
العاملي  الي����وم  مبناس����بة 
العربي  للمعاقني والي����وم 
لألشخاص من ذوي اإلعاقة 
2014 صب����اح ام����س على 
مسرح مجمع دور الرعاية 
االجتماعية في الصليبخات 
ان اليوم االول شهد عرض 
اوبريت خاص مبش����اركة 
مجموعة من املعاقني حتت 
اشراف ادارة املعاقني وبرعاية 

أنيسة الصباح: 
فئة املعاقني 

تستحق االهتمام 
من كل شرائح 

املجتمع 
ومؤسسات 

الدولة

»الشؤون«: فرق عمل ميدانية لرصد مخالفات العمل اخليري
ش����كلت جلنة متابعة 
امليداني للعمل  النش����اط 
اخليري في الكويت فريقي 
عم����ل ميداني����ني لرصد 
املخالفات ف����ي محافظات 
الب����الد واالتف����اق عل����ى 
أسس وقواعد تنظيم عمل 
اإلشراف واملتابعة امليدانية 

لنشاط العمل اخليري.
جاء ذلك خالل االجتماع 
اخلام����س للجنة املتابعة 
التي يرأسها وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
عبداحملس����ن املطي����ري 
الوكيل املساعد  بحضور 
للتنمية االجتماعية باإلنابة 
عل����ي الروم����ي والوكيل 
املساعد للشؤون القانونية 

د.زكي السليمي وممثلني 
ع����ن وزارة اخلارجي����ة 
والداخلية واإلعالم وبنك 
الكويت املركزي ووزارة 
التجارة ووزارة األوقاف 
إضافة إلى ممثلني عن قطاع 
القوى  التعاون وهيئ����ة 

العاملة.
وقال بيان وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل امس 
ان اللجنة أوكلت ألعضاء 
القي����ام بتنفيذ  الفريقني 
اجلوالت امليدانية واسعة 
النطاق لرص����د ومتابعة 
وإزالة أية مخالفات تتعلق 
بالعمل اخلي����ري خاصة 
التبرعات  مخالفة جم����ع 
بأنواعه����ا دون احلصول 

على ترخيص رسمي من 
الوزارة وكذلك احلصول 
على ترخيص من اي جهة 
رسمية في بعض احلاالت 

التي تتطلب ذلك.
وي����رأس فري����ق عمل 
احملافظ����ات األول مدي����ر 
إدارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات احمد الصانع اذ 
يختص برصد املخالفات 
العاصمة  في محافظ����ات 
وحولي ومبارك الكبير فيما 
يختص فريق العمل الثاني 
الذي يرأس����ه مدير إدارة 
اجلمعيات األهلية ناصر 
العمار مبحافظات األحمدي 

واجلهراء والفروانية.
امله����ام املوكلة  وم����ن 

للفريقني متابعة مدى التزام 
العمل اخليري  مؤسسات 
بالقوانني والقرارات املنظمة 
للعمل اخلي����ري بالبالد 
والتعامل م����ع املخالفني 

منها.
كما تق����وم فرق العمل 
مبتابعة ورصد اي إعالنات 
مرئي����ة أو مق����روءة أو 
مسموعة وكذلك اإلعالنات 
التي تبث من خالل وسائل 
التواصل االجتماعي والتي 
تطلب التبرع من اجلمهور 
واحملسنني الكرام للتعامل 
معه����ا واتخاذ م����ا يلزم 

بشأنها.
وتقوم كذل����ك برصد 
ومتابع����ة قي����ام البعض 

بتشغيل وافدين في جمع 
التبرعات مم����ن هم على 
كفال����ة الغي����ر فضال عن 
تنفي����ذ جميع التوصيات 
الصادرة عن جلنة متابعة 
العمل امليداني فيما يتعلق 

مبهام فرق العمل.
اللجنة خالل  وناقشت 
اجتماعه���ا امس موضوع 
التنس���يق املش���ترك بني 
اجله���ات املعنية وتفعيل 
األدوار املناطة بهم كل فيما 
ما يخص عمله بالتوصل 
إلى اتفاق حول األس���س 
اتباعها  الواجب  والقواعد 
بتنظي���م عمل اإلش���راف 
واملتابعة امليدانية لنشاط 

العمل اخليري بالكويت.

منيرة املطوع تقدم درعا تكرميية لهند الصبيحهند الصبيح ومنيرة املطوع خالل افتتاح مهرجان الفنون اخلاصة اخلامس  )أحمد علي(

خالل افتتاح مهرجان الفنون اخلاصة اخلامس الذي نظمته اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني

الصبيح: إستراتيجية لتطوير العمل واخلدمات في هيئة املعاقني
املهرجان ال���ذي يتزامن مع 
انطالق احتف���االت الكويت 
باليوم العاملي واليوم العربي 

لألشخاص ذوي االعاقة.
وبينت ان رعاية املعاقني 
ف���ي اجلوانب الفنية ال تقل 
أهمي���ة ل���دى احلكومة عن 
رعاي���ة جمي���ع مطالبه���م 
املختلفة واملتنوعة، مشيرة 
الى ان الكويت س���باقة في 
االهتمام بذوي االعاقة بشهادة 
العالم كله وفي شتى املجاالت 
التعليمية والعالجية، وكذلك 
دمجهم في املجتمع ومنحهم 
احلقوق الكاملة في االهتمام 

والرعاية.
بدورها، أكدت نائب رئيس 
اجلمعي���ة مني���رة املطوع 
حرص اجلمعية على تشجيع 
الفنون إلعطاء األبناء املعاقني 
الوسائل  للتعبير مبختلف 
عن مشاعرهم وأحاسيسهم 
وترجمتها عن طريق الفنون 
املختلفة ولتعريف املجتمع 
مبواهب وقدرات ذوي االعاقة 
ودمجهم في احلياة االجتماعية 

والثقافية واالقتصادية.
وأش���ارت املطوع الى ان 
مهرجان الفنون اخلاصة هذا 

العام يأتي مواكبة الحتفاالت 
الكوي���ت بتك���رمي صاحب 
السمو األمير من قبل األمم 
املتح���دة ومنحه لقب »قائد 
العمل اإلنس���اني«، وتزامنا 
مع احتفال اجلمعية بذكرى 
مرور 20 عاما من انضمامها 
الدولية   »VSA« الى منظمة
للفن���ون واإلعاق���ة واليوم 
العامل���ي للمعاق���ني واليوم 

العاملي للتطوع.
نش���أة  واس���تعرضت 
 VSA وتأس���يس منظم���ة
والبرامج التي تقدمها والتي 
تضم 80 دولة حول العالم، 
باالضافة الى مشاركة الكويت 
في برامج ومشروعات املنظمة 
املتنوعة والتي تقام في أنحاء 
العالم، موضحة  عديدة من 
املهرجان اخلامس يضم  ان 
ورش عمل متنوعة في شتى 
املجاالت، وطلبت من احلكومة 
توفير مقر يسمح للمعاقني 
مبزاول���ة فنه���م وع���رض 

إبداعاتهم.
وفي نهاية احلفل قدمت 
املط���وع باس���م اجلمعي���ة 
درعا تكرميي���ة الى وزيرة 

الشؤون.

وأشادت بدور جمعيات 
النفع العام واملجتمع املدني 
في تنمية قدرات ذوي االعاقة 
أنواعه���ا، ومبا  مبختل���ف 
شاهدته في معرض الفنون 
إبداع���ات للمعاقني في  من 
شتى أنواع األعمال الفنية، 
وتوجهت بالشكر جلمعية 
رعاية املعاقني وجميع اجلهات 
املش���اركة في هذا املهرجان 
اإلبداعية، متمنية ان تكون 
وزارة الش���ؤون راعية ملثل 
هذه املهرجانات التي تعرض 
منتجات األش���خاص ذوي 
االعاقة، معبرة عن سرورها 
افتتاح هذا  باملش���اركة في 

بشرى شعبان

الش���ؤون  أكدت وزيرة 
االجتماعي���ة ووزير الدولة 
لشؤون للتخطيط والتنمية 
هند الصبيح ان االشخاص 
ذوي االعاق���ة مقبلون على 
مرحلة من اإلجنازات، السيما 
بعد مصادقة مجلس الوزراء 
على املجلس األعلى للمعاقني 
وهناك استراتيجية بتطوير 
العمل واخلدمات بعد اجتماع 

املجلس األعلى.
وبين���ت الصبي���ح في 
تصريح صحافي على هامش 
الفنون  افتت���اح مهرج���ان 
اخلاصة اخلامس الذي نظمته 
اجلمعي���ة الكويتية لرعاية 
املعاقني ان حتديث البيانات 
اخلاصة باملعاقني طبيعي، 
وهو أمر البد منه، واي مال 
يصرف البد ان تتم حتديث 
بيانات املستفيدين كل 3 او 
4 سنوات الن هناك أمورا قد 
تتغير، مثال حاالت والوفاة او 
تغيير نسبة االعاقة او عنوان 
السكن، وسوف تتم ميكنة 
امللف���ات ويصبح التحديث 

آليا.

جانب من أنشطة ذوي اإلعاقة في املعرض

املطوع: 
»رعاية املعاقني« 

حريصة على االهتمام 
بالفنون لتشجيع 

ذوي اإلعاقة 
على التعبير 
عما بداخلهم
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

943
67459
357

92671
98

7316
675

1698
98

1852943
5421768

96425
9652

854
2534
3127

32
426

136
698
94

846
179

53
59

93672
4286

أفقياً:

عمودياً:

ليلى مراد
قد

سعاد
جنوى

املتسامح
ابتسم
متاثل

متناسبات
حشود

شراء
عذاب

كلم
األبرص

مخطوطة
أثر

يافع
شهاب
جنوم

ألم
سعد
جمع

ابتسام
ربيع
حليم

السحاب

أين تأسست إمبراطورية 
»أالنكا« ومن كان »آخر« 

ملوكها؟
٭ تأسست امبراطورية »أالنكا« 
في أميركا نحو سنة 1200 وكان 
مركزها بيرو وقد استمرت نحو 
3 قرون وحققت ازدهارا كبيرا 
في البن��اء والقوة واحلضارة 
وكان آخر ملوكها االمبراطور 
»أوتا والبا« )1500�1533( الذي 
حارب اباه وانتصر عليه وتسلم 
احلكم وكان الفاحت االس��باني 
فرنسيسكو بيزار وقد وصل 
الى هناك ومعه جيش طويل من 
دون س��الح اعالنا عن رغبته 
في السالم ولكن بيزارو فتك 
باجليش وأسر امللك الذي حاول 
مواطنوه افتداءه بالذهب وكل 
ما فعله بيزارو بعد ان حصل 
على كميات هائلة من الذهب هو 
استبدال حكم االعدام من احلرق 

للموت بواسطة الشنق.

ما أقدم جمهورية في 
العالم؟

٭ اقدم جمهورية في العالم هي 
جمهورية سان مارينو التي تقع 
في ايطاليا بالقرب من الساحل 
االدرياتيك��ي بني فلورنس��ا 
ورميني وتبلغ مساحتها نحو 
23.8 مي��ال مربع��ا وتعتم��د 
الس��ياحة  اقتصاداته��ا على 
النبي��ذ وبعض  واس��تخراج 
اليدوية وتأسست  الصناعات 
في القرن الثاني عش��ر ولها 
برملان مكون م��ن 60 عضوا 

ينتخب كل 5 سنوات.

من أول امرأة فازت 
بجائزة نوبل؟

٭ أول ام��رأة ف��ازت بجائزة 
الس��ويدية  االديبة  نوبل هي 
سلمى الغرلوف )1940-1858( 
وقد منحت جائزة نوبل لآلداب 
لس��نة 1909 عن كتابها قصة 

»غوستابرلنيغ«.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  السدرةـ  وقت، 2ـ  مخـ  سمل، 3ـ  
خميلةـ  رسما، 4ـ  اهـ  او، 5ـ  ليالته 
ـ ســـلم، 6 ـ دل ـ مرن )معكوسة( 
ـ متد )معكوسة(، 7 ـ يتواضع، 8 
ـ همـــى ـ غالب، 9 ـ ال ـ د د د، 10 ـ 

نبيل شعيل.

عموديًا:
1ـ  اخلالدية، 2ـ  تليهم )معكوسة(ـ  أب، 3 
ـ سمي ـ يلهو )معكوسة(، 4 ـ دخل ـ أنام 
5 ـ ترضى، 6 ـ عمها )معكوسة( ـ دع، 7 ـ 
سرو ـ غدي، 8 ـ سمو )معكوسة( ـ سد ـ 

أدل، 9 ـ قلم ـ لم، 10 ـ املتنبي.

حل عينك .. عينك

1 ـ فيلـــم كويتي قصير ـ زمـــن، 2 ـ دماغ ـ قلع 
العني، 3 ـ شـــجيرة كثيفة ـ لونا، 4 ـ للتوجع ـ 
للعطف، 5ـ  أمســـياتهـ  حيا، 6ـ  أرشـــدـ  عكس 
قاس )معكوسة(ـ  تبسط )معكوسة(، 7ـ  عكس 
يغتر، 8ـ  أمطرـ  منتصر، 9ـ  للتعريفـ  متشابهة، 

10 ـ مطرب كويتي.

1ـ  منطقة كويتية، 2ـ  تتبعهم )معكوسة(ـ  والد، 
3ـ  أقتلي بالســـمـ  يعبث )معكوسة(، 4ـ  ولجـ  
أغفو، 5ـ  عكس تغضب، 6ـ  من أقاربها )معكوسة( 
ـ اترك، 7 ـ من األشـــجار ـ عكس أمسي، 8 ـ علو 
)معكوسة(ـ  فاصلـ  أرشد، 9ـ  للكتابةـ  للجزم، 

10 ـ شاعر عباسي.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
بيونسي

حل كلمة السر:
أنغام

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مطربة مصرية 
من 5 أحرف

قددارميليل
نيافعامكعء
سشموجنخلذا
عهـسمجغطمار

ااعلمرودبش
دبداعثطولم

نجويااةشثس
مصربالاحات
المتسامحمب

تابسانتمتا
عيبرماستبا

باحسلاميلح

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
ما من مرض آخر استطاع 
ان يحدث ضجة في االوساط 
العلمي��ة، وان يخلق نوعا من 
الهلع بني الناس كشلل االطفال، 
والواقع ان اخلوف الذي يتسبب 
فيه هذا املرض ال يعتبر شيئا 
امام نسبة االضرار التي يحدثها 

في اجلسد املصاب.
فهو قد يحدث بعض االحيان 
آفة سرعان ما تزول اال انه وفي 
كثير من االحيان يترك اثارا قد 

ال متحى طوال العمر.
يتسبب النوع املعروف من 
الشلل باملرض ليوم او يومني - 
يترافق ذلك مع الصداع واحلمى 
وجفاف في احلنجرة باالضافة 
الى اضطراب في املعدة - دون 

اي ظهور للشلل.
وقد ش��خص االطباء مائة 
حال��ة تظه��ر عن��د االصابة 

بعوارض الشلل:
ومن احلاالت املائة نصفهم 
يش��في متاما 30% متوسطو 
احلال��ة، 14% لديه��م عوارض 
الشلل احلقيقي و6% ميوتون، 
كم��ا ان هن��اك توقعا الصابة 
الطفل بالش��لل خالل سنواته 
العشرين األولى وينشأ الشلل 
بس��بب 3 ڤيروسات مختلفة 
والڤيروس الذي يصيب اجلسم 
هو صغير جدا لدرجة انه ميكنه 
اختراق االقنعة التي توضع على 
االنف وهو يعيش في اخللية 
احلية، وعندما يدخل الى اجلسم 
ينتقل الى االعص��اب ثم الى 
الدم ليصل الى احلبل الشوكي 
فالدماغ ثم يب��دأ بالتكاثر في 

خاليا مادة احلبل الشوكي.
وعندما تنتفخ هذه اخلاليا 
العصبي��ة ومت��رض تتوقف 
العض��الت الت��ي توجهها عن 
احلرك��ة وهذا يعني ش��للها، 
وفي حالة شفاء هذه االعصاب 
تع��ود العضالت ال��ى عملها 
االعتيادي، ولكن اذا ماتت هذه، 
ماتت اخلاليا العصبية بسبب 
الڤيروس، وهذا يعني ان اخلاليا 
العضلية املتصلة بهذه االعصاب 

تشل نهائيا ولألبد.
وهناك ان��واع مختلفة من 
الشلل حسب اجلزء اجلسدي 
املصاب، فهناك الشلل النخاعي 
الذي يض��رب االعصاب في 
احلبل الشوكي، وهناك الشلل 
البصلي الذي يصيب جزءا من 
الدماغ ويؤدي الى شل عضالت 
التنفس، وهن��اك آمال كثيرة 
اليوم في القضاء على التهديد 

الذي ميثله الشلل.

ما هو شلل االطفال؟

ناصر محمود:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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Nermin-alhoti@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

elzuabi@gmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

ريم الوقيان

محمد الزعبي

قبل أن نخوض في قضيتنا البد أن نكشف عن شخصية 
بطلها »بوخالد«، هو سعادة السفير الشيخ على خالد 

اجلابر الصباح سفير الكويت بجمهورية ايطاليا، بدأت 
القصة بقضية وطن وكيفية غرس ثقافتها في دول العالم، 

تلك هي كانت رسالة »بوخالد« منذ أن وضع قدميه على 
أراضي إيطاليا وهو ينسق وينفذ من أجل ترسيخ ثقافة 

عروس اخلليج في مهد الثقافة العاملية، وبالفعل كانت 
خطواته ثابتة ومميزة ولها صدى ثقافي قبل أن تكون 
سياسية في األرجاء العاملية، لن نقوم بتعدد ما قام به 

ألن كل ما نفذ وثق إعالميا وعامليا »عساك على القوة يا 
بوخالد«. 

ولكن بعض النفوس التي ميتلكها احلسد واحلقد على 
شخوص معنية أو غير معنية لم تهدأ لهذا التطوير 

والتقدم ولم تفكر في كلمة وطن فقط، ما يهمها االنتقام 
على حساب الوطن، هذا ما حدث في األسبوع املاضي 
بعدما افتتح ركن التراث الشعبي الكويتي الذي أقامته 

سفارة الكويت في جمهورية ايطاليا بالتعاون مع مطار 

روما الدولي وبلدية روما ضمن فعاليات االكسبو، ولقي 
صدى ثقافيا عامليا، تلك النفوس لم يرق لها ما حدث 

من انبهار عاملي بتراثنا الشعبي، ومبعني اصح ان تلك 
النفوس لم تنظر بعني الوحدة الوطنية بينما أتت أياديها 

بالتخريب من أجل أجندات خاصة بها لتخرج لنا بلقطات 
تصويرية بعدما قامت بتشويه مجسمات حتمل الزي 
الشعبي الكويتي وتشوه به ومن ثم تقوم بتصويره 

معلقة عليه باالستهزاء مبا حتمله املجسمات من أخطاء، 
وتتساءل: أين املنظمون من تلك األخطاء؟ انتشر املقطع 

عبر الوسائل اإللكترونية وبسرعة البرق وجدنا ضربة من 
ايد حديدية كان صاحبها السفير الشيخ علي اخلالد عندما 

قام بإبالغ السلطات اإليطالية بهذا الشأن، مطالبا إياهم 
مبعرفة من قام بتخريب وتشويه املعرض مصاحبا معه 

مستنداته التي تثبت كيف كان الشكل الصحيح للمعرض 
في يوم االفتتاح، وقام بعرضها على كل من األجهزة 

االعالمية واألمنية، ومن هنا بدأ البحث وأصبح األمر ال 
يقتصر فقط على الكويت، بل أصبح األمر أمنيا وعامليا 

ألنه تخريب مبشروع عاملي دولي وأمني، وامللف مازال 
مفتوحا ولن يطول ألن األجهزة األمنية مبطار ايطاليا 

لديها كاميرات وسوف يتم إلقاء القبض على من قام بهذا 
اجلرم، ومثل ما قالوا باألمثال »غلطة الشاطر بألف«.

قضيتنا ال تعني هدم شخوص محددة وال إبراز أناس 
معنيني لوطنيتهم، بل محورنا األساسي هو إلى متى 

تقوم صراعاتنا الشخصية على حساب الوطن؟! إلى متى 
التضارب وتكون فاجعتنا في املجتمع؟! إلى متى أحداثنا 

األساسية هي حساباتنا الشخصية ومحاورنا الثانوية 
هي الكويت؟! لكن ما نقول إال »اهلل يكثر من أمثالك يا 

بوخالد«.
٭ مسك اخلتام: »ان الكويت هي وطننا اخلالد، ومهمة 

احلفاظ على أمنها واستقرارها ورخائها مهمة تاريخية، 
قام بها األجداد، ونحن اليوم نتحمل املسؤولية عنها، 

فهي الوجود الثابت لنا، نضع مصلحتها فوق مصلحة أي 
مصلحة« )من أقوال والدنا صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، حفظه اهلل.

العالم كله يخطط عبر الدول والشعوب ويضع خطط 
استراتيجية وتكتيكية سواء آنية أم مستقبلية، 

الدول لديها اخلطط اخلمسية والعشرية بل وحتى 
اخلمسينية، ناس تفكر وتنجز وحتدد وتقرر بنفس 

الوقت، دول مساحاتها شاسعة دول عدد سكانها كبير 
جدا دول مواردها محدودة ولكنها تفكر وتخطط 

وتنجز، شعوب تركن خالفاتها جانبا وتعمل، شعوب 
ال تعرف القيل والقال وال احلسد، شعوب نظرتهم 

مستقبلية وشعوب يعملون بكافة املجاالت من فراش 
إلى أعلى املناصب وبنفس الروح وبنفس اإلصرار 

والفخر ألنهم يعلنون أن واحدهم مكمل لآلخر.

>>>
حتلطم حسد شهادات أي كالم من بقاالت بعض 
الدول ما نبي دوام نبي كله عطل خريج جغرافيا 

يصبح مديرا ماليا وخريج صيدلة يعني في العدل 
وخريج محاسبة يعني مديرا لقطاع هندسي وهلم 

جرى، ال خطة مستقبلية صراعات يومية على منو 
الصح ومنو الغلط، شباب ال وظيفة لهم ومديرون 
خدمتهم اكرر خدمتهم فقط اكثر من 40 سنة، على 

املباني مشاكل على املالعب مشاكل على الطرق 
مشاكل على التعليم مشاكل على الصحة مشاكل 

بالنهاية نحن اتفقنا على أال نتفق.. كل ربعنا يبون 
يصيرون دكاترة وكلهم يبون مديرين إذن نستورد 

موظفني من اخلارج

>>>
٭ من الفرية: ال حكومة تستطيع أن تعدل ما بداخلنا 
وال مجلس أمة، علينا مراجعة انفسنا أوال ونسأل: 

ماذا قدمنا لوطننا؟ 

من اجلميل حقا أن نرى تهافت الشباب نحو ميدان 
الثقافة واألدب ومحاولة ترك بصمات لهم على أبوابه 

وشق طريقهم في طريقه الطويلة، والتي تتطلب جلدا 
وإبداعا وإنتاجا ميأل الفراغ الروائي الرصني ويحفز 

املجتمع في الوقت نفسه على االتخاذ من القراءة املنتظمة 
سبيال للتزود باملعرفة والعلوم املختلفة.

كثرت في الفترة األخيرة الروايات القصصية احمللية 
واإلصدارات املكتبية لكثير من الشباب، وبزيارة خاطفة 

ملعرض الكتاب الذي اختتم أعماله منذ أيام كان يتبني 
للزائر مدى التوسع الكبير للمؤلفات الروائية واخلواطر 

الشخصية، وباإلجمال فإن أغلب هذه التي تسمى »روايات« 
ما هي في احلقيقة إال تقييد ملجريات احلياة اليومية ليس 

إال، وقد صيغت بلهجة عامية رديئة، وافتقدت متانة العبارة 
وعمق الرواية والهدف املراد إيصاله للقارئ في النهاية، 

فضال عن احتواء بعضها على ما يثير الغرائز ويحفز 
الشهوات بصورة فجة تخلو من الذوق.

مع شديد األسف، فإن »التصنيف« في األعوام األخيرة 
قد أضحى هدفا بحد ذاته وليس وسيلة يتوصل بها 

إلى غاية ما، فغاية مراد البعض أن يطرح في املكتبات 
والتجمعات الثقافية مجموعة من الترهات والسخافات 

التي يسميها مؤلفا أو رواية ويذيل بها اسمه طلبا 
للشهرة ومسايرة ملوجة الهجوم على الثقافة واألدب، وال 
يقيم وزنا بعد ذلك للنقد الالذع الذي يصيبه ويصيب ما 
أسماه »رواية«، وال يعير اهتماما للفضيحة التي تكشف 

عن ضحالة فكره وضعف لغته وقلة شأن موضوعه 
وتسلله إلى ميدان الثقافة واألدب، وهما بريئان منه ومن 

هم على شاكلته.
قيل قدميا: »من ألّف فقد استهدف«، يعني أصبح هدفا 
للنقد والرد عليه من أبناء عصره وأهل فنه الذي كتب 

فيه، ولذا كان كثير من العلماء واألدباء مع جاللة قدرهم 
وسعة علومهم يتجنبون التصنيف كونهم يرون أنفسهم 
أقل شأنا من الكتابة أو إضافة ما هو جديد، أما الطارئون 

على موائد األدب والثقافة فيرون أن ما يخطونه بأيديهم 
يعد »رواية« رصينة تستحق طوابير املعجبني ورمبا 

طوابير الهازئني للظفر بتوقيعه على ما اقترفت أنامله.
العجلة في التصنيف قبل استكمال أدواته ومتطلباته، 

قد يردي موهبة املرء -إن كان ميلك حقيقة املوهبة- قبل 
أن تنضج ثمرتها، ويعجل باخليبة قبل الفرح بالثناء، 

وال أرتاب البتة في أن أيا من هؤالء الطارئني على مجال 
الرواية لم يكلف نفسه أبدا ويعرض ما كتب على أحد 

املثقفني والروائيني الثقالء - قبل أن يقترف جرم طباعتها 
- حتى يسمع رأيه أو يأخذ بنصيحته، وأعجب من 

هؤالء الطارئني املكتبات التي ارتضت أن تلوث سمعتها 
باحتضانها تلك »الروايات« الهابطة والتي هي مبنزلة 
األدخنة السوداء في األجواء النقية! وإلى اهلل تعالى 

املشتكى.
فيا موت زر إن احلياة ذميمة 

ويا نفس جدي إن دهرك هازل

رايتك بيضة... 
يا بوخالد

الناس وين واحنا وين..

األدخنة السوداء 
في معرض 
الكتاب

محلك سر

رمييات

كلم

جميل جدا شعور الود واحلب بني أفراد العائلة 
الواحدة والتكافل بني أبنائها في السراء والضراء 

ومن كرب الدنيا وكوارثها وهم كاجلسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعت له بقية األعضاء بالسهر 

واحلمى، من صور هذا احلب اجلميل التعاون 
والتكافل بني أفراد األسرة الواحدة ووقوفهم بجانب 
بعضهم البعض في احملن واحلاجات وااللتفات حول 

بعضهم في ظروف احلياة القاسية خاصة عندما 
يتعرض أي من أفراد هذه العائلة ألمر مفاجئ جند 

اجلميع يهب لنجدته  ومساعدته.
إن التكافل األسري يبدأ من األسرة الصغيرة، 

حيث التماسك بني أفرادها وحب اإلخوان واألخوات 
لوالديهم ومن ثم يتطور هذا التكافل فيشمل األقارب 

بشتي الدرجات وصوال إلى األسرة الكبيرة ثم إلى 
املجتمع الذي يستظل به اجلميع ويبدو به التكافل 

االجتماعي في أبهى صوره.
ما أروع التكافل األسري ويا محاله فهو »روعة 
احلياة« وصمام األمن واالستقرار واحملبة ونبذ 

اخلالف بني العائلة الواحدة التي تربطها أواصر الدم 
والرحم والقربى.

دعوة من القلب لكل القبائل والعوائل والطوائف 
واألسر الكويتية الكرمية مهما كان حجمها الى 

املزيد من التآلف والتراحم وترجمة صور التكافل 
االجتماعي واألسري العائلي بني أبنائها وحثهم 

على الوقوف صفا واحدا للتغلب على كل املشكالت 
واخلالفات وهذا األمر ينعكس إيجابا على املجتمع 
الكويتي العام الذي يشهد له العالم جميعا مبثاليته 

في تطبيق التكافل االجتماعي بني أفراده.

ما أصعب أن يكون املوت ندا، فهو القريب منا، ذلك 
اللغز واحلق اإللهي الذي ال بد أن يجربه اجلميع ألنه 

حق على اجلميع، يختار كل يوم بل كل حلظة أشخاصا 
من مختلف الفئات واألجناس، من مختلف األعمار. 

هكذا هي احلياة القاسية بطبيعتها، تفاجئك دائما 
بأخبارها وتقلباتها وأهوائها.. لكن سماع خبر فقد 

عزيز يبقى األصعب، ونبقى في حالة ذهول، لكن املوت 
حق.. واعظ.. صعب، واهلل يصطفي من يريد من عباده.

ما أصعب أن تقتلع زهرة في مرحلة نضوجها وبدء 
عطائها، ما أصعب أن تفارق من اعتدت على رؤيته 
مبتسما دائما، األمل في محياه وحياء اإلميان بني 

عينيه.
أحمد يوسف.. ذلك القريب من اجلميع، الصديق الشاب 
الذي ال تعرف له عدوا وال تنكر له تسامحا في عالقته 

األخوية وطيب سجاياه وقربه من القلوب ببشاشته 
ودماثة خلقه وحسن تربيته.

وإن كان املوت قد غيبك جسدا فإن لك في النفوس 
مكانا، وستبقى مثال ملن عرفك وخبرك بطموحك وأدبك 

وشهادة اخلير مبناقبك اخليرة، وتربيتك الرائعة على 
أيدي والدين لهما الكثير من األثر الطيب في اآلخرين 
فكيف بك وبإخوانك، فالعم أبو مهند، صبره اهلل، والد 
للجميع وناصح للخير دائما، لم يبخل على من عرفه 
من قريب أو بعيد بتقدمي املشورة ويد العون، وكنت 
خير تلميذ خلير معلم وأب، بارا بوالديك اللذين كانا 

يريان فيك أمال جميال، يشاركانك مشاريعك وأفكارك 
كصديقني لك، طموحك كان كبيرا وآمالك باحلياة 
واسعة، وثقتك بالنجاح وجهودك للمعرفة وحب 

االطالع غير محدودة، سائلني اهلل تعالى لك الرضا 
واملغفرة والرحمة أنك كنت من الصاحلني، وأن يتغمدك 

بواسع جناته، ولوالديك واخوانك وأهلك وأصدقائك 
الصبر والسلوان.

)وإنا هلل وإنا إليه راجعون(.

إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن، وال نقول إال ما 
يرضي ربنا، وإنا لفراقك حملزونون، وداعا يا زميلي 

العزيز، فقد امتأل القلب باحلزن واألسى لفراقك، 
عسى اهلل أن يجمعنا بك في مستقر رحمته مع 

النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
لقد كانت بداية معرفتي بالزميل املغفور له بإذن اهلل 
تعالى التشابه الكبير بيني وبينه في االسم، وكانت 

ابتسامته، التي ال تغادره، تعلو وتبدو نواجزه، وهذا 
ما زاد من ارتباطي به، باإلضافة إلى متتعه برجاحة 

عقل  تضيف إلى عمره عمرا ثانيا.
أذكره باخلير دائما، وكثيرا ما كان يأتي الى اجلريدة 
ومعه طبق حلوى او متر، وبسؤاله عن مناسبة ذلك 

كان يقول، رحمة اهلل عليه: هذا أعطانيه الوالد و 
أحببت مشاركتكم فيه.

ان دماثة خلقه التي حباه اهلل إياها جعلته يأسر 
القلوب، ويترك بصمة من الصعب على من يعرفه 

ولو للمرة األولى أن ينساه، لقد كتب اهلل له القبول 
في األرض.

وأخيرا، إلى لقاء في جنات عرضها السموات 
واألرض، بإذن اهلل تعالى.

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

دالي محمد الخمسان

يوسف غانم

أحمد يوسف

التكافل األسري 
روعة احلياة

أحمد
 القريب دائماً

وإنا لفراقك 
حملزونون

انتظارات

من القلب

رأي

zaben_900@hotmail.com
زبن حمد البذال

في اآلونة األخيرة، نالحظ في صحفنا احمللية ازدياد 
اعداد الصفحات املختصة بقضايا األمن واحملاكم، وذلك 

يرجع الى زيادة معدالت اجلرمية بأنواعها املختلفة، 
ومنها خاصة ، واالهم عمليات تهريب املخدرات 

واملسكرات الى البالد، ولوال يقظة رجال االمن ألصبح 
مجتمعنا وشبابنا في وضع ال يحسد عليه، فهل من 
املعقول أن كل يوم تكون هناك قضية تهريب او بيع 

للمخدرات واملسكرات من قبل اشخاص عدة على 
مختلف جنسياتهم؟ أال يعرف هؤالء األشخاص ومن 

يبعث بهم ان البلد محكوم وبه اجهزة امنية بكل 
انواعها وعلى مستوى رفيع من اخلبرة والتدريب؟ إذا 

كانوا يقرون بهذا األمر إذن ما الذي يدفعهم للقيام بهذه 
االمور طاملا ان مصيرهم في النهاية القبض عليهم؟ 

اعتقد ان املشكلة ال تقف عند هذا احلد وجميعنا يقر 
ويعترف ويثني على الدور الذي تقوم به األجهزة 

االمنية بكل قطاعاتها ودورها امللموس واحملسوس 
من خالل ما نراه من  وسائل االعالم في الضبطيات 

والضربات الكبيرة لتجار السموم من قبل االدراة 
العامة للمخدرات واالدراة العامة للجمارك اللتني دائما 

ما يكون هناك تنسيق بينهما يسفر عن مجهودات 
كبيرة يشكرون عليها، ولعل آخرها هي عملية ضبطية 

لبنان، وعلى الرغم من يقظة رجال األمن إال ان هناك 
أشخاصا يتمكنون من إدخال سمومهم وبيعها على 

الشباب لتدميرهم، وال نستبعد ان يكون وراء هؤالء 
املروجني واملهربني عصابات، وامنا حكومات معادية 

لنا، وال شك ان هذا االمر يعد كالغزو املدمر ، وآثاره 
وعواقبه على األشخاص وعلى مجتمعنا وخيمة ، إال أن 

الغرابة في املوضوع اننا نالحظ ان العملية في ازدياد 
ومستمرة، ولم تتوقف او تقل، وما االجراء القانوني 

الذي يأتي بعد القبض على هؤالء املجرمني وبعد ان يتم 
التحقيق معهم وحتويلهم الى احملكمة؟ وجميعنا يعرف 
ان عقوبة مهربي ومروجي املخدرات هي االعدام شنقا، 
ولكن هذه العقوبة منذ متى لم نرها ومت تنفيذها وعلى 

أي شخص، وهل بالفعل مت اعدام هؤالء االشخاص؟ 
لو ان كل هذا مت بالفعل، وكل شخص يتم القبض 

عليه متلبسا اعدم ملا شاهدنا ازدياد جرائم االشخاص 
الذين يتم القبض عليهم، عندما يحولون الى احملاكم 

يتم توكيل محامني لهم بأموال طائلة وضخمة، وكثير 
من احملامني املختصني في مثل هذه االمور اصبحت 

عندهم اخلبرة واالساليب املتعددة في القدرة على 
تغيير حكم االعدام او السجن املؤبد الى براءة، وتخيلوا 

معي وركزوا ليس فقط من حتفيف العقوبة وامنا من 
اعدام الى براءة، يعني ان الفرق شاسع، شخص مت 

القبض عليه متلبسا واعترف في التحقيقات بأنه هرب 
او باع املخدرات كيف يحصل على حكم البراءة؟! احلل 
سهل ومعروف وهو عملية اثبات للمحكمة ان اجراءات 

الضبط باطلة وغير قانونية بسبب ان رجال املباحث لم 
يكن عندهم اذن بالتفتيش او انهم تعسفوا في تطبيق 
القانون او ان املواد املضبوطة مع هذا الشخص كانت 
من اجل التعاطي الشخصي وليست للبيع وغيرها من 

احلجج واالساليب التي ال تعد وال حتصى والتي من 
خاللها يتم اخراج املجرمني من السجون حتى يعودوا 

الى بالدهم ويرجعوا مرة اخرى الينا مبخدراتهم 
وبسمومهم وهذا ما جعل اعدادهم تتزايد بسبب بعض 
الضعف في فقرات القانون الذي ساعدهم على ارتكاب 

مثل هذه اجلرائم، لذلك نتمنى على احلكومة التي ال 
شك انها تريد القضاء على مثل هذه الظاهرة واآلفة 
اخلطيرة التي اصبحت تنخر في املجتمع ان يضعوا 
وينشئوا جلنة حكومية مركزية على مستوى رفيع 

يجتمع فيها رجال القانون وكبار القيادات االمنية 
للتنسيق فيما بينهم ومحاولة تغيير وتعديل بعض 

القوانني القدمية التي يعمل بها منذ زمن طويل لتواكب 
االوضاع احلالية، اضافة الى عدم التسويف والتطويل 

في احكام االعدام من حكم عليهم باالعدام في آخر 
درجات التقاضي، يجب ان يتم تنفيذه عليهم بأسرع 
وقت ممكن امام الناس حتى يرتدع بعض من تسول 

لهم انفسهم القيام مبثل هذه اجلرائم وننتهي من هذه 
املشكلة التي اصبحت تؤرق وتقلق اجلميع، حفظ اهلل 

بلدنا وشبابنا من كل سوء.

املخدرات 
والقانون

كلمات
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وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس على مشروع قانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة املالية 2015/2014 في مداولتيه األولى والثانية.

كما وافق املجلس على ستة تقارير للجنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية بشأن مشاريع قوانني متعلقة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات عربية 

وإسالمية والتوصيات املرفقة بشأنها وذلك في املداولتني األولى والثانية وأحالها الى احلكومة.

وقد دعا نواب في مجلس األمة الى تخصيص األندية الرياضية وتغيير آلية التصويت في انتخابات األندية واالحتادات الرياضية باعتماد نظام الصوت الواحد، مشيرين الى 

ان الرياضة أصبحت صناعة وليست مجرد هواية.  وأوضح بعض النواب خالل مناقشة املجلس في جلسته التكميلية امس للوضع الرياضي في البالد، ان تخصيص األندية 

الرياضية يهدف الى االرتقاء بها ورفع املستوى الرياضي ومنافسة األندية الرياضية في الدول األخرى.

كما أقر املجلس طلبا نيابيا بتشكيل جلنة برملانية مؤقتة للشباب والرياضة، وذلك في ختام مناقشته لألوضاع الرياضية في البالد واستيضاح سياسة احلكومة بشأنها، 

وانتخب املجلس 5 أعضاء لعضوية اللجنة هم: راكان النصف وعبداهلل املعيوف وعودة الرويعي وحمدان العازمي ود.عبداهلل الطريجي.  وانتقل املجلس الى مناقشة وضع 

سوق الكويت لألوراق املالية الستيضاح سياسة احلكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وذلك بناء على طلب مقدم من عدد من النواب.. والى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان -  بدر السهيل

11 توصية إلصالح أوضاع سوق املال
الثال���ث ل���م يص���ل، وأجنزنا 
12.8% فهل ميكن ان ننفذ باقي 

اخلطة؟
٭ عبداهلل التميمي: ما أش���ار 
اليه صالح عاشور تطرقت له 
الكاتبة  بتصريح بخص���وص 
اجلزائرية التي دخلت الكويت 
وسط استقبال حافل من مسؤولي 
الكوي���ت متجد في طاغية ممن 

استباح الكويت.
اليوم  ٭ د.عبداحلميد دشتي: 
نقف وقف���ة إج���الل واحترام 
للوزيرة الصبيح التي قدمت لنا 
شيئا جيدا، لدينا جهاز متابعة 
األداء احلكومي واألمانة العامة 
للتخطيط والوزيرة الصبيح أتوا 
بشيء يحقق املصلحة املنشودة، 
لكن املفروض اولوية االولويات 
وهي ركي���زة االقتصاد، يجب 
ان تكون هن���اك جلنة برملانية 
مختص���ة وتكون م���ن ضمن 
جلنة االولويات تكون مختصة 
مبراقبة ومتابعة اخلطة وبرنامج 
العمل، وتتاب���ع نظام الصرف 
من املوازنة، ما يخص املشاريع 
التنموية الكبرى، عندكم مصيبة 
ياحلكومة، عندكم جهاز املبادرات 
املفروض ان ينس���ف نسفا، لم 
يقدم مشاريع تنموية ابدا، الذي 
كان يفترض احالته الى النيابة، 
لك���ن اللجنة ارت���أت املواءمة 

بتخفيف توصياتها.
٭ سعدون حماد: ذكر في اخلطة 
الطاقة االنتاجية  احلفاظ على 
في حدود 3 ماليني برميل نفط، 
والوزير يقول مليوني برميل، 
فمن نصدق؟ فهل مت تعويض 
انتاج نفط اخلفجي املغلق؟ ألننا 

نخسر 150 الف برميل يوميا.
يجب التركيز على تنويع مصادر 
الدخل، نحن من افضل دول العالم 
بالنسبة لتكلفة االنتاج فهي 4 
دوالرات للباخ���رة، وفي حقل 
برقان يكلف دوالرين وفي الوفرة 
12 دوالرا، ومتوسط التكلفة 4 
دوالرات، وبعض الدول يكلفها 
70 دوالرا، اخلطة فيها االعتماد 
على الغاز الطبيعي، ونحن لم 
يك���ن لدينا كمي���ات كافية من 
الغاز الطبيعي، انتم وقعتم مع 
»الداو كيميكال« عقودا مجانية 
للغاز، يج���ب مراجعة العقود، 
ملاذا تعطونه مجانا لشركة الداو 
كيمي���كال؟ »النفط« تبيع على 
وزارة الكهرباء ب� 16 دوالرا، نحن 

ال نوزع هبات.
تنويع مصادر الدخل مهم جدا، 
فلو نزل س���عر البرميل الى 10 
دوالرات فما موقفنا اآلن؟ ال بد 
من فتح قنوات في اخلارج، واين 

وصلنا في مشروع ڤيتنام؟
على وزير النفط ان يغير مجلس 
االدارة، يج���ب تنويع مصادر 
الدخل من خالل البترول، ملاذا ال 
نكرر نحن النفط؟ فمتى ما غيرت 
االدارة فسنستفيد من  مجلس 
تنويع مصادر الدخل، بيع النفط 

اخلام فقط مرفوض متاما.
٭ د.عل���ي العمير: كان بامكان 
االخ س���عدون توجيه س���ؤال 
وتأتي���ه االجاب���ة تفصيلية، 
الطاقة االنتاجية 3 ماليني برميل 
يوميا، لكن ما ينتج فعليا في 
نوفمبر املاضي مليونان و700 
الف برمي���ل، وقابل للزيادة اذا 
انتاج نفط اخلفجي،  استؤنف 
بعض ال���دول انتاجها اضعاف 
انتاجنا، ولكن الطاقة االنتاجية 
نفس���ها مثلنا وهلل احلمد، وما 
يتعلق بالداو لم اوقع العقد وال 
نس���تطيع ايقافه لرمبا تأتينا 
غرامة اخرى، والغاز يذهب الى 
شركة وليس الداو فقط، ومنلك 
فيها 42%، وارباح هذه الشركة 
تقارب ملي���ار دوالر، والقطاع 
النفطي مس���تمر في مشاريعه 
الكبرى، ونحن اس���تمررنا في 
اب���رام عقود الوقود البيئي كي 
نستفيد من املشتقات النفطية من 
خالل التكرير وحتويلها الى مواد 
صناعية، نعم عندما مصفاة في 
ڤيتنام وسنستكمل هذا املشروع 
لبناء مصاف نستفيد منها، لكن 

هناك انعكاس داخلي.
٭ س���عدون حم���اد: نعم عقد 
الداو موقع عندم���ا كان هاني 

استدعاء كاتبة جزائرية متجد 
في صدام حس���ني؟ احلكومة ال 
حتترم دماء الشهداء وال احترام 

للقيم.
حت���ى دع���وة وزي���رة اإلعالم 
البحرينية حقه���ا، لكن ال يتم 
تكرميها في الكويت، هذه بعثية 
س���اقطة، هذا أسلوب انحطاط 
في التكرمي، هل كل ذلك نضعه 

في اخلطة؟!
٭ فيصل الشايع: اخلطة الئحيا 
يجب ان تصدر بقانون، وجاءت 
متأخرة من احلكومة، والتنفيذ 
بط���يء لكن عن الفترة من 1 /4 

الى 30 /6.
٭ صالح عاشور: تقرير الربع 

ان األداء التنفيذي في احلكومة 
كارثي، ال يوج���د قياديون وال 
مسؤولون قادرون على تنفيذ 

اخلطة.
كتبت احلكومة من ضمن أهداف 
اخلطة مشروع مترو األنفاق، 
فهل مت اعتماده؟! بالطبع ال، فهذا 

ضحك على املجلس.
وه���ل توج���د رؤي���ة حقيقية 
حكومي���ة ملوض���وع التركيبة 

السكانية في الكويت؟!
وما يكتب في اخلطة كالم إنشائي 

غير واقعي ال ميكن تطبيقه.
الكتاب  اليوم في معرض  الكل 
وتابع وسائل التواصل االجتماعي 
فهل من اخلطة وهل من املعقول 

أتت اخلطة وبالتالي نحن نسير 
عكس كل دول العالم.

انتهت اخلطة الرباعية السابقة 
وهذه اخلطة احلالية لم تدخل، 
واخلطة اخلمس���ية القادمة لم 
تدخل بها، فلماذا نقرها أصال؟!، 
كما انن���ا انتهينا من امليزانية، 
انته���ت أصال،  وه���ذه اخلطة 
فلماذا نقرها بقانون؟! املجلس 
املبطل األول بغباء رفض اخلطة 
الس���نوية الثالثة، املشروعات 
الكبرى في اخلطة هي املشاريع 
التي تتجاوز 100 مليون دينار 
وعددها 31 مشروعا ب� 2 مليار 
دينار ونسبة اإلجناز ال تتجاوز 
12%، وهذا مؤش���ر واضح على 

اللجنة(:
نح���ن ل���م ندخل ف���ي اخلطة 
اخلمسية وإمنا نناقش اخلطة 
السنوية 2014 /2015، فلذلك نحن 
نريد التصوي���ت عليها ونحن 
ناقشناها وصوتنا عليها في دور 

االنعقاد املاضي.
٭ عدنان عبدالصمد: هذه اخلطة 
انتهت قبل 3 أشهر وأقصد انه 
ف���ي اخلطط الس���ابقة نتالفى 

السلبيات.
٭ صالح عاش���ور: أمتنى على 
األعضاء عدم إقرار هذه اخلطة 
ألنه في كل الدول العريقة أوال تقر 
اخلطة ثم امليزانية، نحن أقررنا 
امليزانية ورصدنا لها أمواال ثم 

ف���ي األوپي���ك، وحاولنا داخل 
اوپيك وهذا افضل احللول الذي 
وصلنا إليه، الكويت لن تضحي 

مبصاحلها.
الفنية نوقش���ت  وهذه األمور 
وتظه���ر إيجابي���ة الق���رار في 
املستقبل، ونحن علينا تنويع 
مصادر دخلنا، وهذا االنخفاض 
لن يؤثر على مشاريعنا الكبرى، 
ولدين���ا األرق���ام والبيان���ات 
ومستعدون أن نؤكد انه حتى 
هذه اللحظة لم نصل الى العجز، 
كالم اليوم وما لدينا من بيانات 
لم تدخلنا الى العجز ونتوسم ان 

تستمر مشاريعنا الكبرى.
٭ محم���د اجلب���ري )مق���رر 

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن اجللسة التكميلية امس 
التاسعة  الساعة  االربعاء عند 
والنص���ف بع���د ان رفعها ملدة 
نص���ف س���اعة لع���دم اكتمال 
النصاب، وتال األمني العام أسماء 
األعضاء احلاضرين واملعتذرين 
والغائبني بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغامن: جلستنا اليوم 
استكمال جللسة األمس.

واستكمل املجلس مناقشة بنود 
جدول األعمال وبدأ باستكمال 
مناقشة اخلطة السنوية 2014-

.2015
٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة 
للخطة م���ع األس���ف اخلطط 
السابقة وصفتها بأنها وبال ولم 
تكن هناك خطة س���ليمة لعدم 
تطابقه���ا م���ع امليزانية العامة 
للدولة، ويجب ان تكون متسقة 
مع ارق���ام امليزاني���ة، البعض 
يتوهم أن أموال اخلطة ش���يء 
مستقل عن امليزانية، وإمنا هي 
ضمن امليزانية مبا فيها املستقلة 
وامللحقة وال يوجد انفصال بني 
اموال اخلطة وامليزانيات املتكررة 

إذا كانت خماسية أو رباعية.
وأرجو من الوزراء واملسؤولني 
الذين يصرح���ون باألرقام ان 
يوضح���وا للمواطنني بأن هذه 
األرقام ضمن امليزانية العامة وال 
يوجد ارقام خارج اطار امليزانية 
العامة للدول���ة وألول مرة في 
ان  البرملاني قبل  العمل  تاريخ 
تأتي فترة تنفيذها اول س���نة 
تأتي اخلطة قب���ل بداية تنفيذ 
اخلطة وهذا شيء جيد لكن من 

املهم تنفيذها.
وتراجعت أسعار النفط إلى ما 
يقارب النصف من 107 إلى 64 
دوالرا ولهذا م���ن املفترض ان 
يعاد النظر ف���ي اخلطة، إال إذا 
كنا مطمئنني الى أن اخلطة لن 
تتجاوز اإليرادات النفطية وغير 
النفطية ويفترض ان تكون هناك 
بدائل ملصادر متويل العجز انا 
ال ارى اهتمام���ا حكوميا مبدى 
تأثر اخلطة بانخفاض اس���عار 

النفط.
٭ وزير النفط د.علي العمير: ال 
نبشر وال ننفر نحن نتعامل مع 
واقع بكل مهنية وتوفير دخل 
من خالل هذا امل���ورد الوحيد، 
ولكن ال ش���ك ان ارتفاع اسعار 
النفط وانخفاضها ليس بأيدينا 
فنح���ن ننتج مليون���ي برميل 
والعالم كل���ه ينتج 90 مليون 
برمي���ل، ووجدنا انه ال جدوى 
من تخفيض االنتاج، وفي ظل 
تباط���ؤ النمو العامل���ي العالم 
يتسابقون لزيادة اإلنتاج، والكل 
يريد انك تخفض االنتاج ويزيد 
انتاجه، نحن نحافظ على  هو 
حصص السوق فآثرنا االبقاء 

على معدالت االنتاج.
ق���د جند اث���ر هذا الق���رار في 
املستقبل ألن كثيرا من املنتجني 
سيتوقفون لعدم قدرتهم على 

تغطية كلفة اإلنتاج.
٭ عدنان عبدالصمد: تاريخيا لو 
رأيت دور الكويت في األوپيك 
كان لها تأثير والعالم مّر مبثل 
هذه األس���عار ال يوجد س���عي 
لتقلي���ل اإلنت���اج، واضح اننا 
س���عداء ببقاء معدالت اإلنتاج 
مع انخفاض األس���عار، مع كل 
االفتراضات ومع عدم استقطاع 
النسبة املخصصة لالحتياطي 
فبدأنا ندخل في مرحلة العجز 
القادمة  احلقيقي، وامليزاني���ة 
العجز احلقيقي  س���تدخل في 
ويجب ان نسعى ملعرفة مصادر 
متويل هذا العجز، ال يوجد سعي 
حكومي ولكن هناك من يحاول 
استغالل هذه األسعار، اخلطة 
يجب ان تأخذ هذا في االعتبار، 
أصبح عمل ال���وزارات العادية 
يعتبرونه خطة، اخلطة يجب 
ان تركز على قضية املشروعات 
وتكون واقعية وميكن تنفيذها 
تركز على النواحي االستثمارية 
فتأخذ في االعتب���ار الظروف 
االقتصادي���ة العاملية مبا فيها 

انخفاض اسعار النفط.
النفط:  ٭ د.علي العمير وزير 
تنويع مصادر الدخل وتعظيم 
اإليرادات ه���ذا كله نتفق عليه 
لكن الزالت الكويت دولة فاعلة 

)هاني الشمري( رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج وأمني السر م.عادل اخلرافي على املنصة ويبدو األمني العام عالم الكندري 

حوار بني د.عودة الرويعي وحمدان العازمي

سيف العازمي مع د.عبداحملسن املدعج

حمدان العازمي وجمال العمر وروضان الروضان

عدنان عبدالصمد متحدثا

محمد اجلبري على منصة املقرر

حمود احلمدان متحدثا

عبدالصمد: وصلنا 
إلى مرحلة العجز 

احلقيقي فأين 
احللول احلكومية؟

وزير النفط: لن 
ننفرد بقرار خفض 
إنتاجنا ولن نضحي 

مبصاحلنا

عاشور: لدينا 
خطط طموحة 

لكن ال منلك 
قيادات قادرة على 

التنفيذ
دشتي: أطالب 
بلجنة برملانية 

مختصة ملتابعة 
البرنامج احلكومي

التميمي: املدعوة 
أحالم مستغامني 

دخلت الكويت بكل 
ترحاب

الطريجي: املشكلة 
في الرياضة تكمن 

في أن رئيس 
االحتاد واللجنة 

األوملبية هما 
اخلصم واحلكم
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حماد: »النفط« 
تبيع الغاز إلى 

»الكهرباء« وتهديه 
مجانًا إلى »الداو«

وزير النفط: 
نؤكد أن القطاع 

النفطي مستمر في 
مشاريعه الكبرى

العبداهلل: مجلس 
الوزراء سيكافئ 

وسيحاسب 
القياديني حسب 

أدائهم

العمر: احلكومة 
عاجزة عن رسم 
اخلطة وتنفيذها 

ويجب أن تستقيل

الري: ال ميكن 
حتميل الوزيرة 

الصبيح مسؤولية 
التركة الثقيلة

الصالح: احلكومة 
تعمل على تعويض 
املوظف الكويتي 

فرق الراتب في 
املؤسسات الدولية

خليل الصالح: 
الرياضة الكويتية 
دولة داخل دولة

النصف: احلل 
احلقيقي إلصالح 

الرياضة هو 
تخصيص األندية

العبداهلل: مجلس الوزراء أقّر خطة لتطوير اجلوانب املالية والتنظيمية للرياضة وحريصون
على تعديل الئحة االحتراف واالستثمار في األندية واستكمال املنشآت وزيادة الدعم املالي

حمدان العازمي ود.بدر العيسى وخليل الصالح

د.علي العبيدي وراكان النصف

محمد طنا وحمود احلمدان

د.عبداهلل الطريجي

عسكر العنزي خلف دميثير والشيخ محمد العبداهللصالح عاشور

يعقوب الصانع متحدثا الشيخ محمد العبداهلل وأنس الصالحد.علي العمير والشيخ خالد اجلراح

أحمد القضيبي وسعود احلريجي

فارس العتيبي

روضان الروضان

املجلس.
٭ د.محمد احلويلة: هناك قصور 
في السعي نحو تعظيم إيرادات 
الدولة وتنويع مصادر الدخل، 
وع���دم الهدر الصارخ في املال، 
ومطلوب من الوزارات معاجلة 
اله���در، وبن���اء األماكن  ه���ذا 
اخلاصة بها واملقار احلكومية 
بدال من االستئجار، وكذلك بناء 
اإلنساء واالستثمار في العنصر 

البشري.
٭ حمدان العازمي: اخلطة طبق 
األصل من السنوات املاضية وال 
شيء جديدا فيها إال تعديال في 
التواريخ، هناك تناقض فنحن 
قبل شهر  مت تسريح املوظفني 
الكويتيني في ش���ركة )أوريد( 
ومشرفات التغذية عددهن 3500، 
فكيف نشجع أبناءنا على القطاع 

اخلاص.
احلكوم���ة غير ج���ادة في دعم 
الزراعة، كان عدد املزارعني 500 
مزارع يأخذون دعما مليونا و500 
ألف ويأخذون نفس الدعم، فهل 
يعانون كثيرا، فلديهم مشاكل 
بالعمالة ومش���اكل بالدعم وال 
مجيب لهم، شركات األمن الغذائي 
حج���زت األموال بس���بب عدم 

توسعة املزارع.
مجلس الوزراء غير قادر على 
وكيلة خدمت 42 سنة فهل قوتها 
أكبر من مجلس الوزراء؟! فكل 

اخل���اص، وم���اذا ح���دث منذ 
اقرار قانون 2010 بش���أن هيئة 
املال؟ اصبحت عزبة  اس���واق 
وناديا وحرمتهم ابناء الشعب 

الكويتي.
واي زراعة تتحدثون عنها وانتم 
امل���زارع بالعالقات  توزع���ون 
الش���خصية، والدليل ان وزير 
النف���ط اوقف تل���ك احليازات 

واملزارع.
التخطي���ط ال  قي���ادات وزارة 
يصلح���ون لهذه ال���وزارة، لو 
عندكم ش���جاعة طلعوا اسماء 
جتار االقامات، التعليم في انحدار 
والدليل قرار الغاء قرار الوزن 

النسبي.
اصال ماكو رياضة في الكويت، 
فكيف تزيدون اع���داد االبطال 

الرياضيني في الكويت؟!
املواط���ن يحتاج الى تبس���يط 
اجراءات في بنك التسليف لتسهيل 

حل القضية االسكانية.
اخلطة غي���ر مقتنعني بها لكن 
اخلطة القادمة عليها محاسبة.

٭ سعود احلريجي: احلكومة 
وقعت في خطأ جسيم بعرضها 
اخلطة السنوية بهذه الطريقة، 
االي���رادات غير النفطية تعادل 
6.3%، واستغرب ان يأخذ بند 
املصروفات نصف دخل الدولة، 
وطال���ب احلريج���ي احلكومة 
ب���ان تقدم خط���ة حتظى بثقة 

التي سكتت.
٭ محم���د العبداهلل: امتنى من 
الرئاسة حسم املوضوع، كلنا 
العزيز منذ  الوط���ن  ابناء هذا 
النشأة االولى حتى اليوم، هذا 
وكلنا نتبارى جميعا على اظهار 
حبن���ا لهذا الوط���ن، لكل دولة 
الداخلية،  سيادتها واجراءاتها 
وكما نطل���ب من الدول احترام 
سيادتنا علينا احترام سيادتها 

وقراراتها.
٭ عب���داهلل الطريجي: اخلطة 
املوجودة درس لالخت الوزيرة 
في اخلطة القادمة، احلكومة آخر 
ش���يء تهتم به هو التخطيط، 
وأمتن���ى ان تطل���ع الوزي���رة 
عل���ى اس���ماء املس���ؤولني في 

التخطيط.
اخلط���ة انش���ائية، وذكرتني 
باالعالن���ات الت���ي تنش���ر في 
الصحف االعالنية، اخلطة ليست 
بع���دد االوراق وكمي���ة الكالم، 
امنا املهم مضامينها ومحاورها 
واهدافها لديكم مشكلة االخت 
الوزي���رة وهي س���وء االدارة، 
فبعض القيادات اتت باحملسوبية 
والواسطة واغلبها عن طريق 
العالقات الشخصية وسأبني ذلك 

في استجوابي.
اخلطة من حق الشعب الكويتي 

ان يطلع عليها وينتقدها.
احلكومة تش���تغل ضد القطاع 

امليزان سيهتز سيخرجون.
٭ يعقوب الصانع )وزير العدل(: 
ارجو شطب كلمة »قرارات سفيهة 
للوزراء« الواردة على لسان االخ 

جمال العمر.
احلكومة ج���ادة في وضع آلية 
الوظائف  وضوابط ومعايي���ر 

االشرافية.
٭ روض���ان الروضان: أش���كر 
احلكومة في كلمة وزير العدل 
على »قرارات سفيهة« لكن النائب 
صالح عاشور لم يترك كلمة على 

مجلس الوزراء البحريني.
٭ يعقوب الصانع: االخ روضان 
كان احد اعضاء احلكومة، واذا 
يقبل هذا شيء يخصه، اذا يقبل 

بذلك فهذا شأنه.
٭ محم���د العب���داهلل: أش���كر 
الروضان على االلتفاف الى ما 
ورد بشأن البحرين، لكن كنا غير 
الرئاسة  منتبهني، ونتمنى من 
شطب اي كلمة حتمل اساءة ألي 

شخص.
٭ صالح عاش���ور: نحن منثل 
الشعب ولسنا وزراء في حكومة، 
من ال يحترم الكويت والشعب 
الكويتي ويحترم الطاغية صدام 
فألف ال له ولغيره، يحترمون 
ب���وزراء  الكوي���ت وال يأتون 

ميجدون صدام حسني.
٭ روضان الروضان: انا ال ادافع 
عن الوزيرة لكن انتقد احلكومة 

قرار وليس لديك الشخص الكفء 
الذي يتخذ القرار، اسعار النفط 

لن ترتفع.
٭ خلي���ل عب���داهلل: )نظام(: 
في جلنة تنمية املوارد س���تتم 
دعوت���ه حلض���ور االجتم���اع 
الذي  ملناقشة االقتراح بقانون 
قدمه، والوزيرة الصبيح لديها 
مشروع بقانون ستقدمه وهذا 

من أولويات اللجنة.
٭ وزير الدولة الش���يخ محمد 
العبداهلل: مجلس الوزراء يعكف 
على اعداد مشروع ميكن اجلهاز 
التنفيذي من احتساب آلية كفاءة 
القياديني مقارنة بتنفيذ كل وزارة 
خطتها التنمية، ونأمل ان نعتمده 
في القريب العاجل وهو يهدف 
الى محاسبة ومكافأة القياديني 

كل على حسب أدائه.
٭ جم���ال العمر: اوصي بوقف 
مهزلة التعيينات التي تضعونها 
في املناصب، وبالنس���بة للداو 
كيمي���كال فه���ي احتالت على 
الكوي���ت بدع���م، ناهي���ك عن 
الغرامة ومشاركة الكويت، ولو 
قارن���ت الكلفة احلقيقية للغاز 
وتخصمها من االرباح سنجد ان 
الداو لن تخسر ابدا، واحلكومة 
هي اخلاس���رة، لكن مع االسف 
لم يتخذ ق���رار برفع الدعم عن 
الغاز الطبيعي، فهي اقوى من 
الكويتي، وعندما رأوا  الشعب 

حس���ني رئيس���ا تنفيذيا، لكن 
اليوم، ثم  امامنا  انت املسؤول 
ان العقد موقع مدى احلياة للغاز 
الطبيعي، فهل يعقل ذلك؟ العقد 
به متنفذون ويجب ان يلغى هذا 

العقد فورا.
بالنسبة للمواصالت، اسطول 
الطائ���رات الكويتي���ة هناك 12 
طائرة جديدة ولم نر اي طائرات 
الى اآلن من جهته، أوضح النائب 
احمد الري ان اخلطة السنوية 
2015/2014 مطلوب اقرارها من 
اجلانب القانوني وحتى يتمكن 
املجلس من محاسبة احلكومة 

إن اقرها.
وذكر الري ان اخلطط السابقة 
ش���ابتها معوقات تش���ريعية 
وإدارية وال نس���تطيع حتميل 
الوزيرة النشطة هند الصبيح 
مسؤولية كل تلك التركة، معربا 
عن امله ان تقدم اخلطة السنوية 
اجلديدة ليقره���ا املجلس قبل 
العطلة الصيفية بالتوازي مع 

امليزانية.
وقال ان هناك مسؤولني يتهربون 
من تقدمي مش���اريعهم لوزارة 
التنمية خوفا من املس���ؤولية، 
ونقول لهؤالء »كافي«، مشددا 
على ان املس���توى املعيش���ي 
للمواطنني خط أحمر يجب أال 
ميس ويجب تخفيف املصروفات 

في امليزانيات املقبلة.
٭ جمال العمر: احلكومة عاجزة 
عن رسم اخلطة وتنفيذها، نريد 
ان يعرف الش���عب مدى كلفة 
اخلطة ومدى إجنازها، إذا كان 
هناك خطة وهدف ولهما ميزانية 
وكلفة وفترة زمنية وفي النهاية 
لم يتحقق الهدف املرجو،  فما 

القرار الذي ينبغي اتخاذه؟!
هل تس���تحق حكومة تنفق 25 
مليار دينار كويتي وال حتقق 
30% من االجناز هل في مسؤول 
من حكومة حتترم نفسها ويقول 
للشعب الكويتي نعتذر ألننا لم 
ننفذ اخلط���ة وصرفنا أموالكم 
هب���اء، ويقول نحن س���نقيل 
احلكومة كلها وسنأتي بحكومة 

تستطيع االجناز.
على احلكومة احترام نفس���ها 
واملجل���س والش���عب، هل من 
اقرار اخلطة ومنررها  املعقول 
بهذا املبلغ الهائل 25 مليار دينار 

ولم يتحقق شيء؟
املس���ؤولون غير قادرين على 
اإلجن���از، وال���وزراء ال نعل���م 
ش���نو ماهيته ونتحمل الكلفة 
باملليارات على قرارات سفيهة 
امام  حتى اصبحن���ا مضحكة 
العال���م، اذا احلكوم���ة تعترف 
بقراراته���ا فيجب على املجلس 
ان يحترم نفسه، قياديون ندفع 
ثمن قراراتهم، من لديه تاريخ 
سياسي يحافظ عليه ويحترم 
نفس���ه، السكني وصلت العظم 
فعال، اذا هذه احلكومة بأسعار 
النفط به���ا فوائض انخفضت، 

فما بالنا اليوم؟
نحن امام معضلة حقيقية نحن 

امام طموح العاجز.
احلكومة ل���م تعتذر، وإذا هذه 
قدرتكم فم���ا نبيكم، اي منطق 
ذلك، اي عقل ننافس به الدول 
األخرى؟ هذه يفترض حكومة 
مستضافة، لن نسكت عن نسبة 
االجناز خوفا من احلل او فقط 
ليكمل املجلس مدته هل هناك 
دعم لوجس���تي؟ كل يوم وزير 
يجيب ربعه وتياره ويعينهم، 
سنغافورة ليس لديها نفط وال 
استثمارات، ونحن عندنا سوء 
إدارة تهدر اموالنا وليس لدينا 

املشاكل التربوية منها.
٭ ياس���ر أبل وزير اإلس���كان: 
مثلما تعهدت الرعاية السكنية 
فالتوزيعات 12 ألفا وجار التوزيع 
السنة  الى نهاية  من املؤسسة 
املالية 2015/3/31، وتعلم ان هناك 
من لديه ش���ك في القضية لكن 
بالعمل والواقع سنرد على كل 

من يشكك في ذلك.
٭ الشيخ محمد العبداهلل: األخت 
الوكيلة الفاضلة لم يكن لديها 
الفرصة لل���رد، فنأمل من األخ 
حمدان اذا كانت لديه اي مخالفة 
فلينقلها وفق أدواته الدستورية 
الى الوزير املختص، ولكن لن 
بس���مح باحلديث ع���ن وكيلة 
التربية، وأتطلع الى تفعيل مبدأ 

املساءلة السياسية.
أنا وجهت  العازمي:  ٭ حمدان 
كالمي الى وزير التربية فيفترض 
ان ي���رد وزير التربي���ة إال اذا 
كان محم���د العب���داهلل رئيس 

احلكومة.
٭ حمود احلمدان: الكالم املوجود 
باخلطة كالم هالمي غير مقبول 
عندما ذكر في سياسات التعليم 
العام ال يوجد تنسيق حكومي � 
حكومي بشأن مخرجات التعليم 

واحتياجات سوق العمل.
نريد خطة والقضية مدروسة 

وتنفذ على أرض الواقع.
٭ يوسف الزلزلة: أرجو متديد 

اجللسة.
٭ مرزوق الغامن: باسم واسمكم 
أرحب أجمل ترحي���ب بزيارة 
رئيس مجلس األعيان األردني 
الروابدة والوفد  د.عبدالرؤوف 
املرافق، وأع���رب عن متنياتي 
اخلالصة لنجاح الزيارة وطيب 
اإلقامة، فحللت���م أهال ونزلتم 

سهال.
٭ محمد العب���داهلل: احلكومة 
بدوره���ا ترح���ب بالضي���وف 

الكرام.
٭ عادل اخلرافي: مشاكلنا منذ 
العام 2007 إلى اآلن كما هي رغم 
ما وضع من خطط وميزانيات، 
وال خير في احلكومة إن لم تشعر 

بحجم املأساة.
٭ هن���د الصبي���ح: س���نأخذ 
مالحظات الن���واب في اخلطط 
القادمة وسنحاول تقدمي اخلطة 
في اوائ���ل 2015 قبل امليزانية، 
التي نوقش���ت سنويا  اخلطة 
اجنزنا 32% حتى 9/30 قيمتها 
7 مليارات ما صرف منها ملياران 
واخلطة السابقة وقيمتها 22.6 
مليارا صرف منها 11 مبعدل %52، 
واخلطة القادمة لن يكون فيها 
اي مشاريع منطية، سنركز على 
املشاريع الكبرى وهناك تنسيق 
يومي بني الوزارة ووزارة املالية، 
واخلطة القادمة ستكون واضحة 

وشفافة.
٭ صالح عاشور: يفترض اخلطة 
تخرج بقانون ثم نعد امليزانية 
ال ميكن ان تكون هناك ميزانية 
برامج ومن ث���م تعتمد اخلطة 

قبل البرامج.
الى  ٭ هند الصبيح: بالنسبة 
تقدمي اخلطة نعم هذا في اخلطة 
القادمة واتفقنا مع اللجنة املالية 
ان نقدمها قبل امليزانية وسنقدمها 

في يناير.
 وزي���ر التربي���ة: امتنى ان اي 
مالحظ���ات بخص���وص وزارة 
التربية توجه الى الوزير نفسه، 

فأطلب الشطب.
٭ حمدان العازمي: وكيلة التربية 
صار لها 42 سنة موجودة وهي 
مستثناة من مجلس الوزراء ولن 

اسمح بشطب الكالم.
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املجلس ُيقر اخلطة السنوية للسنة املالية 2015/2014 باملوافقة على زيادة اكتتاب 
الكويت في 6 مؤسسات دولية وإقرار 28 مرسوماً بربط ميزانية اجلهات احلكومية

د.عبداهلل الطريجي ود.بدر العيسى

فيصل الشايع متحدثا وبجانبه أحمد القضيبي

حمدان العازمي متحدثا

مبارك احلريص حمد سيف

نبيل الفضل عبداهلل التميميصالح عاشور متحدثا احمد الري

د.احمد بن مطيع

جمال العمر

د.عبداحلميد دشتي

بصدد إلقاء اللوم على احد وكل 
واحد يتحمل املسؤولية.

٭ صالح عاشور: كأن القضية 
الرياضية هي مسألة مال فقط، 

نحن نريد حلوال جذرية.
٭ نبيل الفضل: الوضع الرياضي 
نشعر مبأساته والبد ان نشخص 
وسأجلأ الى تشخيص مجلس 
ال���وزراء حينما ق���ال »يتحمل 
املس���ؤولية االحت���اد الكويتي 
لكرة القدم واجلمعية العمومية«، 
اخطاء تراكمية، ألن احلكومة لم 
تفعل شيئا، وعندكم تراكمات 
ولم تأتوا الشراك املجلس معكم 
لرسم اخلطة القادمة وفق قولكم 

ان هناك خطة.
»الفيفا« حط���ت عينها بعد ما 
عيالن���ا راحوا اش���تكوا علينا 
ووضعت الكويت حتت املجهر، 
وليس لن���ا مفر اال بتخصيص 
االندية الرياضية، وهل تتحمل 
الرياضة والش���ارع انتكاسات 
اكثر؟ هن���اك وجهتان اوالهما 
قانون يصدر بأسرع وقت من 
ف���رض الص���وت الواحد على 
الرياضية واجلمعيات  االندية 
االدارات وتعاد  وحتل مجالس 
االنتخاب���ات، والثانية: االحتاد 
ممثل من روس���اء االندية، خل 
االحتاد يص���رف عليهم، ال ان 
املجل���س يدف���ع امل���ال ألناس 
يعاندون ويسيرون ضد مجلس 

بإصدار عدد 540 تفرغا رياضيا 
منذ 2014/4/1 حتى 2014/11/24، 
وف���وق كل ذلك مت صرف مبلغ 
606 آالف دينار مبالغ للجهازين 
الفني والطبي، باالضافة الى 562 
الف دينار فما مت صرفه حتى اآلن 
قارب ال� 770 الف دينار، احلكومة 
حريصة كل احلرص على تطوير 
الرياضة الكويتية والتعامل مع 
أي مقترح يراه مجلسكم، آخذين 
بعني االعتبار املواثيق املعمول 

بها واللوائح.
٭ فيصل الشايع: رئيس االحتاد 
الكويتي دائما يؤكد انه ال توجد 
ميزانية وال تدفع احلكومة، فهل 
البطولة  ف���ي  امليزانية  دفعت 

االخيرة ام ال؟
٭ محمد العبداهلل: هناك كتاب 
مرس���ل من رئيس االحتاد الى 
هيئة الشباب والرياضة بتاريخ 
2014/10/20 لص���رف امليزانية 
املخصص���ة لالعبني واألجهزة 
الفنية والطبية بشأن برنامج 
املنتخب للمش���اركة في  اعداد 

بطولة »خليجي 22«.
اشعار التمويل كان في 6 نوفمبر 
2014 قبل بدء البطولة. ومرصود 
الكويتي مليون و100  لالحتاد 
الف دينار في العام 2014، وما مت 
صرفه 562 الف دينار، واملتبقي 
527 الفا، يضاف 206 آالف دينار 
ايجارات وسيارات، ونحن لسنا 

لوضع اخلطة موضع التنفيذ، 
من خالل تعديل الئحة االحتراف 
اجلزئي وإع���ادة احياء مراكز 
التدريب، وجد توقف 10 سنوات، 
والئحة تنفيذية لالستثمار في 
املنش���آت  االندية واس���تكمال 
الرياضية وزيادة الدعم املالي، 
ودراسة امليزانية املخصصة لدعم 
الالعب االجنبي احملترف، وتوجد 
بعض املشروعات حتت االجناز، 
اال ان هذا االجن���از ال يتضافر 
مع جميع اجلهود وعلى رأسها 
جهود مجلسكم وتوفير مناخ 

الثقة املتبادلة.
ال تخفى األزمة التي عاش���تها 
احلركة الرياضية منذ العام 2007 
ومن اجل رفع اإليقاف نهائيا عن 
الرياضة صدر مرسوم بقانون 
الذي منح صالحيات   2012/26
للجمعي���ات العمومية، ونظرا 
لصعوبة تطبيق القانون وتعثر 
العمومية  انعقاد اجلمعي���ات 
لالندية تقدمت احلكومة باملرسوم 

2014/117 ملعاجلة تلك األمور.
ونظرا لالخفاق املؤسف للمنتخب 
الكويتي مؤخرا، وملعاجلة هذا 
االخفاق، ف���ان الهيئة ال تتأخر 
ع���ن تق���دمي كل ص���ور الدعم 
الهيئة  وامليزانيات، وقد قامت 
بص���رف 562.988 دين���ارا في 
السنة املالية 2015/2014 من اصل 
مليون و100 الف دينار، وقامت 

دعم الش���باب والرياضة ماديا 
ومعنويا لالرتقاء بها من اجل ان 
يكون للرياضة الكويتية مكان 
بارز دوليا واقليميا، فاحلكومة 
قامت باتخاذ إج���راءات ضمن 
منظوم���ة صحي���ة ورياضية 
ومادية وفقا للسياس���ة العامة 
للدولة من خالل تهيئة كل السبل 
الفنية والرياضية ورعاية املراكز 
اللوائح مبا  الرياضية ووضع 
يتوافق م���ع متطلبات القصر، 
وتق���دمي اجلوائ���ز للمبدعني 
الرياضيني، ثم خالل األسبوعني 
املاضيني ج���رى افتتاح مجمع 
العربي،  الن���ادي  الصاالت في 
وخ���الل ش���هرين أو 90 يوما 
سيتم افتتاح 4 مشاريع كبرى 
في ن���ادي التضام���ن والنصر 

وكاظمة والفتاة.
وهذا جزء م���ن دور احلكومة 
لتوفير افضل السبل واجلانب 
املعم���اري اجليد لهم، الرياضة 
الكويتي���ة له���ا تاري���خ حافل 
باإلجنازات ورفعت اسم الكويت 
عاليا في جمي���ع احملافل، ولم 
تتوق���ف في األلع���اب الفردية 

واجلماعية.
وحرصا من احلكومة على تطوير 
الرياضة، مت إقرار خطة رياضية 
من مجلس ال���وزراء، وتضمن 
التطوي���ر اجلوانب التنظيمية 
واملالية واتخاذ إجراءات مناسبة 

مرسوما بربط ميزانية اجلهات 
احلكومي���ة واإلدارات امللحقة 

واملستقلة.
٭ عبدالصم���د: )املق���ر(: هذه 
امليزانيات قدمية مت االنتهاء منها 
وصدرت مبراسيم ضرورة أثناء 
املجالس املبطلة، فمجرد العرض 

على املجلس التخاذ القرار.
التصويت نداء باالسم  وجرى 
على املراس���يم ال���� 28 وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 49

عدم موافقة �
امتناع �

احلضور
49

٭ موافقة على املراسيم وإحالتها 
على احلكومة.

الوضع الرياضي
٭ انتقل املجلس الى مناقش���ة 
املناقشة اخلاص بتردي  طلب 

األوضاع الرياضية.
٭ محمد العبداهلل: لدينا مراسيم 
االنابة دائمة ويحل محل وزير 
الش���باب وزير الدولة لشؤون 
انا  ال���وزراء وبالتالي  مجلس 

أتولى هذا امللف.
انطالقا من ترجم���ة احلكومة 
للمضامني املضيئ���ة لصاحب 
الس���مو واهتم���ام وح���رص 
القيادة السياس���ية العليا على 

وجرى التصويت نداء باالسم على 
املداولة االولى ملشروع اصدار 
الس���نوية 2015/2014،  اخلطة 

وكانت النتيجة كالتالي:
31، ع���دم موافقة: 10،  موافقة: 

امتناع: 10، احلضور: 51.
موافقة على املداولة االولى.

التصويت نداء باالسم  وجرى 
على املداولة الثانية ملش���روع 
اصدار اخلطة السنوية، وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة: 32، ع���دم موافقة: 12، 

امتناع: 8، احلضور: 52.
موافق���ة على املداول���ة الثانية 

للخطة السنوية.
ترفع اجللس���ة ملدة ربع ساعة 

للصالة.
٭ استؤنفت اجللسة برئاسة 
م���رزوق الغامن عند الس���اعة 

الواحدة.
٭ وزير املالية: تقارير اللجنة 
املالية املتعلقة باملؤسسات املالية 
وتقاري���ر امليزانيات لها أهمية 
وتطلب احلكومة البدء بها قبل 

الرياضة.
٭ تقارير اللجنة املالية بشأن 

املؤسسات املالية.
٭ يوسف الزلزلة: ناقشنا كل 
هذه القوانني في اجللسة املاضية 
وكان هناك خالف واحد بأنه لم 
تتضمن معلومات عن املوظفني 
الكويتيني واحلكومة أرس���لت 
املعلوم���ات إلى اللجنة فنرجو 

التصويت.
٭ وزي���ر املالية أنس الصالح: 
هناك بعض املشاكل في تعيني 
الكويتي���ني وه���ي ان الرواتب 
متدنية وبالتال���ي نعمل على 
تعويض فرق  الرواتب للكويتيني 
والدول التي وافقت السعودية 
وإيران ومص���ر وقطر واليمن 
وعمان والع���راق والكاميرون 
وغينيا والبحرين والدول التي 
لم تلتزم هي الكويت وجيبوتي 
واجلابون وفلسطني والسودان 
واليمن، هذا دليل على أن الدول 

التزمت ماعدا الكويت.
اكدنا  الزلزلة: نحن  ٭ يوسف 
اكثر من مرة وقلنا انه ال بد ان 
تكون هناك متابعة لهذه اجلهات 
م���ن حيث اس���تفادة املوظفني 
الكويتيني لصقله���م وجعلهم 

قادرين على االجناز.
٭ عدن���ان عبدالصم���د: ه���ل 
فعال يعتبر االكتتاب تس���ديدا 

للمبالغ؟
٭ وزير املالية: هذه الدول، نعم 
هناك اختالف في النسب، والدول 
التي لم تسدد لديها نسب لكنها 

لم تسدد الى اآلن.
التصويت نداء باالسم  وجرى 
إمتام���ا للمداول���ة األولى على 
املشاريع الستة وكانت النتيجة 

كالتالي:
موافقة 50.

عدم موافقة 1
امتناع �

احلضور 51
٭ موافقة على املشاريع الستة 

في املداولة األولى.
التصويت نداء باالسم  وجرى 
عل���ى املداول���ة الثانية وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 48

عدم موافقة �
امتناع �

احلضور 48
٭ وافق املجلس على التقارير 
الى احلكومة  الس���تة وأحالها 
ووافق على التوصيات الواردة 

في القوانني.
٭ تقرير جلنة امليزانيات عن 28 

الوزراء.
٭ عبداحلميد دشتي: ما ادراك 
ما الرياضة، فمنذ سنوات تركنا 
احلبل على الغارب، من املؤسف 
ان ت���ؤول االوضاع الى ما آلت 
اليه، فاالحتاد واللجنة االوملبية 
عزبة وال ميك���ن ان نخرج من 
هذه القاع���ة اال ونحن نقر أي 
شيء يوقف هذا احلد، كل يوم 
يأتي تهديد من اللجنة االوملبية، 
فمن يتحرك م���ع هذه الهيئات 
يذهب الى القضاء يتهم باخليانة 
وضرب الكويت ويرتكب جرمية 
امن دولة، نحن مبحض ارادتنا 
ان  اليوم هناك تشريع ينبغي 
يح���دث، الب���د ان نتخذ بعض 
القرارات والتوصيات اوملبيا هي 
استغالل بش���ع للرياضة، حل 
االحتاد امر مس���تحق، واطالب 
بتشكيل جلنة برملانية تتناغم 
وتطلب���ات احلكوم���ة لتطوير 
الرياض���ة، ونوص���ي بتنفيذ 

توصيات ديوان احملاسبة.
لن تنصلح حال الرياضة مادام 
القائم���ون عليها ف���ي االحتاد 
واللجنة االوملبية مازالوا جاثمني 

عليها.
٭ عب���داهلل التميمي: نحن في 
الكويت ماذا منلك من بنية حتتية 
حتى نعمل على الرياضة؟ عندنا 
س���تاد جابر ال نعرف مصيره 
والص���وت الواحد ه���و احلل، 
وانا اتفق حتى على مس���توى 
االحت���ادات لدين���ا فوضى في 
الرياضة الكويتية والبعض لم 
ميارس رياضة واصبح رئيسا 
الحتادها، واليوم الوزير العبداهلل 
ن���ادي اجنبي،  مس���تثمر في 
الرياضة  والفساد مستشر في 

مثل كل مؤسسات البلد.
٭ صالح عاش���ور: ال يختلف 
اثنان على ان الوضع الرياضي 
غير مرضي عنه، وهل االحتادات 
الثانية افضل من احتاد كرة القدم؟ 
أكيد ال، واجلهات احلكومية من 
نصف قرن لم تستطع افتتاح 
ستاد واحد، اصل الرياضة النادي 
والالع���ب، يجب حل مش���اكل 
النادي حلل مشاكل االحتادات، 
وهل الرياضة الكويتية تختلف 
عن الرياض���ة في دول العالم؟ 
واليوم هناك نظام اخلصخصة 
واحلكومة منذ عام 1999 تعارض 
اخلصخصة وهو حل ملش���كلة 
األندية واالحتادات واملش���اكل 
في اللجان االوملبية واحلكومة 
سحبت قانون الصوت الواحد 
لألندية بع���د تقدميه والبعض 
ميارس نفوذه بس���بب قصور 
القوانني واحلكومة التصدق على 
النظام األساس���ي لالندية وفي 
غياب اجلمعية العمومية تقوم 
الهيئة باالعتماد ولكن احلكومة 
ما تبي، وحلل مشكلة الرياضة 
يجب ان نب���دأ باالندية وهناك 
خالف عل���ى اعضاء االحتادات 
مرة 5 ومدة 15 عضوا ورئيس 
هيئة الشباب والرياضة ما قدرنا 
نحل املشكلة وعندما ننهزم هذي 
مو كارثة وم���و تقليل من قدر 
االحتادات االخرى ونحن بحاجة 

حلل جذري.
العبداهلل: االخ صالح  ٭محمد 
عاشور ذكر معلومة صدر مرسوم 
لقانون 2012/26 أتي بتوافق ادارة 
الرياض���ة لرفع احلظر وتضع 
االندية نظامها االساسي وحتديد 
االعضاء وموعد إلجرائها وهذا 
مرس���وم بقانون صدر في 26 
نوفمبر 2012 والهيئة ما لها اي 

شيء في االنظمة االساسية.
٭ صالح عاشور: إن لم يتوافر 

الطريجي: بعض 
قيادات التخطيط ال 
يصلحون للعمل في 

»التخطيط«

احلريجي: على 
احلكومة أن تقدم 
خطة نستطيع أن 
نثق فيها ومندحها

العازمي: غير 
متفائل بحل قضية 

اإلسكان رغم الوفرة 
املالية واألراضي

وزير اإلسكان: 
باألرقام والعمل 

سنرد على 
املشككني في حل 

القضية اإلسكانية

احلمدان: ما مت 
عرضه على النواب 

في شأن خطة 
التنمية »هالمي«

حماد: إقرار قوانني 
تخدم الرياضة 
الكويتية وأولها 

»الصوت الواحد«

العمر: جلنة 
برملانية حلل 

املشكلة حتمل 
على عاتقها 

مسؤولية رياضة 
أبنائنا

الروضان: حل األزمة 
الرياضية مرهون 
بخصخصة األندية

البقية ص21

تتمة المنشور ص19

ياسر أبل في حديث مع أحد النواب

توصيات سوق املال
خرجت جلسة مناقشة أوضاع سوق املال بـ11 توصية 

وافق عليها املجلس:
1- سرعة إجناز منظومة قوانني اإلعسار االقتصادي.

2- سرعة طرح املشاريع الرأسمالية مع إنشاء احملكمة 
التجارية.

3- ضرورة استثمار الهيئة العامة لالستثمار بالسوق احمللي 
مع حتويلها الى مستثمر غير مباشر.

4- تعديل قانون هيئة أسواق املال.
5- رفع درجة الشفافية وتفعيل إجراءات احلوكمة.

6- تشـكيل جلنـة مـن املختصـني ملتابعـة أوضاع 
البورصة.

7- تعديل املادة 122 أو إلغاؤها.
8- إعـادة النظـر فـي القيـود املوضوعـة جتـاه 

املستثمرين.
9- إيجاد آلية لصناع السوق.

10- معاجلة أخطاء النظام اآللي.
11- تقدمي تقرير كل 3 أشـهر عـن متابعة مالحظات 

وتوصيات النواب.
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اخلرافي: إذا لم 
يشعر املواطن 
بهذه الثروات 

فبالتأكيد هناك 
خلل ما

وزيرة التخطيط: 
اخلطة املقبلة 

ستركز على 
املشاريع الكبرى

ال النمطية

الفضل: فرض نظام 
الصوت الواحد على 

األندية الرياضية

عاشور: إذا حللنا 
مشاكل األندية 
فنستطيع حل 
مشاكل االحتاد

دشتي: تشكيل 
جلنة برملانية 

لتطوير الرياضة 
وحل احتاد الكرة 

أمر مستحق

املعيوف: 
اجلمعيات العمومية 

ُمجّيرة الحتاد كرة 
القدم

العدواني: جلنة 
حتقيق في محاسبة 

املقصرين

حمدان العازمي: 
فشل الرياضة 

تتحمله احلكومة 
واحتاد كرة القدم

املوافقة على تشكيل جلنة مؤقتة للشباب والرياضة
تختص بجميع األمور الرياضية وأعضاؤها الطريجي والنصف والعازمي والرويعي واملعيوف

د.منصور الظفيريسلطان اللغيصم

سعدون حمادد.خليل عبداهلل طالل اجلالل وماضي الهاجري

كامل العوضي

د.علي العبيدي

طالل اجلالل

العنزي.
وأجري���ت االنتخاب���ات وجنح 

بعضوية اللجنة كل من:
راكان النصف.

عبداهلل معيوف.
عبداهلل الطريجي.

حمدان العازمي.
عودة الرويعي.

٭ وانتقل املجلس للبند التالي: 
طلب مناقشة بشأن سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة، »وزير املالية 
أنس الصال���ح يلقي بيانا على 

املجلس«.
انظر الكادر:

٭ روض���ان الروضان: لضيق 
الوقت اقترح حتدث أربع نواب 

وتقدمي توصيات.
٭ يوسف الزلزلة: هذا هو حال 
املالية،  الكويت لالوراق  سوق 
فوضعنا مقارنة بدول اخلليج 
سوق الكويت 10.15% بالسالب، 
فعلى اقل تقدير ينبغي ان نكون 
في موقع متميز، الننا من اقدم 
اسواق اخلليج، احلل هو ان نقف 
على االس���باب الرئيسية التي 
احدثت النزيف الذي حدث في 
الس���وق والذي خسر مليارات 
الدناني���ر، قد تكون نتاج حالة 
اقتصادية عاملية لكن ال ينبغي 

ان تستمر هذه اخلسارات.
مجل���س الوزراء بح���ث حالة 
السوق وقرر ان يجعل التنمية 
االقتصادية في مجلس الوزراء 
هي التي تتابع وتراقب السوق 
فصار الس���وق اخضر، فيجب 
ان يكون هن���اك اهتمام واضح 

وصارخ.
قبل ان نطبق قانون هيئة اسواق 
املال كانت البورصة تسير على 
احسن ما ميكن، وبعد تطبيقه 

تدنى مستوى السوق.
٭ أن���س الصالح وزير املالية: 
أؤكد على ان احلكومة مهتمة جدا، 
وسندعو القطاع اخلاص للبحث 
بشكل دوري عن خطوات سريعة 
يتم اتخاذه���ا، وفي عام 2008 
تدخلت احلكوم���ة بالصناديق 
االستثمارية لكن االزمة كانت 

حادة.
٭ يوس���ف الزلزلة: اذا لم تكن 

قدمت مذك���رة بهذا اخلصوص 
وبكل تأكيد س���نعمل على ذلك 
وخصخص���ة األندية جزء من 
نه���ج احلكومة وأح���د اإلخوة 
صرح بأن اآلخ جاسم الهويدي 
ذكر أن االحتاد قد أخذ خمس���ة 
ماليني والتقرير واضح بأن املبلغ 

املذكور خالل خمس سنوات.
كم���ا نؤك���د أن الس���نة املالية 
2015/2014 مخصص لها مليون 
ومائة ألف دين���ار، وبالقوانني 
احلالية ال نستطيع حل االحتاد، 
والنتائج املؤسفة لدورة اخلليج 
في كرة القدم أحزنتنا ولم نتعود 
أن نرى املنتخب بهذا املستوى 
ونشيد باالجنازات التي حققت 

في مجاالت رياضية أخرى. 
وسيتم تكرمي اصحاب االجنازات 
الرياضية من قبل س���مو ولي 
العهد، ونسعى دائما للتعاون 
واإلصالح بكافة مجاالت العمل 
املش���ترك، آملني أن نكون عند 
حسن ظن اجلميع والوضع ليس 

بالسوء.
٭ عبداهلل الطريجي: لم تتقدم 
احلكوم���ة بأي مش���روع عن 

اخلصخصة.
٭ وتال األمني العام طلب تشكيل 

جلنة الشباب والرياضة.
٭ سعدون حماد: وجلنة الشؤون 
الصحية تهتم بالرياضة ونرفض 
س���لب اللجنة حقوقها وإذا في 
مواضيع أرج���و ان حتال الينا 

في اللجنة.
٭ عبداحلميد دشتي: الكل أجمع 
على أن املوض���وع بحاجة إلى 
قرارات اس���تثنائية وبالتالي 
نحتاج إلى جلنة شباب ورياضة 
مؤقتة ألن اإلجراءات الروتينية 

لن تخدم.
٭ حم���دان العازمي: امتنى أن 
من يرش���ح للجنة ال تكون له 

خصومة مع أحد.
ووافق املجلس على تشكيل جلنة 
للشباب والرياضة مكونة من 
خمس أعضاء وترش���ح كل من 
خليل الصالح وعبداهلل العدواني 
وعب���داهلل معي���وف وعبداهلل 
الطريجي وراكان النصف وعودة 
الرويعي ومحمد طنا وعسكر 

احلقيقي بتخصي���ص األندية 
العمومية  وتنقية اجلمعي���ات 
النادي واللي يبي يسيطر  من 
على األندية يجب ان يصرف من 
حر ماله بعد اخلصخصة ومن 

يسعى لتطوير الرياضة
٭ سعدون حماد: إصالح الوضع 
الرياضي ال يتم من خالل ردود 
الفعل، والبرازيل انهزمت على 
أرضها وبني جمهورها واإلصالح 
يت���م من خالل تش���ريع يخدم 
الكويتية والصوت  الرياض���ة 
الواحد ومن بعدها نقر في غرفة 
التجارة صوتا واحدا، شهادة ال 
حك���م عليه يجب أن تطلب من 
اجلميع وجلنة الشؤون الصحية 

بها مواضيع الرياضة.
٭ محمد طنا: نحن أمام رئيس 
احتاد كالمه استفزازي وجميع 
الكويت  الفرق تهزم وس���معة 
الفداوية  فوق اجلميع وزم���ن 
ولى واحلكومة يجب أن تكون 
على قدر املسؤولية فاحتاد فاشل 

يجب ان يحل بأسرع وقت.
الشهيد فهد األحمد أوصل الكويت 
لكأس العالم ومن يختار الالعبني 
رئيس االحتاد ال املدرب، والشعب 
الكويتي حر وال يقبل االستفزاز 
واآلن يجب خصخصة األندية 

وتطبيق االحتراف.
٭ خليل عبداهلل: نتحدث عن 
الرياضة بشكل عام وكرة القدم 
جزء بسيط والرياضة لنحمي 
النشء ونغ���رس القيم واليوم 
نتحدث عن كرة القدم واملفترض 
مناقش���ة األس���باب ال مناقشة 
الرياضة  التعديات ومن يجير 
حلس���ابه يجب أال يكون على 
حساب املال العام ونحن بحاجة 
لتغيير تشريعي والهيئة متلك 
احلق وفق���ا للقانون باملراهنة 

واحملاسبة.
٭ محمد العبداهلل: اس���تمعنا 
باهتم���ام ملا ذكر م���ن النواب 
واشتركوا اكثر منه في احلديث 
إدخ���ال الصوت  عنها وع���دم 
الواح���د في املرس���وم وتركه 
ملجلس األمة لذلك لم تكن قضية 
الصوت الواحد ضمن املرسوم 
وخصخص���ة األندية احلكومة 

أعرف منو هو رئيس الهيئة مع 
احترامنا لالخوان املوجودين 
وواضح ف���ي خصومات وفزنا 
في أول مباراة طالبنا بالتجنيس 
وفزن���ا مبباراة وت���رى نقاش 
باملجلس ودش���تي يبي جلنة 
حتقي���ق والي���وم ما نش���وف 
ثناء على املعاقني والرماية في 

النجاحات الرياضية.
ونح���ن جربن���ا الص���وت في 
اجلمعيات وفش���ل ويجب عدم 
الرياضية،  تطبيقه في األندية 
ونحن نعيب على األخ دش���تي 
عندما يقول هناك سرقة، ملاذا ال 
يحاسب احلكومة؟ وما يحصل 
اليوم صراعات وخالفات رياضية 
قدمية وضرب في قاعة عبداهلل 
الس���الم وكلمة احل���ق نقولها 
ونحن م���ع خصخصة األندية 

ونؤيدها.
٭ عبداحليمد دش���تي: حاول 
زميلي أن يرضي من يحاول أن 
يداف���ع عنهم وموضوع أوملبيا 

كنت أحد من تصدى له.
٭ عبداهلل معيوف: أقول بكل 
صراحة ان هناك كفاءات كثيرة 
حوربت وأضرب مثال باألخ فواز 

احلساوي.
٭ خليل الصالح: توقعت نفضة 
حقيقية ملموس���ة وما رأيناه 
مجرد تعيينات بالبارش���وت 
فقط والطامة الكبرى في نادي 
اجلهراء واملسؤولون املوجودون 
على رأس االحتاد أساسا هم غير 
رياضيني يجب اختيار رياضيني 
متخصص���ني والصوت الواحد 
يحارب على الرغم من جناحه 
في اجلمعيات التعاونية ومجلس 
األمة وأق���ول ان الرياضة جزء 

رئيسي من حضارات األمم.
٭ راكان النص���ف: ال ميكن أن 
نصنع رياضة بردود األفعال، 
السؤال: لو كنا جنحنا هل الوضع 
السليم ورجال الرياضة يقدرون 
على إجناز اخلطة بعد كل اجناز 
واليوم نحن أعض���اء نراقب، 
واليوم جبيلنا وزير الش���باب 
مو رئيس االحتاد، هناك تسجيل 
العمومية  وهمي باجلمعي���ات 
وأغلبي���ة مزيف���ة واإلص���الح 

الشخصي على االحتاد واليوم 
احلكوم���ة لو حتل االحتاد راح 
يرف���ع رئيس االحت���اد قضية 

ويقول ان املليونني فلوسي.
خل���ف دميثير: ه���ذا املجلس 
استمر على نهج الرقي واختيار 
الكلمات املناس���بة وأشير على 
األخ الطريج���ي بش���طب كلمة 

»أكاذيب«.
٭ عبداهلل معيوف: طريقة تعامل 
رئيس االحتاد مع النتيجة هي 
سبب ردة الفعل والغريب عدم 
االعت���ذار من رئيس االحتاد إال 
بعد ضغوط ويجب على رئيس 
االحتاد احترام مشاعر الشعب 
الكويتي والقضية هي ش���غف 
بالسيطرة على الرياضة وفرض 
نظام خاص، اصبحت هناك دولة 
داخل دولة واجلمعيات العمومية 
مجيرة الحتاد كرة القدم، واليوم 
انهيار الرياضة الكويتية بسبب 
ابتعاد الكفاءات، وس���تاد جابر 
ما عملوا فيه شيء وغيرها من 
الرياضي  املناقصات والشباب 
هو من أجبر رئيس االحتاد على 

االعتذار.
وأنا أسأل احلكومة: ليش خايفني 
من اإليقاف ونحن أساسا من فشل 
لفشل مو قادرين نحقق شيء؟ 
وملاذا هيئة الشباب والرياضة 
العادي ذهب  صامتة واملواطن 
ملكتبه وقال له ارحل واستقيل 
يا وزير الدولة، إيقاف النشاط 
ما ه���و إيقاف تصدي���ر النفط 
أو االستثمارات اخلارجية وال 
هو إيقاف استيرادنا للمواد أو 
إيقاف طائراتنا وال نخاف من 
هذه القضية وأنا أسأل: كم عقد 
فيفا وكم أعطى صاحب السمو 
األمير وك���م عقد وزارة اإلعالم 

بنقل املباريات؟
٭ عب���داهلل العدواني: البد من 
محاسبة ومكاشفة، واستغرب من 
ردة الفعل وكأن احلصول على 
بطولة اخلليج يعتبر إجنازا هل 
رياضة رواد أم رياضة احترافية؟ 
ونتمنى تطبيق االحتراف الكبير 
وزيادة الدعم وتش���كيل جلنة 

حملاسبة املقصرين.
حمدان العازمي: في البداية أبي 

الع���دد الكاف���ي ف���ي اجلمعية 
العمومي���ة إذا الهيئ���ة ال تريد 

اعتمادها.
٭ أحمد الري: الرياضة جزء من 
الوضع القائم في البلد والدليل 
لدينا ردة فع���ل بدال من خطة 
واضحة املعالم، وهي جزء من 
ردة فعل ونحن نعتمد على ردات 
الفعل ويجب أال تكون احللول 
ردات فع���ل والقضية اكبر من 
اخلصخص���ة القضي���ة صراع 
سياسي اليوم وهذا الصراع هو 
ليس املشكلة ونحن مستكثرون 
على االحت���ادات نصف مليون 
ونترجى منه بطوالت مخصص 
الالع���ب 35 دينارا ف���ي اليوم 
باخلارج ولو يش���تري كوفي 
وماكدونالدز خلصت فلوس���ه 
ش���لون ميكن والنادي العربي 
نفس »القرقور« ونادي الكويت 
ما شاء اهلل عندهم سوق زين 
يجيب لهم مردودا، ويجب اعادة 
تشكيل جلنة الشباب والرياضة 
وأنا مع اخلصخصة واالحتراف 

الكلي. 
٭ خليل عبداهلل: النادي العربي 
مو القرقور بل هو قلعة خضراء 

شامخة.
٭ أحمد الري: أنا عرباوي بس 

صج النادي مكانه صغير.
عبدالعزي���ز الروض���ان: نحن 
نتحدث عن ردات فعل وحديثنا 
عن االحتراف اجلزئي، تخيل لو 
االندية مخصخصة والشخص 
يصرف من ح���ر ماله، هو قبل 
ببعض التجاوزات، واهلل يحيي 
الذي ح���ط هدف على  الالعب 
الع���راق، والكل طالب باعطائه 
اجلنسية وبعد ما انغلبنا نسيناه 
اقوله���ا بصراحة مرزوق  وانا 
وطالل وربع م���رزوق وطالل 
وحتى م���رزوق وطالل اتعبوا 
من هذا املوضوع امس رئيس 
احتاد السعودية احمد عيد، وما 
نشوف رياضيني كويتيني وردة 
الفعل حتى من الشارع الكويتي 

الكل غاضب.
العمر: يج���ب ان يكون  جمال 
احلل منطقي���ا وعقالنيا بعيدا 
عن االنفعاالت، يجب أال تكون 
ردود الفعل عنوانا لتحركاتنا، 
واحلكوم���ة اصبحت مع طرف 
دون طرف آخ���ر، واليوم كلها 
شللية وتنفيع ومصالح واحللول 
موجودة، ونحن م���و قادرين 
نطبق احلل واعتقد ان الرئيس 
الغامن بعيد عن كل الصراعات 
ونحن يهمن���ا مصلحة أبنائنا 
واطال���ب بخصخصة الرياضة 
ولو يحط م���ن جيبه ما رضي 
بهذه النتائج، ويجب ان ننظر 

الفق جديد.
عب���داهلل الطريجي: اجزم لوال 
الكارثية واستفزاز  اخلس���ارة 
رئيس االحتاد للشعب الكويتي 
مل���ا كان هناك طلب مناقش���ة، 
الرياضة  واملشكلة فيمن يدير 
واحلكوم���ة اصدرت مرس���وم 
ض���رورة وس���حبت الصوت 
الواح���د، والرياضة في تراجع 
وانحدار واخلصخصة يجب ان 
تكون م���ن أولويات احلكومة، 
واملشكلة ان رئيس االحتاد هو 
اخلصم وه���و احلكم، ومتادى 
رئيس االحتاد بسبب تقاعس 
احلكومة، واستس���محكم عذرا 

بعرض مستند على الشاشة.
كلنا يعلم ان املجلس عندما اوقف 
الدعم عن االحتادات تبرع صاحب 
السمو مبليوني دينار للرياضيني 
الكويتيني ولكن رئيس االحتاد 
س���جل املليونني دينا باس���مه 

هناك حماية لرأس املال يهرب، 
لدين���ا تش���ريعات ارج���و من 
احلكومة ان تنتهي منها وليس 
لدينا في السوق صناع سوق، 
وهناك مجموعة من الشركات 
الرابح���ة لكنه���ا حتت���اج الى 

متويل.
٭ د.عبداحلميد دشتي: منذ 2008 
والوزير يقول حركنا وسوينا 
واهلل ما سويتم شيئا، من 2008 
هناك تراخ حكومي ظاهر للعيان 
حتى وصل السوق من سيئ الى 
اسوأ، فامللكية اخلاصة مصونة، 
في عام 1982 كانت هناك رغبة 
للتصدي للفساد لكن اليوم عمك 
اصمخ ولم نتمكن اال من تعديل 

مدة هيئة املفوضني.
هناك إخفاقات في مؤسس���ات 
التأمينات واالستثمار وخسائر 
باملالي���ني، لكنكم تنتقمون من 
العم���ل يري���د نية  الس���وق، 

صاحلة.
٭ عبداهلل التميمي: عندما نتكلم 
عن وضع البورصة نتكلم عن 
كارثة أحلت باالقتصاد الوطني 
ومبن ميلك���ون رؤوس اموال، 
الس���وق ملوث���ة، لوثها  بيئة 
احليتان الكبار وضربوا صغار 
املس���تثمرين، ومستوى سوق 
االوراق في الكويت ال تستطيع 
املالية  ان تقيم���ه باالس���واق 
العاملي���ة، وليس ل���ه قيمة اال 
بصغار املستثمرين، لكن فشلوا 
ألن السوق يعتمد على صغار 

املستثمرين.
٭ عدن���ان عبدالصمد: الوضع 
العاملي له تأثير على الس���وق 
احمللية لكن ليس بهذه الدرجة 
والغريب أن الس���وق الكويتي 
العاملية  ارتفعت األس���واق  إذا 
ينخفض الس���وق وهذا غريب 
فيفت���رض أن تك���ون العالقة 

طردية.
هناك جتارب لدى العالم فلننظر 
ماذا يفعل العالم في هذه األزمات، 
فيج���ب التدخ���ل على أس���س 
مهنية معروفة تؤثر ايجابا في 

السوق.
وقضية نسبة مشاركة الشركات 
ليست معيارا بالنسبة للشركات 

القيادية باألسهم.
ميزانية الهيئة ال بد أن تعرض 
عل���ى املجل���س كل امليزانيات 
املس���تقلة تعرض على مجلس 
األمة بل يوجد لديها مراقبون 

ماليون في هذه املؤسسات.
٭ أحم���د الري: كل قراراتن���ا 
تكون ردات فعل، السوق نزل 
حوالي 4% ولكن نتمنى أن هيئة 

االستثمار تقوم بدورها.
هيئة االستثمار لها دور مؤسس 
في البورصة، احملفظة الوطنية 
تقوم بدور حيوي مهم لكن نحن 
اليوم أتينا لنطمئن الناس من 

حيث من يديرها وكم مبلغها.
٭ د.خلي���ل عب���داهلل: يحرك 
السوق التحليل األساسي على 
أرباح الشركات وحتليل كمية 
البيع وسيكولوجية املساهمني 
واملتداول���ني وع���دم وج���ود 
الثقة بس���بب غياب الشفافية 
والش���ركات سرقت الناس ولم 
حترك احلكومة س���اكنا، هناك 
املال وهناك  شيء اسمه سوق 

مؤسسة االستثمار.
٭ وزير التجارة: نؤكد على انه 
ليس من املقبول نفي العالقة بني 
أداء سوق املال وان نحمل الهيئة 
هذا األداء ومسؤولية انخفاض 
القيمة السوقية مسؤولية الهيئة 
والسوق نفس���ه، ومسؤولية 
الهيئ���ة ه���و ضم���ان العدالة 

تتمة المنشور ص20

البقية ص22

قرار »أوپيك« احلفاظ على معدالت اإلنتاج ستظهر إيجابيته في املستقبل

العمير: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على املشاريع الكبرى
قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د. علي العمير إن انخفاض أسعار النفط احلالية لن يؤثر 

على املشاريع احلكومية وخطة التنمية في البالد.
وق��ال الوزير العمير ف��ي رده على أعضاء مجلس 
األمة في اجللسة التكميلية للمجلس أمس خالل مناقشة 
مشروع القانون بإصدار اخلطة السنوية )2015-2014( 
إن »مشاريعنا الكبرى التي تهم املجلس واملواطن سواء 
اخلدمات الصحية أو التعليمية أو البنى التحتية لن تتأثر 

مبا نشهده اآلن من انخفاض أسعار النفط«.
وأوض��ح أنه »حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها لم 
ندخل إلى العجز ولكن إذا اس��تمرت األسعار مبوازنة 
تعتمد على تقدير أكثر قد يظهر العجز وهذا األمر يظهر 

في املستقبل«.
وأضاف: »مبا لدينا من بيانات وأرقام فضال عن أسعار 
النفط ال تزال تغطي امليزانية من شهر أبريل املاضي إلى 
شهر أبريل املقبل فإن املشاريع الكبرى لن تتأثر مع ما 

تشهده أسعار النفط العاملي من انخفاض«.
واكد استمرار القطاع النفطي في مشاريعه الكبرى 
ومنها ابرام مشروع الوقود البيئي واملصفاة اجلديدة 
واالستفادة من املشتقات النفطية من خالل تكرير النفط 
اخلام وذلك عبر انشاء مصنع للبتروكيماويات ضمن 

خطة القطاع املستقبلية.
وبني أن مش��روع الوقود البيئي رس��ت مناقصاته 
مبا يتجاوز 10 مليارات دوالر، مشيرا إلى ان مناقصات 

املصفاة اجلديدة سيتم ارساء عقودها كافة في القريب 
العاجل ومنها مشروع مجمع البتروكيماويات.

وأكد فاعلية الكويت في منظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( ومحاولتها الوصول إلى حل في ش��أن أسعار 
النفط، مشددا على ان الكويت »لن تكون منفردة بقرار أو 

تضحي مبصاحلها من خالل تخفيض إنتاج النفط«.
وذكر الوزير العمير أن قرار »أوپيك« احلفاظ على 
مع��دالت االنت��اج دون تغيير »س��تظهر ايجابيته في 
املستقبل«، مبينا أن الكويت دولة وحيدة املصدر »وعلينا 

تنويع مصادر الدخل ومعاجلة أي عجز مستقبلي«.
وقال: »نتعامل مع واقع وعلينا التعامل مبهنية مع هذا 
الواقع الس��يما مع املورد النفطي لكن الشك ان ارتفاع 
اس��عار النفط وانخفاضه ليس بأيدينا«، مشيرا الى أن 

من مصلحة الكويت متاسك منظمة )أوپيك(.
ولفت ال��ى أن انتاج الكويت م��ن النفط يبلغ نحو 
مليونني و700 ألف برميل يوميا بحس��ب ما سجل في 
ش��هر نوفمبر املاضي »وهو ال يشكل إال جزءا بسيطا 
من االنتاج العاملي الذي جتاوز 90 مليون برميل يوميا«، 
مشيرا الى أن الطاقة االنتاجية للكويت تبلغ ثالثة ماليني 

برميل نفط يوميا.
وبني أنه متت مناقشة قرار تخفيض انتاج النفط من 
عدم��ه في )أوپيك( »ووجدنا أنه ال جدوى من انخفاض 
االنتاج«، مضيفا أن الفائض املوجود في السوق العاملي 
جتاوز املليون و800 ألف برميل يوميا »وفي ظل تباطؤ 

النم��و العاملي ال جدوى من تخفيض انتاج النفط بينما 
اآلخرون يتسابقون الى زيادة االنتاج«.

وقال إن منظمة )أوپيك( سعت مع الدول املنتجة للنفط 
الى التنسيق بش��أن تطورات األسعار واالنتاج »ولكن 
الكل يريد منك تخفيض انتاجك للنفط بينما هم يزيدون 
من انتاجهم ويغرقون الس��وق وهذا غير مقبول لدينا 
والبد من احملافظة على حصصنا السوقية واالستمرار 

باالنتاج الذي يغطي احتياجاتنا«.
وأعرب عن االمل في أن تتحس��ن اسعار النفط »إال 
أنه ال ميكن التضحية مبصاحلنا من أجل تعديل س��عر 
السوق«، مؤكدا ان القرار الذي اتخذ بشأن عدم تخفيض 
انتاج النفط »صحيح وسوف ينعكس لكن ليس في الفترة 
التي نشهد فيها تباطؤا في النمو وزيادة لالنتاج النفطي 

ولكن قد جند أثر هذا القرار في املستقبل«.
وردا على احد النواب بشأن استفساره حول الفوائد 
املجنية وراء عقد الغاز املدعوم لش��ركة )داو كيميكال( 
ومطالبت��ه بإلغائه، أفاد الوزير العمير بأن »العقد موقع 
وساري املفعول وال نستطيع أن نوقفه وإذا أوقفناه تفردا 

لرمبا تأتينا مطالبات من )داو( ثانية بالتعويضات«.
وقال: »هذا الغاز يذهب الى شركة )ايكويت( وليس 
إلى )داو( وحدها، حيث متتلك احلكومة فيها من خالل 
شركة صناعة الكيماويات البترولية نحو 42%«، مضيفا 
أن الشركة حققت العام املاضي أرباحا طالت املليار دوالر 

ما يشكل مردودا كبيرا للبالد.
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مؤشر سوق 
األسهم في النرويج 

التي متتلك أكبر 
صندوق سيادي 

في العالم انخفض 
مبعدل 24% خالل 

3 أشهر
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انخفض مؤشر داو 
جونز لشركات 

النفط األميركية 
خالل أسبوع 

مبعدل %9

العملة الروسية 
انخفضت بأكثر 
من 12% خالل 

أسبوع

والتي ال تتحملها احلكومة وحدها 
وإمنا هناك دور جلهات عديدة 

ومنها املستثمر الذي ينبغي 
ان يتحلى بالوعي االستثماري 

احلصيف املبني على الدراسات 
والتحليالت املتخصصة وأن 

تتسم قراراته بالرشد.
لذلك فإن مقتضيات املصلحة 

العامة ومسؤولياتنا جتاه احلفاظ 
على االموال العامة لن تسمح 
بتوجيه أي أموال في السوق 

حلماية قرارات استثمارية 
خاطئة لم ترتكز على اسس 

سليمة.
احملور الثالث

وكخطوة احترازية تعكس 
اهتمام وحرص مجلس 

الوزراء على متابعة أوضاع 
سوق الكويت لالوراق املالية 

وأهمية الوقوف على املتغيرات 
واملستجدات وتطويق التداعيات 

املترتبة عليها، فقد كلفت 
اللجنة الوزارية للشؤون 

االقتصادية االستعانة مبن تراه 
من املتخصصني من القطاع 

احلكومي والقطاع اخلاص 
وتقدمي تقرير دوري الى مجلس 

الوزراء في شأنه.
وستباشر اللجنة املشار اليها 

مهامها بصورة منتظمة ومكثفة 
بالتنسيق مع املتخصصني لهذا 

الغرض.

مؤشرات حتليلية لسوق الكويت لألوراق املالية وتراجع أسعار النفط عام 2014
YTDنوفمبراكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

أداء املؤشر الوزني 
0.4%-5.7%-2.5%0.5%2.1%2.6%-4.7%0.3%1.8%3.9%1.1%1.6%الشهري

نسبة التغير في قيمة 
-27.9%-2.5%-38.6%49.2%68.9%-44.1%0.5%-29.8%1.0%15.8%-25.5%39.0%التداوالت الشهرية

نسبة التغير في قيمة 
سعر برميل النفط 

الكويتي شهريا
%0.6%7.0%6.5-%1.3-%4.3%4.2%5.5-%2.5-%6.4-%12.6-%19.5-%34.5-

أداء املؤشرات )الوزنية( ألسواق اخلليج لألوراق املالية ـ عام 2014
YTDنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

0.4%-5.9%-2.5%0.5%2.1%2.6%-4.7%0.3%1.8%3.9%1.1%1.6%الكويت
1.1%-14.1%-7.6%-2.3%8.8%7.4%-3.2%2.5%1.2%4.0%3.9%2.6%السعودية

27.1%-5.8%-9.9%-0.4%4.8%22.6%-22.5%0.6%13.7%5.5%11.9%11.9%دبي
8.9%-3.9%-4.8%0.5%2.1%9.3%-13.4%4.1%3.1%-1.3%6.1%8.9%أبوظبي

22.9%-5.5%-1.7%1.0%5.6%12.1%-16.1%8.0%8.9%-1.1%5.5%7.5%قطر
14.4%-1.1%-2.2%0.3%0.0%3.1%-2.2%2.2%5.2%-1.1%6.1%3.6%البحرين

-4.8%-6.7%-6.8%1.6%2.3%2.7%2.2%1.9%-1.9%-3.6%0.4%3.7%عُمان

اجليد املبني على حتليالت مهنية 
سليمة. علما بأن قائمة الشركات 
التي مت اختيارها للمحفظة متثل 

حوالي 75% من إجمالي القيمة 
السوقية للسوق.

وجدير بالذكر ان الهيئة العامة 
لالستثمار متلك ما نسبته %10 

تقريبا من القيمة الرأسمالية 
لسوق الكويت لالوراق املالية 

وذلك دون احتساب استثمارات 
اجلهات احلكومية االخرى، 

على انه من املهم جدا االشارة 
الى ان الهيئة تقوم بهذا الدور 
وستستمر بصفتها مستثمر 
طويل االجل مبا يضمن عدم 

خروجها عن اغراضها االساسية 
املتمثلة في ادارة االموال العامة 

بأفضل عائد وأقل مخاطر.
كما ينبغي التأكيد على اهمية 

تضافر جهود جميع املعنيني كل 
حسب دوره لتحقيق مستوى 
الكفاءة املالية الكاملة للسوق 

يدعم الكفاءة السعرية للسوق 
ويسهم في االرتقاء مبستوى 
الوعي االستثماري لدى قطاع 

املستثمرين.
وقد قمنا بدراسة حتليلية 

شاملة تضمنت بعض املؤشرات 
القياسية املرتبطة بنشاط السوق 
من بعد دخول احملفظة الوطنية 
التي مت تأسيسها عام 2008 بعد 
االزمة املالية العاملية، حيث اكدت 

الدراسة ان احملفظة الوطنية 
لعبت دورا متميزا في فترات 
حرجة جدا في ترسيخ دعائم 

االستقرار والثقة وخلق التوازن 
عند اشاعة اجواء الهلع والهبوط 

غير املبرر من الناحية املهنية.
حيث تقوم احملفظة الوطنية بهذا 

الدور احليوي املهم وستستمر 
ضمن االلتزام الكامل باملعايير 

املهنية والقواعد االحترافية التي 
تلزم احملفظة بالتركيز على 

االسهم القيادية ذات االداء املالي 

وتطوير آلياته ونظمه حرصا 
منها على تعزيز دوره احملوري 
في منظومة االقتصاد الوطني 

كاحدى قنوات استقطاب 
املدخرات لتوظيفها في مجاالت 

االستثمار املختلفة.
وعلى الصعيد العملي، فقد لعبت 

الهيئة العامة لالستثمار دورا 
مهما في خلق بيئة االستثمار 
املؤسسي من خالل االدوات 
االستثمارية املتاحة القائمة 

على خبرات وادارات احترافية 
كالصناديق االستثمارية، اضافة 
الى ذلك فإنها تقوم بدور متميز 

في ترشيد القرارات االستثمارية 
الذي يسهم في خلق التوازن في 
السوق من خالل ترسيخ قواعد 
االعتماد على التحليالت املالية 
املهنية التي تقود الى التركيز 
على الشركات التشغيلية ذات 

االداء املتميز.
وهذا بكل تأكيد من شأنه ان 

الروبل الروسي اكثر من %12 
منذ اعالن مجموعة االوپيك 

االبقاء على معدل االنتاج احلالي، 
كما انخفض مؤشر الشركات 
النفطية في بورصة نيويورك 
بنحو 10% خالل اسبوع فقط.

ويتبني مما تقدم ان اداء سوق 
الكويت لالوراق املالية جاء ضمن 

املعدالت الطبيعية قياسا على 
اداء اسواق املنطقة، فضال عن 

التراجع القوي الذي طال الدول 
النفطية في العالم على مستوى 

اداء السوق والعملة.
احملور الثاني

يحظى سوق الكويت لالوراق 
املالية باهتمام احلكومة باعتباره 

ميثل احدى الركائز املهمة 
لالقتصاد الوطني، حيث قامت 

احلكومة بجهود فاعلة من خالل 
التنسيق ما بني املؤسسات 

املعنية نحو حتقيق كل ما من 
شأنه ان يدعم كفاءة السوق 

ألقى وزير املالية أنس الصالح 
بيان احلكومة حول اوضاع 

سوق األوراق املالية خالل جلسة 
أمس، جاء نصه كالتالي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الرئيس، اإلخوة األعضاء
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
احملور األول

ال شك ان اسواق املال العاملية 
ومنها سوق الكويت لالوراق 
املالية تخضع ملؤثرات داخلية 

وخارجية من شأنها ان تنعكس 
بصورة مباشرة على نشاطه، 

وبالتالي فإن التطورات التي 
يشهدها السوق متثل محصلة 

لتفاعل العديد من العناصر 
املرتبطة بالبيئة االقتصادية 
احمليطة به، ولعل ما تعانيه 
اسواق النفط من انخفاض 

حاد ادى الى تراجع في سوق 
االسهم ملعظم الدول النفطية 

حول العالم، حيث شهدت 
اسواق اخلليج تراجعا حادا، 
كما تعرضت عمالت الدول 

النفطية الى انخفاض حاد، حيث 
انخفضت العملة النرويجية التي 
متتلك اكبر صندوق سيادي في 
العالم الى تراجع بلغ 12% خالل 
شهر، وانخفض سوق االسهم 
النرويجي خالل 3 اشهر بنحو 
24%، كما انخفض سعر صرف 

الصالح: جميع الدول ذات االقتصاد النفطي تأثرت بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط 

وزير الدولة: ال نستطيع حل احتاد كرة القدم وفق القوانني احلالية
وزير العدل: جادون في إقرار البديل االستراتيجي ووضع آلية للتوظيف

عيسى الكندري وم. عادل اخلرافيد. عودة الرويعي ومبارك اخلرينج والشيخ خالد اجلراحم. محمد الهدية

االن واس����واقنا مبني����ة على 
االشاعة وبالفعل نحن بحاجة 
الى صناعة س����وق وما ذكره 
فري����ق وزارة املالية ال اعتقد 

انه حقيقي.
محمد طنا: وجود هيئة االسواق 
مثل احلية الرقطة ولو نرجع 
لسوق اجلت افضل من السوق 
احلالي هل احلكومة تريد من 
يؤزم ويوقف البلد على رجل 
واحدة وما يحصل ما يرضي احد 
وهذا ولدنا هو من دمر الديرة 

عبداهلل معيوف: الى االن حجم 
التعامل 10 ماليني يعادل تعامل 
شركة موبايلي في السعودية 
والهيئة العامة لالستثمار تبيع 
اسهم شركات رابحة وفي وقت 
النفط واسعار  نزول اس���عار 

السوق.
عودة الرويعي: منهجيتنا في 
معاجلة االمور اعتقد فيها خلل 
وكل ما نقوله مجرد آراء واخللل 
بالتنفيذ والتشريع  االساسي 
والرقاب����ة واعتق����د ال جتتمع 

بتصير هاألمور خل يقعدون 
ببيوتهم.

الطريجي: اطلع على  عبداهلل 
تقرير جلنة اسواق املال العام 
وترى التالعب وغيره، موظفة 
كانت سكرتيرة في شركة اتت 
الى هيئة االسواق وزاد راتبها 

ل� 1400 دينار.
عبداحملس���ن املدع���ج: اود ان 
اؤكد هذا خروج عما نحن فيه 
االن ارجو ان يتم شطب كلمة 

بوصلوح.

والهيئ���ة اصبحت ناديا لبعض 
األس���ر التي نقدرها ونحترمها، 
وكثير من الشركات قادت السوق 
وان لم نتدراك املوضوع اعتقد 
ازم���ة، ووزير  س���تكون هناك 
ل���و كان حريصا على  التجارة 
التعدي���الت لت���م التعام���ل مع 
التعديالت خالل الفترة املاضية 
ونتمنى احملافظة على الشركات 

الرابحة وعدم بيعها.
خليل عبداهلل: سياسة هذا ولدنا 
اذا  الدولة  موجودة مؤسسات 

انتقائية واآلن هناك تعديالت 
ونريد االنتهاء منها وهناك آالف 
األسر التي تعاني واآلن امليزان 

هو ميزان تنظيم.
واآلن في شركات محلية مربحة 
احلكومة تطل���ع منها وهناك 
شركات عاملية خسرانة احلكومة 

تفتح فيها.
عبداهلل الطريجي: احلكومة غير 
جادة في التعامل مع الس���وق، 
وصاحب السمو األمير أمر بتحويل 
الكويت ملركز مال���ي وجتاري، 

والش���فافية بني املستثمرين 
واالنخفاض أو الزيادة تتحدد في 
الكويت كما في الدول العاملية. 
وإلقاء تبعية وضع البورصة 
على هيئة أسواق املال تبسيط 

ضار للمشكلة.
٭ جمال العمر: قضية النزيف 
املالي بالبورص���ة هي قضية 
ممت���دة ونحن كملن���ا قانون 
هيئة أسواق املال ولكن هناك 

والدول ال تدار بهذا االس���لوب 
وهناك مئات األلوف امتيازات 

سنوية نريد انقاذ السوق.
عبدالرحمن اجليران: األزمات 
املالية بتاريخ الكويت وال ازمة 
مالية مت عالجها العالج السليم 
من ازمة املناخ الى املديونيات 

الصعبة.
وأص���در املجل���س توصيات 
ملعاجل���ة أوضاع س���وق املال 

»أنظر الكادر«.
الرئيس: ترفع اجللسة.

الري: ال توجد رؤية 
حكومية لقضية 

الرياضة فهي تسير 
»على البركة«

ألقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل بيان احلكومة عند مناقشة املجلس للوضع الرياضي 
وذلك نيابة عن وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود بسبب س��فره خارج البالد. وجاء 

نص البيان كالتالي:
انطالقا من ترجمة احلكومة للمضامني املضيئة للنطق 
السامي لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، واهتمام وحرص القيادة السياسية العليا على 
دع��م احلركة الرياضية والش��بابية ماديا ومعنويا وتهيئة 
الظروف واملتطلبات واالمكان��ات الالزمة لالرتقاء بها من 
اج��ل ان يكون للرياضة الكويتية م��كان بارز في احملافل 
االقليمية والعربي��ة والقارية والدولية فان احلكومة قامت 
باتخاذ كل الس��بل املتاحة لتمكني الش��باب من املساهمة 
بش��كل ايجابي ف��ي صناعة مس��تقبل الكويت من خالل 
منظومة اخلدمات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية 

والشبابية وغيرها.
ان الهيئ��ة العامة للش��باب والرياضة ال تألو جهدا في 
تق��دمي كل اوجه الرعاية والدعم للش��باب والرياضة وفقا 
للسياس��ة العام��ة للدولة من خالل التهيئ��ة والرعاية لهم 
وتنمية قدراتهم البدنية واخللقية والعقلية والفنية، وتعزيز 
والئهم للوطن، كما حرصت على رعاية احلركة الرياضية 

وتدعيمها وتطويرها من خالل وضع اللوائح املالية واالدارية 
والتنظيمية مبا يتوافق مع متطلبات العصر، باالضافة الى 
تقدمي احلوافز واجلوائز للرياضيني املتميزين في البطوالت 
الداخلية واخلارجية، واالهتمام باملنشآت الرياضية والشبابية 
وصيانة مرافقها ملساندة تلك الهيئات في حتقيق االجنازات 

العربية واآلسيوية واخلليجية والدولية والعاملية.
ان للرياض��ة الكويتية تاريخا حافال باالجنازات والتي 
س��اهمت بشكل مباشر في رفع اسم الكويت عاليا في كل 

احملافل.
ومن اجلدي��ر بالذكر أن اجنازات الرياضة الكويتية لم 
تتوقف، الس��يما في األلعاب الفردية فعلى سبيل املثال ال 
احلصر اجنازات الرياضة الكويتية في دورة األلعاب اآلسيوية 

السابعة عشرة »اينشون« كوريا 2014.
وحرصا من احلكومة على وضع استراتيجية مستقبلية 
لتطوير الرياضة الكويتية وتقدمي كل س��بل الدعم فقد مت 
اقرار خطة وطنية لتطوير الرياضة من قبل مجلس الوزراء 
، ومت تكليف الهيئة العامة للشباب والرياضة لوضع االطار 
العام التنفيذي لها، وتضمنت اخلطة الوطنية تطوير الرياضة 

في اجلوانب التنظيمية واملالية.
وقد باش��رت الهيئة اتخاذ االجراءات املناسبة لالرتقاء 

بالرياضة الكويتية من ابرزها االطار التنفيذي:

تعديل: 1- الئحة االحتراف اجلزائي.
2- اع��ادة احياء مراكز التدريب املش��تركة بني الهيئة 
العامة للش��باب والرياضة ووزارة التربية »املدارس« بعد 

توقف دام عشر سنوات.
اع��داد الالئح��ة التنظيمي��ة لالس��تثمار ف��ي الهيئة 

الرياضية.
تعديل الئحة املش��اركات الداخلية واخلارجية لقطاعي 

الشباب والرياضة.
استكمال املنشآت الرياضية وصيانة مرافقها.

دراسة زيادة الدعم املالي بكل اشكاله للهيئات الرياضية. 
دراس��ة زيادة امليزانية املخصص��ة لدعم الالعب االجنبي 
احملترف. اعداد مش��روع قانون ملكافحة املنش��طات في 

املجال الرياضي.
كما توجد بعض املش��روعات حت��ت االجناز واخرى 
مستقبلية حتتاج الى جدول زمني لتنفيذها اال ان تنفيذ هذه 
احملاور والتوصيات ال يتحقق اال بتضافر كل اجلهود وعلى 
رأسها مجلسكم - الذي نشيد بجهوده املبذولة في اصدار 
قانون 30 لسنة 2014 واخلاص باالستثمار والتسويق في 
االندية واالحتادات الرياضية - وكذلك املؤسسات والوزارات 
والقطاع اخلاص ومؤسس��ات املجتم��ع املدني ذات الصلة 
مع جهود وزارة الدولة لش��ؤون الش��باب والهيئة العامة 

للش��باب والرياض��ة وتوفير مناخ الثق��ة املتبادلة بني كل 
اجلهات كشرط اساس��ي لتوفير ارضية مناسبة النطالق 

الرياضة الكويتية.
وال يخفى على مجلس��كم املوقر االزمة التي عاشتها 
احلرك��ة الرياضية منذ عام 2007 م��ع التنظيمات الدولية 
وعلى رأسها اللجنة االوملبية الدولية واالحتاد الدولي لكرة 
القدم، ومن اجل رفع االيقاف نهائيا عن الرياضة بالكويت 
صدر املرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 الذي منح جميع 
الصالحيات االدارية والفنية للجمعيات العمومية للهيئات 
الرياضية واقتصر دور الهيئة العامة للش��باب والرياضة 
على تقدمي الدعم املالي بكل انواعه والرقابة املالية دون اي 

صالحيات للتدخل في الشأن الرياضي اداريا او فنيا.
ونظ��را لصعوبة تطبيق القانون رقم 26 لس��نة 2012 
لتعذر انعق��اد اجلمعيات العمومية لالندية الرياضية، على 
مدار س��نتني تقدمت احلكومة مبرسوم بالقانون رقم 117 

لسنة 2014 ملعاجلة تلك االمور.
ونظرا ملا اثير حول االخفاق املؤس��ف الذي تعرض له 
منتخب الكويت لكرة القدم مؤخرا في دورة اخلليج العربي 
الثانية والعشرين والتي اقيمت في الرياض، وما ترتب عليه 
من استياء لدى الشارع الرياضي واساءة لسمعة كرة القدم 
الكويتية، ما يس��توجب معاجلة هذا االخفاق الذي يتحمله 

االحتاد الكويتي لكرة الق��دم وجمعيته العمومية »االندية 
الرياضية« علما بان الهيئة العامة للشباب والرياضة تؤكد 
انها لم تتأخر عن تقدمي كل صور الدعم مبا فيه الدعم املالي 
لالحتاد، وفقا للوائح والقوانني املنظمة وامليزانيات املعتمدة 
حيث بلغ اجمالي املنصرف عن الس��نة املالية 2015/2014 
حتى تاريخه مبلغا وقدره 562.988 دينارا وان املخصص 
لالحتاد بالصرف على بند املشاركات الداخلية واخلارجية 
عن الس��نة املالية احلالية مبلغ وق��دره 1.100.000 )مليون 
ومائ��ة ألف دينار( واملتبقي حتى تاري��خ 2015/3/31 مبلغا 
وقدره 537.012 دين��ارا باالضافة الى قيام الهيئة باصدار 
عدد 540 اجازة تفرغ رياضي الالزمة ملش��اركات االحتاد 
خالل الفترة م��ن 2014/4/1 حتى 2014/11/24 كما ان املبلغ 
الذي مت صرفه للجهاز الفني والطبي »رواتب، ايجار شقق، 
ايجار سيارات وبدالت التحكيم« للسنة املالية احلالية تبلغ 

205.000 دينار ال غير، حتى تاريخه.
وفي اخلتام تؤك��د احلكومة انها حريصة كل احلرص 
على االرتقاء بالرياضة الكويتية واستعدادها التام لالستماع 
بصدر رحب جلميع وجهات النظر ودراس��ة اي مقترحات 
او توصيات يراها مجلس��كم من ش��أنها تطوير الرياضة 

الكويتية حتقيقا للمصلحة العامة.

بيان احلكومة بشأن الرياضة

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

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.

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9
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»األهلي الكويتي« يكرّم متفوقات »أمامة«

يحرص دائما على تشجيع 
الطلب���ة املتميزين وتقدمي 
احلوافز لهم ملواصلة تفوقهم 

الدراسي. وأضافت الذربان 
نبارك للطالب���ات تفوقهن 
ونتمنى لهن استمرار النجاح 
العمل  والتفوق ومواصلة 
اجلاد واالجتهاد للمحافظة 
على هذا التفوق في املراحل 
الدراسية القادمة. ومت تكرمي 
العجمي،  الطالبات: جمانة 
فاطمة حسني، أفنان املجرب، 
ن���ورة العازمي حلصولهن 
عل���ى أعلى نس���بة في كل 
مرحلة. من جه���ة أخرى، 
تقدمت مديرة املدرسة آمال 
بوشهري بالشكر والتقدير 
إل���ى البنك األهلي الكويتي 
على هذه املبادرة الطيبة في 
دعم وتشجيع الطلبة وحثهم 
على االجتهاد في حتصيلهم 

الدراسي والعلمي.

البنك حتت شعار »مجتمعنا 
مس���ؤوليتنا«، مؤكدة على 
أن البن���ك األهلي الكويتي 

ضمن حملت���ه لرعاية 
وتكرمي املتفوقني في املراحل 
الدراسية املختلفة ساهم البنك 
األهلي الكويتي بالتعاون مع 
إدارة مدرسة أمامة بنت أبي 
العاص املتوسطة- بنات في 
تكرمي الطالبات املتفوقات، 
حتت شعار »جائزة الطالب 
املتفوق«، حيث ساهم البنك 
مع إدارة املدرسة في تقدمي 
مكاف���آت مالي���ة للطالبات 
املتفوق���ات تش���جيعا لهن 
وتقديرا للجهود التي قمن بها 
لتحقيق هذا النجاح املتميز. 
املناس���بة أوضحت  وبهذه 
العامة  العالق���ات  مدي���رة 
في البن���ك األهلي الكويتي 
سحر الذربان قائلة: ان هذه 
املب���ادرة تأتي ضمن حملة 

لقطة تذكارية مع الطالبات املكرمات

حتت شعار »بيئتنا كنز.. فلنبحث عنه«

جناح بارز حلملة »الوطنية العقارية« لتنظيف الشواطئ

إميانا من الش����ركة الوطنية العقارية بأهمية املساهمة في 
نش����ر الوعي والس����لوكيات الصحيحة جتاه البيئة، أطلقت 
الشركة حملة تطوعية لتنظيف شواطئ الكويت والتي أقيمت 
على شاطئ مشروع الواجهة البحرية سوق شرق بالتعاون مع 
املبرة التطوعية البيئية ومبشاركة موظفي الشركة املتطوعني 
لدعم احلملة. بدأت احلملة بتقدمي عرض خاص من قبل املبرة 
التطوعية عن البيئة وحمايتها ثم جرى توزيع األدوات على 

املشاركني وانطالقهم للبدء بعملية تنظيف الشاطئ.
هذا، وتخلل احلدث أنشطة ترفيهية شارك فيها املوظفون 
وأضفت جوا من املرح حيث أعاد املوظفني املشاركني مجموعة 
من األسماك احلية إلى البحر كتشجيع للحفاظ على املخلوقات 
البحرية. في هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة سميع 
الدين صديقي عن جزيل ش����كره وامتنانه للمبرة التطوعية 
البيئية، حيث قام بتقدمي درع تكرميية للمبرة، كما تقدم بالشكر 
للمشاركني على اجناح هذه احلملة وعلى ما أظهروه من روح 
التعاون وإميانهم بأهمية املش����اركة بهذا النوع من األنشطة 

شهادة تقديراخلاصة باملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة.

املشاركون في حملة تنظيف الشواطئ

إخالء ناجح حلريق وهمي في »موڤنبيك البدع«

حتدث.
األم���ور  مواجه���ة  إن 
الطارئة ألمر صعب ويتطلب 
التحضير املسبق وخصوصا 
في حال���ة احلرائق وذلك 
حملاول���ة جتنبها أو كيفية 
التعام���ل معها ف���ي حالة 
حدوثها لتفادي األضرار التي 
قد تنجم عنها. لهذا السبب 
قامت إدارة فندق ومنتجع 
موڤنبيك البدع الكويت بعقد 
سلس���لة من االجتماعات 
لوضع خطة جتربة اإلخالء 
الوهمي باإلضافة إلى تدريب 
املوظفني اجل���دد الذين لم 

يتسن لهم االشتراك في مثل 
هذه التدريبات من قبل.

وب���دأت عملية اإلخالء 
انط���الق  مباش���رة بع���د 
صافرات اإلنذار في أرجاء 
الفندق وذلك بحضور فريق 
الداخل���ي ملكافحة  الفندق 
احلرائ���ق وفري���ق اإلدارة 
العامة لإلطفاء. واشترك في 
العملية أكثر من 100 شخص 
من موظفي وضيوف الفندق 
الذين أثن���وا بدورهم على 
التي  املبادرات  أهمية هذه 
تدل على حرص الفندق على 

سالمة نزالئه وموظفيه.

الس���المة واألم���ن جلميع 
املوجودين بالفندق.

تعتب���ر احلرائ���ق من 
أصعب املشاكل التي ميكن 
أن يتعرض لها أي فندق، 
حيث ميك���ن أن تؤدي إلى 
نتائج وخس���ائر وخيمة، 
لذل���ك وحرصا من���ا على 
سالمة اجلميع نقوم وبشكل 
دوري بتدري���ب موظفينا 
على كيفية التعامل مع مثل 
هذه احلوادث، مضيفا: ان 
التوعية مبثل هذه احلوادث 
أم���ر مهم جدا ألنه ال ميكن 
التنبؤ متى وكيف ميكن أن 

فن���دق  إدارة  نف���ذت 
ومنتج���ع موڤنبيك البدع 
الكويت بالتعاون مع اإلدارة 
العامة لإلطفاء في الكويت 
جتربة إخالء ناجحة وذلك 
لتعزي���ز إج���راءات األمن 
والسالمة للنزالء واملوظفني 

في جميع أرجاء الفندق.
 من جانب���ه، قال مدير 
عام الفندق ماجد جبر بهذه 
املناسبة: إن سالمة ضيوف 
الفن���دق وموظفيه هي من 
أهم أولوياتنا، لذلك نسعى 
دائما الى تطوير اإلجراءات 
والتدابير األمنية التي تضمن 

جانب من عمليات اإلنقاذلقطة جماعية للمشاركني في عملية اإلخالء الوهمي للفندق

»الكوت« يفتتح برنامجه الشتوي للسنة الثانية

أطل���ق مجمع الك���وت � واجهة الفحيحيل 
البحرية � برنامجه الترفيهي الشتوي للسنة 
الثانية على التوالي ف���ي املنطقة اخلارجية 

واحمليطة بالنافورة الرئيسية للمجمع.
ومتيز هذا البرنامج بفعالياته املتنوعة والتي 
خصصت لألطفال والعائالت على حد سواء 
من خالل املسابقات واألنشطة املتنوعة والتي 
تقام كل يوم جمعة من الساعة الرابعة عصرا 
الى الس���ابعة مساء وتعقبه أجواء موسيقية 
متنوعة بني أحلان شرقية وتراثية تعزف على 

يد مواهب فنية.

ه���ذا وقد حرص الكوت عل���ى توفير هذه 
األمسيات الفنية في كل عطلة نهاية األسبوع 
)خميس وجمعة( لالستمتاع باألجواء الشتوية 
اخلالبة من خالل موقعه على الواجهة البحرية. 
وإلضفاء املزيد من التنوع واإلثارة فسيقوم 
الكوت بنقل وقائع احتفاليته يوم 5 ديسمبر 
على شاطئ الكوت إلقامة عرض للمجسمات 
والطائرات الورقية من الساعة 12 ظهرا وحتى 
الثامنة مساء، وسيتضمن احلفل كذلك مسابقات 
وجوائز قيمة وتوزيع للطائرات الورقية على 

األطفال.

من عروض »الكوت« للطائرات الورقية

موسيقى »الكوت«

التي   � One Carat اجلدي���دة 
س���تكون بال شك واحدة من 
جنوم معرض ب���ازل ورلد � 
تكشف س���انت أونوريه عن 
وجه جديد من درايتها وإتقانها 
لفن تصنيع اجلواهر. ترصيع 
حصري ب� 172 ماسة يكسب 
هذه الساعة األنثوية جدا بريقا 
ال يضاه���ى ويجعلها قطعة 
اكسسوار فاخرة في املساء. 

وألن احلل���م يكون أجمل 

سانت أونوريه تكشف النقاب عن ساعة استثنائية
حصرياً للكويت لدى روائع جنيڤ للساعات

حني ميكن حتقيقه لذلك قررت 
س���انت أونوري���ه أن تطرح 
 Euphoria One Carat ساعتها
بس���عر في متناول اجلميع، 
وه���ي متوافرة ل���دى جميع 
فروع روائع جنيڤ للساعات 
وخاصة فرعي ليلى جاليري 

وفرع املغاتير.

تقوم سانت أونوريه، شركة 
الس���اعات الفاخرة املعروفة 
الفريد،  الباريس���ي  بالنمط 
بالكشف عن ساعة استثنائية 
تتميز بروعة التصميم والدقة 
العالي���ة باإلضافة إلى جمال 
خطوطها وف���وق كل ذلك ال� 
172 ماس���ة الت���ي يبلغ قطر 
كل منها 1 مل���م والتي تزين 
العلب���ة وامليناء، جتعل هذه 
التي يصل  الثمينة  األحجار 
وزنها اإلجمال���ي إلى قيراط 
واحد من الساعة قطعة حلي 
استثنائية حتول الوقت إلى 

رؤية متألقة. 
الس���اعة  يقترن تصميم 
الهندس���ي اجلريء مع علبة 
على شكل الوسادة مع ميناء 
مستديرة مدمجة مع ملحقات 
سوار بالغة التعقيد ما يكسب 
ساعة »يوفوريا وان كارات- 
Euphoria One Carat« شكال 

فريدا. 
وفي قلب الس���اعة تخلق 
الساعات  املاسات وش���ارات 
البيانية خلفية رائعة مليناء 
عرق اللؤلؤ التي تشير فيها 
عقارب كبرى على شكل سيف 

إلى الساعات والدقائق. 
تتزين الس���اعة بالعقيق 
األسود فيما يبرز التاج رائع 
االنحناءات جاذبية وفخامة 
س���اعة تتمي���ز بالبس���اطة 

والروعة في نفس الوقت. 
 Euphoria وم���ع س���اعة

عملية جراحية
 ناجحة للهاجري

سليمان جورج احتفل
بعيد ميالده الثامن

تعرض الناش��ط محمد خالد الهاجري لوعكة صحية، حيث 
اجريت له عملية جراحية في العينني في مملكة البحرين، وتكللت 

بفضل اهلل بالنجاح.
وق��د عاد الهاجري الى ارض الوطن الكويت س��املا معافى. 

حمدا هلل على السالمة يابو خالد وما تشوف شر.

احتفل سليمان جورج بعيد ميالده الثامن بني أهله وأصدقائه 
وأق��ام حفال جميال في كدزانيا حيث اس��تمتع اجلميع بأجواء 

املغامرة واللعب.
وأضاف الى هذه املناس��بة متيزا ومتع��ة، نتمنى لك عمرا 

مديدا يا سليمان.

 محمد الهاجري

سليمان جورج

دار الشفاء ترعى »كسر الصمت بداية احلل«
حاالت العنف ال يتم التبليغ 
عنها وذلك يرجع الى طبيعة 
املجتمع والعادات والتقاليد 
وأيضا الى عدم وعي النساء 
الكامل بجمي����ع حقوقهن 
وندرة اخلدمات املس����اندة 
العنف  واألمنية في مجال 
ض����د امل����رأة. ومت تنظيم 
هذه املسيرة لكسر حاجز 
الصمت حول العنف الذي 
تتعرض له النساء وامدادهن 
باملعلوم����ات الكافية حول 
التي من ش����أنها  القوانني 
حمايته����ن واحلفاظ على 

حقوقهن.

ان  بالذك���ر  اجلدي���ر 
الكويت كافحت ومازالت 
تكافح العن���ف ضد املرأة 
من خالل العديد من الطرق 
والوسائل عن طريق توفير 
العيادات النفسية في املراكز 
الصحية، في خطوة منها 
لتس���هيل األمر على املرأة 
اليها  املضطهدة، باللجوء 
واالستعانة باخلدمات التي 
تقدمها. بدأت ا فكرة حني 
أعلنت ناشطات نسائية 25 
نوفمب���ر من كل عام يوما 
للقض���اء على العنف ضد 

املرأة. 

تأتي رعاية مستشفى 
املاس����ية  الش����فاء  دار 
للماراثون ضمن مسؤوليتها 
االجتماعية مبساندة احلملة 
الت����ي أطلقتها  التوعوية 
اجلمعية لتسليط الضوء 
العنف ضد  على ظاه����رة 
امل����رأة بالتزامن مع اليوم 
العنف  العاملي ملناهض����ة 

ضد املرأة.
وف����ي نفس الس����ياق، 
الدراسات  أش����ارت بعض 
ال����ى أن كل 9 ثوان تقريبا 
تتعرض ام����رأة لنوع من 
أنواع العنف، كما ان أغلب 

حتت الرعاية املاس���ية 
ملستشفى دار الشفاء نظم 
ملتقى الطبيبات الكويتيات 
وبالتعاون م���ع اجلمعية 
االجتماعي���ة  الثقافي���ة 
النسائية بالكويت، مساء 
الثالثاء 25 نوفمبر املاضي، 
ماراث���ون املش���ي بعنوان 
»كسر الصمت بداية احلل« 
للتوعية بض���رورة وقف 
العنف ضد املرأة حيث شارك 
في املاراثون أكثر من ألف 
فتاة وام���رأة مع أطفالهن، 
البحرية  وذلك بالواجه���ة 

بشارع اخلليج العربي.



سياحة
اخلميس 4 ديسمبر 2014

24

الى ش����قيقته التي كانت تعمل 
في الب����اد وتركتها قبل عامني 
فقط لتعود وأسرتها لاستقرار 
في مصر، وأع����رب عن حنينه 
لزي����ارة البلد الذي لم يره منذ 
كان مش����تعا ومدمرا في 1991، 
لكنه يدرك م����ا وصل اليه من 

تطور اآلن.

سيناء أرض الفيروز

وانتقل ف����ودة للحديث عن 
محافظة جنوب سيناء، حيث اكد 
ان مساحة محافظة جنوب سيناء 
تبلغ 31 الف كيلومتر مربع، بينما 
تبلغ مساحة شمال سيناء 30 
الف كيلومتر ومجموعهما معا 61 
الف كيلومتر مربع مبا يعادل %6 
من مساحة مصر اإلجمالية، اي 

اكثر من مساحة دلتا مصر.
ف���ي 600  وق���ال: »نعمل 
كيلومتر من نفق الشهيد احمد 
حمدي وحتي ش���رم الشيخ 
جنوبا وافض���ل التواجد هنا 
في ش���رم الشيخ التي تعتبر 
مركزا سياسيا واقتصاديا بينما 
اذهب الى عاصمة احملافظة في 
مدينة الطور كل يوم صباحا 
مسافة 100 كم ذهابا وأخرى 
ايابا، والتقي يوميا أصحاب 
املشاكل على ارض الواقع في 
الى شرم أللتقي  طابا وأعود 
املس���تثمرين وحل مشاكلهم 

وهذه ضريبة ندفعها«.

1991 غادرن����ا الكويت ولم أرها 
منذ ذل����ك التاريخ، وكل ما في 
مخيلتي الطرق املدمرة وسحب 
الدخان األسود الكثيف وأعلم انها 
أصبحت بلدا متقدما جدا اليوم 

وأمنيتي زيارتها قريبا«.

عشقي للكويت

وأوض����ح اللواء خالد فودة 
ان عشقه للكويت مستمر منذ 
دخوله اليها في 1991 الى اليوم 
ومازال شقيقه يعمل في الكويت 
وهو د.طارق فودة طبيب األنف 
واألذن واحلنجرة باملستشفى 
العس����كري الكويت����ي، اضافة 

بني املكرمني احلاصلني على 
النوط العسكري«.

مآٍس كثيرة

وتابع قائا: »شاهدت بعيني 
مآسي كثيرة، فلن أنسى ذكرياتي 
عند األبراج وآبار الغاز والبترول 
وهي »مولعة« ومن سواد اجلو 
والدخان الكثيف لم نكن نعرف 
وقت الفج����ر م����ن الظهر، من 
الدخان  شدة احلرائق وسحب 
األسود التي كانت تغطي سماء 

الكويت«.
وأضاف الل����واء فودة: »من 
23 سنة وحتديدا يوم 20 يوليو 

دبابة دخلت األراضي الكويتية 
كانت دباباتي، وكنت سعيدا 
جدا بذلك، ففي الساعة 2 ظهر 
يوم 25 فبراي���ر 1991 عبرنا 
احلائط الترابي بني السعودية 
والكويت ودخلت 12 كيلو في 
4 ساعات وهلل احلمد حققنا 

املهمة بنجاح«.
وأض���اف ف���ودة قائ���ا: 
»دورنا كبير في تأمني القوات 
املصرية كلها، ولذلك كافأني 
الرئيس مبارك في  س���يادة 
حفل العائدين وحصلت على 
الدرجة  نوط العسكرية من 
الوحيد  املقدم  األولى وكنت 

»أنا مص���ري ولي هوى 
الكلمات بدأ  كويتي« به���ذه 
محافظ جنوب سيناء اللواء 
خالد فودة حديثه املطول عن 
عشقه للكويت وأهلها مذكرا 
بأنه كان اول ضابط مصري 
يقتحم أغوار االحتال العراقي 
في 1990 ويدخل الكويت بقيادة 
العس���كرية املصرية  فرقته 
املرابط���ة � آن���ذاك � في حفر 
الباطن- السعودية وما لبث 
ان اقتحم احلصون العراقية 

في الرقعي الكويتية.
اللواء خالد فودة الذي فتح 
قلبه وحتدث بأجمل الكلمات 
الى الوفد السياحي الزائر الى 
مدينة ش���رم الشيخ بتنظيم 
التابعة  ش���ركة »الكرن���ك« 
لشركة مصر للطيران ووكيلها 
احلصري في الكويت شركة 
»مير« للسياحة وضم الوفد 
السياحة  عددا من ش���ركات 
والس���فر واإلعامي���ني لنقل 
الصورة احلقيقية عن واقع 
األم���ن واألم���ان واألج���واء 
الس���ياحية الرائع���ة الت���ي 
تتمتع بها مدينة شرم الشيخ 

السياحية العاملية.
وق���ال: »لي دور كبير في 
الكوي���ت واول ما  حتري���ر 
الباطن أمنت  وصلت حف���ر 
منف���ذ الرقع���ي وكانت معي 
مجموعة من الصاعقة، وأول 

رئيس شركة »مير« للسياحة والسفر احمد سعد وأميرة املعداوي ومسؤولو »مصر للطيران« مع عدد من االعالميني وشركات السياحة الكويتية امام فندق جراند روتانا

شركة مصر للطيران 
للسياحة »الكرنك« 

ووكيلها شركة 
»مير« العاملية 
نظمت جولة 

للشركات السياحية
واإلعالميني الكويتيني 

للتعرف على جمال 
شرم الشيخ واستقرار 

األوضاع األمنية
في »أم الدنيا«

أول ضابط مصري يدخل الكويت في حرب التحرير

اللواء خالد فودة: أدعو املستثمرين 
واملواطنني الكويتيني لالستمتاع بجمال 

شرم الشيخ ومناظر جنوب سيناء اخلالبة

شرم الشيخ - أسامة أبوالسعود

هنا الوادي املقدس واألرض املباركة، هنا حيث 
جتلى الرب بعظمته ليكلم نبيه »الكليم« 

موسى گ، هنا الشجرة املباركة، هنا ارض 
الفيروز وموطن الكنوز، هنا حيث حتتار 
األعني بأي جمال تستمتع أكثر وهل تكفي 

رحلة واحدة الستكشاف جمال شرم الشيخ 
ودهب ودير سانت كاترين وطابا ورأس سدر 
وجزيرة تيران وغيرها من مناظر الطبيعة 

اخلابة.
فبدعوة من شركة مصر للطيران للسياحة 

»الكرنك« ووكيلها احلصري في الكويت شركة 
»مير« العاملية للسياحة والسفر كانت الرحلة 
الى ارض الفيروز واالستمتاع بأجواء الطبيعة 

الساحرة في شرم الشيخ وكان لقاء وكاء 
السياحة والسفر واإلعاميني من الكويت مع 
محافظ جنوب سيناء احد أبطال مصر الذين 
شاركوا في حترير الكويت بل كان اول ضباط 

مصري يحطم حصون االحتال الغاشم 
ويحقق انتصارات ساحقة بدباباته وقوات 

الصاعقة املعاونة له.
سيناء كنز سياحي ثمني، مت اكتشاف جزء 

منه فانبهر به العالم وتدفق إليها مئات اآلالف 
سنويا من أنحاء املعمورة، ومازال اجلزء 
األكبر من هذا الكنز يعد بالكثير من النمو 

السياحي، فسيناء او ارض الفيروز جتمع كل 
مقومات السياحة الناجحة، املقومات املناخية 

والطبيعية البرية والبحرية، الصاحلة 
لكل أنواع السياحة وفي مقدمتها السياحة 
الترفيهية مثل سياحة الشواطئ وسياحة 

الغوص والرياضات املائية على خليج العقبة 
ثم السياحة العاجية إضافة إلى العاج 

باألعشاب خاصة في سانت كاترين.
كما تتوافر في جنوب سيناء العديد من 

املقومات السياحية األخرى كسياحة 
املهرجانات والسباقات وأشهرها سباق الهجن 

وما يرتبط به من كرنڤاالت فولكلورية، 
وأخيرا تتزايد أهمية مدن سيناء في سياحة 

املؤمترات خاصة في شرم الشيخ التي 
استضافت أكثر من مؤمتر سياسي عاملي 
وعشرات املؤمترات املتخصصة األخرى.

أما في احملميات الطبيعية، فتضم جنوب 
سيناء 5 محميات تشكل 34% من مساحتها 
وهي من اهم احملميات الطبيعية العاملية 
وهناك نوع من السياحة في تصاعد هو 

السياحة العلمية وبني أودية سيناء وجبالها 
تنشط سياحة السفاري واملغامرات.

وتنتشر اآلثار في ربوع جنوب سيناء ومنها 
التاريخية والدينية ومن أكثر األماكن شهرة 
بها منطقة سانت كاترين التي تزخر باآلثار 
الدينية واملناطق املقدسة ألنها أرض األديان.
وفي جنوب سيناء كان اللقاء مع احملافظ 

اللواء خالد فودة الذي حتدث بقلب مفتوح الى 
الوفد الكويتي وايضا حتدث مسؤولو مصر 

للطيران، فالى تفاصيل اللقاء والزيارات املهمة 
التي قام بها الوفد الكويتي الى شرم الشيخ:

مطار جديد في رأس سدر

جراند روتانا.. أسطورة فنادق شرم الشيخ

خالل اللقاء كشف اللواء خالد فودة ان منطقة رأس سدر تتمتع 
مبوقع جمالي فريد، الفتا الى ان هناك خطة مت عرضها على 

رئيس مجلس الوزراء إلنشاء مطار في منطقة راس سدر حيث 
مت تخصيص األراضي وتسليمها لهيئة الطيران املدني، وهناك 

مباحثات حول متويل انشاء هذا املطار حاليا.
وأشار إلى أن هناك تطويرا شامال لشوارع شرم الشيخ 

الستقبال قادة العالم املشاركني في مؤمتر االقتصاد العاملي
كما أكد اللواء خالد فودة انطالق عملية تطوير شاملة لشوارع 

مدينة شرم الشيخ وتزيينها لتظهر في أبهى حلة الستقبال قادة 
العالم املتوقع مشاركتهم في مؤمتر مصر االقتصادي العاملي 
لتشجيع عملية االستثمار في مصر والذي سيقام في مارس 

2015 املقبل وسيتم خالله طرح العديد من املشروعات الضخمة 
لالستثمار ومنها في محافظة جنوب سيناء مشاريع انشاء مدينة 
شرم الشيخ اجلديدة وميناء عاملي لليخوت وستاد رياضي عاملي.

من عائلة الكبار وفنادق امللوك، انه فندق ومنتجع جراند 
روتانا ش���رم الشيخ الذي استمتع الوفد الكويتي باإلقامة 

به على مدى 3 ليال متصلة.
يقع الفندق الذي يتمتع بإطالة بحرية بطول اكثر من 
600 متر على البحر قبالة جزيرة تيران مباشرة ويضم اكبر 
حمام سباحة في شرم الشيخ على مساحة 4200 متر مربع 
ويستمتع الزائر له مبشاهدة الشواطئ والصحراء املتداخلة 

مع املياه الزرقاء النقية الكريستالية للبحر األحمر.

خريطة توضيحية ملدن جنوب سيناء التي تتمتع بجمال منقطع النظير
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مصر لن تسقط 
أبداً.. واجليش 

املصري مصنف 
ضمن الـ 10 

جيوش الكبرى 
عامليًا ولدينا 

أحدث دبابات في 
العالم واخلسائر 

لن تقلل من 
عزميتنا واإلرهابيون 
لن يستطيعوا أن 

يهزمونا

وبها دير سانت كاترين والشجرة 
املقدسة، حيث قال اللواء خالد 
فودة: »يحج س����نويا اخواننا 
الى  املس����يحيون االرثوذكس 
دير سانت كاترين، حيث توجد 
التي حاول  املقدس����ة  الشجرة 
اليهود نقل أفرع منها لزراعتها 
في اسرائيل او استنساخها او 
حت����ى زراعتها في نفس املكان 
اال انه����ا ال تنمو، وهي معجزة 
إلهية حيث تظل الشجرة املباركة 

خضراء على مدى العام كله«.

السياحة العالجية

الس����ياحة  ان  ف����ودة  وأكد 

العاجية نشطة جدا في جنوب 
سيناء حاليا، حيث توجد عيون 
موسى وحمام فرعون وهي بعد 
راس سدر، وثبت انها تشفي من 
الروماتيزم  احلروق وأمراض 
نظرا لوج����ود املياه الكبريتية 
والرم����ال اجلافة الت����ي يعالج 
بها اخوانن����ا البدو في جنوب 

سيناء.

شرم مدينة مؤتمرات عالمية

وانتقل احملافظ الى احلديث 
عن شرم الش����يخ التي تعتبر 
مدين����ة الس����ام العاملي وهي 
تضم اكبر قاعات املؤمترات في 

اليهود وعرب 48، مش����يرا الى 
انهم يفضلون السياحة الى طابا 
حاليا وليس شرم الشيخ، حيث 
تعتبر سياحة رخيصة مقارنة 
بتل ابيب، حي����ث تبلغ تكلفة 
الليلة في طابا 100 دوالر فقط، 
بينما تبلغ في ت����ل ابيب 300 

دوالر.

السياحة الدينية

للسياحة الدينية خصوصية 
في جنوب س����يناء التي تضم 
أقدس بقاع األرض وهي الوادي 
املقدس الذي جتلى فيه رب العزة 
الكليم سيدنا موسى گ  الى 

34% محميات عالمية

وانتقل للحديث عن محميات 
جنوب سيناء التي تشكل %34 
من مساحة احملافظة، حيث اكد 
محافظ جنوب سيناء اللواء خالد 
فودة ان محافظة جنوب سيناء 
تتمتع باملناظر الطبيعية اخلابة 
العاملية،  الطبيعية  واحملميات 
مش����يرا الى ان احملافظة تضم 
5 محميات عاملي����ة وهي رأس 
محمد وسانت كاترين ونبق وابو 
جالوم وطابا، والتي متثل %34 

من مساحة جنوب سيناء.
وقال ان العمل يجري على 
قدم وساق لتطوير املشاريع في 
افتتاح  جنوب سيناء وآخرها 
الوزراء تطوير  رئيس مجلس 
مين����اء نويبع الذي تكلف 300 
مليون جنيه، مش����ددا على انه 
ميناء حيوي جدا يربط الشرق 
بالغرب لنقل الركاب والبضائع 
واحلجاج واملعتمرين، الفتا الى 
ان هناك دراسة حاليا في مجلس 
الوزراء بهدف حتويل نويبع الى 

منطقة حرة.

اليهود وعرب 48 يفضلون طابا

وتابع احملاف����ظ ان جنوب 
سيناء تتمتع بالعديد من املدن 
رائع����ة اجلمال ومنه����ا مدينة 
طابا التي تقع على احلدود مع 
اسرائيل وهي منفذ يعبر منه 

الشرق األوس����ط وبها سيعقد 
مؤمتر »مصر املس����تقبل« في 
مارس املقب����ل بحضور العديد 

من قادة العالم.
وتابع فودة قائا: »قادرون 
الى  على حتويل شرم الشيخ 
مدينة مؤمترات عاملية، مبا لديها 
من خصائص فريدة ال تتمتع بها 
مدن عاملية أخرى«. وأشار الى 
ان شرم الشيخ تنفرد بطبيعتها 
البحري����ة ومياهها الفيروزية 
وكذلك صحاريه����ا املتنوعة، 
ولذلك يقدم اليها الس����ائحون 
من جميع دول العالم لاستمتاع 
البرية والبحرية  بالس����فاري 
التي متتد الى اسبوع كامل في 

البحر«.

لن ننسى مواقف الكويت

في ختام اللقاء وجه اللواء 
الش����كر للكويت  ف����ودة  خالد 
الس����عودية  العربية  وللملكة 
ودولة االمارات العربية املتحدة 
ملساندة مصر في ظل الظروف 
العصيبة التي مرت بها، مضيفا 
القول: »ممتنون جدا لهذه الوقفة، 
لن ننس����ى هذا املوقف العربي 
الرائع وايضا لن ننسى كل من 

حاول العبث بأمننا القومي«.
وذّك����ر ف����ودة ب����أن الدماء 
املصرية والكويتية امتزجت في 
حرب 1973 والشعب املصري لن 

ينسى من وقف معه.

صورة للوفد أمام منتجع هيلتون - شرم الشيخ

مدير املبيعات في فندق جراند روتانا خالد سعيد مع الزميلني أسامة أبوالسعود وفوزي عويس

ما أجمل ركوب املظالت في سماء شرم الشيخ

صالح: الكويت تعتبر واحدة من األسواق 
املهمة لـ »مصر للطيران« في الشرق األوسط

طابا وشرم وسانت كاترين والطور 
مزارات سياحية عاملية

»مصر للطيران« تسّير رحلتني 
أسبوعيًا من شرم الشيخ إلى األقصر

شكر وتقدير

قال رئيس شركة مصر للطيران للسياحة )الكرنك( واألسواق 
احلرة احملاسب عادل صالح: في إطار اجلهود التي تبذلها 

الشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة الطيار سامح احلفني 
رئيس الشركة القابضة من أجل استعادة حركة السياحة 

العربية الى مصر بصفة عامة ومن الكويت بصفة خاصة، 
وفي ضوء العالقات املصرية ـ الكويتية املتميزة، والتي 

تتسم بصفات وخصائص تؤكد عمق الترابط بني الدولتني 
الشقيقتني قامت شركة مصر للطيران للسياحة )الكرنك( 

وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية واإلقليمية 
)اكسبريس( بالتعاون مع شركة مير العاملية للسياحة والسفر 

الوكيل السياحي لشركة الكرنك بالكويت بتنظيم رحلة 
تعريفية إلى مدينة شرم الشيخ لوفد يضمم 22 صحافيا 

وإعالميا من كبرى الصحف الكويتية والتلفزيون الكويتي 
وممثلي شركات السياحة العاملة بالكويت، وذلك لزيارة عدد 

من املنتجعات السياحية بشرم الشيخ واالطمئنان على احلالة 
األمنية في البالد.

ووجه صالح الشكر الى اللواء خالد فودة محافظ جنوب 
سيناء حلرصه على استقبال الوفد الكويتي مبدينة شرم 

الشيخ وتقدمي درع احملافظة تقديرا جلهود اإلخوة األشقاء 
بالكويت في دعم حركة السياحة املصرية. 

وقال صالح: »إن الكويت تعتبر واحدة من األسواق املهمة 
بالنسبة ملصر للطيران في الشرق األوسط، حيث يوجد 

بها العديد من املصريني سواء املقيمون أو العاملون، كما أن 
مصر تعد مقصدا مهما لكثير من الطلبة والسياح الكويتيني، 

وتتبني شركة الكرنك للسياحة خطة طموحة إلعادة حركة 
السياحة العربية بقوة مرة أخرى إلى مصر«.

تضم محافظة جنوب سيناء عددا من املدن 
واملزارات السياحية العاملية، من اشهرها مدن 

ابورديس وابوزنيمة ونويبع ودهب ورأس سدر 
وشرم الشيخ وسانت كاترين وطور سيناء ورأس 

محمد وطابا، ومعظم هذه املدن تعتبر مزارات 
سياحية مهمة تستقطب آالف السياح سنويا من 

مختلف دول العالم، حيث تتميز جنوب سيناء 
وخصوصا شرم الشيخ بجوها املعتدل على مدار 
العام وتعتبر مشتى عامليا لكثير من سياح اوروبا 
والدول العربية. كما تعد سانت كاترين اكثر مدن 

سيناء خصوصية ومتيزا، فهي اعلى االماكن 
املأهولة في سيناء، حيث تقع على هضبة ترتفع 

1600 متر فوق سطح البحر، وحتيط بها مجموعة 
جبال هي االعلى في سيناء بل في مصر كلها، 
واعالها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل 

الصفصافة وغيرها. كما تعتبر مدينة الطور من 
اشهر املدن السياحية في سيناء وذلك ملا حتويه 

تلك املنطقة من العديد من اآلثار مسيحية كانت او 
اسالمية وكذلك هناك آثار من العصر احلديث.

كشف رئيس مجلس إدارة شركة اكسبريس 
الطيار حلمي رزق بالقول: انه في إطار حرص 
الشركة الوطنية )مصر للطيران( على تنشيط 

حركة السياحة الوافدة إلى مصر من خالل 
تسيير رحالت مباشرة تربط احملافظات 

السياحية بعضها ببعض من ناحية وتربط هذه 
احملافظات بالعواصم واملدن العربية واألوروبية 

من ناحية أخرى، ما يسهل على السائحني 
سهولة االنتقال بني مناطق اجلذب السياحي 
املختلفة وجعل مصر أحد املقاصد املهمة في 

خريطة السياحة العاملية، فقد قررت شركة 
مصر للطيران للخطوط الداخلية واإلقليمية 

اكسبريس تسيير رحلتني جديدتني خالل 
املوسم الشتوي احلالي من شرم الشيخ إلى 
األقصر ابتداء من 16 ديسمبر املقبل، وذلك 

يومي الثالثاء واخلميس من كل أسبوع.
وأضاف حلمي »ان الفترة املقبلة ستشهد 

املزيد من الرحالت املباشرة بني املدن 
املصرية بهدف زيادة حركة السياحة الداخلية 

واخلارجية على حد سواء للوصول إلى 
معدالتها الطبيعية كونها أحد أهم مصادر 

الدخل القومي، بعد االنخفاض امللحوظ الذي 
شهدته في األعوام السابقة«.

تتوجه »األنباء« بالشكر لكل من شارك في تنظيم 
الرحلة املميزة وخاصة مدير ادارة املبيعات 
مبصر للطيران في الكويت أميرة املعداوي 

ورئيس شركة »مير« للسياحة والسفر احمد 
سعد ورئيس قطاع الكرنك للسياحة صالح 

هاشم وملياء شنن نائب رئيس القطاع وعمرو 
عثمان مدير عام الشؤون التجارية لشركة 

إكسبريس وحنان حسن مدير عام العالقات 
العامة بشركة الكرنك وناجي عبداهلل مدير إدارة 

السياحة العربية.

محافظ جنوب سيناء يهدي درع احملافظة إلى رئيس الوفد منشان النمشان الزميل أسامة أبوالسعود في لقطة تذكارية مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة

شرم أجمل مشتى في العالم

خليج نعمة ال يهدأ وال ينام من كثرة الزوار على مدار العام
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Overview
تهتم هذه اخلاصية بعرض ملخص أسبوعي حلركة األنشطة 
املختلفة داخـــل صفحتك، وتتمثل في العدد اإلجمالي لالعجاب 
Page Likes، كذلك عدد املســـتخدمني الذين متكنوا من مشاهدة 
محتواك املنشور Post Reach، عالوة على معدل التفاعل األسبوعي 
من «إعجاب وتعليقات ومشاركات»، مع مقارنة جميع البيانات 

املذكورة مبثيالتها في األسبوع السابق.

Likes
تعرض هـــذه اخلاصية عدد األعضـــاء املعجبني بصفحتك 
 Unlikes مع إمكانية عرض من قام بإلغاء عضويته ،Page Fans
 Like لديك، كذلك سوف تتمكن من معرفة مصدر تلك اإلعجابات
Sources، سواء كانت من إعالن نشرته في «فيسبوك» أومحركات 

البحث في اإلنترنت.. الخ.

Reach
هذه اخلاصية تهتم بعرض عدد املستخدمني اإلجمالي الذين 
شـــاهدوا محتواك املنشـــور، وهم يشـــملون أعضاء صفحتك 
وأصدقاءهم ممن هم ليسوا مشتركني بصفحتك ويطلق عليهم 
 ،People who like your Page and their friends فيسبوك» جملة»
باإلضافة ألرقام املشـــاهدات اخلاصة بإعالناتك املدفوعة داخل 

املوقع نفسه.

Visits
تهتم هذه اخلاصية بعرض املصـــادر اخلارجية التي تأتي 
منها زيارة املســـتخدمني لصفحتك External Referrers، مبعنى 
هل هم قادمون من املواقع اإللكترونية العادية، أو من محركات 

البحث، حتى االستخدام اليومي داخل صفحتك سواء من قسم 
الصور أو الڤيديـــو، مع إمكانية حتديد تواريخ محددة لعرض 

البيانات السابقة.

Posts
هي خاصية غاية في األهمية وتكشـــف لك حركة مستخدمي 
صفحتك طوال 24 ساعة، حيث تستطيع وبكل سهولة الوقوف 
على األوقات التي يكثر فيها تواجد أعضاء صفحتك، وبالتالي تقوم 
بزيادة محتواك ونشاطك بتلك املدة الزمنية احملددة، عالوة على 
عرض بيانات أسبوعية خاصة بالعدد اإلجمالي لألعضاء الناشطني 
في كل يوم على حدا، أضف لذلك إمكانية عرض منشوراتك اليومية 
في جدول منظم يحتوي بيانات دقيقة لعدد املشاهدات واملشاركات 
واإلعجاب.. الخ، الوقوف على أنواع املنشورات Post Types التي 
يهتم بها مستخدمي صفحتك وتستحوذ على عدد كبير من النشاط 

واحلركة من جانبهم سواء «صور ـ فيديو ـ روابط».

People
مع متابعة هذه اخلاصية الرائعة ســـوف تتمكن من معرفة 
نســـبة عدد أعضاء صفحتك من «الذكور واإلناث»، وأعمارهم، 
ومقارنة ذلك بالنسبة اإلجمالية لصفحات «فيس بوك» بشكل 
عام، عالوة على الدول واملدن املختلفة حول العالم التي تشاهد 

محتواك املنشور.

اخلالصة
خاصيـــة Insights ال غنى عنها لكل مســـؤول صفحة داخل 
«فيسبوك» نظرا ملا تقدمه من إحصائيات وأرقام دقيقة تساعد 
على استكشاف اجتاهات املســـتخدمني داخل صفحتك وماهية 
احملتويات التي دائما ما تستحوذ على إعجابهم واهتمامهم اليومي، 
وبالتالي تستطيع تنمية تلك احملتويات وصفحتك ككل واحلصول 

على أعضاء جدد ومشاركات متميزة في املستقبل.

@osama4855  أسامة أحمد        

يهتم العديد من مديري الصفحات مبوقع التواصل االجتماعي األشهر في العالم (فيسبوك) باحلصول دائما على معلومات كاملة 
وباألرقام لألنشطة املختلفة داخل صفحاتهم سـواء حركة املستخدمني أو تفاعلهم مع احملتوى املنشور، كذلك اإلملام بالدول 
واملدن املختلفة التي تزور هذه الصفحات وأعمار املستخدمني وجنسهم، إن جميع ما سبق ذكره موجود داخل خاصية تعتبر هي 
البوابة الرئيسـية لكل مسؤول صفحة Admin أال وهي خاصية Insights، وسـوف نحاول التعرف اليوم على أهم ما حتويه هذه 

اخلاصية اجلبارة، فهيا بنا عزيزي القارئ نستكشف ذلك. تنقسم خاصية Insights إلى العناصر اآلتية:

علي محمد

على الرغم من ان تقدم التكنولوجيا له الكثير من اجلوانب 
الرائعة، ولكن هناك جانب سيئ، التكنولوجيا تتغير بني حلظة 
واخرى، هناك تقنيات تتم اضافتها وحتديثها، وهناك تقنيات 
يتم االستغناء عنها ويتم استبدالها بتقنيات اكثر تطور، لذا انت 
مضطــــر من فترة ألخرى الى ان تقوم بتحديث وتغيير جهازك 

حتى يتناسب مع التقنيات احلديثة.
فــــي هذا املوضوع نســــتعرض معكم ٥ اســــباب وراء بطء 

جهازك:

١- هل اشتريت جهازك قبل عام ٢٠٠٠؟

اجلميع يعلم ان اجلهاز اجلديد يعمل بكفاءة اعلى من اجلهاز 
القدمي، لذا اذا كنت تعمل على جهاز قبل عام ٢٠٠٠ فتأكد انك ال 
تســــتخدم جهاز كمبيوتر في الواقع وامنا قطعة هاردوير تنفذ 
بعــــض املهام احملددة والتي لن تكون قــــادرا على تطويرها او 
تغييرها، وكما أوضحــــت ان التكنولوجيا تتطور، لذا اذا كنت 

تفكر في شراء جهاز جديد اعتقد ان هذا هو وقته.

٢- هل تستخدم الكثير من البرامج؟

البرامج املفضلة لك وجهازك الذي امامك هي معادلة حيث يتضرر 
فيها جهازك بالتأكيد بسبب انك تختار او تقوم بتثبيت برامج 
جهازك ال يستطيع التعامل معها وتسبب ضررا كبيرا جلهازك، حيث 

يجــــب 
ان تقدر 

امكانيات 
جهــــازك 

والبرامج 
لتــــــــــــي  ا

اذا  تســــتخدمها 
كانت متوافقه ام ال، لذا 

اذا كنت تســــتخدم عددا كبيرا من البرامج 
حاول ان تراجع هذه البرامج وتقارن اداء جهازك 

بعد حذفها.

٣ - هل تقوم بتحميل عدد كبير من األفالم وااللعاب والبرامج؟

نســــبة كبيرة من مهتمي ومحبي حتميل امللفات ال يعلمون 
ان كثــــرة حتميل هذه امللفات في الواقع تضر بجهازك وجتعله 
بطيئا، لذا حــــاول ان تتخلص من هذه امللفات عن طريق نقلها 
الى مســــاحة تخزينية احتياطية او قم بنسخ هذه األفالم على 
DVD او حتــــى االبقاء على هذه امللفات على فالش USB، حاول 
ان تترك مســــاحه الهارد اخلاص بك مقتصرة فقط على امللفات 

والبرامج التي تستخدمها بشكل يومي.
افضل طريقة هي ان تقوم بشراء «باك اب» نفس مساحة جهازك 

وتقوم بنقـــل جميع ملفات 
عليه ومن ثم تقوم بعمل تهيئة 
ملساحة اجلهاز، وقم فقط باسترجاع 

امللفات املهمة فقط وستشعر بفرق كبير.

٤- هل قمت بتجربة او لعب العاب حتتاج إلى مواصفات عالية؟

اذا كنت من قبل حاولت ان تقوم بتشــــغيل العاب ال تتوافق 
مع امكانيات جهازك عن طريــــق تغيير اعدادات في جهازك او 
تثبيت بعض البرامج املساعدة او حتى بتشغيلها بشكل طبيعي 
وانت تعرف ان امكانيات جهازك غير متوافقة مع اللعبة، فتأكد 
ان هــــذا يضر بجهازك مع الوقت، حيث انك تقوم بتحميل زائد 
على كارت الشاشة والرام وايضا املعالج جتعله يقوم بعمليات 

فوق طاقة.
حاول ان تقوم باختيار ما هو مناســــب جلهازك، هذا 

سيفيد جهازك وســــيجعله يعيش لوقت اطول بالكفاءة 
نفسها.

نقطة هنا.. هل تعلم مساحه كارت الشاشة او قدرة املعالج 
احلقيقية اعلى من القيمة التي امامك، وهذا بسبب انه اثناء 
تصنيـــع املعاجلات مثال يقوموا بوضع قيمه اقل من قيمه 
احلقيقة حتى جتعل املعالج يعيش لوقت اطول، لذا ال تأتي 

انت وتقوم بفرض عليه عمليات اعلى من طاقته.

٥ - جهازك يعمل بشكل جيد لكن اإلنترنت ضعيف؟

االتصال باالنترنت بالتأكيد يعود عليك في استخدامك للجهاز 
اذا كان جهازك جيدا، ولكن اتصالك لالنترنت اذ كان بطيئا فتأكد 
انك ستجد تصفحك واســــتخدامك لالنترنت وحتديثاتك تعمل 
ببطء بســــبب ان اتصال االنترنت بطيء، لذا ال تتوقع ان يكون 

جهازك سريعا او يعمل بشكل جيد.

علي محمد

facebook fan page Insights

تعرف على خاصية 
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في صفحات «فيسبوك»
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امكانيات 
جهــــازك 

والبرامج 
لتــــــــــــي  ا

اذا  تســــتخدمها 
كانت متوافقه ام ال، لذا 

بطارية الشحن  ETON Boost 8400  لألجهزة الذكية

أطلقت شركة Eton األميركية واملتخصصة بإنتاج أجهزة 
الطاقة منتجا مبتكرا في الفترة املاضية، وهي بطارية الشحن 
املتنقلة من «الليثيوم» ســـعة 8400 ميللي أمبير، أسمتها 
Boost 8400، وتعمل علـــى معظم الهواتف الذكية وأجهزة 
احلواســـيب اللوحية والكاميرات الرقمية وغيرها، وتتميز 
البطارية بعملية شحن سريعة حيث تستطيع إمداد جهازين 
في وقت واحد بالطاقة الالزمة للشحن وذلك الحتوائها على 
منفذيـــن USB، وكنت قد قمت بتجربتها بشـــكل عملي في 

شـــحن جهاز الهاتف اخلاص بي حيث كان مستوى الشحن 
 Boost ببطاريته قد وصل إلى أقل من %10 وعند توصيله بـ
8400 متت إعادة شحنه بالكامل Full Charge في غضون مدة 
زمنية قصيرة لم تزد على الساعة، علما بأنه يستغرق أكثر 
من 3 ســـاعات إذا كان يتم شحنه بشكل تقليدي عن طريق 
الطاقة الكهربائية العادية، تأتي البطارية مع مؤشر يوضح 
 ،LED battery charge indicator حالة الشـــحن املخزن فيها
وهي قادرة على شـــحن كل األجهـــزة الذكية حتى 4 مرات، 
وزن البطارية 213 غراما وارتفاعها 12.9 ســـم وعرضها 7 

سم، وتأتي باللونني األسود والفضي.
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هي لعبـــة احلرب والتي تعتمد على 
قيادة جيش كامـــل وتدريبه على أعلى 
مســـتوى لكى حتارب األعداء، وبالتالي 
سوف تتمكن من السيطره على العالم 
في ظل مغامرات قوية وشرسة، وعليه 

فيجب عليك تكوين امبراطورية خاص بك 
والقتال من أجل احلفاظ عليها، وتتمتع 
اللعبة برســـوميات فائقة الدقة جتعلك 
تشعر كما لو أنك في أرض معركة حقيقية، 
ومتنحك اللعبة فـــي مراحلها املختلفة 

العديد من األســـلحة واملعدات احلربية 
التي تساعدك في تخطي كافة العقبات 
التي تواجهك أثناء املعارك، وهي متوفرة 
إلصداري نظم تشـــغيل األجهزة الذكية 

«أندرويد»و «آي أو إس».
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خالل اجتماع ضمه وقيادات الداخلية امليدانيني

اخلالد يوّجه القيادات األمنية للتصدي للسلوكيات 
املنحرفة واملرتبطة باالستهتار والتعاطي واملعاكسات

والعنف واستخدام اآلالت 
احلادة وضبطيات املخدرات 
العقلية فضال  واملؤث����رات 
عن الظواهر السلبية التي 
تس����توجب التص����دي لها 
ب����كل احلزم والش����دة في 
تطبيق القانون وإحالة كل 
من يرتكب فعال أو سلوكا 

مشابها.
توجيهات����ه  وأعط����ى 

بضرورة أن تسبق العمليات 
امليدانية حم����الت توعية 
وإرش����ادات مكثفة عبر كل 
وس����ائل اإلعالم لكي يعي 
الشباب مخاطر ما يرتكبونه 
أفعال وسلوكيات وما  من 
يسببونه من إزعاج ومخالفة 
للقانون مع بيان العقوبات 
التي س����توقع على كل من 
يرتكب عمال أو سلوكا يعاقب 

عليه القانون.
حض����ر االجتماع وكيل 
الداخلية املس����اعد  وزارة 
لشؤون املرور اللواء عبداهلل 
يوسف املهنا، ووكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون 
األمن العام اللواء عبدالفتاح 
العلي، ووكيل وزارة الداخلية 
العمليات  املساعد لشؤون 
اللواء جمال الصايغ، ومدير 
العام����ة  العالق����ات  إدارة 
والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العميد عادل أحمد احلشاش، 
ومدير اإلدارة العامة ملكتب 
وزي����ر الداخلي����ة باإلنابة 

العميد علي الفارس.

في مثل هذه األوقات.
وأشار اخلالد إلى جملة 
من هذه الظواهر والسلوكيات 
والتي كثرت البالغات بشأنها 
في اآلونة األخيرة كالسرعة 
واالس����تهتار والرعون����ة 
واملعاكس����ات والسباقات 
الط����رق وغيره����ا  عل����ى 
م����ن املخالف����ات املرورية 
اجلس����يمة واملش����اجرات 

عقد نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الوزراء ووزي���ر 
الش���يخ محم���د اخلال���د، 
وبحض���ور وكي���ل وزارة 
الداخلي���ة باإلناب���ة اللواء 
محمود الدوسري. اجتماعا 
مع عدد م���ن كبار القيادات 
امليداني���ة، حيث  األمني���ة 
تدارس معهم وضع اخلطط 
الكفيلة  وتفعيل اإلجراءات 
لوضع حد للظواهر السلوكية 
التي تش���هدها  املنحرف���ة 
الداخلية  الش���وارع  بعض 
واملناطق اخلارجية خاصة 
مع بدايات وأواخر األسبوع 
وأيام العطالت التي أصبحت 
تشكل ظاهرة وتسبب قلقا 
أمنيا مل���ا يترتب عليها من 
إزعاج لآلمنني وما ينشأ عنها 
من تصرفات خارجة ونتائج 
وآثار على األمن والطمأنينة 
األمر الذي يتطلب س���رعة 
التدخ���ل لعدم اس���تفحال 
الظواهر اخلارجة عن  تلك 
األص���ول والدخيل���ة على 
الراحة  مجتمعنا وتقل���ق 
وتزعج املواطنني واملقيمني 

الشيخ محمد اخلالد مترئسا اجتماع وكالء الداخلية بحضور وكيل الوزارة

تفحم شاب في تصادم عنيف باملنصورية

أكياس أسمنت أغلقت 11 قضية سرقة

سرقة حقيبة فارغة قيمتها 3000 دينار

محمد الدشيش

قادت التحقيقات التي أجريت من قبل مباحث 
اجلهراء مع آسيويني الى اغالق ملفات 11 قضية 
س����رقة من منازل قيد اإلنشاء. وبحسب مصدر 
امني، فإن دورية تابعة للمباحث وخالل جولة لها 

في منطقة سعد العبداهلل اشتبهت في هاف لوري 
على متنه آسيويان، وبتفتيش الهاف لوري عثر 
فيه على أكياس اسمنت وحديد، ومت التحقيق مع 
اآلسيويني حتى اعترفا بسرقة األغراض التي عثر 
عليها بحوزتهما في منزل قيد اإلنش����اء، وانهما 

سرقاها من 11 منزال.

محمد الدشيش

تقدمت مواطنة إلى مخفر شرق وأبلغت 
عن سرقة حقيبتها والتي يقدر ثمنها حسب 
قولها ب� 3000 دينار. وقالت املبلغة إن احلقيبة 

سرقت منها خالل تسوقها في احد اسواق 
املباركية، مشيرة الى ان احلقيبة كان بداخلها 
مفتاح س���يارتها إلى جانب أدوات ماكياج، 

وسجلت قضية ضد مجهول.

هاني الظفيري

لفظ شخص أنفاسه األخيرة 
جراء تصادم واحتراق مركبتني 
على الطري���ق املقابل ملنطقة 
املنصورية ومت نقل اجلثة الى 
الطب الشرعي حيث سجلت 

قضية تصادم ووفاة.
وقال مصدر أمني إن بالغا 
ورد إلى غرفة عمليات الداخلية 
عن وقوع حادث تصادم بني 
النيران  مركبتني واش���تعال 
بإح���دى املركبت���ني ليهرع 
الذي  الش���هداء  مركز إطفاء 
حاول رجاله جاهدين إخماد 
النيران التي امتدت الى املركبة 

من حادث التصادم في املنصوريةاألخرى.

احالتهم الى مخفر الشويخ، 
كما ضبط���ت دورية اخرى 
تابعة المن العاصمة شخصا 
من غير محددي اجلنس���ية 
وعثر في سيارته على مفتاح 
وادوات حادة واعترف بانه 
كان بص���دد س���رقة احدى 
، من جهة أخرى  الشركات 
س���لمت دوري���ة تتبع أمن 
العثور  العاصمة فت���اة مت 
عليه���ا في منطقة ش���رق 
انها تعرضت  ابلغ���ت  وقد 
لالختطاف واالعتداء من قبل 
شخص مجهول وجار البحث 

أمن العاصمة ضبط 4 لصوص فجرًا 
في الشويخ وسلم مخطوفة إلى مخفر شرق

املتهم بتقبيل سيدة وترقيمها في مستوصف: 
هي من طلبت رقم هاتفي وادعاؤها أوهام

عبداهلل قنيص

أبلغ مصدر أمني »األنباء« ان املتهم الذي 
اتهمته مواطنة في مخفر العدان يوم امس، 
وأشارت »األنباء« للخبر في عدد أمس، قام 

بتسليم نفسه لرجال املخفر.
وقال املواطن في إفادته ردا على ادعاءات 

املواطنة أن السيدة املدعية هي من طلبت رقم 
هاتفه النقال نافيا بشكل قاطع أن يكون قد 
قام بتقبيلها. واعتبر املدعي عليه ادعاءات 

املواطنة املبلغة ضربا من اخليال.
وأضاف: كيف لي أن أقبل سيدة ال أعرفها 
داخل مرفق يتردد عليه العش���رات بشكل 

دوري وفيه كاميرات مراقبة؟!

عنه، كما اسفرت حمالت االمن 
العام عن ضبط 15 وافدا منهم 
3 اقامتهم منتهية منذ اشهر، 
كما متت احالة 10 مركبات الى 
كراج احلجز وحترير عشرات 

املخالفات املرورية.

محمد الجالهمة 
عبدالعزيز فرحان

واصل قطاع االمن العام 
العاصمة  أم���ن  وحتدي���دا 
حمالت���ه املكثف���ة والت���ي 
تأتي بتعليم���ات من وكيل 
وزارة الداخلي���ة املس���اعد 
لش���ؤون االمن العام اللواء 
العلي واسفرت  عبدالفتاح 
احلمالت التفتيش���ية التي 
نفذها أمن العاصمة باشراف 
مدير أم���ن العاصمة اللواء 
طارق حم���ادة والتي بلغت 
20 نقطة تفتيش الى جانب 
دوريات راجلة عن ضبط 4 
لصوص باجلرم املشهود في 
ضبطيتني منفصلتني، وقال 
مصدر امني ن دورية ألمن 
العاصمة وخالل جولة لها 
في منطقة الشويخ الصناعية 
فجر امس اشتبهت في مركبة 
بها 3 أش���خاص وبتفتيش 
مركبتهم عثر بحوزتهم على 
ادوات س���رقة، وبالتحقيق 
معهم اعترفوا بانهم شكلوا 
اللواء طارق حمادةعصابة لسرقة احملالت ومتت  اللواء عبدالفتاح العلي

هاني الظفيري
محمد الدشيش

أطاح رجال أمن اجلهراء 
وبتعليمات من اللواء إبراهيم 
الطراح بأكبر سمسار للخدم 
في محافظة اجلهراء على يد 
املقدم عبداهلل احلبشي الذي 
عثر مع الوافد على كمية كبيرة 
من الدفاتر التي يستخدمها 
الوافد للنصب على املواطنني 
النقود واالختفاء،  بتس���لم 
وقال مصدر أمني إن معلومات 
وردت إلى اللواء الطراح عن 
وجود وافد بنغالي اجلنسية 
يقوم بالنصب على املواطنني 
بتوقيع عق���د يخص عددا 
من مكاتب اخلدم وبأسعار 
مناسبة وفور تسلمه املقدم 
الزب���ون فتم  يختفي م���ن 
تشكيل فرقة يقودها املقدم 
الى  التوصل  احلبشي ليتم 
هوية الوافد البنغالي مواليد 
1981 في منطقة سعد العبداهلل 
وبضبطه واالستعالم عنه 
تبني أن���ه مطلوب على ذمة 
قضي���ة س���رقة ووجد في 

مستندات تخص مكاتب خدم ومبالغ مالية ووثائق رسمية من بني املضبوطات

بعد سرقته من منزل مواطن في نفس يوم »السحب«

»اجلنائية« ترجح فرضية تسلل لصوص مرتادي البنوك 
ملنزل مواطن وسرقة 32 ألف دينار

منتحل صفة مباحث سقط في شقة مشبوهة بخيطان

عبداهلل قنيص

فتح رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية وحتديدا 
ادارة بحث وحتري محافظة 
الفروانية حتقيقا موسعا 
لكش���ف لصوص أو لص 

مجهول تس���لل إلى منزل 
مواطن في منطقة عبداهلل 
املبارك وسرق قرض كان 
صاحب املنزل قد س���حبه 
قبل ساعات من احد البنوك 
الوطنية للقي���ام بأعمال 

إنشائية.

امني   ورجح مص���در 
ان يكون مرتكبو الواقعة 
م���ن املتخصص���ني ف���ي 
مراقبة االش���خاص الذين 
البنوك  يخرج���ون م���ن 
بتتبعه���م،  ويقوم���ون 
مؤكدا في الوقت نفسه ان 

املباحث سيعيدون  رجال 
املبلغ لرمبا  التحقيق مع 
يكون احد  معارفه قد علم 
بسحب املبلغ ونفذ واقعة 

السرقة.
وكان مواط���ن تق���دم 
الى مخف���ر اجلليب ببالغ 

عن سرقة 32 ألف دينار، 
مشيرا الى انه سحب املبلغ 
الذي اقترضه ووضعه في 
جتوري مبنزله وفي صباح 
اليوم التالي فوجئ بكسر 
التجوري واختفاء املبلغ، 

وسجلت قضية.

محمد الجالهمة

سلم وافدون من اجلنسية 
اآلسيوية مواطنا الى رجال 
الى  مخفر خيطان لدخوله 
سكنهم بزعم انه من رجال 
مباحث فيم���ا متكن 3 من 

زمالئه م���ن الهرب قبل ان 
يفتك بهم نحو 20 آسيويا 
فيما كشفت التحقيقات مع 
املواطن انه وزمالءه الهاربني 
ش���كلوا عصابة الستهداف 
الوافدين اآلسيويني  شقق 
الش���قق املشبوهة  خاصة 

وم���ن ث���م س���لبهم مبالغ 
مالية بعد مساومتهم على 
الى اجلهات  عدم تسليمهم 
األمنية، وبحسب مصدر امني 
فان بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية عن متكن آسيويني 
من االمساك بشخص يرتدي 

الزي الوطني وضربه حيث 
توجهت دوري���ة تتبع امن 
خيط���ان ومت التحقيق مع 
اآلس���يويني الذين اكدوا ان 
املوقوف ف���ي قبضتهم و3 
آخرين دخلوا الى مسكنهم 
بزعم انهم مباحث وحينما 

طلب���وا ما يثبت عملهم في 
الداخلية حاولوا الهرب ليتم 
االمساك بأحدهم،اما املواطن 
فقد اعترف باستهدافه شقق 
اآلسيويني خاصة تلك التي 
يرجح استخدامها في االعمال 

املشبوهة.

سمسار اخلدم سقط بعد االرتباك في اجلهراء
و تظليل اجلام يكشف شابني سرقا مولداً في الساملي

شابني سرقا مولد كهرباء من 
أحد املخيمات الواقعة في بر 
الساملي، ومت تسجيل قضية 
وإحالة املتهمني الى املباحث 
ملعرفة كمية السرقات التي 

قاموا بها.
وق���ال مص���در أمني ان 
دورية تابعة للفرقه الليلية 
التابعة ملخفر جنوب اجلهراء 
بقيادة املقدم عبداهلل احلبشي 
قامت بجوالت حول املنطقة 
العبداهلل، وشوهدت  سعد 
املركب���ة من ن���وع جالنت 
متوقف���ة بالق���رب من فرع 

جمعية س���عد العبداهلل ق 
8 وه���ي مظللة بالكامل فتم 
الذهاب لها لتحرير مخالفة 
مرورية  حيث شوهد شابان 
م���ن موالي���د 1998 و1997، 
القيادة  وعند طلب رخصة 
أفاد قائد املركبة بعدم حمل 
الرخصة وبدا علية االرتباك 
وشوهد بداخل املركبة مولد 
ن���وع روبنت  كهربائي من 
أفاد بأنهم  وبس���ؤاله عنه، 
قاموا بسرقته من بر الساملي 
وعليه متت إحالتهم إلى جهة 

االختصاص.

مركبته 5 دفاتر ملكاتب خدم 
مختلفة ووصوالت ومبلغ 
400 دينار وجواز سفر أصلي 
وأوارق كثي���رة )معامالت( 
وبالتحقيق���ات األولية أفاد 
بأنه ينجز املعامالت مبقابل 
مبالغ مادية ويقوم بتوصيل 
اخلادمات للمنازل واالتفاق 
مع أصحاب املنازل على أنه 
من���دوب لتل���ك املكاتب من 
مختل���ف احملافظات وعليه 
متت إحالة املتهم للمباحث.

من جه���ة اخري،  متكن 
رجال امن اجلهراء من ضبط 

الزجاج املظلل أخفى املولد املسروق بعيدا عن عيون املارة

تقدم إلى مخفر أبوحليفة بعد أن طال االنتظار

معلمة بعد النصب على مواطن بـ 48 ألف دينار:
»بلّط البحر وأعلى ما في خيلك اركبه«

عبداهلل قنيص

»نصبت علّي ورفضت ان 
تلتقي بي واكتفت مبكاملة 
هاتفية قالت فيها: بلط البحر 
وأعلى ما في خيلك اركبه« 
هكذا بدأ مواطن شكواه في 
أبوحليفة مس����جال  مخفر 

قضية نص����ب واحتيال، 
وقال املواطن أمام احملقق انه 
تعرف على سيدة أوهمته 
بأنها سيدة أعمال وأنها على 
أمت استعداد الستثمار اي 
مبلغ مالي بحوزته شرط 
أال يق����ل املبلغ عن 25 ألف 
دينار م����ع وعد بتضاعف 

املبلغ خ����الل أقل من عام، 
وأضاف املبلغ انه دخل في 
نقاش مع س����يدة األعمال 
والتقى بها عدة مرات حيث 
تعمل مدرسة وأبلغته بأنها 
تستثمر في العقارات خارج  

الكويت وداخلها.
ومض����ى املواط����ن في 

افادته: بان����ه قام بتجميع 
جميع مدخراته والتي قدرت 
ب� 48 ألف دينار، مشيرا الى 
انه قام بتسليم املبلغ الى 
السيدة مقابل إيصال أمانة. 
واستطرد بالقول: بعد أيام 
املبلغ بدأت  من تس����لمها 
ترفض الرد على اتصاالتي 

وذهبت الى مدرستها حيث 
رفضت التحدث معي، مشيرا 
الى انه عاود االتصال بها 
يوم امس وإذا بها تقول لي: 
»ما لك شيء عندي وبلط 
البحر واملبلغ الذي تسلمته 
التجارة  منك خسرته ألن 

ربح وخسارة«.

حركة م���رور حولي باإلنابة 
القطان، والنقيب  املقدم بدر 

خالد املزرم.
إدارة اإلع���الم  وأهاب���ت 
األمن���ي بقائ���دي املركب���ات 
ضرورة االلتزام بقواعد وآداب 
املرور واللوحات اإلرشادية 

حترير 330 مخالفة
 وحجز 25 مركبة في حولي

لعدم الوق���وع في املخالفات 
الطريق  وحماية مستخدمي 
العامة واخلاصة  واملمتلكات 
من اآلثار الناجمة عن احلوادث 

املرورية.

الوكيل  بتوجيهات م���ن 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا، قام قسم حركة 
م���رور محافظة حولي بعمل 
حملة مرورية في نطاق عمل 
احملافظة، والتي أسفرت عن 
حترير عدد 330 مخالفة منها 
عدد 150 مخالفة مباشرة وعدد 
180 مخالفة غير مباشرة، كما 
مت حجز عدد 25 مركبة بكراج 
احلجز. تأتي تلك احلملة ضمن 
استراتيجية وزارة الداخلية 
وجهوده���ا املس���تمرة للحد 
من املخالفات واإلس���هام في 
احملافظ���ة على أرواح قائدي 
املركبات من املواطنني واملقيمني 
والقضاء على مختلف الظواهر 

السلبية.
مت���ت احلملة بإش���راف 
إدارة مرور  مباشر من مدير 
العميد علي  محافظة حولي 
املركبات املخالفة في طريقها إلى كراج احلجزالديحاني، وتنفيذ رئيس قسم 

تواصل احلمالت 
التفتيشية التي 

يشنها قطاع األمن 
العام
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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.

مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية السابعة باحملكمة الكلية برئاسة املستشار 
فيصل العسكري بانتفاء مسؤولية املواطن الذي قتل وافدا رميا 
بالرصاص أمام بقالة في منطقة الفروانية وأمرت بإيداعه مستشفى 

الطب النفسي لعالجه.
وتخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط املباحث 
أنه كلف من قبل النيابة العامة بإجراء التحريات حول جرمية قتل 
راح ضحيتها وافد آسيوي رميا بالرصاص في منطقة الفروانية 

أمام أحد محالت البقالة، وان مرتكب الواقعة حسب شهود العيان 
رجل بالعقد الثالث من العمر.

وبإجراء التحريات تبني له أن املتهم هو من قام بارتكاب الواقعة 
والذي أحضره والده بعد اتصال الضابط به، وأثناء اس����تجوابه 
قرر أنه قام بارتكاب الواقعة بعد ش����رائه سالحا ناريا والتوجه 
به الى منطق����ة الفروانية وقتل املجني علي����ه رميا بالرصاص، 
وأض����اف أنه ال توجد أي خالفات أو س����ابق معرف����ة بينه وبني 
املجني عليه وأن سبب قتله هو أن املجني عليه شرير وان هناك 
ش����خصا بداخل املتهم قال له ذلك وطلب منه ضرورة التخلص 

منه وبالفعل قام بذلك.
وأثناء التحقيق مع املتهم أمام النيابة العامة اعترف تفصيليا 
بالتهمة وقرر األقوال ذاتها التي قالها أمام املباحث، وطلب احملامي 
احلاضر معه بشار النصار من مجموعة اخلشاب القانونية احالته 
للطب النفسي لفحص قواه العقلية، وبالفعل متت إحالته للطب 
النفسي، وأثناء إجراء الفحوصات النفسية معه تبني أنه يعاني 
من مرض الفصام من النوع الشديد وانه أثناء ارتكاب الواقعة كان 
غير مسؤول عن تصرفاته وغير مميز لطبيعة الفعل الذي قام به 

من الناحية األخالقية والقانونية وغير واع للعواقب.

»اجلنايات« 
تبرئ مواطنًا 
من قتل وافد 
رمياً بالرصاص

 احملامي بشار النصار
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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

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

الدورات اخلاصة 
للضباط

بني احلني واآلخر تقوم وزارة الداخلية بإعداد دورات خاصة ملنتسبيها من 
العسكريني من رتبة )وكيل أول ضابط( ممن اجتازوا اختبارات الثانوية 

العامه لتأهيلهم وإحلاقهم بدورات ترقية لينالوا رتبة مالزم ويكملوا 
واجبهم العسكري. العديد من العسكريني أنهوا الثانوية العامة وتقدموا إلى 

دورات الضباط واجتازوها بتميز وخدموا بكل إخالص وتفان وبعضهم 
آثر التقاعد بعد ان اجتاز الـ 30 عاما، وآخرون ما زالوا مستمرين في أداء 
واجبهم العسكري. هذا العام أصدرت الوزارة تعليمات مشددة ملن اجتاز 
الثانوية العامة ويرغب  في االلتحاق بدورة الضباط، حيث اعتمدت على 

سجل تنفيذ األحكام وليس على السجل اجلنائي، فاستبعدت كل عسكري 
من رتبة وكيل ضابط يحمل أي مخالفات أمنية حتى يكون سجله نظيفا. 
ذلك القرار جانبه الصواب في أمرين يجب ان تراعيهما وزارة الداخلية: 
األول: ان بعض املتقدمني عليهم مخالفات أو حوادث مرورية أو مشاكل 

خدم وليس من املعقول حرمانهم من االلتحاق بدورة الضباط بسبب 
تلك املخالفات غير اجلنائية. الثاني: وزارة الداخلية عليها عدم السكوت 

عمن عليه قضية جنائية سواء منظورة أمام احملاكم أو أدين فيها باتخاذ 
اإلجراءات االنضباطية سواء بوقفه عن العمل إلى حني صدور احلكم 

نهائيا أو بتسريحه أو إحالته الى التقاعد ملن أدين بتهمة مخلة بالشرف 
واألمانة وليس من اجلائز إبقاؤه في السلك العسكري. فإذا كان هناك شك 

في ان هذا العسكري الذي ارتكب مخالفة جنحة سيرتكب جرمية جنائية 
عندما يحمل رتبة ضابط فإنه بالتأكيد سيرتكب تلك اجلرمية وهو برتبته 

العسكرية احلالية. معالي وزير الداخلية أبناؤك العسكريني يناشدونك رفع 
الغنب عنهم وإحلاقهم بدورة الضباط، خاصة حتى يستطيعوا إكمال شرف 

العمل في السلك العسكري، فال حترمهم منه.
اللواء متقاعد حمد السريع

 احملامي محمد العنزي

مؤمن المصري

قضت دائرة اجلنح الثالثة 
باحملكمة الكلية اول من امس 
برئاس����ة القاضي محمد نداء 
املطيري وأمانة س����ر عبداهلل 
الش����مري )غيابي����ا( بحبس 
اخلليجي محمد املريخي املعروف 
 إعالميا ب����� »ري����ان الكويت«
 3 سنوات مع الشغل والنفاذ 
وأمرت بإبعاده عن البالد عقب 
تنفيذ العقوبة في أول دعوى 
مرفوعة من أحد املواطنني بتهمة 
إصدار شيكات من دون رصيد 

بقيمة 240 ألف دينار.
وتخلص واقعات الدعوى 
في أن املتهم اعتاد النصب على 
املواطنني بإيهامهم بأن شركته 
تتاجر في احلديد واألس����منت 
وإن ه����ذه التجارة تعود عليه 

بأرباح وفيرة. وبهذه الوسيلة 
استولى على ماليني الدنانير من 
املواطنني وأصدر لهم شيكات 
بقيمة األرباح تستحق الدفع بعد 
6 أشهر من إصدارها. وكلما راجع 
أحد املودعني البنوك املسحوب 
عليها الشيكات يفاجأون بأن 
احلساب مغلق مما حدا بهم إلى 

اللجوء للقضاء.
وعقب صدور احلكم صرح 
احملامي محمد عبداهلل العنزي، 
وكيل أحد املودعني ممن أصدر 
لهم املتهم 3 ش���يكات من دون 
رصيد بقيمة 240 ألف دينار، 
بأن هذا احلكم سيكون مبنزلة 
أول خيط إلعادة أموال املودعني 
التي طارت م���ع رجل األعمال 
الهارب. وأضاف: سنالحقه عن 
طريق اإلنتربول الدولي حتى 

نعيد احلقوق ألصحابها.

»ريان الكويت« في »املركزي« 3 سنوات قبل اإلبعاد

احلريق اقتصرت خسائره على »مادية« 

احلريق أتى على كل محتويات املخزن

حريق أمغرة أُخمد مبركزين

تفحم محتويات مخزن أثاث

عبدالعزيز فرحان

أخمد رجال اإلطفاء حريقا اندلع صباح اول 
من امس فيما تبقى من سكراب امغرة، وتعامل 
مع احلريق مركزا إطفاء، ولم يسفر احلريق عن 

أي إصابات بينما كانت اخلسائر مادية.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني، ان 
بالغا ورد الى غرفة العمليات عن وقوع حريق 
في سكراب أمغرة، وعليه توجه مركز صناعية 
اجلهراء احلرفي بقيادة املقدم عبداهلل العويهان 
واملالزم اول فهد العنزي واملالزم محمد الشمري 
ورجال مركز اسناد اجلليب، ومت اخماد احلريق 
الذي اشتعل بشاليهات قسيمة 2000 متر مربع، 
ولم تدم املكافحة اكثر من ساعة، من دون أن 

تعرف أسباب احلريق.

أخمد رجال اإلطفاء حريقا نش���ب في محل 
لألثاث واملفروشات مبنطقة ضجيج الفروانية، 
وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء بالغا عن اندالع حريق في محل لألثاث 
واملفروشات وتعامل مع احلريق رجال إطفاء 

الفريق يوسف السعوديمراكز الفروانية وجليب الشيوخ وصبحان.

في البند )6( ال يتم عرضه 
على جلنة االختيار في املقابلة 
الشخصية التي جتريها اإلدارة 
العامة للتحقيقات واملقابلة 
التي جترى من  الشخصية 
قب����ل اللجنة املقررة، ال يتم 
عرضه على جلنة االختيار 

في املقابلة الشخصية.
الفريق السعودي  وذكر 
أنه س����يتم تعيني املقبولني 
املدني����ني بوظيف����ة باحث 
قانوني مبت����دئ على كادر 
الوظائ����ف العام����ة املدنية، 
وسيخضع املقبولون لدورة 
التدريب  تدريبية في مركز 
التخصص����ي التابع لإلدارة 
العام����ة للتحقيقات، ويعني 
ال����دورة بنجاح  من يجتاز 
بوظيف����ة »محقق ج« وذلك 
وفق����ا للقواعد التي يضعها 
التدريب التخصصي  مركز 
في هذا الش����أن س����واء من 
حيث نظام التدريب العملي 

والنظري أو مدة الدورة.
وأملح إلى أن املس����تندات 
الش����هادة  املطلوب����ة ه����ي 
اجلامعية مب����ني فيها معدل 
التخرج، وع����دد )8( صور 
شخصية مقاس 4x6 خلفية 

السعودي: فتح باب التقدمي لـ »محقق ج« 
14 اجلاري و80% احلد األدنى للقبول

زرقاء، وشهادة بعدم سابقة 
احلكم عليه، وصورة شهادة 
البطاقة  اجلنسية، وصورة 
املدنية، وصورة شهادة امليالد، 
باإلضافة إلى شهادة حديثة 
من املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية لبيان تس����جيل 
املتقدم كمؤمن عليه من عدمه 
لم ميض على اس����تخراجها 
أكثر من أس����بوع من تاريخ 
تقدمي الطل����ب، ويتم قبول 
طلبات التوظيف باحلضور 
شخصيا اعتبارا من يوم األحد 
املوافق 2014/12/14 حتى يوم 
اخلميس املوافق 2014/12/25 
العامة  اإلدارة  وذلك مبق����ر 
للتحقيق����ات »إدارة مرك����ز 
التدري����ب التخصصي« من 
الساعة التاسعة صباحا حتى 
الساعة الثانية عشرة ظهرا 
عدا أيام العطلة األسبوعية 
والرسمية، وسيتم استبعاد 
جميع الطلبات غير املستوفية 
لشروط اإلعالن وغير املكتملة 

البيانات.

اإلدارة  أعلن مدير ع����ام 
العام����ة للتحقيقات الفريق 
يوسف السعودي، عن قبول 
الدفعة السادسة من الباحثني 
املبتدئني متهيدا  القانونيني 
لتعيينهم في وظيفة »محقق 

ج«.
الش����روط  أن  وأوض����ح 
العام����ة تتمثل في أن يكون 
املتقدم مس����لما، وأن يكون 
كويتي اجلنس����ية، ويكون 
كامل األهلي����ة غير محكوم 
علي����ه قضائي����ا أو تأديبيا 
ألمر مخل بالشرف أو األمانة، 
السيرة،  وأن يكون محمود 
حسن السمعة، وحاصال على 
إج����ازة احلقوق أو احلقوق 

والشريعة.
الش����روط  وأض����اف أن 
اخلاصة تتحدد في أن يكون 
املتقدم حاصال على اإلجازة 
اجلامعي����ة ف����ي احلقوق أو 
احلقوق والشريعة من جامعة 
الكويت أو م����ن أي جامعة 
معترف به����ا من قبل وزارة 
العال����ي بالكويت،  التعليم 
وأن يك����ون م����ن خريج����ي 
عام����ي 2013 و2014 على أال 
يقل التقدي����ر عن جيد جدا 
وال تقل النس����بة عن %80، 
وأال تزيد سنه على 25 سنة 
ميالدية وقت تقدمي الطلب، 
وال يكون قد سبق له العمل 
بإحدى اجله����ات احلكومية 
أو القطاع العام، وأن يجتاز 
االختبار الذي جتريه اإلدارة 
العامة للتحقيقات واملقابلة 
التي جترى من  الشخصية 
قب����ل اللجنة املق����ررة، وأال 
يكون قد سبق احلكم عليه 
باإلدانة في جناية أو او جنحة 
مخلة بالشرف أو األمانة، وأال 
يكون قد س����بق ل����ه التقدم 
بالطلب لشغل وظيفة باحث 
قانوني مبت����دئ في اإلدارة 
العامة للتحقيقات، علما أن 
من ال يحصل على 50% في 
درجات االختبار املشار اليه 
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في اليوم الثالث ملهرجان »أجيال السينمائي« الثاني

أسعد الزهراني لـ »األنباء«: دخلت الفن لالسترزاق .. وأي فنان يقول إن الفن
 عنده رسالة »ماعنده سالفة« .. و»واي فاي« لم يستفد من داود لذلك مت استبعاده!

أجيال السينمائي كعرض اول 
على مستوى منطقة الشرق، 
حيث شاركت مؤسسة الدوحة 
لألفالم ف���ي متويله، تصدى 
إلخراج هذا الفيلم نخبة من 
أملع املخرجني احلائزين جوائز 
عاملية من بينه���م اإلماراتي 
محمد س���عيد حارب، حيث 
الرسوم املتحركة  مت اختيار 
لتوصيل رواية خليل جبران 
الت���ي تتضمن طرقا ملعاجلة 
العالقات اإلنسانية من خالل 
فتاة ال تتجاوز ال� 8 سنوات 
والسجني السياسي املصطفى 
الذي عندما خرج من سجنه 
ساعد الناس ليعيشوا حياة 
املنتظر وصول  افضل. ومن 
منتجته س���لمى حايك التي 
شاركت باألداء الصوتي في 
الفيلم غدا اجلمعة  ملشاهدة 
الفيلم الذي سيعرض في ختام 

املهرجان السبت.

أجل البقاء بعد مقتل شقيقه 
الطرق  من قبل بعض قطاع 
الذي يوال���ون اإلجنليز في 

الصحراء.
وقد أشاد بهذا الفيلم العديد 
من النق���اد إلخراجه املتمكن 
واألداء الواقع���ي من أبطاله 
الذين حافظوا على ش���هامة 
الرجل البدوي في الفترة الذي 
الفيلم وهي فترة  يناقش���ها 

سقوط الدولة العثمانية.

»النبي« نقلة جميلة

وف���ي ع���رض خ���اص 
إدارة  لإلعالمي���ني عرض���ت 
املهرج���ان فيل���م »النب���ي« 
املستوحى من رواية »النبي« 
خلليل جبران التي صدرت في 
بدايات القرن املاضي بعد ان مت 
عرضه عامليا للمرة األولى في 
مهرجان تورونتو السينمائي 
الدولي وسيعرض في مهرجان 

ك���رمي« س���يناريو وإخراج 
سيرهات كاراسالن، احتفاال 
الثقافي لقطر وتركيا  بالعام 

.2015
والفيل���م كوميدي قصير 
ت���دور أحداثه ح���ول الفتى 
»روج���ات« ابن ال���� 11 عاما، 
ال���ذي يدخل في عمل ش���اق 
عندما يقوم بائع اآليس كرمي 
بزيارة نادرة إلى قريته التركية 

النائية.

اإلشادة بـ »ذيب«

ومن الع���روض اجلميلة 
التي اس���تمتع به���ا جمهور 
»اجي���ال الس���ينمائي« فيلم 
»ذيب« ملخرجه ناجي ابو نوار 
وبطولة عدد من املمثلني الذي 
واجهوا الكاميرا للمرة األولى 
الذي  الطفل جاسر عيد  مثل 
أدى دور »ذي���ب« بكل براعة 
بعد ان وجد نفسه يحارب من 

لألفالم قد عرضت على مدار 
عام 2014 عروض أفالم خاصة 
بالشراكة مع »متاحف قطر« 
وس���فارة البرازيل لدى قطر 
الثقافي لقطر  احتفاال بالعام 
� البرازيل، حيث مت االحتفاء 
بهذه املبادرة املميزة بعرض 
خاص لفيلم »الولد والعالم« 
احلاصل على عدة جوائز، وهو 
من إخ���راج آليه ابرو في دار 
األوبرا باحلي الثقافي »كتارا«، 
وهو فيلم صامت يدور حول 
الولد »كوكا« الذي يعيش حياة 
سعيدة وبسيطة في الريف، 
وفي يوم من األيام يغادر والده 
العاصمة للبحث عن عمل، األمر 
الذي يضع حدا لطفولة »كوكا« 
يقرر عندها القيام برحلة ليجد 
والده، وه���ي مغامرة تفتح 
عينيه على واقع احلياة القاسي 

في العالم املضطرب.
ويعرض كذلك فيلم »آيس 

بينه وبني الفنان حسن البالم 
إال االحترام.

وأضاف: »واي فاي« دخل 
جميع البيوت العربية وجنح 
ألن أداء املشاركني فيه صادق 
فما يخرج م���ن القلب يدخل 
القلب، مؤكدا ان هذا س���بب 
استمرار »واي فاي« الذي رمبا 
يكون له جزء رابع في شهر 
رمضان املقبل ولكن حتى هذه 
اللحظة لم يبلغ بأي ش���يء � 

حسب قوله.
 البرازيل وتركيا من جانب 
آخر، احتفل مهرجان »أجيال« 
السينمائي في دورته الثانية 
مساء امس »األربعاء« باختتام 
العام الثقافي قطر � البرازيل، 
وأعلن عن بدء احتفال العام 
الثقافي قطر � تركيا 2015، وذلك 
بعرض فيلمني مناسبني جلميع 

األعمار من كلتا الدولتني.
وكانت مؤسس���ة الدوحة 

يراعون اهلل فيما يقدمونه وما 
يفعلونه دون احترام للمشاهد 
وجلماهيره«. وأشار الزهراني 
الى ان الدراما الكويتية أصابها 
نوع من االس���ترخاء بعد ان 
كانت هي األولى في اخلليج 
الى  العمالقة، ملمحا  بوجود 
ان بعض األعمال التي عرضت 
في السنوات املاضية ال ترتقي 
التلفزيوني ألنها  للع���رض 
»فاضية من الداخل« وال يوجد 
فيها هدف أو مضمون يذكر، 
مشيرا الى  انه رغم ذلك تبقى 
الرائدة  الكويتية هي  الدراما 

في اخلليج.
وأوض���ح الزهران���ي انه 
س���عيد بنج���اح »واي فاي« 
رغ���م انتقاداته، موضحا انه 
عدم التعاون مع الفنان داود 
الثاني  حس���ني في اجلزأين 
إدارة  والثالث لعدم استفادة 
البرنامج منه، مؤكدا انه ليس 

الدوحة ـ مفرح الشمري
@Mefrehs

الس���عودي  الفنان  أك���د 
أسعد الزهراني انه دخل الفن 
لالسترزاق وليس له رسالة 
يقدمها للمش���اهدين س���وى 
الضحك فق���ط ال غير، وذلك 
ردا على س���ؤال »األنباء« في 
اجللس���ة التي نظمها املركز 
اإلعالم���ي ملهرج���ان أجيال 
السينمائي الثاني، مضيفا ان 
من يقول انه دخل الفن لتقدمي 
رسالة فهو كاذب و»ما عنده 

سالفة«.
وتاب���ع قائ���ال: »أنا رجل 
صريح ألبعد احلدود وال يهمني 
من كان في إبداء رأيي بشكل 
واضح وصريح، ألنني ال أحب 
اللف والدوران لذلك عندما أقول 
ان الفنانني الذين يقولون ان 
الفن رسالة ال توجد به رسالة 
أقولها وأنا صادق ألن البعض ال 

مشهد من فيلم »النبي«

أسعد الزهراني مع الزميل مفرح الشمريجاسر عيد واخوه حسني في فيلم »ذيب« ناجي ابي نوارة مع ابطال فيلمه

لطيفة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عبداحملسن لـ »األنباء«: السماء
 تتسع لكل النجوم.. واألرزاق على اهلل!

سماح جمال

كشف الفنان عبداحملسن العمر عن حتضيراته 
لتقدمي عملني في موسم اجازة الربيع االول بعنوان 
»مثلث برمودة« والعمل الثاني هو إعادة تقدمي 
ملسرحية »مدينة البطاريق«، وقال العمر حول 
تقدميه لعملني في موسم واحد: ما املانع في أن 
أنافس نفسي؟، خاصة إذا وجدت الثقة باالعمال 
التي نقدمها س����واء كانت لألطف����ال أو الكبار، 
واملوسم املاضي قدمت عملني »مدينة البطاريق 
2« و»الياخور« وكالهما عرض لفترة طويلة  بعد 
عيد االضحى  وحقق النجاح، وأعتقد أنها ستكون 
جتربة جميلة. وإذا كان اجلمهور قد تصيبه حالة 
ملل من مس����رحية »مدينة البطاريق 2« لكثرة 
عرضها، قال: ملل اجلمهور من مسرحية »مدينة 

البطاريق 2« ال اعتقد انه سيحدث فاألمر مدروس 
بالنسبة لنا، واملنافسة أمر جديد وكل منا يرغب 
بتقدمي افضل ما عنده سواء، وأمتنى ان يعرف 
اجلميع ان السماء تتسع لكل النجوم وفي النهاية 

»األرزاق على رب العاملني واحلمد هلل«.
وعن مشاركته في االعمال الدرامية قال العمر: 
هناك عروض تلفزيونية مستمرة ولكن كوني 
خريج املعهد العالي للفنون املسرحية وتخصصي 
مس����رح فهذا يجعلني اميل اكثر للمسرح، كما 
أرى ان اغل����ب االعمال التي انتجها او امثل فيها 
تتطلب مني عمال لفترة تتجاوز الس����تة أشهر 
وهذا ما يصعب مشاركتي بأعمال درامية كونها 
ترتبط باألغلب مبواعيد تصوير ومواسم معينة 
قد تتعارض ف����ي بعض األحيان مع بروفات أو 

حتضيرات مسرحية.

عبداحملسن العمر

من حقي أن أحصل على إجازة، 
وخاصة أنني قدمت العام املاضي 
أكثر من عمل كان آخرها »دهشة« 
م���ع الفنان يحي���ى الفخراني 
ولكنني قررت أن أحصل هذا 
العام عل���ى إجازة أقضيها مع 
ابنتي دليل���ة، فهي التزال في 

حقيقة اعتزال يسرا اللوزي
أش���هرها الثالثة األولى، ومن 
الصعب أن أتركها لفترات طويلة 

وأن أنتظم بتصوير العمل.

ه���ل قررت الفنانة يس���را 
اللوزي اعتزال الفن؟ هذا هو 
السؤال الذي بات يطرح نفسه، 
خاصة بعدما اعتذرت أخيرا عن 
العديد من األعمال التي عرضت 
عليها من بينها مسلسل »ذهاب 
وعودة« الذي كان من املفترض 
أن تتقاسم بطولته أمام الفنان 
أحمد السقا والعمل من إنتاج 
شركة الصباح ومن إخراج أحمد 
شفيق، كما اعتذرت أيضا عن 
بطولة مسلسل »أريد رجال« الذي 
ينتمي إلى نوعية املسلسالت 
الطويلة والذي كان من املفترض 
أن تؤدي البطولة فيه أمام الفنان 
إياد نصار، وهو ما جعل البعض 
يتوقع أن يسرا اللوزي حسمت 

قرار االعتزال.
وفي هذا الصدد قالت اللوزي، 
في تصريحات لها: ال أفكر في 
يسرا اللوزياالعت���زال على اإلطالق، ولكن 

كاظم الساهر ينهي حزنه ويحيي رأس السنة في بيروت
»نواعم« فإن أحد متعهدي 
احلفل دعا كاظم الس���اهر 
إلى كسر ال�حزن وال�خروج 
الناس بشيء يحب�ه،  إلى 
خص�وصا ان شقيقه ك�ان 
م�وس���يقيا ويحب ال�فن، 
وع�ودة الساهر إلى الغن�اء 
تع�د من باب التكرمي، فيم�ا 
ع����دد كبير م���ن عمالقة 
الفن فقدوا أعزاء وأكملوا 

مسيرتهم الغنائية.
 ويقي����م الفنان كاظم 
الس���اهر ه���ذه األيام في 
إلى  املغ����رب وس���يصل 
بي�روت م�ع اق�تراب موعد 
احتف�االت نه�اية الع�ام، لكن 
لم يتض���ح إن ك�ان ألبوم 
النور  الساهر س���يبصر 
قريب���ا، وه���و كان حتى 
األم���س القري���ب يحاول 

إصدار أغني���ات منفردة، 
وبال�تالي جمع إلى ذلك عددا 
من األحلان واألغنيات منها 
ما ص�در بطريقة السينغل 
ومنه�ا م�ا يح��اول أن يضمه 
إل���ى ألبومه ولو أن الكفة 
ترج�ح أن يب�قى الساهر 
عل���ى أغني����ات من�فردة 
للفترة املقبلة لك�ونها تلقى 
النجاح والتس���ويق الذي 

يريده.
اجلدير بالذكر أن الساهر 
يف�كر ج�ديا ف���ي إصدار 
ألب���وم موس���يقي يحم�ل 
تق�اسيم شقيقه على ال�ناي، 
وال�فكرة وردت في خاطر 
أح����د األصدق���اء، وطلب 
الساهر العمل عليها من باب 
تك�رمي شقي�قه ال�ذي ت�وفي 

مت�أثرا مب�رض عض�ال.

بعد سلسلة من الطلبات 
الفنان  إل���ى  التي وجهت 
الس���اهر بضرورة  كاظم 
الغناء، وبعد  إلى  العودة 
أسابيع طويلة قضاها في 
املغرب، ارتضى الفنان أن 
يطل ليلة رأس السنة من 
بيروت في حفلتني، األولى 
في فندق ڤينيسيا والثانية 

في كازينو لبنان.
إقناع الس���اهر  وجاء 
بالعودة إلى الفن والغناء 
وإحياء احلفالت بعد فترة 
عصيب���ة قضاها صاحب 
»مدرسة احلب« حزينا جدا 
على وفاة شقيقه سالم جبار 
الس���امرائي، عازف الناي 
الشهير في فرقة الساهر 
وال���ذي كان مرافقا له في 
كل احلفالت. ووفق موقع 

كاظم الساهر

يوسف شرف الدين: سأقاضي من أشاع وفاة زوجتي
حملاس����بته على ما فعله 
بأسرتي وأصدقائنا، وأتقدم 
ألصدقائه����ا وأصحابن����ا 
وأشكرهم لتعاطفهم وربنا 
يرحمها فعال من األلم، وما 
حدث أن هناك من اتصل 
بهاتف زوجت����ي وهاتفي 
فوجده مغلقا فسارع بنشر 
اخلبر، وكان����ت في حالة 
غيبوبة 3 ساعات، بعدما 
عادت من دار الفؤاد، وكنا 
عند بيت والدتها بالفردوس 
بأكتوبر مم����ا جعل أهلها 
انها توفيت وكنا  يظنون 
بحالة صعبة منذ 3 أسابيع 
ألنها تتناول مضادا حيويا 

لصدرها من تلقاء نفسها، 
وأدوية أخ����رى خطأ مما 
اصابها باالغماء باملسرح، 
اإلفاقة  ب����ني  وظلت هكذا 
واإلغماء ومت عمل رسم قلب 
وأشعة صدر وفحص ومت 
التشخيص الطبي بالتهاب 

الشعب الهوائية«.
الدين:  وتابع ش����رف 
»صف����اء مريض����ة ج����دا 
وحتتاج الى دعاء اجلميع 
من أجل طفلن����ا علي )3 
سنوات(، وقد أثبتت هذه 
الشائعة مقدار حب الوسط 
الفني ألسرتي، ورب ضارة 

نافعة«.

القاهرة ـ محمد صالح

أكد املخرج يوسف شرف 
الدين انزعاجه الشديد من 
شائعة وفاة زوجته الفنانة 
الش����ابة صف����اء مغربي 
والتي انتشرت بشدة في 
الوسط الفني عقب إصابتها 
بحالة غيبوبة ومت نقلها 
للمستشفى أكثر من مرة 

خالل اليومني املاضيني.
الدين:  وأضاف شرف 
»زوجتي مريض����ة جدا، 
حسبي اهلل ونعم الوكيل 
ف����ي هذه  مل����ن تس����بب 
صفاء مغربياملهزلة، وسأجلأ للقضاء 

بشار جاسم

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس مبقر إقامته بالقاهرة الفنانة 
التونسية لطيفة، وذلك تقديرا منه 
ألعمالها ومواقفها الداعمة للقضية 

الفلسطينية.
ومت اللقاء بحضور السفير 

الفلسطيني جمال الشوبكي ورانيا 
حرمه، ووزير اخلارجية الفلسطيني 

رياض املالكي ووزيرة السياحة واآلثار 
الفلسطينية روال معايعة، ود.صائب 

عريقات عضو اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية وغيرهم 

من كبار الشخصيات الفلسطينية.
وقد عبرت لطيفة عبر صفحتها 

الرسمية على »فيسبوك« عن مدى 
سعادتها واعتزازها بهذا اللقاء، 

وأنها تشرفت بسماع رأي الرئيس 
عباس بأعمالها الوطنية التي قدمتها 

لفلسطني احلبيبة، وأكدت أنها فخورة 
بثنائه وتقديره لتلك األعمال، مقدمة 
الشكر له وللوفد املرافق على حفاوة 

االستقبال.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل لطيفة
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مغنية تبي تصير ممثلة 
هاأليام داشة دورات تدريب 
علشان يكون متثيلها مقبول 
عند الناس مثل ما تقول مع 
انه ألبوماتها تفشل وطايحة 
بچبدها.. احلمد هلل والشكر!

تلقت ممثلة خليجية دعوة 
من احد املنتجني حلضور 
احد املهرجانات الفنية بس 
اشترطت عليهم انه أختها 

تكون معاها الشي اللي رفضته 
إدارة املهرجان.. شالطمع!

قصص األطفال اللي 
تقدم في البرامج اإلذاعية 

معظمها مكررة الشي 
اللي يستغربه مستمعي 

هالبرنامج.. ترى التنويع 
حلو!

دوراتشرط تكرار

»ولد الديرة« على فراش املرض

الرزوقي تستضيف ولد الديرة في »سوالفنا ذكرى« بحضور زمالئه
يعرض الليلة في العاشرة والنصف على شاشة تلفزيون الكويت

وستس���تضيف غ���ادة 
باالس���توديو  الرزوق���ي 
زمالء »ولد الديرة« النجوم 
العقل وطارق  عبدالرحمن 
الذين  العلي واحمد جوهر 
س���يتحدثون ع���ن اجمل 
الذكري���ات وأجنح األعمال 
التي جمعتهم معه »شافاه 

اهلل«.

وفاء« لنجم الكوميديا خالد 
العقروقة »ولد الديرة« الذي 
يعالج حاليا في املستشفى 
األميرك���ي بتايلن���د، حيث 
حصل���ت منه عل���ى ظهور 
حصري من خالل شاش���ة 
الكوي���ت ليطمأن جمهوره 
عل���ى صحته وأين وصلت 

رحلة عالجه.

املشاهدون اكثر.
وفي برنامجها اجلديد، 
ال���ذي يعرض الليلة في ال� 
10:30 وهو من إعدادها ايضا 
وإخراج س���ليمان اخلراز 
وإشراف طالل الهيفي ويحمل 
عنوان »س���والفنا ذكرى«، 
الرزوق���ي ان تكون  أرادت 
حلقته االولى مبنزلة »ملسه 

حترص اإلعالمية غادة 
الرزوقي في كل برامجنا على 
ان تترك أثرا طيبا في نفوس 
مشاهدي تلفزيون الكويت 
لتس���ليطها الض���وء على 
بعض القضايا اإلنس���انية 
التي تعاني  او االجتماعية 
من ع���دم التركيز اإلعالمي 
عليه���ا حتى يتعرف عليها 

غادة الرزوقي

أبرار سبت لـ »األنباء«: 
»أنا وايد شريرة«

طريقة جديدة للترويج لفيلم هيفاء وهبي
بعد قرار القضاء املصري 
بعودة فيلم »حالوة روح« 
إلى  للنجمة هيف���اء وهبي 
العرض املصرية، جلأ  دور 
منتج الفيلم محمد السبكي 
إلى حيلة جديدة لتشجيع 
اجلمهور حلضور الفيلم في 
صاالت العرض لتعويض 
اخلسائر املادية التي تكبدها، 
حيث أعلن ان النسخة التي 
عرضت في القنوات الفضائية 
محذوف منه���ا أكثر من 20 
التي  النسخة  أما  مش���هدا، 
العرض  ستعرض في دور 
فستكون كاملة دون حذف 

أي مشهد.
ان فيل���م »حالوة  يذكر 
روح« سيعرض في صاالت 
الع���رض املصري���ة ابتداء 
من 10 اجل���اري، بعد وقف 
استمر أشهرا بقرار من رئيس 
الوزراء املصري م.إبراهيم 

هيفاء وهبيمحلب.

خوري: عاتب على كفوري وأتفهمه.. وفارس كرم ليس له ذنب
يقصد املوض���وع باملنحى 
الذي اتخذ ب���ه، أنا أحترم 
وائل كفوري كثيرا وأحترم 
جتربت���ه وجمهوره الكبير 
وهو أيضا من النوع الذي ال 
يدخل أبدا بقصص ومشاكل 
وهذا يكبره لوائل وهو مهم 

جدا«.
هذا وصرح مروان بأن 
العيار  هناك أغنيتني م���ن 
الثقيل للفنانة كارول سماحة 
هما »ذكرياتي« و»الش���رق 
العظيم« التي س���تقدم في 
مناس���بة خاصة هي عمل 
إنس���اني كبير من كلماته 
وأحلانه وتوزيع ميش���ال 
فاض���ل وس���يكون عم���ال 

أوركستراليا ضخما.
أما عن تأخي���ر إصدار 
أغني���ة »ع���ادي« للفنانة 
النور فسببه  سيرين عبد 
أنها كانت منشغلة بالدراما، 
وأفص���ح أنهم أخ���ذوا منه 
األغنية منذ بضعة أيام من 

أجل التحضير للكليب.

وعن مصير األعمال مع 
فارس كرم في حال استمر 
اخلالف مع شركة »روتانا«، 
وما ذنب كرم بذلك، رد مروان: 
»الذنب ليس ذنبه، وحصل 
األمر نفسه مع عامر زيان 
ولكن عدنا وحللنا املوضوع 
ب���أن ينت���ج ه���و األغنية 
ويحذفها من ألبوم »روتانا«، 
ولكن ال خالف شخصيا مع 
»روتانا«، وجوابا على ملاذا 
ال يصالن إلى حل وسطي هو 
و»روتانا«، قال: »بصراحة، 
أنا قدمت تنازالت من قبلي 
فيما يتعلق بالنص ولكنهم 
لم يقدموا هم تنازالت، ولكن 
في رأيي من الضروري أن 
جند حال للموضوع ألني ال 
أريد وال أقبل أن يستمر هذا 
املش���كل الدائم، واملوضوع 
واضح ج���دا قانونيا، وهم 
يريدون احلصول على كل 
هذه احلق���وق، فأنا أعطي 
جزءا من هذه احلقوق وهذا 

حقي كملحن«.

خوري: »أنا بقيت بعيدا في 
احلالتني وال أريد أن أوسع 
املوضوع فإذا شكرته أعيد 
اإلضاءة على املوضوع من 
جديد، أعتقد أن وائل لم يكن 

أكد الفنان مروان خوري 
أن���ه ال يتعمد إث���ارة حالة 
م���ن الغموض حول حياته 
اخلاصة، مشيرا إلى أنه لم 
يكشف مرة عن هوية إحدى 
حبيباته بالقول: »ذلك يكون 
الطرفني، فأنا  باالتفاق بني 
لم أستر عنها ولكن حولتها 
إلى أمر خ���اص في حياتي 
الحترامي حلي���اة الطرف 
اآلخر وخصوصيته، ولكن 
حني تتوج العالقة بخطوة 
فعلية وجدية عندها يكون 
م���ن مصلح���ة الطرفني أن 
يعلنا عنها«. وأوضح مروان، 
أثناء استضافته في برنامج 
»بصراحة« عبر أثير إذاعة 
»Fame FM«، أنه مييل إلى 
التي  عدم تكبير املواضيع 
حتصل بينه وبني زمالئه، 
وحني سأل عن عدم شكره 
للنجم وائ���ل كفوري على 
موقع »تويت���ر« حني غرد 
كفوري ان إليسا غنت تتر 
مسلسل »لو« أفضل منه، قال 

مروان خوري

أزمة في »حواري بوخارست« بسبب دينا
وعلى نفس املنوال يحاول 
املنتج ط���ارق اجلنايني ان 
حتصل الفنانة دينا الشربيني 
على التصريح بالتمثيل لكي 
يرى مسلسل »البيوت أسرار« 
النور، وقد كتب له املعاجلة 
الدرامية والفكرة محمد أمني 
راضي وسيناريو وحوار ورشة 
عمل يشرف على تنفيذها أحمد 
شوقي ويخرجه كرمي العدل، 
وبطولة صبا مبارك وحورية 

فرغلي.

ينتظر مسلسل »حواري 
بوخارس���ت« انتهاء مشكلة 
الفنانة الشابة دينا الشربيني 
من أجل استكمال التصوير، 
خاصة أن املخرج محمد بكير 
ق���ال ان هذا العم���ل مكتوب 
خصوصا لها وان دورها مؤثر 
في السياق الدرامي، واملسلسل 
من تأليف هشام هالل، وبطولة 
أمير كرارة واحمد حامت وسارة 
سالمة واحمد سالمة واحمد 

صيام.

أحالم: أنا حبوبة وجميلة من غير »فوتو شوب«!
نشرت الفنانة اإلماراتية 
أحالم، مقطع ڤيديو لها عبر 
حسابها على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« أثناء 
استعدادها اللتقاط مجموعة 
من الصور بطريقة »فوتو 

سيشن«. 
وقالت أحالم: »أنا حبوبة 
تراني جميلة من غير فوتو 
شوب، واللي يحبوني أحبهم 
واللي ما يحبوني إن ش���اء 

أحالماهلل ما يحبوني«.

.. وعال غامن: هؤالء يطلقون حولي الشائعات!
الش���ائعات حولها في ظل 
جناحاتها في الفترة املاضية، 
خاصة أنها تصور مشاهدها 
في »جمهورية امبابة« دون 
انها  أي مش���اكل. وتابعت 
من األساس أنهت تصوير 
السيدة« وأن هذه  »روميو 
األعم���ال لم تصورها دفعة 
واحدة، حيث تعاقدت على 
»احلارة املزنوقة« و»روميو 
الس���يدة« منذ فترة وأنهت 
بالفعل العمل عليهما وذلك 
قبل أن تبدأ بفيلم »جمهورية 
امباب���ة«. وقال���ت عال، في 
تصريحات لها، إنها ال تركز 
على الكم، ولكنها مبجرد أن 
الس���يناريو أعجبت  قرأت 
كثيرا بالفكرة وهو ما دفعها 
إلى املشاركة، وتابعت أنها في 
األساس لم تشارك في أعمال 
سينمائية منذ فترة بسبب 
قلة اإلنتاج ولكنها سعيدة 
السينمائي  النشاط  بعودة 

مرة أخرى.

أما عن املسلسل الدرامي 
إنها  الدم« فتقول  »سلسال 
تشارك فيه بشخصية امرأة 
صعيدية، ولكنها في الوقت 
نفسه طموحة جدا وتسعى 
إلى الوصول وبالفعل حتقق 
حلمها وتصبح سيدة مجتمع 
ومتتلك شركة كبيرة، ولكنها 
تتورط في املشاكل، خاصة 
بعد أن يرتكب زوجها جرمية 
قت���ل ويهرب إل���ى اجلبل. 
البطول���ة في  ويش���اركها 
املسلسل عبلة كامل ورياض 
اخلولي وراندا البحيري وهو 
م���ن تأليف مج���دي صابر 

وإخراج مصطفى الشال.
من ناحية أخرى، تنتظر 
ع���ال أيض���ا ب���دء تصوير 
مسلسل »ولي العهد« الذي 
م���ن املفت���رض عرضه في 
رمضان املقبل، وتش���ارك 
بطولته مع لوسي وحمادة 
البارودي ومن  هالل ورمي 

إخراج محمد النقلي.

يب���دو أن م���ن ينزعج من 
نشاطها الفني يطلق حولها 
الشائعات، ويبدو أن أعداء 
النجاح يحاول���ون إطالق 

أعمال باجلملة تش���ارك 
فيها الفنانة عال غامن التي 
تعيش حالة نش���اط فني 
مكثف، حيث تواصل تصوير 
فيلمها اجلديد »جمهورية 
امباب���ة«، كم���ا تواص���ل 
تصوير دورها في مسلسل 
»سلسال الدم«، باإلضافة إلى 
مشاركتها أيضا في فيلمي 
»احلارة املزنوقة« و»روميو 
الس���يدة«. وتردد أخيرا أن 
أكثر  انشغال عال بتصوير 
من عم���ل وضعها في أزمة 
لعدم تركيزها أثناء تصوير 
امبابة«  مشاهد »جمهورية 
وهو م���ا دفع املخرج أحمد 
البدري إلع���ادة التصوير 
أكثر م���ن مرة، وبأن األزمة 
البدري  أن  إلى حد  وصلت 
كان يفك���ر في االس���تغناء 
عن عال واالستعانة بفنانة 

أخرى.
وتقول عال غامن إن هذا 
الكالم ال تعلم مصدره ولكن 

عال غامن

هبة نور: أشعر بالظلم.. ولست مهووسة مبايا دياب

األشقر، ولكنني لم أفعل ذلك 
أقلدها، بل ألن مصفف  لكي 
الش����عر جرب اللون األشقر 
على شعري وأنا أحببته، ومن 
بعدي أصبحت كل الفنانات 
السوريات ش����قراوات، قبل 
سنوات كنت مهووسة بهيفاء 
وهبي، ولكن شكلي احلالي 
مغاير لشكلها متاما، ولكنني 
لست مهووس����ة مبايا دياب 
على اإلط����الق، حتى أنني ال 
أتابعها لكي أعرف ماذا تفعل 
وماذا تغير في شكلها، وفي كل 

التي ميك����ن أن يعتمد عليها 
املنتجون للتسويق ألعمالهم، 
وأنا ال أحتدث هنا عن نفسي، 
بل أن هناك ممثالت سوريات 
يتمتعن بالشهرة والكاريزما 

واحلضور.
وح����ول اتهامه����ا بتقليد 
مايا دياب، ردت هبة، حسب 
موقع » س����يدتي ن����ت«: أنا 
لم أقلدها أبدا، واس����تدركت: 
بع����د أن أصبحت مايا دياب 
ش����قراء كن����ت أول فنان����ة 
سورية تصبغ شعرها باللون 

األحوال، مايا امرأة جميلة ولن 
أزعل أبدا إذا شبهني البعض 
بها، ولكنني أصر على أنني 
ال أقلده����ا، هناك من اتهمني 
أيضا بأنني أجريت عمليات 
جتميلية، ولكن هذا األمر غير 
صحيح على اإلطالق، كل فتاة 
تتطور م����ع الوقت وتصبح 
أكثر خبرة في اختيار املاكياج 
واملالبس التي تناسبها، وأنا 
غيرت لون شعري وصرت 
أعرف كيف أهتم ببش����رتي 

وكيف أستخدم املاكياج.

لم تنكر الفنانة السورية 
هبة نور انها تشعر بالقليل 
من الظلم، خصوصا انها لم 
حتصل فنيا على ما تستحقه، 
وقالت: هذا الش����عور النني 
أكثر مما  أقدم  أن  أس����تطيع 
قدمته حتى اآلن، أنا نلت حقي 
في بع����ض األعمال من بينها 
مسلسل »زمن البرغوت«، الذي 
يعتبر أولى جتاربي كبطولة 
في عمل ش����امي، ألن الناس 
أحبوا شخصيتي وتفاعلوا 

معها.
وعن اس����تعانة األعمال 
الس����ورية التي تعتمد على 
البطوالت املشتركة بنجمات 
لبنانيات كما حصل مثال في 
مسلس����ل »لعب����ة املوت« أو 
غيره، ردت: لم تكن البطولة 
في مسلس����ل »لعبة املوت« 
نس����ائية، بل مش����تركة بني 
عابد فهد وسيرين عبدالنور 
وماجد املصري، ال أعرف ملاذا 
مت اختيار سيرين عبد النور، 
ولكن املنتج يبحث عادة عن 
االسم الذي ميكن أن يسوق 
عمله، مضيفة: للعلم يوجد 
في سورية الكثير من الوجوه 

مايا ديابهبة نور

أحمد الفضلي

اختتمت الفنانة البحرينية ابرار سبت تصوير 
مشاهدها اخلاصة مبسلسل »بقايا ألم« واملقرر 

عرضه خالل شهر رمضان املقبل على عدد 
من القنوات الفضائية.

وذكرت ابرار خالل حديثها لـ »األنباء« أنها 
سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني الكويت 

لتصوير عملني هما »سعد وأخواته« 
و»بقايا الم«، موضحة ان االخير يعالج 

عددا من القضايا االجتماعية التي 
تتعلق باحلياة اليومية عامة، وباألسرة 

اخلليجية خاصة، حيث يكشف في 
طياته وعلى مدار أحداثه، الترابط الذي 

تعيشه األسر الفقيرة في الكويت، 
وكيف تختلف عن حياة البذخ 
والترف التي يعيشها األغنياء. 

وعن دورها في »بقايا ألم« أفادت 
بأنها جتسد دور البنت الشريرة 

جدا والصعبة بالتعامل مع املقربني 
والبعيدين عنها على امتداد حلقات 
املسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب 

خالد الفضلي وإخراج مناف عبدال، 
ويشارك في بطولته كال من أحمد 

السلمان، غازي حسني، شيماء 
علي، حمد أشكناني، محمد املسلم، 

خالد بو صخر، وغيرهم من 
النجوم. وفي سياق آخر، كشفت 

ابرار عن انتهائها من تصوير 
مسلسل يجمعها بالنجم السعودي 

حسن عسيري ويحمل عنوان »سعد 
وأخواته« وهو عمل درامي مت تصوير 

جزء كبير منه في الكويت مبشاركة كم 
كبير من النجوم منهم باسمة حمادة، 
شهد ياسني، وشقيقتي شيالء سبت 

وهو من إخراج املخرج سائد الهواري. 
واملسلسل يطرح دراما ذات مواصفات 

إنسانية شاملة، وسيكون دوري 
مبنزلة املفاجأة للجمهور.

دينا الشربيني
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زعيم كوريا الشمالية يحظر إطالق اسمه على مواطني بالدهعربية وعالمية
سيؤول ـ األناضول: أمر رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، من يحملون نفس اسمه بتغيير أسمائهم.
وأفادت وكالة أنباء كوريا اجلنوبية الرسمية »يون هاب«، بأن إدارة بيونغ يانغ، وجهت حتذيرا لكل من 
يحملون اسم كيم جونغ أون من أجل تغيير أسمائهم، فيما لم تذكر أي تصريحات بخصوص من يرفضون 
تغيير أسمائهم. كما حظر إطالق اسم العائلة »جونغ أون« على أي مواليد جدد في البالد، ويعتبر االسم كيم 
من أكثر األسماء انتشارا في الكوريتني الشمالية واجلنوبية.
وفي سياق متصل، أوضحت وسائل إعالم كورية رسمية، أن زعيم البالد، حظر أمس االول، على مسؤولي 
الدولة الكبار شرب سجائر أجنبية، مشيرة إلى أن شرب السجائر األجنبية يتناقض مع الوطنية.

خالل مؤمتر »األزهر في مواجهة اإلرهاب والتطرف« مبشاركة رؤساء كنائس وطوائف

شيخ األزهر يطالب باحتاد عربي إسالمي كـ »األوروبي«
ويحث التحالف الدولي على التصدي للدول الداعمة لإلرهاب

املتواصل في سبيل صياغة 
خط���اب ديني واع رش���يد 
القرآن  يتأسس بنيانه على 
النبوية  الك���رمي والس���نة 
التي  الشريفة واالجتهادات 
تلقتها األمة بالقبول، مطالبا 
املسلمني كافة بأن »يثقوا ثقة 
مطلقة في ازهرهم الشريف 
جامع���ا وجامعة فهو األمني 
على تلقينك���م أمور دينكم 
عقيدة وش���ريعة خالصة.. 
بعيدة ع���ن حتريف الغالني 
وانتح���ال املبطلني وتأويل 

اجلاهلني«. 
ودان شيخ األزهر »أفكار 
الغلو والتطرف التي تسربت 
إلى عقول بعض من شبابنا 
ودفعت بهم دفعا إلى تبني 
التكفي���ري واعتناق  الفكر 
التفسيرات املتطرفة والعنيفة 
مثل تنظيم القاعدة واحلركات 
التي خرجت من  املس���لحة 
عباءتها وتعم���ل ليل نهار 
على مهاجمة األوطان وزعزعة 
أنه  االس���تقرار«.  وأوضح 
الس���احة  ظهر مؤخرا على 
تنظي���م الدولة اإلس���امية 
)داعش( »الذي نادى باخلافة 
اإلس���امية وقبل���ه وبعده 
ميليش���يات طائفية أخرى 
ق���وة دعائية  قاتل���ة متلك 
هائلة عادت بأسوأ العواقب 
على اإلسام واملسلمني في 
العال���م كل���ه«.  واضاف أن 
هناك بينهم »جميعا قاسما 
مشتركا يتمسكون به يحكم 

كل جرائمه���م ه���و تكفير 
املسلمني بالذنب ثم استحال 
دمائهم بعد ذلك وهو يعيد إلى 
األذهان مذاهب قدمية طواها 
التاريخ قتلت املسلمني بعد 
أن رمتهم بالكفر واخلروج 
من اإلسام استنادا إلى فهم 
خاطئ ومنحرف لنصوص 

الكتاب والسنة«. 
ودعا شيخ األزهر التحالف 
الدولي الذي تقوده الواليات 
املتحدة ض���د تنظيم الدولة 
اإلسامية املتشدد إلى استنفار 
كل طاقات���ه للقض���اء على 
اإلرهاب بكل صوره والتصدي 

للدول الداعمة له.
وقال الطيب »على التحالف 
الدولي أن يستنفر كل طاقاته 
املادية واملعنوية للقضاء على 
هذا اإلره���اب بكل توجهاته 

ومذاهبه ومدارسه«.
كما دع���اه إلى »التصدي 
الت���ي تدعمه وتقف  للدول 
وراءه ومتده باملال والساح«، 
مشيرا إلى أن التحالف بذلك 
»إمنا يدافع عن شعوبه أوال 
قبل أن يدافع عن ش���عوب 

الشرق«.
وشارك في مؤمتر األزهر 
نحو 600 من علماء املسلمني 
من دول مختلفة ورؤس���اء 
كنائس شرقية وعلى رأسهم 
الباب���ا تواض���روس الثاني 
بطريرك األقباط األرثوذكس 
باإلضاف���ة إل���ى ممثلني عن 

بعض الطوائف األخرى.

أبناء األديان األخرى لدرجة 
االختاط بالزواج والعيش 
املشترك في بيت واحد وحتت 
سقف واحد »وفي هذا إقرار 
من اإلسام بالعيش الواحد 

والتداخل األسري«. 
إلى أن  الطي���ب  ولف���ت 
االعتداء أو التهجير القسري 
أو التمييز هي أمور تتنافى 
الدي���ن واجماع  وصحي���ح 
املسلمني.  وأشار إلى الفهم 
اخلاطئ ملوضوع اخلافة أو 
اإلمامة عند املسلمني، قائا انه 
من املقرر عند علماء أصول 
الدين أن اإلمامة من مسائل 
الفروع وليست من مسائل 
الدين عند أهل  األصول في 

السنة واجلماعة. 
كما لفت إلى »أهمية جهد 
التقدم  الش���باب لتحقي���ق 
العلمي والتقني واحلضاري 
حتى نلحق بركب األمم التي 
س���بقتنا إلى قي���ادة العالم 
والتأثير في مصائر اإلنسانية 
وتوجيه مسيرتها وحتديد 

وجهتها«. 
وقال إن هذه املسيرة »في 
إلى االنضباط  أشد احلاجة 
الدي���ن واألخاق  بضوابط 
ونور الوحي وهدي السماء 
وحتى تخف عذابات الناس 
الت���ي س���ببتها  وآالمه���م 
السياسات العاملية التي تعمل 
في غيبة عن قي���م األنبياء 

واملرسلني«. 
واش���ار إلى جهد األزهر 

القاهرة - وكاالت: أكد شيخ 
األزهر الشريف د.أحمد الطيب 
امس أنه ال س���ام للعالم إال 
بحل القضية الفلسطينية حا 
»جذريا وعادال«، معربا عن 
عزم األزهر تخصيص مؤمتر 
سيعقد قريبا لنصرة األقصى 

والقضية الفلسطينية. 
وطالب د.الطيب في كلمة 
في افتتاح مؤمتر لألزهر يعقد 
بعنوان »األزهر في مواجهة 
اإلرهاب والتطرف«، بوحدة 
العربية واإلس���امية  األمة 
على غرار االحتاد األوروبي 
واالس���تفادة م���ن عناصر 
التعاون الكثيرة بني دولها. 
وقال إن اجلهاد في اإلسام 
لم يتم تش���ريعه إال للدفاع 
النفس والدين والوطن  عن 
وأن إعان اجلهاد ومباشرته 
ال يج���وز أن يتواله أحد إال 
ولي األمر وال يجوز ألفراد أو 
جماعات أن تتولى هذا األمر 
مبفردها مهما كانت األحوال 
والظروف وإال كانت النتيجة 
دخول املجتمع في الفوضى 
وهدر الدماء وهتك األعراض 
واستحال األموال »وهو ما 
اليوم من جراء هذا  نعانيه 
الفهم اخلاطئ املغلوط لهذه 

األحكام الشرعية«. 
واضاف أن االعتداء على 
النفس اإلنس���انية أيا كانت 
ديانتها أو اعتقادها أمر يحرمه 
اإلس���ام ويرفضه، مشيرا 
إلى أن اإلس���ام انفتح على 

)أ ف پ( جانب من اجللسة االفتتاحية ملؤمتر »األزهر في مواجهة اإلرهاب والتطرف« امس 

ال سالم للعالم 
إال بحل القضية 
الفلسطينية حاًل 
»جذرياً وعادالً«

طهران تطالب صنعاء باإلسراع في كشف ومعاقبة اإلرهابيني

مقتل 5 وإصابة 17 بتفجير استهدف منزل سفير إيران بصنعاء

الضالعة في هذا التفجير.
أنب����اء  ونقل����ت وكال����ة 
اجلمهورية اإلسامية اإليرانية 
)إرنا( عن عبد اللهيان القول: 
»من املؤكد أن احلكومة اليمنية 
هي املسؤولة عن احلفاظ على 
أرواح الديبلوماسيني واملقار 

الديبلوماسية«.
وأض����اف: »يتوق����ع من 
اليمنية اإلس����راع  احلكومة 
في كشف ومعاقبة العناصر 
اإلرهابية واتخاذ اإلجراءات 
الازم لإلفراج عن الديبلوماسي 
اإليراني املخطوف نور احمد 

نيكبخت«.
وجدد التأكيد على أن جميع 

الديبلوماسيني اإليرانيني في 
اليمن بأمت صحة.

الرئيس  إلى ذلك، س����لم 
اليمني السابق علي عبداهلل 
صالح، مكتب األمم املتحدة في 
اليمن امس، رسالة اعتراض 
عل����ى العقوب����ات املفروضة 

عليه.
وبحسب ما ذكره املوقع 
الرس����مي، حل����زب »املؤمتر 
الذي يرأسه  العام«  الشعبي 
صالح، فقد سلم ممثلون عن 
احلزب، رسالة من األخير إلى 
املنسق املقيم لألمم املتحدة في 
اليمن، »باولو ملبو«، تعترض 
على القرار الصادر من جلنة 
العقوب����ات الدولية مبجلس 

األمن بحق »صالح«.
ونقل املوقع عن »عارف 
الزوكا« األمني العام للحزب، 
قوله إنهم سلموا إلى مكتب 
األمم املتحدة باليمن »رسالة 
اعتراض من عل����ي عبداهلل 
صالح، رئيس حزب املؤمتر 
العام عل����ى قرار  الش����عبي 
العقوبات الصادر عن جلنة 
العقوب����ات في مجلس االمن 
إليصاله����ا إلى االم����ني العام 
لألمم املتحدة السيد بان كي 
م����ون وأعضاء مجلس األمن 

الدولي«.
وأض����اف: »إننا نثق بأن 
األمم املتحدة ال ميكن لها إال 
أن تكون مع احلق، ونأمل أن 
تلعب دورا في حتقيق األمن 

واالستقرار في اليمن«.

ديبلوماسي في الهجوم لكن 
املبنى تكبد اضرارا«.

وبحس����ب ش����هود ف����ان 
االنفجار ادى الى اضرار كبيرة 
املنزل وتس����بب بفجوة  في 
بعم����ق مترين. كما تضررت 

منازل وسيارات مجاورة.
وسرعان ما طوق احلوثيون 
الذين سيطروا على صنعاء 
في 21 سبتمبر منطقة الهجوم 
الذي ال يبعد عن املقر الرئيسي 
لاستخبارات اليمنية بحسب 

سكان.
وطال����ب عب����د اللهي����ان 
احلكومة اليمنية باإلس����راع 
في كشف ومعاقبة العناصر 

صنعاء � وكاالت: في هجوم 
هو الثاني على اهداف ايرانية 
هذا العام في اليمن، قتل خمسة 
أشخاص وأصيب ما ال يقل عن 
17 من املارة في انفجار عنيف 
بسيارة مفخخة استهدف منزل 
السفير اإليراني اجلديد في 
احلي السياسي بصنعاء، في 
وقت لم يكن الس����فير حسن 
سيد نام في املنزل بحسب ما 

افادت مصادر امنية.
قت����ل  فف����ي 18 يناي����ر 
الديبلوماس����ي االيراني علي 
اصغ����ر اس����دي بالرصاص 
الدار نفسها،  بعيد مغادرته 
كم����ا اختطف ديبلوماس����ي 
آخر هو ن����ور احمد نكبخت 
في يوليو في صنعاء ومازال 
رهينة لدى خاطفيه الذين قد 
يكونون من القاعدة بحسب 

مصادر قبلية.
ولم تعرف م����ن هويات 
ضحاي����ا هج����وم االمس إال 
قتيل واحد فقط بعد ان اعلن 
مسؤول امني سقوط ابن واحد 
من حراس املنزل، كما نقلت 

عنه وكالة االنباء سبأ 
وتولى الس����فير االيراني 
مهام����ه للت����و ف����ي صنعاء 
وقدم اوراق اعتماده االثنني 

املاضي.
وفي طه����ران، اعلن نائب 
وزير اخلارجية االيراني حسني 
امي����ر عبداللهيان لتلفزيون 
»العال����م« االيران����ي الناطق 
بالعربي����ة انه »لم يصب اي 

)أ.ف.پ( مينيون ورجال شرطة يعاينون اثار التفجير في منزل السفير اإليراني أمس 

إسرائيل تعلن موعد االنتخابات املبكرة في مارس 
ونتنياهو األوفر حظاً لتشكيل احلكومة

عواصم � وكاالت: حدد البرملان اإلس����رائيلي 
أمس موعد إجراء االنتخابات التشريعية املبكرة 
في 17  مارس 2015 والتي دعا اليها رئيس الوزراء 

بنيامني نتنياهو الذي أقال وزيرين.
وسيتم ادراج هذا املوعد في مشروع قانون 
حل البرملان )الكنيس����ت( الذي متت املصادقة 
عليه امس في جلس����ة اولية مع 84 صوتا )من 
اصل 120(، وسيتم إقرار القانون االثنني املقبل 

في ثاث قراءات.
 ويأت����ي حل البرملان بع����د ان أقال نتنياهو 
مساء امس االول وزير املالية يائير البيد )ميني 
وسط( ووزيرة العدل تسيبي ليڤني واتهمهما 

بتدبير »انقاب« ضده.
اعادة  الرأي األخيرة  وترجح اس����تطاعات 
انتخاب نتنياهو لوالية ثالثة على التوالي ورابعة 
باالجمال. وقال أمس في اجتماع مع نواب حزب 
الليك����ود اليميني الذي يتزعمه ان »االنتخابات 
ستدور حول سؤال واحد: من سيحكم الباد؟«. 
ورأى املعلق في االذاعة العامة ان نتنياهو سيجعل 
من هذه االنتخابات استفتاء عاما على شخصه. 
وبحس����ب املعلق فإن »االنتخابات غير متعلقة 
بالقضايا االيديولوجية او االقتصادية او األمنية 

بل مبن هو مع او ضد نتنياهو«.
ومن اجل االغلبي����ة احلاكمة، اعلن نتنياهو 
مسبقا اعتزامه جتديد حتالفه مع االحزاب الدينية 
املتش����ددة املوجودة حاليا في املعارضة والتي 

يعتبرها »حليفة طبيعية حلزب الليكود«.
ويرغب نتنياهو ايضا في احلفاظ على اتفاقه 
مع حزبي اسرائيل بيتنا اليميني القومي بزعامة 
وزير خارجيته افيغدور ليبرمان وحزب البيت 
اليهودي القومي املتطرف املؤيد لاستيطان في 
الفلسطينية احملتلة واملعارض لقيام  األراضي 
دولة فلس����طينية الذي يتزعمه وزير االقتصاد 

نفتالي بينيت.

من جهته، أع����رب وزير اخلارجية األميركي 
جون كيري عن أمله ف����ي ان تؤدي االنتخابات 
»الى خلق امكانية حلكومة تستطيع التفاوض 

والتقدم« مع الفلسطينيني.
ومفاوضات السام مع الفلسطينيني مجمدة 

منذ تعثرها في ابريل املاضي.
ورأى املعلق����ون ان نتنياهو قام مبخاطرات 
سياسية حقيقية عبر تسببه في انهيار ائتافه 

احلاكم.
وبحسب استطاعات الرأي، فانه ليس مؤكدا 
ان يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتاف حكومي 
جديد بس����هولة، بينما حذر وزير االستخبارات 
يوفال شتاينتز وهو احد املقربني منه من مخاطر 

تشتت االصوات في نظام التصويت النسبي.
وهاجم غالبية املعلقني االسرائيليني نتنياهو 
بشكل ش����خصي حيث قالت صحيفة يديعوت 
احرون����وت األكث����ر توزيعا »دعون����ا ال نخدع 
انفس����نا. نتنياهو يعرض علينا حكومة ميني 
متطرف ومتشددين )...( انه يعد اإلسرائيليني 

بكابوس«.
اما املعلق بن كاس����بيت فكتب في صحيفة 
معاريف )ميني وسط( ان نتنياهو »مصاب بجنون 
االرتياب« بينما حتدث املعلق ناحوم بارنيا في 
يديعوت احرونوت انه »فقط شخص مع نفسية 
غير مستقرة ومضطربة جدا«. وقالت سيما كدمون 
في مقال نشر في نفس الصحيفة ان هناك »قلقا 

مرضيا« يقود نتنياهو.
من جانبها اعتبرت حركة املقاومة االسامية 
»حماس« أن انهيار االئتاف احلكومي اإلسرائيلي 

دليل على انتصار املقاومة في غزة.
وقال الناطق باسم احلركة سامي أبوزهري � 
في تصريح صحافي مقتضب امس � إن »انهيار 
االئتاف احلكومي اإلسرائيلي مؤشر إضافي على 

انتصار املقاومة وهزمية نتنياهو في غزة«.

حماس: انهيار حكومة نتنياهو دليل على انتصار املقاومة في غزة

احلكومة األوكرانية اجلديدة تضم 3 وزراء أجانب
وكييف تتهم االنفصاليني بانتهاك هدنة دونيتسك

املرزوقي يستأنف قرار احملكمة اإلدارية 
برفض طعونه في االنتخابات الرئاسية

عواصم � وكاالت: صادق البرملان االوكراني 
على التشكيل احلكومي اجلديد الذي ضم ثاثة 
وزراء أجانب، في سابقة هي االولى من نوعها.

وص����وت 288 نائب����ا لصالح تعي����ني ثاثة 
وزراء أجانب هم: األميركية ناتاليا ياريس����كو 
التي ش����غلت منصب وزير املالية واجلورجي 
الكسندر كفيتاشفيلي وزيرا للصحة والاتفي 
ايفاراس ابراموفيتشوس وزيرا للتجارة والتنمية 

االقتصادية.
وكان البرملان قد عني في وقت سابق ارسيني 
ياتسينيوك رئيسا للحكومة فيما حافظ كل من 
وزيري الدفاع ستيبان بولتراك والداخلية ارسيني 

افاكوف على مناصبهما في احلكومة اجلديدة.
وذكرت وكالة االنباء االوكرانية ان السلطات 
االوكرانية تفكر في تعيني اجنبي في منصب املدعي 
العام في الباد ليكون متحررا من اي قيود في 

مكافحة الفساد الذي استفحل هناك.
إل����ى ذلك، اتهمت كييڤ ام����س االنفصاليني 
املوالني لروسيا بانتهاك وقف اطاق النار الذي 
اعلن امس االول بعد اجتماع بني جنرال أوكراني 
وآخر روسي ومتمردين ومنظمة األمن والتعاون 

في أوروبا، في مطار دونيتسك.
من جهته، قال املتحدث العسكري األوكراني 
اندري ليسنكو إن »وقف إطاق النار لم يحترم 
لألس����ف«. وأضاف »ف����ور رحي����ل املفاوضني 
تعرضت املواقع األوكراني����ة في محيط املطار 

إلطاق نار«.
الى ذلك، قال مندوب روسيا الدائم لدى حلف 

شمال األطلسي )الناتو( ألكسندر جروشكو، إن 
وزراء دف����اع جميع ال����دول األعضاء في احللف 
تقريب����ا أقروا بأن حتليق����ات الطائرات التابعة 
للقوات اجلوية الروس����ية وبصفة خاصة فوق 
املياه الدولية لبح����ر البلطيق جتري باملطابقة 

التامة مع أصول القانون الدولي.
وقال جروش����كو  � في تصريح صحافي في 
بروكسل أوردته وكالة األنباء الروسية )إيتارتاس( 
أمس»إن جمي����ع وزراء الدفاع تقريبا أقروا بأن 
روسيا تنفذ هذه التحليقات باملطابقة التامة مع 
أصول القانون الدولي، كم����ا أنها روتينية وال 
تشكل أي تهديد على هذه الدول، وال ميكن بأي 
شكل من األش����كال النظر إليها على أنها تشكل 

خطرا وتزعزع االستقرار«.
وحول اإلجراءات التي قد تتخذها روسيا بشأن 
تعزيز احلضور العسكري حللف الناتو في أوروبا 
الشرقية، قال جروشكو: »إن هناك إجراءات تتخذ 
بالفعل وستجري مراجعتها بدقة، وتستند إلى 
حتليل ما يفعله حلف الناتو في هذه املنطقة«. 
وأضاف: »ال توجد أي أس����باب حقيقية لنش����ر 
قوات إضافي����ة تابعة للناتو على هذه األراضي 
وتعزيز احلضور العسكري وتكثيف التدريبات«، 
الفتا إلى أن الناتو يس����تغل األزمة في أوكرانيا 
بنشاط إلثبات ضرورة وجوده في ظروف األمن 
اجلديدة، موضحا أن التدريبات التي س����تجري 
في البرتغال وإس����بانيا في 2015 وستكون أول 
تدريبات بعد احلرب البادرة يشارك فيها ما يصل 

إلى 40 ألف عسكري«.

تونس - وكاالت: تقدم الرئيس التونس����ي 
املنتهي����ة واليته واملرش����ح لل����دور الثاني من 
االنتخابات الرئاس����ية املنصف املرزوقي امس 
باستئناف للمحكمة اإلدارية التي سبق وأن قضت 
برفض ثمانية طعون تقدم بها في نتائج الدور 
األول من االنتخابات. وقال املستشار القانوني 
للمرزوق����ي احملامي محمد أصيل املصمودي في 
تصريح صحافي ان موكله قرر استئناف األحكام 
الصادرة عن احملكمة اإلدارية والتي قضت برفض 
ثمانية طعون تقدمت بها حملة املرزوقي في نتائج 

الدور األول لانتخابات الرئاسية.
وأضاف املصم����ودي أن »املرزوقي طعن في 
القرار الصادر عن احملكمة االدارية وقدم شكوى 
لدى محكمة االستئناف من أجل احلصول على 
أحكام أفضل خاصة فيما يتعلق بحسن تطبيق 

القانون«.
من جهته ذكر املتحدث باس����م الهيئة العليا 
املس����تقلة لانتخابات كمال التوجاني أنه بعد 
استئناف املرزوقي من املستبعد اجراء الدور الثاني 
من االنتخابات الرئاسية في 14 ديسمبر اجلاري 

مرجحا اجرائه في 21 من نفس الشهر.
يذكر أن نتائج ال����دور األول من االنتخابات 
الرئاسية افرزت تقدم رئيس حزب حركة نداء 
تونس الباجي قائد السبسي بنسبة 39.4% من 
االصوات على الرئيس املنتهية واليته املنصف 
املرزوقي الذي جاء في املرتبة الثانية ب� %33.4 ، 
ما ادى الى ضرورة خوضهما دورا ثانيا النتخاب 

رئيس تونس املقبل.
الى ذلك، قال رئيس مجلس ش����ورى حركة 
النهضة التونسية فتحي العيادي، إنه من املرجح 
أن حتس����م احلركة موقفها النهائي من اجلولة 
الثانية لانتخابات الرئاسية عند انعقاد مجلس 
شورى احلركة املزمع تنظيمه يومي 6 و7 ديسمبر 

اجلاري.
وأوضح العيادي امس االول أن جدول أعمال 
مجلس الشورى س����يتطرق بشكل أساسي إلى 
نتائج اجلولة األولى لانتخابات الرئاسية إلى 
جانب التوقف عند الوضع السياسي العام في 

تونس.
في س����ياق متصل، اعلن����ت وزارة الداخلية 
التونسية توقيف شرطي انتحل صفة نائب في 
»مجلس نواب الشعب« )البرملان( وأدى اليمني 
الدس����تورية مكان النائب املتغيب عن اجللسة 

االفتتاحية للبرملان اجلديد.
وقال����ت الوزارة ف����ي بيان »إث����ر تعمد أحد 
األشخاص الدخول )الثاثاء( إلى مجلس نواب 
الشعب وانتحاله صفة عضو باملجلس، مت إيقاف 
هذا الشخص ليتبني الحقا أنه عنصر أمن مكلف 

بشؤون إدارية، تعمد اجللوس مكان النائب«.
وأضافت »مت فتح بحث إداري، وبادرت الوزارة 
بإيقافه ع����ن العمل، كما أذنت النيابة العمومية 
باحملكمة االبتدائية بتونس باالحتفاظ به »توقيفه« 
بعد تعهد اإلدارة الفرعي����ة للقضايا اإلجرامية 

باملوضوع«.
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»التحالف« يعلن جناحه في وقف »داعش« والفيصل يدعو إلى نشر قوات برية
»اننا نتطلع إلى مساعدة دول 
االحتاد االوروبي في حربنا ضد 
التسليح  داعش في مجاالت 
والتدريب واملعلومات، والى 
دعم دولي ف���ي عملية إعادة 
النازحني إلى مدنهم احملررة 
وإعادة بنائه���ا وأعمارها«، 

حسبما جاء في البيان.
من جهتها، أشارت املسؤولة 
إلى »االس���تعداد  األوروبية 
الكامل في دعم العراق مبواجهة 
تنظيم داعش اإلرهابي وكل ما 
يحتاج إليه في مجاالت البناء 

واإلعمار«، وفق البيان.
إلى  البي���ان،  كما أش���ار 
التقى بوزير  أن »العب���ادي 
اخلارجي���ة األميركي جون 
كيري وعدد من ممثلي الدول 
املشاركة في املؤمتر«، إال أنه 
لم ينش���ر أي معلومات عن 

مضمون اللقاء.
االعتب���ارات  وكان���ت 
العسكرية في صلب املناقشات 
بني وزراء اخلارجية ورئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي 
وكي���ري واجلنرال االميركي 
جون آلن الذي ينسق حترك 

التحالف.
لكن موضوع���ات اخرى 
نوقشت ايضا منها الطريقة 
االفضل لتجفيف مصادر متويل 
التنظي���م املتطرف واجلهود 
الحتواء حملته الدعائية على 
االنترنت، مرورا باملس���اعدة 
االنس���انية لالجئني بحسب 

مسؤول اميركي.

التنظيم يسيطر عليها. ورأى 
أن »املس���لمني ح���ول العالم 

متحدون ضد التنظيم«.
القادمة  الفت���رة  ان  واكد 
ستش���هد تزايدا ف���ي وتيرة 
الغارات اجلوية ضد التنظيم 
الذي وصفه بأنه »يشكل خطرا 
الدول  على مصالح جمي���ع 
التحالف وعلى  املشاركة في 

قيمها«. 
من ناحيت���ه، قال رئيس 
العراق���ي حي���در  ال���وزراء 
العب���ادي، إن ب���الده تتطلع 
إلى مساعدة االحتاد األوروبي 
في حربه ضد »داعش«، فيما 
عبرت املمثل���ة العليا لألمن 
والسياسة اخلارجية لالحتاد 
األوروبي فيديريكا موغريني، 
عن االس���تعداد الكامل لدعم 

العراق.
وبحس���ب بيان للمكتب 
اإلعالم���ي لرئي���س الوزراء 
العراقي، فإن »العبادي التقى 
ف���ي بروكس���ل موغريني«، 
موضحا أنه »مت بحث العالقات 
ب���ني الع���راق ودول االحتاد 
األوروبي وس���بل تعزيزها 
في جميع املجاالت، إلى جانب 
بحث التطورات السياس���ية 
الع���راق خالل  واألمنية في 
اللق���اء«. وج���اء اللقاء على 
هامش املؤمتر الدولي للدول 

الشريكة في التحالف.
وقال العبادي: إن »العراق 
يقات���ل داع���ش بالنيابة عن 
العالم«، مضيفا:  جميع دول 

االنس���انية وتلطخت أيديهم 
بدماء السوريني األبرياء«، دون 
أن يسمي أي فصيل يقصده.

واعتبر أن »هذا األمر من 
شأنه توحيد جهود هذه القوات 
وتسخيرها لتطهير األراضي 
السورية من جميع التنظيمات 
اإلرهابي���ة الت���ي حتتل ثلث 

أراضيها«.
وأعرب عن أمله »في قيام 
املؤمتر بترجمة جميع األفكار 
املطروحة إلى آليات من شأنها 
حتقيق أهداف التحالف الدولي 
ضد التنظيمات اإلرهابية في 

كل من العراق وسورية«. 
وكان وزي���ر اخلارجي���ة 
افتتح  األميركي جون كيري 
صباح أمس االجتماع االول 
على هذا املس���توى في مقر 
احللف االطلسي في بروكسل. 
وقال إن قوات التحالف الدولي 
نف���ذت أكثر م���ن ألف طلعة 
جوية ضد أهداف ل�»داعش« 
في سورية والعراق، مشيرا 
إلى أن التحالف ضد التنظيم 
سيس���تمر إلى حني هزميته. 
وقد يس���تغرق ذلك سنوات 
ع���دة ولكنه اك���د ان احلملة 
على مس���لحيه »بدأت تظهر 

آثارها«. 
واضاف كيري أن التحالف 
الدول���ي جنح في وقف تقدم 
تنظي���م الدولة ف���ي العراق 
وس���ورية. ولفت كيري إلى 
العراقي  اس���تعادة اجليش 
للعديد من املناطق التي كان 

تتطلب وج���ود قوات قتالية 
على األرض«.

وقال إنه »لبلوغ هذه الغاية 
في سورية البد من تقوية قوى 
االعت���دال املمثلة في اجليش 
احلر، وجميع قوى املعارضة 
املعتدلة األخرى، والس���عي 
لضمها م���ع القوات النظامية 
في إطار هيئة احلكم االنتقالي 
املنص���وص عليها في إعالن 

جنيڤ1«.
ارتكب  واس���تثنى »م���ن 
جرائ���م ح���رب وجرائم ضد 

التنسيق مع املجتمع  أخرى 
الدولي لتجفيف مصادر متويل 
اجلماعات اإلرهابية، وفضح 
الطبيع���ة اإلجرامي���ة لهذه 
اجلماعات التي تتنافى وتعاليم 
اإلسالم السمحة«. ونبه إلى أن 
التصدي لالرهاب »سيستغرق 
وقتا طوي���ال، ويتطلب جهدا 

متواصال«.
وبني أنه »من منطلق حرص 
اململكة على استمرار متاسك 
هذا التحالف وجناح جهوده، 
فإننا نرى أن ه���ذه اجلهود 

»اإلقصاء الطائفي«.
إلى »ان استضافة  وأشار 
اململكة ملؤمتر جدة في سبتمبر 
املاضي شكل نواة هذا التحالف 
الدول���ي ض���د تنظيم داعش 

اإلرهابي«.
وتابع بأن مساهمة اململكة 
»لم تقتصر على املش���اركة 
في العمليات العسكرية ضد 
امتدت  ب���ل  التنظي���م فقط، 
لتش���مل تقدمي املس���اعدات 
اإلنسانية للش���عب العراقي 
الشقيق من جهة، ومن جهة 

بروكسل - وكاالت: عقدت 
الواليات املتحدة االميركية أمس 
املؤمتر الوزاري االول للدول 
املتحالفة معها لبحث التقدم 
ال���ذي مت احرازه في مواجهة 
الدولة االس���المية  تنظي���م 
»داعش« والت���ي بلغ عددها 
62 بلدا وذل���ك في العاصمة 

البلجيكية بروكسل. 
وقد اعلن التحالف الدولي 
في بيان له في ختام االجتماع 
أمس انه جنح في وقف تقدم 

تنظيم الدولة.
وقال البيان اثر اجتماع في 
بروكسل »الحظ املشاركون 
ان احلملة الدولية ضد داعش 
بدأت تعطي نتائج. مت وقف 
تق���دم داعش عبر س���ورية 
وداخل العراق«، مس���تخدما 
التسمية املختصرة املتداولة 

للتنظيم.
م���ن جهت���ه، ق���ال وزير 
اخلارجية الس���عودي األمير 
الفيصل، في كلمة له  سعود 
أمام املؤمتر: إن جهود مكافحة 
اإلرهاب في سورية والعراق 
تتطلب وجود قوات قتالية على 
األرض. وأوضح الفيصل أنه 
»لبلوغ هذه الغاية في سورية 
وهي مكافحة اإلرهاب البد من 

تقوية قوى االعتدال«.
وأشار إلى أن حتقيق هذا 
الع���راق »يتطلب  األمر في 
توحي���د اجلبه���ة الداخلية 
وإعادة تشكيل اجليش بعقيدة 
جامعة« بعيدا عن سياس���ة 

)أ.ف.پ( وزراء دول التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة  ضد داعش في بروكسل امس 

»الپنتاغون« تؤكد وطهران تنفي مشاركة طائرات إيرانية 
في الغارات على »داعش« في العراق

عواصم � وكاالت: تضاربت 
التصريحات بني واش���نطن 
وطه���ران ح���ول مش���اركة 
طائرات ايرانية في الغارات 
اجلوية الت���ي تنفذها قوات 
الدول���ي بقيادة  التحال���ف 
اميركية على تنظيم الدولة 
االسالمية )داعش(، ففي وقت 
اكدت وزارة الدفاع االميركية 
)الپنتاغ���ون( ان مقات���الت 
ايرانية شنت ضربات جوية 
على مواق���ع لتنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( في شرق 
العراق خالل االيام االخيرة، 
ايرانيون  نفى مس���ؤولون 

صحة هذه املعلومات.
وقال املتحدث باسم وزارة 
الدفاع االميركية جون كيربي 
لوكالة »فرانس برس«: »لدينا 
مؤشرات الى انهم )االيرانيون( 
شنوا غارات جوية بواسطة 
طائرات فانتوم اف � 4 خالل 

االيام االخيرة«.

وجاءت تصريحات كيربي 
بعدما عرضت قناة »اجلزيرة« 
القطرية مش���اهد لطائرات 
يبدو انها مقاتالت »اف � 4« 
شبيهة بتلك التي يستخدمها 
سالح اجلو االيراني. وكانت 
اهدافا  املقاتالت تهاجم  هذه 
في محافظة ديالى احملاذية 

اليران.
وكان كيرب���ي صرح في 
مؤمت���ر صحافي بأنه يعود 
العراقية ان  الى احلكوم���ة 
تنس���ق الضرب���ات اجلوية 
التي تش���نها دول مختلفة 
تشارك في التحالف الدولي 
ضد الدولة االسالمية، وليس 
الواليات املتحدة. لكنها تظهر 
التغاض���ي االميرك���ي عن 
املش���اركة املتزايدة لطهران 

في التصدي للتنظيم.
وقال كيربي »نقوم مبهمات 
جوية فوق العراق. جنريها 
بعد التش���اور مع احلكومة 

العراقية. يعود الى احلكومة 
العراقية ان تدير هذا الفضاء 

اجلوي«.
واضاف »لم يتغير شيء 
فيما يتعلق بسياستنا القائمة 
على عدم تنسيق انشطتنا 
مع االيرانيني«، مؤكدا املوقف 
للديبلوماس���ية  املبدئ���ي 

االميركية.
ورغم عدم التشاور معها، 
فإن الواليات املتحدة رصدت 
املقاتالت  بالتأكيد حتركات 
االيرانية، وهي طائرات قدمية 
اس���تخدمها االميركيون في 
حرب ڤيتن���ام قبل اكثر من 
40 عاما. وقال مس���ؤولون 
اميركيون ان هذه الطائرات 
اشترتها ايران من الواليات 

املتحدة منذ عهد الشاه.
القيادة  وميل���ك مرك���ز 
اجلوي���ة االميركية في قطر 
عتادا متطورا لرصد هذا النوع 
الطائرات، وهو يشرف  من 

املقاتالت  أيضا على مهمات 
والقاذف���ات والطائرات من 
دون طي���ار التي حتلق في 
شكل مس���تمر فوق العراق 

وسورية.
واضاف���ة ال���ى ضرباته 
اجلوية التي سجلت اخيرا، 
ينش���ط اجلي���ش االيراني 
كذل���ك عل���ى االرض عب���ر 
مساعدة امليليشيات الشيعية 
ووح���دات اجليش العراقي، 
حت���ى ان بع���ض الق���وات 
العراقية تس���تخدم بنادق 
وعددا من قاذفات الصواريخ 
االيرانية، لكنها املرة االولى 
التي تؤكد فيها واشنطن ان 
مقاتالت ايرانية شنت غارات 
جوية على مقاتلي التنظيم 

املتطرف.
في املقابل، وصفت إيران 
تقرير وزارة الدفاع األميركية 
حول مشاركة طائراتها بتنفيذ 
هجمات جوي���ة على قواعد 

ل�»داعش« ف���ي العراق بأنه 
»غير دقيق، ومن ثم فهو غير 

صحيح أيضا«.
وقال���ت مرضي���ة أفخم، 
وزارة  باس���م  املتحدث���ة 
اخلارجي���ة اإليرانية، أمس 
»لم تتغير االس���تراتيجية 
اإليرانية في مواجهة تنظيم 
الدولة اإلسالمية«، وذلك دون 

أن تصرح بنفي واضح.
بي���د أن »رويترز« نقلت 
عن مسؤول ايراني كبير قوله 
أمس ان بالده ل���م تنفذ اي 
ضربات جوي���ة ضد الدولة 

االسالمية في العراق.
وقال املس���ؤول االيراني 
الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه »ايران لم تشارك مطلقا 
في اي ضرب���ات جوية ضد 
أهداف داعش في العراق. واي 
تعاون بشأن هذه الغارات مع 
أميركا مستبعد أيضا متاما 

بالنسبة اليران«.

برنامج األغذية يطلق حملة تبرعات عبر اإلنترنت 
ملساعدة الالجئني السوريني

املانحة التي لم تف بوعودها 
موضحا ان����ه ال يريد إحراج 
جهات داعمة منذ زمن طويل 

ومتر اليوم بصعوبات.
وق����ال أبو مي����ن الالجئ 

السوري في ش����مال األردن 
»ت����زداد معاناتن����ا كل يوم 
والعالم يتجاهل بؤسنا« بينما 
قال اخر بأس����ى »يريدون ان 

نعود لنموت في سورية«.

لشهر ديسمبر اجلاري.
وعندما توجه����ت وكالة 
اليه بالسؤال،  فرانس برس 
رفض برنامج األغذية العاملي 
توجيه أصابع االتهام الى الدول 

� أ.ف.ب: أطل����ق  روم����ا 
برنام����ج األغذي����ة العامل����ي 
أم����س حملة تبرع����ات على 
شبكات التواصل االجتماعي 
جلمع مبلغ 64 مليون دوالر 
الضروري الستئناف املساعدة 
الغذائية بأسرع وقت ممكن ل� 

1.7 مليون الجئ سوري.
وقال����ت مدي����رة برنامج 
األغذية ارثرين كوزان في بيان 
»ان كل دوالر ميكن ان يفعل 
الفرق. نقول للناس: بالنسبة 
انه دوالر لكن بالنسبة  لكم 
لهم إنها مسألة بقاء. نعلم ان 
الناس متأثرون ونطلب منهم 

ان يظهروا ذلك«.
وشددت على القول: »يكفي 
فقط ان يعطي كل من 64 مليون 
شخص دوالرا واحدا«.ودعا 
متصفحو اإلنترنت الى تناقل 
هذا النداء على كل ش����بكات 
التواصل االجتماعي، مرفقني 
ذلك على سبيل املثال بعبارة 
»دوالر لالجئني السوريني«. 
الهبات عبر  وميكن ان تقدم 
املوق����ع اإللكتروني لبرنامج 

األغذية العاملي.
وكانت هذه الوكالة األممية 
قد أعلنت االثنني املاضي قطع 
مساعداتها عن حوالي مليون 
و700 ألف الجئ سوري، التي 
يتم مبوجبها منح قسائم شراء 
للس����وريني الذين يعيشون 
في ظروف بائسة في األردن 
ولبن����ان وتركي����ا والعراق 
ومصر، وذلك بس����بب نقص 
التمويل.ويحت����اج البرنامج 
الذي يتخذ من روما مقرا له 
ل� 64 مليون دوالر )51 مليون 
يورو( الستئناف مساعدته 

األسد: ضربات التحالف في سورية غير فعالة

طاجيكستان تعتقل 50 شابًا 
كانوا ينوون القتال في سورية

دوشانبي � أ.ف.پ: اعتقلت سلطات طاجيكستان 
خمسني شابا كانوا مجندين للذهاب إلى سورية 
والقتال فيها، كم����ا أعلنت أمس النيابة في هذه 
الفقيرة في  الس����ابقة  اجلمهورية السوفييتية 

آسيا الوسطى.
وأضافت النيابة أن هؤالء اإلسالميني املفترضني 
الذين تتفاوت أعمارهم بني 20 و30 عاما ويشكل 
األوزبكيون في شمال البالد أكثريتهم، أعضاء في 
جماعة أنصار اهلل املتفرعة من »احلركة اإلسالمية 
بأوزبكس����تان« في طاجيكستان ومن »احلركة 

اإلسالمية في تركمانستان الشرقية«.

وأوضحت النيابة في بيان أنها وجهت إليهم 
تهمة »تنظيم مجموعة إجرامية للمش����اركة في 

نزاعات مسلحة على أراضي دول أخرى«.
وفي منتصف نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية 
الطاجيكية اعتقال 12 عضوا من جماعة أنصار 
اهلل احملظورة في طاجيكستان منذ 2012، كانوا 

يجندون عناصر للحرب في سورية.
وتقول وزارة الداخلية إن أكثر من 300 طاجيكي 
معظمهم من الشبان املتطرفني العاطلني عن العمل، 
يقاتلون في الوقت الراهن في سورية، وان 50 

قتلوا حتى اآلن في املعارك.

واشنطن تضع برنامج تدقيق شديد 
للمعارضني السوريني املنوي تدريبهم

بيروت- رويترز: قال الرئيس السوري بشار 
األس����د في تصريحات نش����رتها مجلة فرنسية 
والرئاسة السورية عبر حسابها على موقع تويتر 
أمس إن الغ����ارات اجلوية التي تقودها الواليات 
املتحدة ضد تنظيم الدولة االسالمية »داعش« في 

سورية لم حتدث تغيرا على األرض.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه احلملة 
اجلوية مفيدة بالنسبة له قال األسد ملجلة باري 
ماتش »ال ميكن أن تقضي على اإلرهاب من اجلو 

وال ميكن أن حتقق نتائج على األرض إن لم يكن 
هناك قوات برية تتحرك معها بنفس الوقت«.

واضاف األسد في مقتطفات نشرها موقع املجلة 
الفرنسية على االنترنت باللغة االجنليزية »القول 
إن ضربات التحالف تساعدنا غير صحيح.. لو 
كانت هذه الضربات جدية وفاعلة فسأقول لك اننا 
سنستفيد بكل تأكيد.. نحن من نخوض املعارك على 
األرض ضد داعش. ولم نشعر بأي تغير خاصة أن 

تركيا ما زالت تدعم مباشرة تلك املناطق«.

واش����نطن � رويترز: تقوم الواليات املتحدة 
بإنشاء عملية تدقيق قوي الستبعاد غير املرغوب 
فيهم من بني املعارضني الس����وريني املس����لحني 
الذين ستدربهم حملاربة تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش«، لكن بعض املجندين اجلدد سيكونون 
وجوه����ا مألوفة حتتاج لعملية فحص محدودة 

بدرجة أكبر بكثير.
وقال مس����ؤولون أميركيون إن من املتوقع 
أن يشمل البرنامج عددا من املقاتلني املعروفني 
بالفعل للحكومة األميركية قد يستغرقون وقتا 
قصيرا قد يصل إلى يوم واحد الجتياز الفحص 

في البداية.
والواليات املتحدة لها بالفعل عالقات بشبكات 
من املقاتلني السوريني مبا في ذلك من خالل برنامج 
سري للمخابرات املركزية األميركية درب مقاتلني 
بالفعل ومن خالل برامج حكومية أميركية لتقدمي 

مساعدات غير مميتة.
وقال مسؤول أميركي ل�»رويترز« طالبا عدم 
نشر اس����مه »نحن )احلكومة األميركية( لدينا 
عالقة قائمة مع أناس على األرض. لن نبدأ من 

الصفر«.
واألولوية هي الستبعاد من ينتهكون حقوق 
اإلنسان واجلواسيس واملقاتلني الذين قد يبدلون 

والءاتهم.
وقالت وزارة الدفاع األميركية »الپنتاغون« 
أمس األول إن قطر وتركيا والسعودية عرضت 
استضافة برنامج التدريب لكن الوزارة رفضت 

مناقشة أسماء بلدان أخرى قد تشارك أيضا.
وأبلغ أناس مطلعون على التخطيط »رويترز« 
ب����أن األردن عرض أيضا اس����تضافة البرنامج. 

ورفضت السفارة األردنية التعليق.
ويأت����ي البرنامج � ال����ذي يتوقع أن يبدأ في 
الشهور املقبلة � في قلب استراتيجية الرئيس 
األميركي باراك أوباما في سورية والتي تتمثل في 
خطة على مدى عدة سنوات لنشر قوات محلية 
لوقف � ثم دحر � مقاتلي الدولة اإلس����المية في 
نهاية املطاف مع إبقاء القوات األميركية خارج 

ساحة املعركة. 
وقدرت وزارة الدفاع األميركية أن بوس����عها 

تدريب 5400 مجند ف����ي العام األول وإن هناك 
ضرورة ملا يصل إلى 15 ألفا الس����تعادة املناطق 
التي يسيطر عليها »داعش« شرق سورية. وتأمل 
في أن يس����مح توفير املزيد من مواقع التدريب 

بزيادة عدد املجندين.
وقال املس����ؤول إن هؤالء سوف يخضعون 
لعملية تدقيق ش����امل تشمل اختبارات نفسية 
وجمع بيانات القياسات احليوية، وسيتم فحص 
أسماء املرشحني من خالل قواعد البيانات األميركية 
وتبادلها مع احللفاء باملنطقة من أجل فحصها.

وس����يضع مس����توى التدقيق والتدريب في 
االعتبار أن املقاتلني لن ترافقهم قوات أميركية 
في مهام.وإذا كان املتدرب معروفا لدى احلكومة 
األميركية في الس����ابق ف����إن اجليش قد يحتاج 
ليوم واحد فقط للتحقق من البيانات الشخصية. 
وإذا لم يكن كذلك فقد تستغرق عملية التدقيق 

أسابيع.
وقال مسؤولون إنه مبجرد انضمام املتدربني 
للبرنامج س����تتم مراقبة جميع املقاتلني بشكل 
مستمر. وس����يتم اختيار الكثير من املرشحني 
من املدن والقرى السورية وسيخضعون لدورة 

تدريب أولى ملدة شهر أو شهرين.
وسيكون الهدف جتنيد وحدات موجودة مسبقا 
تضم من 100 إلى 200 مقاتل من جماعة سورية، 
لكن في بعض احلاالت قد يجند اجليش األميركي 

أشخاصا من منطقة جغرافية معينة.
وقال مسؤول آخر »نريد إعادتهم إلى ميدان 

املعركة في أقرب وقت ممكن«.
وقد يجند اجليش األميركي أيضا مقاتلني من 

خارج سورية ومن بينهم الجئني.
ويهدف التدقيق والتدريب إلى تقليل املخاطر 
مبا في ذلك تسلل أجهزة املخابرات السورية أو 
انضمام املجندين إلى صفوف الدولة اإلسالمية 
الحق����ا أو أن يصوبوا أس����لحتهم نحو القوات 

األميركية الحقا.
وتعلم اجليش األميركي دروس����ا صعبة من 
مخاطر هجمات أفراد اجليش في أفغانستان حيث 
أطلق جندي أفغان����ي النار على جنرال أميركي 

فقتله في أغسطس.
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سفير اململكة لدى بيروت رأى أن عدم وجود رئيس للجمهورية ال يليق بلبنان

العسيري لـ »األنباء«: السعودية تنظر إلى حوار املستقبل وحزب اهلل بإيجابية
كتلتين سياسيتين لبنانيتين 

تتحاوران.
وعم���ا يتوقع���ه للبنان 
القريب رأى  المستقبل  في 
أن ذل���ك يعتمد على اإلرادة 
السياسية للبنانيين وسأل 
هل اإلرادة السياسية موجودة 
لحل المشاكل ليكون هناك 
حوار بن���اء اليج�اد رئيس 
للجمهورية هذا هو المطلوب، 
راجيا أن يكون لبنان بألف 

خير.

لبنان وال اللبنانيين، مؤكدا 
ان المطلوب تكثيف الحوار 
وتوسيعه ليشمل الجميع 
لكي نرى اللبنانيين يمدون 
ايديهم ويعمل���ون لما فيه 

مصلحة لبنان.
وعم���ا إذا كان هناك من 
دور لبالده في الحوار بين 
المس���تقبل وحزب اهلل أكد 
السفير العسيري ان المملكة 
لن تتدخل في هذا األمر ألنه 
ش���أن لبناني � لبناني بين 

للبنان، مشددا على ان هذا 
األمر ال يليق بلبنان ونتمنى 
أن يكتمل الهرم السياس���ي 
وأن يبقى لبنان كما نعهده 
مس���تقرا بإذن اهلل، وشدد 
الس���فير العسيري على أن 
يشمل الحوار اآلخرين وأن 
يكون هناك حوار مسيحي � 
مسيحي، ورأى ان االنقسام 
المسيحي ال ينفع لبنان وال 
المسيحيين وايضا االنقسام 
اللبناني � اللبناني ال يخدم 

اهلل كثيرة وبعضها يحتاج 
إلى وقت، الفتا الى ان اولويات 
هذا الحوار هو الحفاظ على 
لبن���ان واس���تقراره وعلى 
الوضع األمني باإلضافة إلى 
البحث عن حل لوضع رئاسة 
الجمهورية التي يتطلع اليها 

الجميع.
واش���ار إل���ى ان ع���ددا 
من الس���فراء زمالء لنا لن 
يستطيعوا ان يقدموا أوراق 
اعتمادهم ألنه ال يوجد رئيس 

بح���د ذات���ه للبنانيين ألن 
يكون هناك حوار بناء وان 
تكون هناك نتائج للحوار 
وليس الحوار لمجرد الحوار 
بل للبحث عن نتائج تريح 
لبنان واللبنانيين وتخلق 
أمال لدى كل من يحب لبنان 
واس���تقراره وأن يكون له 

رئيس للجمهورية.
ورأى السفير السعودي 
ردا على سؤال أن الخالفات 
بين تيار المستقبل وحزب 

بيروت ـ اتحاد درويش

أكد السفير السعودي لدى 
لبنان علي عواض العسيري 
في تصريح ل� »األنباء« ان 
المملكة تنظ���ر إلى الحوار 
المرتقب بين تيار المستقبل 
وحزب اهلل بإيجابية وتتمنى 
أن يش���مل كل اللبنانيي���ن 
وأال يختص���ر على كتلتين 
إلى أن  سياسيتين، مشيرا 
 علي عواض العسيريالعيش المشترك هو دعوة 

االنقسام املسيحي 
ال ينفع لبنان

وال املسيحيني 
واملطلوب تكثيف 

احلوار وتوسيعه

جبهة النصرة 
تتهم احلكومة 

اللبنانية بالتحالف 
مع حزب اهلل 

وبالضعف نتيجة 
اعتقالها النساء 

واألطفال

بغداد تنفي أن 
تكون سجى زوجة 

أبوبكر البغدادي

أوساط لـ »األنباء«: 
الراعي امتنع عن 
مصافحة النواب 
املمددين بعد 

الصالة على
سعيد عقل

سالم واحلريري يعزيان بشهداء اجليش ويجددان دعمه

مصادر لـ »األنباء«: كمني »النصرة« في رأس بعلبك
استهدف إظهار فشل األبراج البريطانية في رصد املتسللني

واسمه احلقيقي انس شركس 
من بلدة القصير السورية، 
واذ تبني ان زوجة الشيشاني 
اوقفت مع شقيق لها في بلدة 
حيالن بالضنية وهي غير 

سجي.
وصب���اح ام���س، رصد 
اجلي���ش عب���وة ناس���فة 
عل���ى طري���ق ف���ي جرود 
عرسال تس���لكها دوريات 
اجلي���ش، ول���دى محاولة 
انفج���رت فقتل  تفكيكه���ا 
اخلبير العسكري واصيب 

جنديان.
وصدر بيان اميركي في 
واشنطن يدين مقتل اجلنود 
الس���تة على يد اجلماعات 

االرهابية.
في هذه االثناء، تقدم ملف 
الى  العسكريني املخطوفني 
الواجهة مرة اخرى من باب 
ادارته بني  التنافس عل���ى 
خطني، خ���ط اللواء عباس 
ابراهيم عبر املوفد القطري 
القليل احلماس، وخط الوزير 
وائل ابوفاعور عبر الشيخ 

مصطفى احلجيري.
اخلط االول يريد جتميع 
الق���وة ويرفض ما  اوراق 
يعتبره ابت���زازا من جانب 
ل� 27  اخلاطفني اآلس���رين 
جنديا وش���رطيا لبنانيا، 
مدعوما بتصريحات رئيس 
الوزراء متام سالم  مجلس 

في بلجيكا.
واخل���ط اآلخ���ر يدعو 
للمفاوض���ة واملقايضة بني 
العس���كريني  املخطوف���ني 
الذين تطالب  والس���جناء 
بهم النصرة وداعش مدعوما 
من رئيس احلزب التقدمي 
االش���تراكي وليد جنبالط 
الذي برأ النصرة من صفة 
االرهاب، وابدى استعداده 
ملفاوضتها حتى في جرود 
عرسال، توصال الى حترير 
العسكريني املهددين بالذبح 
وبينهم 6 من املوحدين الدروز 
الذين عل���ق اهاليهم اآلمال 
على سحر جنبالط السياسي 

القادر على حتريرهم.
التش���رذم  وامام ه���ذا 
ضاع الوع���د الذي قطعته 
احلكومة بالتفاوض املباشر 
مع اخلاطف���ني، وهو الوعد 
الذي ادى الى تأجيل اعدام 

العسكري علي البزال.
وقد رد جنبالط على ما 
وصفه بالضيق الذي تشعر 
به بعض االوساط الوزارية 
حيال اجلهود الذي يقوم به 
التقدمي االشتراكي  احلزب 
الطالق العسكريني، متسائال 
البدع���ة املس���تجدة  ع���ن 
الداعية الى تفعيل التنسيق 
اللبناني  ب���ني اجليش���ني 

والسوري.
وكان وزير العمل الكتائبي 
القزي الحظ ان  س���جعان 
الدروز  بعض املس���ؤولني 

يفاوض���ون عن املخطوفني 
الدروز، وبعض املسيحيني 
يفاوض���ون عن املخطوفني 
املسيحيني، ودعا الى حصر 
املفاوضة بالضابطني املكلفني 
من اخللي���ة الوزارية وهما 
اللواء عباس ابراهيم واللواء 

محمد خير.
وتزامن���ا، يتوجه اليوم 
املدي���ر العام لالم���ن العام 
اللواء عب���اس ابراهيم الى 
دمشق خالل الساعات املقبلة 
البحث في ملف  الستكمال 
العسكريني املخطوفني من 

قبل داعش والنصرة.
مجلس املطارنة املوارنة 
انعقد ف���ي اجتماعه  الذي 
الشهري برئاسة البطريرك 
بشارة الراعي اسف لسقوط 
ش���هداء اجلي���ش، وثم���ن 
العس���كريني  تضحي���ات 
واالمنيني، وطالب بنش���ر 
اخلطة االمني���ة على كامل 
االراض���ي اللبناني���ة دون 

استثناءات.
وشجب املطارنة االعتداء 
احلاصل على الدستور بتمديد 
والية مجلس النواب من خالل 
حتويله الى وجهة نظر، مما 
يتعارض مع الدميوقراطية 
االصيلة ويفرغ املؤسسات، 
واستغربوا كيف ميدد النواب 
ألنفسهم وال ينتخب رئيسا 
للجمهوري���ة متلطني تارة 
خل���ف اش���ارات خارجية 
وتارة خلف خالفات داخلية 
وثالثة خلالفات مسيحية � 

مسيحية.
واخيرا، دع���ا املطارنة 
التفاوض  ال���ى  احلكوم���ة 
م���ن اجل حتري���ر اجلنود 
اهالي  املخطوفني، ويناشد 
ه���ؤالء ضب���ط النفس مع 
التذكي���ر باملفقودين خالل 
احل���رب اللبنانية واحملكى 
عن وجودهم في السجون 

السورية.
في سياق متصل، ابلغت 
اوساط متابعة »األنباء« ان 
البطري���رك الراعي جتاهل 
الرؤس���اء والن���واب الذين 
التي  ش���اركوا في الصالة 
الشاعر  اقامها لراحة نفس 
سعيد عقل في بيروت اول 
من امس، وغادر الكنيس���ة 
متعمدا ع���دم مصافحة اي 

منهم.
والذي تابع هذا املشهد اكد 
البطريرك تعمد جتاهل  ان 
النواب املمددين ألنفسهم، 
وبينهم العماد ميشال عون، 
الذي كان يجلس في الصف 
االمام���ي كرئي���س حكومة 
سابق يليه الرئيس حسني 
احلسيني، فالرئيس ميشال 
سليمان فوزير الثقافة روني 
عريجي الذي مثل الرئيس 
سالم واالخيران ليسوا نوابا 
امنا لم يكن ممكنا مصافحتهم 

وحدهم.

ان اململكة املتحدة تدعم منذ 
الع���ام 2012 جهود االفواج 
احلدودية للجيش اللبناني 
ملراقب���ة وردع املس���لحني 
غير الشرعيني في املناطق 

احلدودية.
كذلك ج���رى تخصيص 
20 مليون جنيه استرليني 
لبناء ابراج على امتداد 140 
كيلومترا من احلدود ولتوفير 
احلماية الشخصية وسيارات 
الالندروڤر للمراقبة واحلماية 

البالستية.
وبالس���ؤال عن كيفية 
املراقبة  اب���راج  عدم رصد 
للمتس���للني، قالت مصادر 
اقامة  اعت���اد  ان اجلي���ش 
كمائن متقدمة في اجلرود، 
االمر الذي استبقته النصرة 

بنصب كمني للمكان.
بالنسبة لتوقيف سجى 
الدليمي التي يقال انها زوجة 
البغدادي مع 3 من  ابوبكر 
افادت في  اوالدها وسائق، 
التحقيق بانها كانت متزوجة 
من العراقي فالح اسماعيل 
ق���ادة جيش  جاس���م احد 
الراشدين الذي قتل في معارك 
االنب���ار ع���ام 2010، بعدئذ 
ابراهيم  زوجها والدها من 
السامرائي املعروف بأبي بكر 
البغدادي، وانها مدربة تدريبا 
عاليا عل���ى كيفية التعامل 
مع جلس���ات االستجواب، 
بدليل انها لم تعترف حتى 
اآلن بأنها زوجة البغدادي، 
وقد تلقى انكارها هذا دعما 
من احلكومة العراقية التي 
اكدت ان سجى ليست زوجة 
ابوبكر البغدادي، فضال عن 
انها كانت اوقعت احملققني 
في السجون السورية عندما 
اوهمتهم بعد اعتقالها قرب 
مركز حدودي سوري � عراقي 
برفقة ابنيها وشقيقتها بأنها 
قادمة للزواج من ليبي يقاتل 
في صفوف الكتيبة اخلضراء 

في يبرود )القلمون(.
الذي اعتقل  السائق  اما 
معها في 18 نوفمبر املاضي 
والذي ادعت انه ش���قيقها، 
يظن احملققون انه قد يكون 
زوجه���ا اجلدي���د. وتعتقد 
اللبناني���ة ان  املخاب���رات 
امرأة عادية،  سجى ليست 
ورمبا تشكل نقطة تقاطع 
بني اجلماعات التكفيرية، اذ 
ان والدها حميد كان من كبار 
رموز داعش، وشقيقتها دعاء 
انتحارية اخفقت في تفجير 
نفس���ها في اربي���ل، بينما 
اديب  ابو  يشغل ش���قيقها 
العراق���ي موقعا قياديا في 
النصرة وهو الذي تسلمها 
من االمن العام اللبناني في 
جرود عرس���ال بعد عملية 
التبادل مع راهبات معلوال 

في مارس 2014.
وردد احد املواقع ان سجى 
هي زوجة ابو علي الشيشاني 

بيروت ـ عمر حبنجر

اعلن رئيس احلكومة متام 
سالم عن تضامن احلكومة 
مع اجليش اللبناني، مؤكدا 
اللبنانيني  وقوف جمي���ع 
وراء اجلي���ش في معركته 

ضد االرهاب.
سالم العائد من بروكسل 
ابل���غ ذلك الى قائد اجليش 
العم���اد ج���ان قهوجي في 
اعقاب االعالن عن استشهاد 
6 عس���كريني وجرح سابع 
في كمني نصبه مس���لحون 
تابع���ون جلبه���ة النصرة 
لدورية استكش���اف تابعة 
للجيش اللبناني في جرود 

بلدة رأس بعلبك.
الرئيس س���عد  بدوره، 
احلريري اتص���ل بالعماد 
جان قهوجي داعما ومعزيا 

باجلنود.
والش���هداء العسكريون 
الستة هم: الرقيب علي يزبك، 
واملجندون: مش���هد شرف 
الدين وعلي سليمان وعلي 
الهدى ومحمد  حمد وربيع 
سليم، واملصاب هو املجند 

جمال املرعي.
ورد اجليش مس���تهدفا 
مواقع املسلحني في جرود 
عرس���ال ريثما توصل الى 
سحب جثث اجلنود، واوقع 
اصابات في صفوف املسلحني 
التسلل عبر  الذين حاولوا 

هذه اجلرود.
م���ن جهته���ا، اعلن���ت 
جبهة النصرة لوكالة انباء 
»االناض���ول« ان احلكومة 
اللبناني���ة اظهرت ضعفها 
باعتقال النس���اء واالطفال 
وانها حليف���ة حلزب اهلل 
عندما اعتقلت نساء السنة، 
واكدت ف���ي بيانها انها لن 
تكتفي بإعدام اجلندي محمد 
حمية او قتل كل العسكريني 
انتقاما لكل عرض انتهك او 
طفل ذبح او شرد، الفتة الى 
انها حاولت مرارا فتح باب 
املفاوضات بشأن العسكريني 
لديها، لكن اجليش اللبناني 

لم يتجاوب.
غلب االعتقاد ان املكمن 
الذي نصبته جبهة النصرة 
الح���دى دوري���ات اجليش 
اللبناني في ج���رود رأس 
بعلب���ك واودى بحي���اة 6 
عسكريني جاء ردا على اعتقال 
مخاب���رات اجليش لزوجة 
زعيم داعش ابوبكر البغدادي 
الثانية س���جى الدليمي في 
شمال لبنان، وقبلها اعتقال 
زوجة املس���ؤول في جبهة 
النصرة ابوعلي الشيشاني 
مع شقيقها في بلدة حيالن 

بقضاء زغرتا.
لك���ن مص���ادر متابعة 
اضافت ل���� »األنباء« دافعا 
آخر ورمبا كان اساسيا لهذا 
العمل االرهابي، وهو الكشف 
عن ابراج املراقبة التي بناها 
البريطانيون حلماية بلدة 
رأس بعلب���ك ذات الغالبية 
املس���يحية من مج���ازر قد 

ترتكبها داعش بحقهم.
اخلبر كما اوردته ال� »ديلي 
تلغراف« البريطانية اشار الى 
وجود قوة بريطانية خاصة 
تدير االبراج االثني عشر، 
واذ ص���در في اليوم التالي 
بيان عن قيادة اجليش يشير 
الى ان املساعدة العسكرية 
البريطانية اقتصرت على 
التقني���ات وان اجلي���ش 
اللبناني وحده هو من يتولى 

امر هذه االبراج.
الى ذل���ك، تزامن الكمني 
الذي نصب لدورية اجليش 
بني تلة ام خالد وتلة احلمراء 
في جرود عرسال مع اعالن 
الس���فير البريطان���ي توم 
فليتشر عن عزم بالده توسيع 
نطاق هذه االبراج، وقال ان 
دعم بالده للجيش واحلكومة 
اللبنانية ليس سريا وكشف 

)محمود الطويل( سيارة عسكرية للجيش اللبناني بعد تعرضها لكمني مسلح في رأس بعلبك 

بيروت: تقول أوساط متابعة لتطورات ملف 
العسكريني املخطوفني ومساره التفاوضي 

والعمالني ان الساعات املاضية شهدت 
مجموعة تطورات وأحداث، كشفت عن 
مسار جديد دخلته القضية، ما سيترك 

انعكاسات على امللف، أبرزها:
٭ تراجع الدولة عن النتائج التي توصلت 
اليها املفاوضات ليل األحد، والتي قام بها 

الوزير أبوفاعور، بعد البيان الذي صدر عن 
احلكومة ليل السبت، وقد قضى االتفاق 
بإطالق سراح 5 سجناء مقابل كل أسير 

بعدما كانت »اجلبهة« تطالب بـ 10 والدولة 
اللبنانية مصرة على 3، ما اعتبرته »اجلبهة« 

مماطلة وتسويفا من اجلانب اللبناني.
٭ الزيارة املرتقبة للمدير العام لألمن العام 

اللواء عباس إبراهيم الى دمشق خالل 
الساعات املقبلة للمرة الثانية للبحث في 
بعض التفاصيل املتعلقة باألسماء التي 

شملتها إحدى اللوائح املسلّمة.
٭ عودة الوسيط القطري بحلة جديدة أو 

شخصية جديدة بعد تعهد قطر لرئيس 
احلكومة متام سالم بالتدخل شخصيا في 

امللف.
٭ رفض الدولة اللبنانية جتزئة امللف 

وإصرارها على إجراء الصفقة دفعة واحدة.
٭ اعتماد »النصرة« استراتيجية جديدة في 

التعامل مع امللف، في إطار احلرب النفسية 
التي برعت في ممارستها حتى الساعة، 
فبعد ضخها معلومات عن عزمها إعدام 

عسكريني، غابت اجلبهة عن السمع دون 
إيراد أي تفاصيل عما يجري وعن مصير 

اجلنديني على غير عادتها، حيث مازال 
الغموض سيد املوقف.

٭ تقدمي اجلهات اخلاطفة الئحة مطالب 
تتضمن تزويدها مبادة املازوت واملعلبات 

واملواد الغذائية والطبية األساسية.
٭ تأكيد مصادر وزارية ان اجللسة املقبلة 

للحكومة ستشهد نقاشا واسعا في هذا 
امللف وتطوراته بعدما بدت الفوضى سيدة 

املوقف في إدارته، األمر الذي أفاد منه 
املسلحون، وهو ما ال ميكن للحكومة حتمل 

تكراره ثانية، خصوصا انه ليس مضمونا 
ابدا أال يقدم أحد التنظيميني على تنفيذ 

التهديدات بالقتل لإلمعان في إرباك احلكومة 
وإحراجها.

٭ مطالبة جهات حكومية بإبعاد امللف 
عن االستهداف األمني واحلزبي واملذهبي 
والسياسي، ليتسنى للمهتمني به املضي 
في مساعيهم بعيدا عن املتاجرة مبشاعر 
األهالي ومبزايدات بعض األطراف التي 

أسهمت بشكل أو بآخر في املأساة وتصور 
نفسها اليوم على انها املنقذ واملخلص.

تطورات ملف العسكريني املخطوفني
تقرير إخباري

جلنة مصغرة من »املستقبل« تناقش مع 14 آذار
ورقة عمل أولية بشأن احلوار مع حزب اهلل

بيروت ـ محمد حرفوش

نفت مصادر في قوى 14 آذار وجود خالفات 
بني أطيافها بش���أن احلوار املرتقب بني تيار 
املس���تقبل وحزب اهلل، مشيرة الى ان التيار 
تبلغ من الكتائ���ب و»القوات« وأمانة 14 آذار 
ترحيبها بهذا احلوار كوصفة وحيدة حلماية 
االس���تقرار وإزالة التوت���ر وتبرير االحتقان 

وحلحلة ملف الرئاسة.
وحتدثت املصادر عن توافق بني هذه القوى 
حول مبدأ احلوار وتفاصيله، وذلك انطالقا من 
ان من يرتضي املساكنة في احلكومة عليه ان 
يحاور وإال الذهاب الى القطيعة مع حزب اهلل، 
ومبا ان القطيعة غير مطروحة والتنس���يق 
قائم ف���ال بأس من حوار يدع���م هذا التوجه 
واحلوار في هذا الس���ياق واملسار هو أفضل 

من ال حوار.
وكشفت املصادر ان الرئيس سعد احلريري 
كلف جلنة مصغرة من التيار تعكف على إعداد 
ورق���ة عمل أولية تتضمن رؤي���ة التيار إزاء 
احلوار وعناوينه التي تشمل مبدئيا رئاسة 
اجلمهوري���ة واحلكومة واالنتخابات وقانون 

االنتخابات، على ان يصار بعد ذلك إلى عرضها 
على اجتماع لق���ادة 14 آذار يصار خالله الى 
مناقشة هذه الورقة ووضع املالحظات عليها 

متهيدا العتمادها.
وبحسب املصادر فإن احلوار الثنائي بني 
الضاحية وبيت الوسط لن يكون على حساب 
حلفاء »املستقبل« املسيحيني، وخصوصا فيما 
يتعلق ببند الرئاسة، مشيرة الى اطمئنان لدى 
هؤالء احللفاء بأن ثمة تأكيدات من احلريري 
أن احلوار لن يقارب مس���ألة األسماء إال بعد 

العودة للتشاور مع معراب والصيفي.
ووفق املصادر فإن احل���وار، وان لم يأت 
بنتائج ايجابية فهو سيس���اهم في مزيد من 
الس���ائد وحلق���ة اجلمود  تنفيس االحتقان 
السياسي، ولذلك فاحملاولة تستحق رغم ان 
احتماالت اخلرق ضعيفة ألن البديل هو استمرار 
اجلهود، فضال عن ان املراوحة تؤدي الى تدهور 
الوضع في حال لم يصر الى صيانته عن طريق 
احلوار. علما ان الدافع االساسي حلصول هذا 
احلوار ناجت عن تشجيع إيراني ورضا سعودي، 
اذ انه من املستحيل الشروع في هذه اخلطوة 

بال أجواء اقليمية مواتية.

أخبار وأسرار لبنانية

٭ باريس وامللف الرئاسي: توجه مدير الشرق 
األوسط وش����مال افريقيا في اخلارجية 
الفرنسية الس����فير جان فرانسوا جيرو 
الى الڤاتي����كان ثم بيروت ث����م الرياض 
عل����ى أن يعود الى طهران في األس����ابيع 
املقبلة. ويقول مصدر فرنسي مسؤول ل� 
»احلياة« إن اجلانب اإليراني كان يقول في 
االتصاالت السابقة إن االنتخابات الرئاسية 
مس����ألة تخص اللبنانيني، أما اآلن فبات 
يقول للفرنسيني »تكلموا مع أصدقائكم 
املس����يحيني«، م����ا يعزز، وف����ق املصدر 
الفرنسي، ما قاله األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل في بداية نوفمبر. 
ويرى املصدر أنه ينبغي اختبار املواقف 
وهامش التحرك، لكن باريس ترى أن دور 
فرنسا هو خلق الظروف املواتية والبحث 
مع اجلميع في إمكان نشوء جو إقليمي كي 

يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس.
ويؤكد استبعاد حصول اتفاق ثنائي 
إيراني � فرنسي ألن ال معنى لذلك خصوصا 

أن مثل هذا االتفاق خطير وغير مفيد.
ورأى املصدر أن قرار رئيس احلكومة 
اللبناني السابق سعد احلريري ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري التمديد للبرملان له 
تبريره، إذ إن الغالبية التي أدارت التمديد 

هي الغالبية التي ستنتخب الرئيس.
واعتبر املصدر أن خطاب نصراهلل في 
بداية نوفمبر )في ش����أن احلوار مع تيار 
املستقبل( مؤشر جدي، خصوصا أن باريس 
تعرف متاما ان احلريري جاهز للتفاوض 

من أجل تسوية النتخاب رئيس.
ورأى املصدر أنه ينبغي العمل داخل 
املسيحيني لالتفاق على الرئاسة، ألن انتخاب 
رئيس على قاعدة اتفاق بني »املستقبل« 
وحزب اهلل يسيء جدا إلى لبنان. ويشير 

املصدر املسؤول إلى أن االنطباع الراهن 
لدي����ه هو أن البحث في مس����ألة انتخاب 
الرئيس في لبنان تش����هد بعض الليونة 
حاليا، وقال إنه ملس براغماتية لدى النائب 

آالن عون الذي زار باريس قبل أيام.

٭ هيبة اجليش: يؤكد السفير األميركي أمام 
أصدقائه اللبنانيني، عدم وجود استراتيجية 
أميركية واضحة للملف اللبناني، على عكس 
ملفات املنطقة، التي تتعامل معها وفق خطة 
واضحة، أقله بالنسبة للمطابخ األميركية. 
ما يهم بالده في هذه اللحظات املصيرية 
من تاريخ املنطقة، هو احلفاظ على هيبة 
املؤسسة العسكرية في لبنان وحضورها 

األمني في مواجهة املد اإلرهابي.
ويؤكد الديبلوماسي أن بالده مستعدة 
لتقدمي ي����د العون في بعض الش����ؤون 
السياسية اللبنانية، ولكن بعد أن يضع 
اللبنانيون بأنفسهم خارطة طريقها. إذ ال 
يعنيهم فرض أي مسار على أي من القوى 
السياسية، سواء فيما يخص الرئاسة أو 
قانون االنتخابات أو غيرها من القضايا 

العالقة.

٭ اجلميل إلى اجلنـوب: بعد تأجيل متكرر 
من����ذ ع����ام 2005، ي����زور الرئيس أمني 
اجلميل في 13 الش����هر اجلاري اجلنوب، 
حي����ث يحضر افتتاح بي����ت الكتائب في 
إقليم حاصبيا � مرجعي����ون في جديدة 
مرجعيون ويقوم بجوالت شعبية على قرى 
املنطقة )ليس املسيحية فقط( وزيارات 
للقيادات السياسية. وتأتي زيارة اجلميل 
ال����ى اجلنوب في ظل تقارب بني الكتائب 
وحزب اهلل وحوار يتواله الوزير سجعان 

قزي والنائب علي فياض.
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وداعاً أحمد الشباب

في رثاء االبن 
أحمد يوسف عبدالرحمن

 »رحمه اهلل تعالى«
ُف�����ِج�����َع ال����ق����ل����ُب ب��خ��ط��ٍب

م��������ا ل����������ُه ع�����ن�����ه م����ح����ي����ْد
واس����ت����ث����اَر احل�������زُن دم���ع���ًا

ج��������اري��������ًا ف���������وق اخل���������دود
ص�����ار ص����ب����ري ف����ي م���ك���اٍن 

إن���������������ه ج���������������دُّ ب����ع����ي����د
ى  ي وأُع�������������زَّ س���������ُأع���������زِّ

أح�����م�����د ال�����غ�����ال�����ي ال���ف���ق���ي���د
وص��������ف��������ُه ب����������ٌر ك��������رمٌي

وودود ش��������ه��������ٌم  ث����������م 
ه������و ل�����أص�����ح�����اب ع������وٌن

ول�����������ذي احل��������اج��������ِة ج�����ود
ح���ب���ي���ب���ًا اهلل  رح������������َم 

ع������م������ره ع�����م�����ر ال������������ورود
وأب����ق����ى األه����������ل  ع  ودَّ

ج������م������رًة ت�����ك�����وي ال����ك����ب����ود
أي�����ه�����ا ال��������وال��������ُد رف����ق����ًا

ن�����ح�����ن ل�����ل�����م�����وت ح���ص���ي���د
ال���ع���م���ر ده�����رًا ان ي����ط����ول 

ف�������ل�������ه احل�������������د األك�������ي�������د
إن�����������ه امل�������������وت ت����ب����دى

ك����������ل ي����������������وٍم ب�����ج�����دي�����د
واألج�������داد ب����اآلب����اء  أودى 

وال��������ط��������ف��������ل احل�����ف�����ي�����د
خ���ل���ٌق امل���������وت  أن  غ����ي����ر 

ال���ع���ب���ي���د رُب  ص������اغ������ه 
واع������������ٌظ ي�����أت�����ي ب���ف���ع���ٍل

ول�������������ه وق����������������ٌع ش�����دي�����د
ال����ن����اَس ق��ب��ًا إن أص�������اَب 

ف�����ل�����ن�����ا س��������������وَف ي����ع����ود
ك���ل���ن���ا ن���ب���ك���ي وُن����ْب����ك����ى

ُم���������ِن���������َع م�����ن�����ا اخل�����ل�����ود
ُخ����ل����ٍد ج������ن������اِت  ف������ي  إال 

ك��������لُّ َم����������ْن ف����ي����ه����ا س��ع��ي��د
ي����ا ت�����رى ه����ل ن���ح���ن م��ن��ه��م

ف����ع����س����ى امل������ول������ى ي����ج����وْد

بقلم: د.خالد جمعة الخراز

كلمات إلى ابن »األنباء« الراحل
أبداً لن تغيب

أترحل وال يبقى غير الذكريات؟!.
أتسافر وتفصل بيننا املسافات؟!.

أتودع القلب وتختفي من بعدك الضحكات؟!.
أتفارق البيت لتزورنا برحيلك اآلهات؟!.

ال يا أحمد سيظل طيفك بيننا شمسا تعيد لدربنا 
احلياة.

وسيبقى احلنني لفجرك قمرا يضيء طريقنا.

ليلي الشافعي

آه.. لكم أوجع قلوبنا فراقك يا أحمد، فجف 
الدمع في املآقي وتلعثمت الكلمات على الشفاه 
وغار اجلرح في القلب داميا، ولكن ال نقول 
إال ما يرضي ربنا ونتأسى برسولنا الكرمي 
ژ »واهلل إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع 

وإنا لفراقك يا أحمد حملزونون«. 
منذ أن نزل بي خبر املصاب األليم تتراءى 
أمام ناظري يا من كنت مثال األدب ورمز صفاء 
القلب ودماثة اخللق، يش���اغلني هذا الوجه 
الناضر املفعم بالشباب واحليوية واحملبة، 

بالبسمة التي ال يعكر صفوها شيء. 
أراك حتدثني عن دراستك وكيف كانت، عن 
آمالك وتطلعاتك وطموحاتك في املستقبل، 
آآآآه لقد أجنزت فيك املنايا وعيدها. لكن ال، ال 
ينبغي أن يسيطر علينا احلزن، فرجاؤنا في 
ربنا الكرمي أن تكون من أهل اجلنة، فصفات 
أهلها رأيناها جتس���دت فيك، وال نزكي على 

اهلل أحدا.
أراك اآلن حتدثني غير مراء بعد أن جتاذبنا 
أطراف أحاديث شتى عن صنيع خير ال يأتيه إال 
صاحب نفس طيبة وتربية زكية وتنشئة قامت 
على زرع حب اآلخر والشعور بالسرور عندما 
ترتسم الفرحة على قسمات وجهه، أستمع 
إليك تقص علي ما جرى عندما خرجت قبيل 
صاة الفجر ترصد عماال يكدون منذ ساعات 
الصباح األولى ويسعون طلبا للرزق احلال. 
أذكر قولك لي »ال أستطيع أن أصف لك روعة 
الشعور الذي يتملكني عندما تساعد هؤالء 
ولو بشيء يسير«. غبطتك حينها وقلت في 
نفسي إنك تدخر لنفسك أطيب ادخار ينفعك 
في يوم كنت أظنه بعيدا ولكن شاء رب العباد 

ومالك أرواحهم أن يكون قريبا. 
فما ظننا بصاحب مثل هذا القلب الطيب 
والنفس السخية. لقد كنت بحق شابا فريدا 
وكأن كل خصالك تنطبق على ما يقوله العوام 

عن أحد إنه »ابن موت«. 
أخيرا نسأل اهلل أن يلهم األستاذ الفاضل 
العم أبومهند وكل أفراد األسرة الصبر على 
املصاب اجلل���ل، وإن كنا جميعا نحتاج إلى 
مثل هذا الدعاء فليس مصابنا باليسير، ولكن 
نحسب فقيدنا على خير وال نزكيه على اهلل، 
وال نظن إال ظنا حس���نا باهلل أن يجعله من 
أه���ل النعيم وال نرجو من ربنا الكرمي إال أن 
يلحقنا به ف���ي جنات ونهر في مقعد صدق 

عند مليك مقتدر. 
شافعي سالمة

أدب جم
في فه���م معادلة املوت إدراك واس���ع بوجود اهلل 
وقدرته، ولع���ل أصعب ما يكون في هذه احلاالت هو 

حلظة اليقني.
وأشد ما مير به اإلنسان هو ألم الفراق.. وباألمس 
القريب اختار اهلل- عز وجل- الزميل أحمد يوس���ف 
عبدالرحمن جنل مستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف 
عبدالرحمن »أبو مهند« ليكون إلى جوار ربه وفي ذمته 
وحتت رحمته، ورغم قصر مدة عمل الفقيد، رحمه اهلل، 
وزمالتنا في »األنباء« إال أنه ترك خلفه إرثا ملحوظا 
وسمعة طيبة عطرة قائمة على األخاق العالية والرقي 
في التعامل واألدب اجلم باإلضافة إلى إخاصه وتفانيه 

في عمله لساعات متأخرة من الليل.

ولعل عزاءنا جميعا ف���ي تلك الصفات التي تبقي 
الفقيد حاضرا بيننا يازمنا بذكراه العطرة، التي ستبقي 
على إس���هاماته العملية والشخصية بني زمائه وفي 

مقر عمله مضربا للمثل.
وعزاؤنا لوالده »أبو مهند« وجميع أفراد أس���رته 
على هذا املصاب اجللل، ونحتس���ب أجرهم عند اهلل، 
وكلنا يقني برضائهم بقضاء اهلل وقدره »فلله ما أعطى 

وله ما أخذ«.
رحمك اهلل يا أحمد، وأسكنك فسيح جناته.. اللهم 

آمني.

حسين الرمضان

أفتقدك.. ولن أنساك
صديقي العزيز الغالي أحمد يوسف عبدالرحمن.. 
ال أستطيع أن أنسى هذه االبتسامة الصافية التي 
كانت تخرج من قلبك بصدق.. أفتقدك، أفتقدك بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى. مازلت أذكر وجهك املشرق 
وأنا أنظر إليك ونحن في مكتبني قريبني وأقول لك 
»نصلي املغرب«؟ فتس���ارع معي إلى الصاة ولم 
أكن أجد أعذب من صوتك وأنت تؤمني في املغرب 

وأحيانا العشاء.

أحمد.. الكلمات تقف في حلقي.. أشعر بحشرجة 
في صوتي.. أبكيك.. وأرضى بقضاء اهلل.. إلى جنة 
اخللد بإذن اهلل لن أنس���اك يا صديقي ما حييت، 
وس���أظل أتذكرك وأنا أصلي املغرب وأرى وجهك 
الطاهر أمامي في مصلى »األنباء« سأفتقدك دائما 
وسيظل صوتك العذب في أذني ال يفارقني، رحمك 

اهلل يا صديقي وجعل مثواك اجلنة.. آمني.
أحمد صبري

ال أدري ملاذا تذكرت هذين احلديثني، عندما سمعت 
نبأ وفاة الزميل أحمد يوسف عبدالرحمن: يقول الرسول 
ژ »أنا زعيم ببيت في أعلى اجلنة ملن حسن خلقه«، 
ويقول »إن الرجل ليدرك بحس���ن خلقه درجات قائم 
الليل صائم النهار«.. لم تكن جتمعني به عاقة وطيدة، 
ولكن ما رأيته يوما اال بشوش���ا، واالبتس���امة تكسو 
وجه���ه، واذا التقينا وتصافحنا ف���ا أجد منه اال كل 

حفاوة وترحيب في االستقبال.
كم سمعت يا أحمد عن أخاقك ومواقفك النبيلة التي 
تدل على حسن اخللق تروى بني الزماء في اجلريدة 
في يوم وداعك، ال أظن كل هذه الشهادات التي صدرت 
من اناس رمبا كانت عاقتك بهم مثلي جاءت مجاملة، 
وال أظن كل هذا الثناء عليك الذي سمعته باالمس جاء 
من فراغ، ال اظن ان تلك العبرات التي ذرفت من زمائك 

ورفقائك ونحن نودعك امنا نزلت شفقة، ال..
أتعلم يا أحمد س���ر تلك الدموع وتلك اللوعة؟ إنه 
حس���ن اخللق، وما متيزت به بالفعل وما حتليت به 
من اخاق حميدة جعلتك في قلوبنا جميعا. أتعلم يا 
أحمد سر ذلك القبول الذي مأ أفئدة من حولك؟ السر 
يا أحم���د في قول الرس���ول ژ »إذا أحب اهلل تعالى 
العبد، نادى جبريل، إن اهلل تعالى يحب فانا، فأحببه، 
فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن اهلل يحب 
فانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول 
ف���ي األرض«، نعم انه القبول الذي وجدته في وجوه 

وكلمات مودعيك باالمس.
لقد رأيت قلوب محبيك تشيعك قبل أجسادهم، ورأيت 
كم هي الدعوات التي جرت على األلسن ابتهاال وتضرعا 

للرحمن أن يشملك برحمته ويرزقك اجلنة وكم هي..
أحمد.. لق���د رحلت عن���ا دون وداع، وفي رحيلك 
كنت ايضا كرميا، فقد حذرتنا بفقدك من غرور الدنيا 

وذكرتنا اآلخرة.
الغالي أحمد.. ال تقلق، فقد أدركت إن شاء اهلل بحسن 
خلقك درج���ات القائم الصائم.. ال تقلق فابتس���امتك 
وبشاشتك التي أسرت بها قلوبنا قبل أعيننا لن متوت.. 
وهل تغيب هذه االبتسامة التي كنت تنفذ بها إلى قلوب 
محبيك؟ ستبقى ابتسامتك يا أحمد بيننا نتذكرك بها، 
ستبقى حفاوتك وسيظل مكانك بيننا.. سيبقى طعم 

احللوى التي كنت تدخل بها دائما علينا..
أحمد.. إن كانت نبضات قلبك الواسع قد توقفت، فإن 
قلوبنا ستظل من بعدك تنبض اعترافا بنبلك ودماثة 
خلقك، وإن كان املوت قد اختطفك منا فإننا لن ننساك، 
س���تظل ذكراك بيننا تذكرنا ب���ك، وان كنت غبت عنا 

بجسدك فإن روحك الرقيقة الرهيفة تسري بيننا.
أحمد.. أبش���ر ومن قرير العني، من هانئا وعش في 
جنان اخللد، في ذل���ك البيت الذي في »أعلى اجلنة«، 
وستبقى ذكراك في حنايا القلوب قبل زوايا اجلريدة، 

ستبقى ذكراك حاضرة في قلوب محبيك.
وال منلك إال أن نقول: إنا هلل وإنا إليه راجعون.. هلل 
ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده مبقدار.. ونسأل 
اهلل أن يرزق والدنا األستاذ يوسف عبدالرحمن وأهلك 
جميعا الصبر، وأن يرب���ط على قلوبهم وأن يجمعك 

بهم في اجلنة.

إبراهيم مطر

وداعاً للخلوق..  أحمدأحمد.. من »في أعلى اجلنة«
املوت..تلك الكلمة التي تنقبض منها قلوب البشر ...هو 
املصي����ر احملتوم لكل حي  مهما صغ����ر أو كبر، هو الزائر 
الذي ال يستأذن أحدا، حقيقة ينساها أو باألحرى يتناساها 
اجلميع..لكنه احلقيقة.. س����يعرفها كل منا يوما أرجو من 

اهلل أن يحسن ختامنا جميعا..
غيب ذلك املوت زميا عزيزا على قلوبنا، عرفناه بخلقه 
الرفيع الذي حتلى به وزاده س����متا جمي����ا ووقارا جعل 
كل م����ن التقاه أحبه هلل ..إن����ه زميلنا اخللوق حيي القلب 
واللس����ان أخونا أحمد يوس����ف جنل العم أبو مهند، رزقه 
اهلل صبرا وسكينة وبردا وساما  ورضا على قلبه ملصابه 
ومصابنا اجللل، وجعل أحمد- رحمه اهلل-  في مس����تقر 

رحمته ورضوانه.
ال يترك اإلنسان ش����يئا أثمن من ذكرى طيبة وأخاق 
رفيعة يتحاكى بها الناس.. عن إنسان كان ميأ املكان نشاطا 
وحيوية. وأحمد -رحمه اهلل- ترك آثارا طيبة لدى كل من 
اقترب منه وتعامل معه، افتقدنا تلك االبتس����امة املرسومة 
عل����ى وجهه، افتقدنا زميا حييا خلوق����ا، افتقدنا منوذجا 
للش����اب البار بأبي����ه املخلص في عمل����ه.  رحلت يا أحمد 
بجس����دك لكن ذكراك الطيبة ستظل في قلوبنا، لن ننساك 
من دعائنا في كل وقت، رحل بجسده لكن ابتسامته املليئة 
باألمل والتفاؤل وحب الناس واخلير للجميع ستظل ماثلة 

أمام عيوننا وفي قلوبنا.
أسأل اهلل ان يش����ملك بعفوه ورحمته وأن يجعلك مع 
النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل 
اجلنة مثواك، وأن يلهم والديك وأهلك ومحبيك وأصدقاءك 

الصبر والسلوان.
 )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

هشام إبراهيم

على درب الطيبني رحل
لم أشعر يوما بعجز القلم وال جربت عصيان ومترد 
الكلمات مثلما حدث معي وأنا أكتب عن أخي أحمد يوسف 
عبدالرحمن الذي ودعنا باألمس، عزائي الوحيد أنه على 
درب الطيبني رحل، كريح طيبة ونسيم عليل، على درب 
الطيبني رحل، ابنا ب���ارا وأخا حنونا وصديقا صدوقا. 
بهدوء - يناسب طيبة شخصيته وصفاء نفسه – ودون 
مقاومة أو تش���بث باحلياة، رحل أحم���د وكأنه قد رأى 
في وجهته اجلديدة مستقرا رضي به وقنعت به نفسه 
وكأنه قد اختار جوار اهلل وما عنده، بأهل خير من أهله 
وسكن خير من سكنه -الذي كان يعد ويجهز استعدادا 
لقرار الزواج- وصحبة خير من صحبته. حكايات أحمد 
وسيرته لم تكن تفارق مجلس والده وأذكر أن عمي أبو 
مهند قال لي ذات يوم، بعد أن سكت قليا، »أحمد.. منو 
مثل أحمد، الطيبة أحمد، األخاق أحمد، االلتزام أحمد« 
وها أنا أعيدها اليوم »أحمد.. منو مثل أحمد « الذي شهد 
كل من تعامل معه بنقاء سريرته وحسن معشره وكرمي 
اخاقه وروعة خصاله. ال أعلم من يعزي من؟ هل نعزي 

أسرته في هذا االبن البار أم نعزي أنفسنا؟
لقد كان املشهد في وداع أحمد مهيبا، اجلميع يبكون، 
مذهولني من هول املفاجأة، ودعناه بالدموع وشيعته القلوب 
التي لن تنساه ابنا وال أخا وال صديقا وال زميا، فالناس 
في بلدي يقولون »الس���يرة أطول من العمر« وسيرتك 

العطرة ستظل عالقة في ذاكرة كل من تعامل معك.
كل التعازي لوالدي واس���تاذي يوسف عبدالرحمن 
وألس���رته الكرمية، وال نقول إال ما قال رسولنا الكرمي 
إن القل���ب ليح���زن وان الع���ني لتدمع وإن���ا لفراقك يا 
أحم���د حملزون���ون، هلل ما أخذ وله م���ا أعطى فلنصبر 

ولنحتسب.
لن أقول وداعا ولكن إلى لقاء يا أخي أحمد نحس���به 
قريبا، عله يكون موعدا للتاقي يتحدد في زمن ال يسمح 
بالتحديد وأسأل اهلل العلي القدير أن يرزقك نعيمه واجلنة 

وأن يجعلك ممن يدخلون اجلنة بغير حساب.
خاصة الكام
قال الشاعر

اخي هل جف دمعي واملآقي
وهل في جنة اهلل التاقي   

أراك على األرائك في نعيم
فنعم املهر يا نعم الصداق   

أسامة دياب

بكل »روحه« الرياضية
رحم اهلل الفقيد الزميل العزيز أحمد يوسف عبدالرحمن، 
حيث جتاذبت معه األحاديث الرياضية، وكانت ردوده 
منطقية رغم ميوله لريال مدريد اإلسباني، وعندما يفوز 
الريال كان يبتسم قبل أن أسلم عليه ونعدد ما حدث في 
هذه املباراة أو تلك وكأننا نحصي أفراحنا وأتراحنا في 
مباراة عمرن���ا في احلياة الكبيرة إال أن املرحوم الغالي 
كان عندما يخس���ر تأتي ردوده بكل روح رياضية وهي 
انعكاس لروحه الطاهرة التي لم تقف متعصبة في رأي 
أو حتليل. رحم اهلل الفقي���د العزيز، وكأني به أحتدث 
معه كلما مررت بجانب القسم الذي أخلص له، كان نعم 
الزمي���ل ومثاال للخلق الصالح والضحكة التي ال تغيب 
عن محياه وهو برحيله املبكر أفجعنا إال أننا س���نبقى 

نتذكره طيلة ما تبقى لنا من عمر.
وداعا يا صاحب الروح الرياضية العالية.

سمير بوسعد

الفقيد الراحل الزميل أحمد يوسف عبدالرحمن رحمه اهلل
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تداوالت البورصة إلى أقل مستوى في 5 أشهر
تراجعت أحجام التداول بالبورصة الكويتية ألدنى مستوى منذ 
5 أشهر لتصل لنحو 87.3 مليون سهم مقابل نحو 183 مليون 
سهم بجلسة اول من أمس بانخفاض 52%، وهو ما ظهر جليا على 
قيمة التداول التي كانت دون 10 ماليني دينار حتى قبل نهاية 
اجللسة بنصف ساعة فقط، وبزيادة النشاط في الدقائق األخيرة 
ارتفعت السيولة إلى 13 مليون دينار بانخفاض 10% مع جلسة أول 
من أمس البالغ مستوى السيولة فيها 14.7 مليون دينار. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
يُعتمد في ميزانية 2016/2015 بعد بحثه مع وزارة النفط خالل أسبوعني

ً »املالية«: أسعار النفط تفرض تغيير سعر التعادل إلى 60 دوالرا
عليها تتعلق باحلفاظ على 
االنفاق التنموي على املشاريع 
الرأسمالية املدرجة في خطة 
التنمي����ة والعمل على وقف 
الهدر في جانب النفقات غير 

الرأسمالية.
وفيما يتعلق برفع الدعم 
عن الكهرباء والغاز والبنزين، 
أش����ار إل����ى أن وزارة املالية 
سترفع توصياتها بخصوص 
الدراسة  الطاقة وفق  أسعار 
اجلديدة ملجلس الوزراء خالل 

أسبوعني.
وبني حمادة أن هناك الكثير 
من املش����اريع التي تس����عى 
وزارة املالي����ة لالنتهاء منها 
خالل الفترة املقبلة للخروج 
أكثر ش����فافية  مبيزاني����ات 
للجه����ات احلكومية لتعزيز 
الق����درات اإلداري����ة واملالية 
والفني����ة للجهات احلكومية 

في الدولة.
وأوض����ح أن من بني تلك 
املشروعات مؤشرات تقييم 
األداء احلكومي واملس����اءلة 
املالية، الفتا الى أن هناك 28 
مؤش����را للتقييم مت اعدادها 
بالتعاون م����ع البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير.

محمود فاروق

كشف وكيل وزارة املالية 
خليفة حمادة ان سعر األساس 
النفط في  املتوقع لبرمي����ل 
امليزانية اجلديدة  مش����روع 
2016/2015 بني 55 و60 دوالرا 
للبرمي����ل. وذك����ر ان اجتاه 
احلكومة في امليزانية املقبلة 
يس����تهدف ترش����يد االنفاق 
ووقف الهدر ف����ي امليزانية، 
موضحا ف����ي الوقت ذاته ان 
وزارة املالية ال تسعى لوقف 
االنفاق التنموي على املشاريع، 
بل عل����ى العكس تعمل على 
تعزي����زه. وأكد حم����ادة أن 
الرأسمالية  املصروفات غير 
في الس����نة القادمة ستكون 
مبع����دالت منخفضة مقارنة 

بالسنة املالية احلالية.
وتصدر ميزانية الس����نة 
املقبلة 2016/2015 خالل األيام 
القليل����ة املقبلة، حيث يلزم 
القانون الس����لطة التنفيذية 
بتقدمي مشروع امليزانية قبل 
أنه  املقبل، متوقعا  31 يناير 
س����يتم االنتهاء من امليزانية 

قبل هذا التاريخ.
ج����اء ذلك عل����ى هامش 
املؤمتر املهني الدولي الرابع 
للمحاسبة واملراجعة الذي عقد 
التجارة  صباح أمس بغرفة 
والصناعة بحضور قيادات 
حكومية ونيابية لبحث واقع 
بيئة األعمال املالية والتجارية 
وما ميكن ان يقوم به متخذو 

القرار.
وق����ال حم����ادة ان وزارة 
املالية ستعقد اجتماعا خالل 
األسبوعني املقبلني مع جهات 
حكومية أبرزها وزارة النفط 
لتحديد سعر التعادل، مبينا 
أنه في السابق مت وضع سعر 
حتفظي بح����دود 75 دوالرا 
للبرمي����ل وقد اصبح مبالغا 

في����ه وبالتالي س����وف يعاد 
النظر فيه مرة أخرى.

وتوق����ع حمادة أن يحقق 
الكويت����ي خالل  االقتص����اد 
العام املالي املقبل معدل منو 
اقتصادي إيجابيا خاصة أن 
التنم����وي لن ميس  االنفاق 
وإمنا سيتم العمل على تعزيز 
اإليرادات من مصادر جديدة، 
وذلك على الرغم من تراجع 

أسعار النفط.
إلى قيام  وأش����ار حمادة 
وزارة املالية باتخاذ خطوات 
اس����تباقية لضب����ط االنفاق 
احلكومي في الفترة املتبقية 
من السنة احلالية أو مشروع 
امليزاني����ة املقب����ل. وبني أن 
الوزارة قدمت ملجلس الوزراء 
رؤيتها بخصوص إعادة ضبط 
االنف����اق واجلوانب املتعلقة 
باله����در واالنفاق غير املبرر 
في اجلهات احلكومية والتي 
ال وجود لها في ميزانية العام 

املالي املقبل.
وأكد على التنسيق املستمر 
مع اجلهات احلكومية للحد 
من الهدر في االنفاق، مشيرا 
إلى أن األمر ليس سهال ألن 
هن����اك معادلة يجب احلفاظ 

سهم »زين الكويت« ارتفع 1.6%..وانخفاض لسهمي »موبايلي« و»زين السعودية«

أي أثر غير عادي على قوائمها 
املالية.

وقامت شركة زين السعودية 
بالتعاقد مع إحدى الش����ركات 
املتخصص����ة ف����ي االتصاالت 
ملس����اعدتها ف����ي دراس����ة أي 
مستندات تقدمها شركة موبايلي 
وإحدى شركات احملاماة لتمثيلها 
قانونيا في هذا النزاع أمام هيئة 
التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام 
اجلهات القضائية، وذلك حماية 
حلقوق شركة زين السعودية 

ومساهميها.
وفيما عدا ما سجلته شركة 
زين السعودية في دفاترها وظهر 
في قوائمها املالية فإنها لم تتلق 
من شركة موبايلي حتى تاريخه 
أي تفاصيل ومستندات مبنية 
عل����ى االتفاقية تدعم مطالبات 
شركة موبايلي اجلزافية املذكورة 
أعاله، وس����تعلن ش����ركة زين 
الس����عودية ع����ن أي تطورات 
مهمة بهذا اخلصوص. يذكر أن 
س����هم »زين السعودية« خسر 
في تعامالت السوق السعودي 
أمس 7.8% من قيمته السوقية، 
كذلك خسر سهم »موبايلي« %6.7 
بعد عودة السهمني للتداول بعد 
قرار هيئة أسواق املال السعودية 
بإيقافهما أول من أمس ملدة يوم 
واحد بع����د إعالن موبايلي عن 
خبر مطالبتها لش����ركة »زين« 
بقيمة 2.2 مليار ريال، وهو ما 
نفته ش����ركة »زين« وأكدت أن 
املس����تحق ملوبايلي 13 مليون 

س����جالتها غير املدققة، والتي 
التزال ش����ركة زين السعودية 
تدرس����ها وتنتظر من ش����ركة 
موبايل����ي املس����تندات املؤيدة 
ملطالبتها بن����اء على االتفاقية، 
كما اتضح لشركة زين السعودية 
أن بعض املبال����غ املطالب بها 
تتعارض مع القرارات التنظيمية 
الص����ادرة من هيئة االتصاالت 

وتقنية املعلومات. 
وتفيد شركة زين السعودية 
بأنها أخطرت ش����ركة موبايلي 
بتسمية محكم من قبل شركة 
زين الس����عودية مع متس����كها 
بعدد من االعتراضات اإلجرائية 
واملوضوعية.  وفي حال ثبوت 
االختصاص لهيئة التحكيم بنظر 
النزاع، أو في حال اللجوء إلى 
اجلهات القضائية فإن ش����ركة 
زين السعودية في ظل املعطيات 
املتوفرة لديها حاليا ال تتوقع 

ونقل احلركة الدولية« ومقداره 
2.2 مليار ريال مع التعويض 
مببلغ مقداره 58.7 مليون ريال 
عن األضرار التي تزعم شركة 
موبايلي أنها حلقتها جراء عدم 

تسديد املستحقات املزعومة.
ول����م يتضح لش����ركة زين 
السعودية بعد أسباب مطالبة 
ش����ركة موبايلي بهذه املبالغ 
اجلزافية رغم طلبها من شركة 
موبايلي توضيح مطالبتها منذ 
مدة طويلة، حيث إن شركة زين 
السعودية قد استخدمت شبكة 
شركة موبايلي مبوجب االتفاقية 
املوقعة بينهما، وقامت والتزال 
تقوم مبراجعة الطلبات املؤيدة 
باملس����تندات التي تقوم شركة 
موبايلي بإرسالها وقامت بسداد 
املستحق عليها في حينه، عدا 
بعض املستحقات التي بلغت 
13 مليون ريال تقريبا، حسب 

شريف حمدي

حقق س����هم ش����ركة زين 
ارتفاعا بنسبة 1.6% في نهاية 
تعامالت أم����س، وذلك بعد أن 
حظي الس����هم بدع����م يرجحه 
املتعاملون ف����ي البورصة الى 
احملفظة الوطنية بعد تعرضه 
لتراجع في جلسة أول من أمس 
مسجال أدنى هبوط منذ قرابة 
5 سنوات ببلوغه مستوى 580 
فلس����ا، وارتفع السهم أمس 10 
فلوس ليصعد إلى مستوى 590 
فلسا، واس����تحوذ السهم على 
8% من الس����يولة البالغة 13.2 
مليون دين����ار بتداوالت بقيمة 
984 ألف دينار.وقالت شركة زين 
في إفصاح للبورصة الكويتية 
أمس ان شركة زين السعودية 
قدم����ت له����ا اإلفص����اح التالي 
بخصوص القضية اجلديدة مع 
ش����ركة موبايلي. وقالت »زين 
السعودية« في إفصاحها انها 
تلقت طلبا مؤرخا في 2014/11/16 
للبدء في إجراءات التحكيم، مقدم 
من وكيل لشركة احتاد اتصاالت 
»موبايلي«، وذلك على خلفية 
مطالبة شركة موبايلي لشركة 
زين السعودية بسداد مبلغ تزعم 
شركة موبايلي استحقاقها له 
مبوجب اتفاقية اخلدمات املبرمة 
بني الطرفني بتاريخ 2008/5/6 
)االتفاقي����ة( »خدمات التجوال 
احمللي واملش����اركة في مواقع 
األب����راج ووصالت التراس����ل 

 ال أثر غير عادي 
على القوائم املالية 
في ظل املعطيات 

احلالية

تعاقدنا مع 
شركة للدفاع 

عن حقوق شركة 
زين السعودية

خليفة حمادة عن رفع 
الدعم عن الكهرباء 
والبنزين: توصيات 
جديدة سنرفعها 

ملجلس الوزراء

ال تغيير في اإلنفاق 
على املشاريع في 
امليزانية اجلديدة.. 
وخفض اإلنفاق غير 

الرأسمالي

سعر التعادل
75 دوالراً للبرميل 

أصبح مبالغاً فيه

الواردات ستتأثر إيجابًا بانخفاض النفط
قال الوكيل املساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في 

وزارة التجارة والصناعة داوود السابج ان هناك مذكرة تفاهم مت 
االنتهاء منها لفض التشابك بني وزارة التجارة وهيئة أسواق املال 

وسيتم عقد اجتماع قريبا بني اجلانبني العتماد مذكرة التفاهم.
وقال إن مسودة مذكرة التفاهم جاهزة، الفتا إلى أن الصناديق 

مت انتقالها بحكم قانون هيئة األسواق الى عهدة الهيئة. وعن 
تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدوالر على صادرات 
وواردات الكويت، قال السابج ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر 

على الصادرات سلبا والواردات ايجابا.

خليفة حمادة

حتسن أسعار النفط الكويتي إلى 66.4 دوالراً للبرميل
وكاالت: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في 

تداوالت أمس األول 2.4 دوالر للبرميل ليستقر 
عند 66.8 دوالرا مقارنة مع 64.4 دوالرا للبرميل 

في تداوالت يوم االثنني املاضي، وذلك وفقا للسعر 
املعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.

وعامليا، صعد خام برنت صوب 71 دوالرا للبرميل 
ليتعافى قليال من خسائر اجللسة السابقة في ظل 

الصعوبة التي تواجهها السوق املضطربة لوضع 
حد لهبوط األسعار التي هوت نحو 40% منذ شهر 

يونيو املاضي.

وشهدت السوق تقلبات حادة منذ أن قالت منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( األسبوع املاضي 
إنها ستبقي على مستوى إنتاجها في السوق التي 

تشهد وفرة في املعروض، وسجل برنت أدنى 
مستوى في خمس سنوات عندما نزل عن 68 

دوالرا للبرميل يوم االثنني املاضي بعد وصوله 
لنحو 110 دوالرات بني 2011 و2013.

وارتفع سعر برنت 21 سنتا إلى 70.75 دوالرا 
للبرميل لكنه دون أعلى مستوى له في اجللسة 

71.46 دوالرا، وارتفع اخلام األميركي إلى 67.33 

دوالرا للبرميل بعد بلوغه 67.97 دوالرا لكنه يظل 
مرتفعا 45 سنتا عن مستواه في اجللسة السابقة.

ووجدت أسعار النفط دعما في بيانات معهد البترول 
األميركي التي أظهرت انخفاضا أكبر من املتوقع في 
مخزونات اخلام، وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات 

نفط أوپيك تراجعت 340 ألف برميل يوميا في 
نوفمبر مع تعثر التعافي في ليبيا. غير أن إحجام 

السعودية وغيرها من الدول األعضاء الرئيسية في 
املنظمة عن اخلفض املتعمد لإلنتاج يؤكد تركيز تلك 

الدول على حماية حصتها السوقية.

قباني: ال بد من قواعد ملنع اإلساءة للشركات بدون مستند
قال الرئيس التنفيذي لشركة »زين السعودية« 

حسان قباني في مقابلة مع »سي إن بي سي 
عربية« إن مطالبات »موبايلي« ليس لها عالقة 

بقرار تخفيض رأس مال »زين السعودية«، 
مشيرا إلى ان قضية »موبايلي« لها تأثير سلبي 

على وضع السهم في السوق.
وأضاف قباني أنه يجب أن يكون هناك قواعد 
ملنع حدوث مثل هكذا قضايا وإشكاالت تسيء 

إلى الشركات، حتى ال يتمكن أي أحد من اإلساءة 
لشركة بدون مستند.

وأكد أن العالقة مع »موبايلي« مازالت موجودة، 
ووفق مستندات »زين« فإنها تستحق 13 مليون 

ريال حاليا، كما أعلنت »زين«، وهناك ترابط 
أصال بني الشبكات الثالث وهذا املبلغ قابل 

للتغير. وقال إن »زين السعودية« انتقلت في 
جانب التجوال احمللي من »موبايلي« إلى شركة 

»االتصاالت السعودية« على أساس أن لديها 
تغطية أفضل، وباتفاقية أفضل مع »زين«، فهناك 

ترابط بني الشبكات، واالتفاقيات ترعى هذا 
الترابط. وحول قرار تخفيض رأسمال »زين 

السعودية«، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، إلى 
أن الشركة قائمة وكبيرة ولديها 9 ماليني عميل، 

ولها مستقبل جيد، حيث إن السوق السعودي 
سوق واعد، وأكبر سوق لالتصاالت في املنطقة، 

والسوق السعودي لديه طفرة في االتصاالت، 
وهناك إقبال كبير على خدمات البيانات 

واإلنترنت، و»زين« تثق بأن خطتها ستصل بها 
إلى بر األمان، وهي في وضع أفضل اآلن. 

وأشار إلى أن الشركة واجهت حتديني كبيرين 
أولهما ثمن الترخيص الذي دفعته بحدود 23 
مليارا، وثانيهما األطر التنظيمية التي تساعد 
على دخول مشغل ثالث كمنافس في السوق، 

مشيرا إلى أن هناك مجاال ومكانا ملشغل ثالث في 
السعودية، والشركة لها مستقبل واعد، وستصل 
إلى نقطة التعادل. وقال إن خطة إطفاء اخلسائر 

التي أعلنت مؤخرا بتخفيض رأس املال هي 
خطوة إيجابية في االجتاه السليم حملو خسائر 
الشركة وتقوية موقعها في السوق، ودعم خطة 

اإلدارة لتنفيذ ما تبقى من خطة التحول إلى 
الربحية. وأشار إلى أنه من الضروري أن تقوم 

الشركة مبحو اخلسائر باخلطة املشار إليها حتى 
ال تصل اخلسائر املتراكمة إلى 50% من رأس 

املال، وبانتظار موافقة هيئة السوق واملساهمني 
على اخلطة، وقد اضطرت الشركة إلى هذا القرار 

حتى ال تلجأ إلى قرارات قاسية، لذا فإن هذه 
اخلطة مهمة، ومجلس اإلدارة رأى ضرورة القيام 

بها حتى تبقى الشركة في وضع مالي سليم، 
وتبتعد عن خطر تراكم اخلسائر بأكثر من %50 

من رأس املال. 
وحول نتائج الربع الرابع، أشار قباني إلى أن 
الشركة تعمل بجهد لتحسني نتائجها املالية، 
وتسير بخطة مت وضعها منذ تسلمه منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة قبل أكثر من عام، 

وحققت هذه اخلطة نتائج إيجابية، وتأمل 
تسريع تلك النتائج لكن هناك حتديات ال ميكن 

جتاهلها. 

»زين السعودية«: لم نتلق من »موبايلي« أي مستندات تدعم مطالبتها 

الكويت ثالث أرخص دول العالم في سعر البنزين
رتبت وكالة »بلومبرغ« 

61 دولة حول العالم تبعا 
ألعلى وأرخص سعر 
جلالون البنزين وفقا 
ملتوسط األسعار من 

التاسع والعشرين من 
سبتمبر وحتى احلادي 

عشر من نوفمبر، معتمدة 
في ذلك على بيانات من 

مصادر متعددة وفقا 
لـ»أرقام«.

اجلدير بالذكر، أنه لم 
تتوافر بيانات عن كافة 

الدول، كما استبعدت 
القائمة الدول التي يقل 

فيها دخل الفرد اليومي 
عن 3.50 دوالرات.
واحتفظت النرويج 
بلقب الدولة األغلى 

في سعر البنزين حول 
العالم الذي بلغ 9.26 

دوالرات للجالون، حيث 
ال تقدم دعما للوقود 

ألنها تستخدم األرباح 
احملققة من بيع النفط 

في خدمات محلية مثل 
التعليم اجلامعي املجاني 
واالدخار لتحسني البنية 
التحتية.وعن الدول ذات 

األسعار األرخص للبنزين 
في العالم، كانت ڤنزويال 

األولى حيث بلغ سعر 
اجلالون بها 0.04 دوالر، 
وفي املرتبة الثانية جاءت 

السعودية، أكبر دولة 
منتجة للنفط في منظمة 

»أوپيك«، ثم تلتها الكويت 
في املرتبة الثالثة.

في الوقت الذي انتعشت فيه أسعار النفط أمس التزال العديد من الشركات النفطية العاملية تنتظر حتسن األسعار لتبدأ في تنفيذ أكبر 
مشاريعها النفطية ويبدو في الصورة عامل يتبع شركة شل العاملية في مصنع إلنتاج براميل النفط                       )رويترز( 
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لديها، خفوضات سعرية 
إلى إعفائهم من بعض رسوم 
التشغيل، فيما قام مالكون 
آخرون بإعفاء املستأجرين 
لديهم من دفع بدالت اإليجار، 
لفترات محددة، تصل إلى 6 
أشهر سنويا، إلى حني عودة 

احلركة إلى املنطقة.
وم���ا تش���هده منطقة 
الوسط التجاري لبيروت 
التي كانت األكث���ر تأثرا 
بالتباط���ؤ االقتص���ادي 
احلاصل في البالد، وحتديدا 
األكثر تأثرا بتراجع احلركة 
خصوص���ا  الس���ياحية 
السياحة العربية، تشهده 
مناطق أخرى، وان بنسب 

متفاوتة.
ومن بني هذه املناطق، 
األشرفية وڤردان وبدارو، 
حيث يق���در أن أس���عار 
اإليجارات هبطت بحوالي 
15 � 20%. وف���ي املراك���ز 
التجارية الكبرى، )املول(، 

فإن مراكز عدة بادرت إلى 
اعتماد صيغة أكثر تساهال 
إذ  مع املستأجرين لديها، 
حتولت أسعار اإليجارات 
إلى نسبة محددة من إجمالي 
املبيعات، فيتم اقتطاع هذه 

النسبة بصورة مباشرة.
امل���ال  وكان���ت وزارة 
حتفظ���ت عل���ى مطالبة 
غرفة بيروت وجبل لبنان 
مبنح املؤسسات إعفاءات 
ضريبية معينة، بحجة ان 
اإلعفاءات يجب أن تشمل 
جميع املناطق، على قاعدة 
املس���اواة الضريبية بني 
جميع اللبنانيني، ما يعني 
إم���كان حرم���ان اخلزينة 
املالية  من أحد موارده���ا 
الرئيسية، وهو األمر الذي 
ال تستطيع الدولة حتمله، 
أقله في الظروف احلالية، 
العجز  ارتف���اع  وفي ظل 
الذي تعاني منه اإليرادات 

العامة.

هي عليه هذا العام.
وأقفل���ت مؤسس���ات 
أبوابها في  جتارية ع���دة 
منطقة وسط بيروت بسبب 
عجزها ع���ن حتمل أكالف 
التش���غيل، مبا فيها كلفة 
اإليجارات وتشير الدراسة 
نفسها إلى أن 5 مطاعم فقط 
مازالت تقدم خدماتها من 
أصل 103 مطاعم كانت تعمل 

في املنطقة.
العش���رات منها  وعمد 
إلى مناطق  إلى االنتق���ال 
أخرى قريبة، مثل منطقة 
والش���وارع  »احلم���را«، 
املتفرعة منها، ومنطقة مار 
مخايل والكرنتينا شرقا، 
بسبب معقولية األسعار 

فيها نسبيا.
وعمدت »س���وليدير« 
التي متلك عشرات احملالت 
التجارية في الوسط، إلى 
اتخاذ ترتيبات محددة، مبا 
في ذلك منح املستأجرين 

بيروت ـ نادر عبداهلل

على خالف ما هو عليه 
الوضع بالنسبة إلى أسعار 
الش���قق والعق���ارات غير 
املبنية، وحتى بالنسبة إلى 
إيجارات الشقق السكنية، 
ف���إن أس���عار اإليجارات 
التجارية تس���جل املزيد 
من التراجع، في ظل تراجع 
الطلب عليها نتيجة التباطؤ 
احلاص���ل ف���ي النش���اط 

التجاري والسياحي.
وبالفعل، واستنادا إلى 
دراسات رسمية حديثة، فإن 
أسعار اإليجارات التجارية 
في منطقة وس���ط بيروت 
)س���وليدير(، هبطت مبا 
يزيد على 35% في العامني 
2013 و2014، مقارنة مع ما 
كانت عليه في العامني 2010 
و2011، متوقعة أن تتابع هذه 
األسعار تراجعها في العام 
في حال بقاء األمور على ما 

)أ.ف.پ(  فتاتان لبنانيتان تعبران من أمام رسم غرافيتي معبر عن الثروة بني األغنياء والفقراء في بيروت 

35% هبوط أسعار اإليجارات في »سوليدير«

تدخل البنك املركزي إليقافها

لبنان: تراجع الطلب على العقار التجاري لتباطؤ السياحة والتجارة

مصارف لبنانية تقترض من اخلارج بفوائد متدنية 
لتوظيفها في السندات بعائد أعلى

بيروت ـ نادر عبداهلل

وضع مص���رف لبنان 
املرك���زي ح���دا لبع���ض 
املصارف الكبرى التي تبني 
له انها حتصل على قروض 
م���ن اخل���ارج لتوظيفها 
ف���ي س���ندات اخلزين���ة 

اللبنانية.
التي  وفي املعلوم���ات 
أمكن احلصول عليها، أن 
مص���ارف لبنانية كبرى، 
إل���ى االقتراض من  تعمد 
املالية اخلارجية  األسواق 
بفوائد ال تزيد أس���عارها 
على 2%، وأحيانا بحوالي 
1%، لتوظيفها في االكتتاب 
بس���ندات اخلزين���ة التي 
تصدرها وزارة املال، بفوائد 

تزيد على 7.5%، وتقدمي هذه 
السندات كضمانة للدائن.

املعلوم���ات  وتش���ير 
إل���ى أن قيمة  املتواف���رة 
االكتتاب���ات الت���ي نفذتها 
مصارف معين���ة )3 أو 4 
ال�  مصارف( قد جتاوزت 
500 مليون دوالر، مع إمكان 
ارتفاع الرقم إلى أكثر من 
الضعف في حال إبقاء األمور 
على حالها، في خالل سنة 

على األكثر.
له���ذه األس���باب، عمد 
املص���رف املرك���زي إل���ى 
الرقم  إصدار تعميم حمل 
378، ويضع فيه ضوابط 
صارمة القتراض املصارف 
اللبناني���ة من األس���واق 
اخلارجي���ة، مث���ل حتديد 

60% حدا أقصى من قيمة 
السندات، لتقدميها كضمانة 
إلى اجلهات الضامنة، ثم 
القرض  عدم جتاوز قيمة 
ال� 50% من األموال اخلاصة 

للمصرف.
وفي اللقاء الدوري الذي 
عقده حاكم البنك املركزي 
رياض سالمة مع جمعية 
املصارف، بادر إلى إبالغها 
بضرورة التقصير بأحكام 
التعميم 378، حتت طائلة 
تغرميها ومالحقتها ماليا.

وقد برر سالمة تشدد 
مصرف لبنان في التطبيق 
مبا اعتب���ره املخاطر التي 
يرتبها الت���داول باألوراق 
اللبناني���ة ف���ي  املالي���ة 
األسواق اخلارجية، ومن 

بينه���ا احتمال تس���ييل 
هذه األوراق واس���تخدام 
حصيلتها في الضغط على 
األسواق احمللية، والدخول 
في مضاربات ضد الليرة، 
أو حت���ى ضد الس���ندات 
اللبنانية، العتبارات مالية 

أو حتى سياسية.
ويفرض املصرف املركزي 
اللبنان���ي رقابة مش���ددة 
التجارية  على املص���ارف 
خصوصا على تعامالتها 
اخلارجية، والتوظيف في 
األس���واق املالية الدولية، 
مثل وضع سقوف محددة 
للتوظي���ف ف���ي اخلارج، 
وحتدي���د الضمانات التي 
يجب عل���ى هذه املصارف 
احلصول عليها في مقابل 

القروض والتسهيالت التي 
تقدمها.

كما يضع املركزي قيودا 
صارمة على األدوات املالية 
التي يس���مح للمصارف 
بالتوظيف فيها، وضرورة 
أن تكون من فئة األوراق 
املالية املختارة التي حتمل 
تصنيعا عالي���ا من الفئة 

األولى.
وبحسب سالمة، وفق ما 
أبلغ على جمعية املصارف، 
فإن ه���ذه القيود، كان لها 
الفضل األكبر، في حماية 
لبن���ان والقطاع املصرفي 
فيه، من الهزات التي ضربت 
األس���واق املالية العاملية، 
الس���نوات  خصوصا في 

ال� 6 األخيرة.

الفاتورة النفطية تنخفض ملياري دوالر سنوياً في امليزانية.. لكن فرص العمل تقل

اللبنانيون متفائلون بهبوط النفط..
 ومتشائمون من تراجع حتويالت أهلهم باخلليج

بيروت ـ »األنباء«

خالفا للتوقعات املتفائلة بتراجع الفاتورة النفطية 
الت��ي يدفعها لبنان س��نويا، وتصل إلى أكثر من 
ملي��اري دوالر، كلفة وارداته من احملروقات على 
اختالفها، فإن ثمة توقعات مبخاطر قد يتعرض لها 
االقتصاد اللبناني نتيجة تراجع األس��عار العاملية 
للنفط، وحتديدا على مستوى حتويالت اللبنانيني 
العاملني في دول اخلليج العربي، ثم على مستوى 
فرص العمل التي قد يخسرها العاملون في هذه 

الدول.
وبحسب التقديرات التي أعدها مصرف لبنان، 
اس��تنادا إلى أرقام املؤسسات املالية الدولية، فإن 
اجمالي حتويالت اللبنانيني العاملني في دول اخلليج 
العربي، يصل إلى نحو 4.8 مليارات دوالر، ورمبا 
إلى 5.5 مليارات، إذا ما مت احتس��اب التحويالت 
النقدي��ة التي تصل من خارج القنوات املصرفية، 
ما يعني ان ه��ذه التحويالت متثل نحو 60% من 

إجمالي التحويالت.

ويقوم السيناريو الذي يعده املسؤولون املاليون 
في بي��روت على توقع تراج��ع التحويالت بفعل 
تراجع إيرادات النفط التي متثل حاليا ما ال يقل عن 
80 % من إجمالي االيرادات العامة في دول النفط، 
على أن يصار إلى حتديد نسبة هذا التراجع تبعا 
لتطورات األسعار العاملية، والسياسات املالية التي 

قد تلجأ دول اخلليج إلى اعتمادها.
أما املستوى الثاني فيتصل بفرص العمل التي 
قد يخس��رها اللبنانيون ف��ي دول اخلليج بفعل 
تراجع االنفاق الع��ام، أو حتى وقف تنفيذ بعض 

املشروعات املقررة.
وبحسب التقديرات املتوافرة، فإن نحو 600 ألف 
لبناني يعملون في دول اخلليج العربي، ويتركز 
معظمه��م في الس��عودية ثم في دول��ة اإلمارات 
العربية املتحدة، وبنس��بة أقل ف��ي كل من قطر 
والكويت والبحرين وس��لطنة عم��ان. وإذا ما مت 
اعتماد السيناريو األقل تشاؤما، فإن فرص العمل 
اجلديدة في السنتني املقبلتني ستكون محدودة جدا، 
خصوصا بالنسبة لقطاع املقاوالت والعاملني فيه. 

أما إذا ما مت اعتماد الس��يناريو األقل تفاؤال، فإن 
اللبنانيني الذين يعملون في دول املنطقة سيكونون 
معرضني، بنس��بة معتبرة خلسارة وظائفهم إلى 
خسارة عقود كان ميكن للش��ركات اللبنانية ان 

حتصل عليها.
وإلى مسألتي التحويالت وفرص العمل، فإن 
االقتصاد اللبناني قد يتأثر س��لبا بتراجع حركة 
السياح من دول اخلليج، حتى لو انعدمت املقومات 
السياسية واألمنية  إلى تراجع وتيرة االستثمارات 
العقارية التي مازالت متثل أحد أهم روافد االستثمار 

العقاري في لبنان.
وبحس��ب ما ابلغ حاكم مصرف لبنان رياض 
س��المة جمعية املصارف، فإن املصرف املركزي 
بدأ منذ أشهر مبراقبة حركة التحويالت من دول 
اخلليج، لتقدير انعكاس��اتها على النش��اط املالي 
واالقتصادي في بيروت، وضرورة متابعة مناخ 
التوظيف في منطقة اخللي��ج، لتقدير ما إذا كان 
تراجع االس��تثمارات س��يؤثر على فرص العمل 

املتاحة للبنانيني.

خاصة بعد ان اثبتت بعض 
الفترة  العمالت قوتها خالل 
املاضية كعملتي اإلسترليني 

والدوالر.
تراج���ع  ان  ويضي���ف 
مؤشرات األسواق اخلليجية 
أدى إل���ى خلق عدم ثقة لدى 
املس���تثمرين اخلليجيني في 
االستثمار في االسهم خاصة 

في الوقت الراهن. 
ويوضح ماكجوينتي ان 
ل���كل عملة إس���تراتيجيتها 

بعد االنخفاضات احلادة للبورصات اخلليجية

هروب 1.5 مليار دوالر من األسهم إلى العمالت
اخلاصة، لكن بشكل عام اجلنيه 
اإلسترليني من العمالت التي 
تتميز بالقوة، ومراقبة حركته 
تعتبر سهلة مقارنة بالعمالت 

األخرى.

محمود فاروق

رصد فرع شركة ماركتس 
كابيتال البريطانية في الكويت 
تغيي���ر واجهة نح���و 4300 
عميل لديها من االس���تثمار 
في البورصات اخلليجية في 
كل من »الكويت � السعودية 
� اإلمارات« إل���ى التداول في 
العاملية خالل  املال  أس���واق 
الشهر املاضي باستثمار يقدر 
بنحو 1.5 مليار دوالر، بحثا 
عن االس���تثمار اآلمن خاصة 
في ظل ما تش���هده أس���واق 
املال اخلليجية من تراجعات 
حادة متأثرة بتراجعات اسواق 
النفط العاملية، وحتديدا بعد 
ق���رار منظمة أوپيك بتثبيت 
اإلنتاج اليومي عند 30 مليون 

برميل.
ويقول الرئيس التنفيذي 
للشركة مايكل ماكجوينتي إن 
إقبال املستثمرين اخلليجيني 
والكويتيني على التداول في 
س���وق العمالت »الفوركس« 
جع���ل كب���ار املس���تثمرين 
إلى  اخلليجي���ني يتجه���ون 
االس���تثمار ف���ي الفوركس، 

قفزت من 12.4 إلى 18 مليار دوالر في 5 سنوات

»جويك«: 10% منوًا تراكميًا
 لالستثمارات الصناعية الغذائية

»بوبيان«: تسوية مديوينة بـ 4.3 ماليني دينار

»وربة« توافق على بيع أحد
 أصولها بـ 4.2 ماليني دينار

كش���فت »منظمة اخلليج لالستش���ارات 
الصناعية« )جويك( عن تطور عدد املصانع 
في صناعة املواد الغذائية في دول املجلس من 
1602 مصنع عام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعا 
عام 2013 مبعدل منو تراكمي بلغ 3.8%، بينما 
تطور حجم االستثمارات للفترة نفسها من 12.4 
مليار دوالر ليصل إلى 18.1 مليار دوالر مبعدل 
منو تراكمي للخمس سنوات بلغ 10%، بينما 
تطور عدد العاملني لنفس الفترة من حوالي 
149 ألف عامل ليصل إلى حوالي 196 ألف عامل 

ومبعدل منو تراكمي بلغ %7.

واعتبر األمني الع���ام للمنظمة عبدالعزيز 
بن حم���د العقيل أن صناعة امل���واد الغذائية 
في دول اخلليج حتظى باملزيد من االهتمام، 
نظرا لدوره���ا املهم في حتقيق األمن الغذائي 
اخلليج���ي، وقطاع الصناع���ات الغذائية من 
األنش���طة املهمة في الصناعة التحويلية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، وقد شكل هذا 
القطاع عام 2013 حوالي 11.8% من إجمالي مصانع 
التحويلي���ة، و4.9% من مجموع  الصناعات 
األموال املس���تثمرة، و14.2% من إجمالي عدد 

العاملني في الصناعات التحويلية.

وقع »بنك بوبيان« عقد تسوية ملديونية 
أحد عمالئه والبالغة نحو 4.3 ماليني دينار 
يتم مبوجبه سداد مبلغ نقدي للبنك والتنازل 
عن بع���ض األصول العيني���ة اململوكة من 

العميل. 

وقال البنك: إن التسوية املذكورة لن يكون 
لها تأثير جوهري على ربحية البنك أو على 
مركزه املالي، على الرغم من تأثيرها اإليجابي 
في تخفيض حجم ونسبة الديون غير املنتظمة 

من إجمالي احملفظة االئتمانية للبنك.

أعلنت ش���ركة وربة للتأمني »وربة« أن 
شركة »بارتنرز للعقارات« قد أبدت رغبتها 
في ش���راء عقار القس���يمة رقم 19 � منطقة 

شرق واململوك ل� »وربة«.
وقالت الش���ركة إنه مت انعق���اد اللجنة 
التنفيذية للشركة بتاريخ 1 ديسمبر اجلاري 

ملناقش���ة إب���داء الرغبة املقدم من ش���ركة 
»بارتنرز« للعقارات، ووافقت اللجنة على 
بيع العقار مببلغ 4.2 ماليني دينار، وأصدرت 
تعليماتها لإلدارة التنفيذية بالشركة باتخاذ 
جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ بيع العقار 

املذكور.

مثلت نسبة صناعة املشروبات 
حسب »جويك« في الصناعات الغذائية 
عام 2013 نحو 15.3% من عدد املصانع، 
و18.8% من إجمالي االس��تثمارات، 
و25.1% من إجمالي عدد العاملني.  وقد 
تطور عدد املصانع في هذا النشاط 
من 228 مصنعا عام 2009، ليصل 
إلى 285 مصنعا عام 2013، ومبعدل 
منو تراكمي 5.7%، بينما تطور حجم 
االستثمارات للفترة نفسها من 2193 
مليون دوالر ليصل إلى 3396 مليون 
دوالر مبعدل منو تراكمي للسنوات 
اخلمس بلغ 11.6%، بينما تطور عدد 
العاملني للفترة  نفس��ها من 37641 
عامال ليصل إلى 49022 عامال مبعدل 

منو تراكمي بلغ %6.8.

الطلب األكبر 
على صناعة املشروبات

حجم االستثمارات في الصناعات الغذائية بدول مجلس التعاون اخلليجي حسب النشاط الصناعي
النسبة %معدل النمو 5 سنوات20092010201120122013االستثمارات � مليون $

جتهيز وحفظ اللحوم واألسماك 
ومنتجاتها

1.1701.2831.4291.4921.603%8.2%8.9

4.6%-1.3%871728834842828جتهيز وحفظ الفواكه واخلضراوات
الزيوت والدهون احليوانية 

والنباتية
511526641641646%6.0%3.6

16.8%11.6%1.9551.9583.0332.9143.038منتجات األلبان
منتجات املطاحن واملخابز 

واملعكرونة
3.4154.0414.5184.2594.629%7.9%25.6

السكر والكاكاو والشوكوالتة 
واحللويات السكرية

629755749970922%10.1%5.1

6.4%10.8%7687961.0501.1311.160األعالف احليوانية احملضرة
املشروبات واملياه املعدنية ومياه 

القوارير
2.1932.5883.1743.3013.396%11.6%18.8

10.2%21.7%8401.0131.1541.8921.844منتجات غذائية أخرى لم تذكر
100.0%12.35213.68816.57517.44318.06610.0صناعة املنتجات الغذائية

تطور الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون اخلليجي
20092010201120122013البيان

1.6021.6061.7721.9051.857عدد املصانع
12.35213.68816.57517.44318.066حجم االستثمارات � مليون $

149.493159.613188.234196.765195.673عدد العاملني



اقتصاد
اخلميس 4 ديسمبر 2014

38
3.5% متوسط مؤشر التضخم املتوقع خالل 2015

»بيتك لألبحاث«:زيادة في أسعار املواد الغذائية.. 
ومعدالت التضخم عند %3

استمرت اسعار المالبس 
واالحذية ف���ي الهبوط ما 
أدى الى انخفاض التضخم 
بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر 
الماضي حيث زادت بنسبة 
1.6% سنويا كما في اكتوبر، 
وظل التضخم في شريحة 
المطاع���م والفن���ادق كما 
ه���و دون تغيي���ر مقارنة 
بالشهر السابق وبلغ %3.5 
مقارن���ة بنفس الفترة من 
العام الس���ابق، اما اسعار 
التعليم فقد زادت بنسبة 
6.5% سنويا كما في اكتوبر 
2014 حي���ث ظلت كما هي 
دون تغيير مقارنة بالشهر 

السابق.
المتوقع أن يرتفع  من 
مؤشر سعر المستهلك في 
الكويت بنسبة 3.0% سنويا 
في عام 2014، حيث إن بعض 
العوامل مثل أسعار األغذية 
الخفيفة والمواد األساسية 
األخرى والتي حافظت على 
انخف���اض معدل التضخم 
قد تبدأ في الزيادة. كما أن 
الزيادة ف���ي االنفاق العام 
يمكن أن تزيد من الضغط 

على التضخم عام 2014 وما 
بعد ذل���ك. وعلى اية حال 
فإن استمرار تراجع اسعار 
بع���ض الفئ���ات وخاصة 
المالب���س واالحذية يمكن 
المحافظة  أن يساعد على 
على أن تكون اية زيادات 
مهمة في األس���عار ضمن 
المعقولة. اضافة  الحدود 
الى ذلك فإن نظام اإلعانة 
المالي���ة المكثف والرقابة 
على األسعار سيساعدان 
على إبقاء األس���عار تحت 
المتوقع أن  الرقابة. ومن 
تزيد نسبة التضخم قليال 
لتصل الى 3.0% عام 2014 

 .)%2.7 :2013(
التقرير  كم���ا يتوق���ع 
حدوث بعض االرتفاع في 
التضخم بحلول عام 2015 
مع ازدياد الضغوط وبدء 
اسعار المواد الغذائية في 
التراجع ولكن يجب أن يظل 
التضخم ضمن نسبة %4-3 
خالل السنتين المقبلتين، 
حي���ث ق���د تصل نس���بة 
الى معدل %3.5  التضخم 

عام 2015.

ملحوظ، حيث كان يتراوح 
ما بين 2.2% و 2.8% خالل 
الفترة ما بين ابريل 2013 
� أغسطس 2013 وظل اعلى 
من معدل 4.0% منذ اكتوبر 
العام الماضي. بلغ وزن فئة 
المفروشات والتجهيزات 
واألدوات المنزلي���ة %11.3 
في سلة األسعار الكويتية 
اكبر  وهذه تعتب���ر ثالث 

نسبة. 
وبالمثل بلغ التضخم 
في تكلفة الخدمات السكنية 
4.4% سنويا كما في اكتوبر 
2014 حيث لم تتغير هذه 
النس���بة من���ذ س���بتمبر 

 .2014
أس���عار  زادت  وق���د 
التبغ  السجائر ومنتجات 
بش���كل بس���يط الش���هر 
السابق، حيث شهدت زيادة 
بنسبة 0.27% شهريا ما زاد 
نس���بة التضخم السنوية 
لهذا البند من بنود مؤشر 
سعر المستهلك الى %12.2 
التي  الزيادات  وذلك عقب 
طرأت على اس���عار التبغ 

خالل االشهر السابقة. 

أش���ار تقرير اصدرته 
ش���ركة »بيتك لألبحاث« 
المحدودة التابعة لمجموعة 
بي���ت التموي���ل الكويتي 
)بيتك( الى استقرار معدل 
التضخم ف���ي الكويت في 
اكتوبر 2014 عند نسبة %3.0 
مقارن���ة بنفس الفترة من 
العام السابق، وذلك بعد أن 
وصل الى 3.2% في سبتمبر 
2014، وهو أعلى مستوى 
يصله منذ ابريل 2012، وقد 
ظل مؤشر سعر المستهلك 
كما هو دون تغيير مقارنة 
الس���ابق وعند  بالش���هر 
مستوى 133.9، وقد وصل 
معدل التضخم في الكويت 
خالل السنة حتى تاريخه 
متوسط 2.9%.. وفيما يلي 

التفاصيل: 
استقر معدل التضخم 
في الكويت عند 3.0% كما 
في أكتوب���ر 2014 بعد أن 
وصل الى أعلى نس���بة له 
3.2% خالل 30 ش���هرا كما 
ف���ي س���بتمبر 2014 وهو 
اعلى مستوى له منذ ابريل 
2012. زاد معدل التضخم 
في أسعار المواد الغذائية 
خالل الشهر بنسبة %2.6 
على أساس سنوي بنسبة 
زيادة 0.1% مقارنة بالسعر 
في الشهر السابق، ويعود 
الرئيسي في هذه  السبب 
الزيادة الى االرتفاع المستمر 
في اس���عار الخضراوات 
والفواكه الطازجة والمبردة 
الى  والمجم���دة باإلضافة 
السمك والمأكوالت البحرية. 
الجدير بالذكر أن اس���عار 
المواد الغذائية والمرطبات 
تعتبر ذات نس���بة كبيرة 
18.4% في سلة مؤشر سعر 

المستهلك. 
اضاف���ة الى ذل���ك فإن 
التضخم في بند المفروشات 
واألدوات  والتجهي���زات 
المنزلي���ة قد بل���غ %5.0 
س���نويا كما في سبتمبر 
2014 ما يعني زيادة شهرية 
بمعدل 0.14% على أساس 
شهري، يذكر أن السعر في 
هذه الفئة قد زاد بش���كل 

هبوط أسعار بعض 
املواد يجعل 

مؤشرات التضخم 
ضمن احلدود 

املعقولة

2.2 مليون دينار واردات كمبوديا إلى الكويت

عبدالرحمن خالد

استقبلت مؤسسة املوانئ الكويتية صباح 
أمس وفدا من مملكة كمبوديا، وقد ترأس ذلك 
الوف���د الوزير امللحق لرئيس وزراء كمبوديا 
ونائب وزي���ر العمل والتدريب املهني عثمان 
حسن، وكان في اس���تقبال الوفد مدير إدارة 
العمليات البحرية مبؤسسة املوانئ الكويتية 
الكابنت توفيق ش���هاب، ورئيس فريق األمن 
والسالمة في الهيئة العامة للصناعة م.سعد 
ش���رار، ورئيس فريق العالق���ات العامة في 

مؤسسة املوانئ تهاني القالف.
وقد بحث الطرفان س���بل تعزيز التعاون 
فيما بني البلدي���ن من حيث تبادل املعلومات 
واخلبرات في التجارة العاملية والبينية باإلضافة 
الى كيفية عم���ل املنطقة احلرة بالكويت منذ 

انشائها وحتى اآلن.
يذك���ر ان قيمة ال���واردات الكمبودية الى 
الكويت تصل ال���ى 2.2 مليون دينار، بينما 
تصل قيمة الصادرات الكويتية الى كمبودية 

نحو 25 ألف دينار.
كما حتدث الطرفان عن العناصر االساسية 
في عمل منطقة حرة يتم من خاللها استيراد 
وتصدير البضائع، وضمان االمن والس���المة 
للعاملني واملركز املالي وتوفر جميع اخلدمات 

الالزمة للعاملني في املنشأة.
ه���ذا، باإلضافة الى اس���تعدادات الكويت 
إذ تس���عى  الس���تقبال الصناعات اخلفيفة، 
ب���أن تكون مركزا اقتصادي���ا عامليا وبالتالي 
س���تزيد الصادرات والواردات وستتم تقوية 
احلركة االقتصادية من حيث البنوك والنقل 

والفنادق.
وقد حتدث اجلانب الكمبودي عن العمالة 
املاهرة املتوافرة لديهم ومدى إمكانية االستفادة 
منها في الكويت، إذ تتميز كمبوديا بصناعة 
العطور والنس���يج والبخ���ور ودهن العود 

واملعدات الكهربائية.
وفي نهاية اللقاء قام الوفد الكمبودي بجولة 
تفقدية على الش���ركات بداخل امليناء التابع 

للمؤسسة.

)قاسم باشا( م.سعد شرار يسلم الوفد الكمبودي درعا تذكارية 

»مؤسسة املوانئ« استقبلت وفداً كمبودياً

جولة تفقدية للوفد الكمبودي
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تضاعف سرعة اإلنترنت

Ooredoo تطلق أول شبكة +4G في قطر

خدمة األلياف الضوئية، 
 ،4G وأول من أطلق شبكة
ونحن اآلن أول من أطلق 

.4G+ شبكة
ويس���هم إطالقنا لهذه 
الخدمة في وضع دولتنا 
على الخارط���ة باعتبارنا 
من أفضل الدول في مجال 
العالم،  ف���ي  االتص���االت 
وستوفر الشبكة الجديدة 
لعمالئنا في قطر أس���رع 

.»LTE وأفضل خدمة
وتبلغ أقصى س���رعة 
 Ooredoo 4 منG لش���بكة
نح���و 150 ميغابايت في 
الثانية، كما ستمكن عمالءنا 
 4G+ من مستخدمي شبكة
الجديدة من الوصول إلى 
سرعة 225 ميغابايت في 
الثانية، أي ما يقارب ضعف 
معدل سرعة 4G في بعض 

مناطق الدوحة.
أما المناطق التي تتوافر 
 4G+ فيها سرعات شبكة
فه���ي منطق���ة كورنيش 

الهوات���ف  لمس���تخدمي 
الذكية في قطر، وستوفر 
هذه الشبكة ضعف معدل 
الحالية   4G سرعة شبكة

لإلنترنت الجوال.
ومن خالل اس���تخدام 
األجهزة المتوافقة مع شبكة 
 4G 4 وترددات شبكةG+
م���ن Ooredoo قط���ر التي 
تتراوح بين 800 و2600 
ميغاهيرت���ز، س���يتمكن 
العمالء م���ن الدخول إلى 
شبكة +4G مجانا لالستفادة 
من تصفح اإلنترنت بسرعة 
عالية للبقاء على تواصل 
مع اآلخرين واالطالع على 
البريد اإللكتروني وإجراء 
مكالمات الصوت والفيديو، 

والكثير غير ذلك.
وقال وليد السيد رئيس 
 Ooredoo العملي���ات ف���ي
قطر: »يج���ب علينا دائما 
أن نكون سباقين في توفير 
احتياجات عمالئنا ودولتنا، 
ولذل���ك كن���ا أو من أطلق 

الخليج  الدوحة، وبحيرة 
الغربي، وكتارا، وس���وق 
واقف، والريان، والشحانية، 
وسيلين. وستتوافر شبكة 
4G+ ابتداء من 1 ديسمبر 
العمالء  2014. وسيتمكن 
 4G من مستخدمي شبكة
الذين يسكنون في مناطق 
تتوافر فيها خدمة +4G وال 
يمتلكون أجهزة متوافقة 
مع +4G من االستمتاع بما 

.4G توفره لهم شبكة
ولضم���ان أن يتمك���ن 
العمالء من االستفادة من 
السرعات القصوى لشبكة 
الخدمة،  4G+ منذ إطالق 
طرح���ت Ooredoo ثالثة 
أجهزة ذكية في الس���وق 
متوافقة للعمل مع ترددات 
+4G. وتتوافر األجهزة وهي 
سامس���ونغ ألفا وهواوي 
آسند ميت 7، وجهاز ماي 
� ف���اي هواوي E5786 في 
الوق���ت الحالي في مراكز 

.Ooredoo

أطلقت »Ooredoo« في 
قطر أحدث شبكة اتصاالت 
وهي شبكة+4G، وذلك في 
حفل كبير أقامته الشركة 
في المبنى الرئيس���ي في 

منطقة الدفنة.
 Ooredoo ومع إط���الق
لش���بكة +4G، أصبحت 
الشبكة األكبر واألسرع في 
قطر أكثر سرعة، األمر الذي 
يجعل قطر واحدة بين قلة 
من دول العالم، واألولى بين 
دول الخليج، التي تتوافر 
فيها أسرع خدمة إنترنت 

على اإلطالق في العالم.
وحضر الشيخ سعود 
بن ناصر آل ثاني الرئيس 
التنفيذي، Ooredoo قطر 
وولي���د الس���يد رئي���س 
 Ooredoo العملي���ات ف���ي
قط���ر وناص���ر العطي���ة 
بطل الرالي وسفير عالمة 
Ooredoo التجارية في قطر 
وعدد من كبار المسؤولين 
وموظفي���ن م���ن مختلف 
اإلدارات في الشركة حفل 
إطالق الش���بكة الجديدة، 
التي تعتبر بمنزلة الخطوة 
التالية ألسرع وأكبر شبكة 

.Ooredoo اتصاالت من
 4G+ وقد صممت شبكة
الحديث���ة لكي توفر أعلى 
سرعات لتصفح اإلنترنت 

سعود آل ثاني وناصر العطية ووليد السيد في لقطة جماعية عقب اطالق اخلدمة اجلديدة وليد السيد متحدثا

»بوبيان« يعرض فرصًا وظيفية
مبعرض الوظائف بجامعة اخلليج

3 شركات جديدة تنضم ملعرض »هوريكا«
يواص����ل معرض هوري����كا خطواته الثابتة 
لالرتقاء بقط����اع الضيافة والصناعات الغذائية 
والتجهيزات الفندقية، وينطلق املعرض، خالل 
الفترة من 19 إلى 21 يناير املقبل في قاعة بدرية 

بفندق اجلميرا.
وقد أعلنت 3 شركات جديدة عن مشاركتها في 
املعرض لتقدمي أحدث منتجاتها وأقوى عروضها 

في مثل هذا امللتقى السنوي.
وفي هذا اإلطار أعلنت شركة الرفاعي، التي 
تعد من الش����ركات الرائدة ف����ي مجال الضيافة 
عن مشاركتها في املعرض، السيما ان منتجاتها 
حتظى بجودة عالية وشهرة واسعة داخل الكويت 
وخارجها، في ظل التزامها بأعلى معايير اجلودة 

والسالمة الصحية.
كما أعلنت شركة مس����عد احملدودة التابعة 

ملجموعة البابطني عن مش����اركتها في املعرض، 
وصرح املدير العام للش����ركة هاني ياسني بأنها 
حترص على املشاركة في هذا املعرض كل عام ملا 
ميثله من أهمية كبرى تخدم أهداف الشركة في 
التطور والتوس����ع تزامنا مع احلراك الكبير في 
املش����اريع التنموية وما يتطلبه ذلك من توسع 
وتطور ومن����اء في عدد املطاعم خ����الل الفترة 

املقبلة.
وفي اإلطار ذاته، أعلنت ش����ركة »الش����علة 
اخلضراء« عن مشاركتها للمرة الثالثة على التوالي 
في »هوري����كا 2015«، وقال رئيس مجلس إدارة 
الش����ركة بشار القطان، عن مش����اركة »الشعلة 
اخلضراء« في هوريكا الكويت، إن شركة الشعلة 
اخلضراء تعتبر الوكيل احمللي ل� 14 شركة عاملية 

في مجال الغاز.

يشارك بنك بوبيان في معرض »الوظائف« 
الذي تنظمه جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
GUST ملدة يومني انطالقا من دعمه املستمر للشباب 
الكويتي مبختلف قطاعاته وفئاته، السيما أولئك 
املقبلني حديثا على سوق العمل. وتأتي مشاركة 
بنك بوبيان في املعرض الذي افتتحه األمني العام 
لبرنامج إعادة هيكل����ة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي ف����وزي املجدلي في إطار حرصه على 
املشاركة في األنشطة التي تقام بصورة دورية في 
مختلف اجلامعات اخلاصة والتي تهدف الى توفير 
فرص عمل مميزة للشباب الكويتي ودعم سوق 

العمل وإمداده بالكوادر الوطنية املتميزة.
وسيقوم موظفو املوارد البشرية في البنك من 
خالل جناح البنك بشرح جميع األمور املتعلقة 
بالتوظيف في البنك والفرص التي يتيحها للشباب 
الكويتي الباحث عن التميز في االلتحاق بالعمل 

في القطاع اخل����اص الى جانب الرد على جميع 
االستفسارات والتساؤالت املتعلقة بذلك. وسيكون 
طالب جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا على 
موعد مع العديد من األنش����طة واملفاجآت التي 
سيتميز بها جناح البنك الذي ميثل منوذجا ناجحا 
للبنوك اإلسالمية التي استطاعت ان تثبت نفسها 
في الفترة األخيرة كبنك إسالمي عصري شاب. 
ويعتبر بنك بوبيان منوذجا للقطاع اخلاص الذي 
يعنى بالكوادر الوطنية واملهتم بخلق املزيد من 
الفرص املميزة أمامها ومبا يس����اهم في حتقيق 
التنمية البشرية كما تخطط لها الدولة وتسعى 
لها. يذك����ر ان بنك بوبيان حق����ق إجنازا كبيرا 
مؤخرا بحصوله عل����ى جائزة »إحالل وتوطني 
العمالة الوطنية على مس����توى الكويت« والتي 
مينحها سنويا ألفضل مؤسسة مبجلس التعاون 

اخلليجي ممثال في مجلس وزراء العمل.

فوزي املجدلي في جناح البنك 

وليد السيد: 
»Ooredoo« أول 
من أطلقت خدمة 

األلياف الضوئية 
4G وشبكة الـ 

4G+ و

 4G+ سرعة الـ
225 ميغابايت 
في الثانية أي 

ما يقارب ضعف 
4G معدل سرعة
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»زين« تستقبل »رحلة األمل« لذوي االحتياجات اخلاصة
في تس���ليط الض���وء على 
طاق���ات ذوي االحتياجات 
الخاصة، فإنه���ا ثمنت في 
ال��وق���ت جه��وده���ا  ذات 
الحثيث���ة ف���ي مح��اوالتها 
الدائم��ة لتشجي��ع أصحاب 
االحتياجات الخاصة وحثهم 
عل���ى تخط���ي الصع��اب 

ودمجهم ف��ي المجتم���ع.
وبينت الش���ركة أن هذه 
الغالية على الجميع  الفئة 
تحظ���ى بدع���م كبي���ر من 
خالل برنامجها للمسؤولية 
االجتماعي���ة، وذل���ك ف���ي 
مبادرة منها لمس���اعدتهم 
وتمكينهم من التغلب على 
تحدياتهم، وتفعيل دورهم 
في المجتمع كأفراد فاعلين 

ومنتجين.

المجتم���ع  ف���ي  الخاص���ة 
الكويتي، وش���قت طريقها 
حاملة آمالهم وأحالمهم إلى 

العالم أجمع.
وأفادت »زين« بأن هذه 
بأياد  المبادرة تم تنظيمها 
كويتية كان شغفها دعم قضية 
ذوي االحتياجات الخاصة 
التي تهم العالم أجمع، حيث 
ان هذه الرحلة أثبتت للعالم 
أن ذوي االحتياجات الخاصة 
بإمكانهم تحقيق االنجازات 
وتجاوز الصعاب كغيرهم، 
وذلك بعد أن حققت أهدافها 
الكويت عاليا  ورفعت اسم 

في المحافل الدولية.
وإذ أعربت الش���ركة عن 
فخره���ا بتحقي���ق »رحلة 
المتمثلة  األمل« ألهدافه���ا 

أيام حطت م���ن خاللها في 
41 ميناء عبر 20 دولة حول 
العالم، وه���ي الرحلة التي 
هدفت إلى تس���ليط الضوء 
على أهمية دعم أبناء الكويت 
من ذوي االحتياجات الخاصة 
بشكل عام وذوي اإلعاقات 

الذهنية بشكل خاص. 
وبينت »زين« أن رعايتها 
ومش���اركتها في تدش���ين 
واستقبال »رحلة األمل« منذ 
بداية تس���ييرها تؤكد على 
حرصها على توفير جميع 
الدعم والمساندة  وس���ائل 
المجتمع،  لمختلف شرائح 
وخصوصا ذوي االحتياجات 
الخاصة، حيث تفخر »زين« 
بدعم هذه الرحلة التي تحمل 
رس���الة ذوي االحتياجات 

اختتمت زي���ن رعايتها 
ل� »رحل���ة األمل« بفعاليات 
حفل االس���تقبال الذي أقيم 
ف���ي »المارينا كريس���نت« 
تحت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وبحض���ور س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

المبارك.
وأوضحت الش���ركة في 
أنها شاركت  بيان صحافي 
في حفل االستقبال الخاص 
بوصول قارب »رحلة األمل« 
ممثلة في الرئيس التنفيذي 
لتنظيم االتصاالت فيصل أبل 
إلى جانب العديد من الوزراء 
والسفراء ورجاالت الدولة، 
إلى محطته األخيرة من بعد 
الرحلة التي استغرقت 210 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك أثناء استقبال أعضاء الرحلة

قارب »رحلة األمل« أثناء وصوله

الرئيس التنفيذي لتنظيم االتصاالت في »زين« فيصل أبل أثناء حفل االستقبال 

تنطلق أنشطته في 7 اجلاري بأرض املعارض

»مجموعة هاوس« تقدم خدمات
 وحلوالً عقارية جديدة في »سيتي سكيب«

عمر الق����ادري بأن املجموعة 
كذل����ك توفر حلوال س����كنية 
للشركات ورجال االعمال حيث 
اطلقت العالمة التجارية هاوس 
ليفينغ للش����قق املفروشة، 
وهي ش����قق فاخ����رة بطابع 
غربي احدث����ت نقلة نوعية 
في معايير وجودة الش����قق 
املفروشة في السوق الكويتي، 
حيث تدير الشركة مجموعة من 
املجمعات في مناطق متعددة 
وتشمل اخلدمات املقدمة خدمة 
الكونسيرج، خدمة التنظيف، 
النادي صحي، حمام سباحة 

وغرف السونا.
كم����ا أضاف الق����ادري ان 
الشركة تسعى دائما لتطوير 
سوق اخلدمات العقارية من 
تس����ويق ووساطة وذلك من 
خالل تقدمي منتجات ذات قيمة 
مضافة، ألن سوق اخلدمات 

س����وق غير منظم يفتقر الى 
اجلودة، حيث قامت الشركة 
www. مؤخرا بتطوير موقع
housebox-kw.com، وه����و 
موقع عقاري مجاني ش����امل 
متخصص في سوق االيجارات 
والتسويق والوساطة مفتوح 
للجميع الضاف����ة عقاراتهم، 
حيث يتم يوميا إدراج عشرات 
الوحدات الس����كنية ويعتبر 
من أفضل املواق����ع العقارية 
املتخصصة بسوق االيجارات 

في الكويت.
واختم القادري قوله: اننا 
نسعى من خالل مشاركتنا في 
معرض سيتي سكيب والذي 
يقام للمرة االولى في الكويت 
لتقدمي خدمات مميزة مبفهوم 
جديد يربط حتت سقف واحد 
التصميم والتسويق واخلدمات 

العقارية.

واف����رادا حل����وال متكامل����ة 
ملش����اريعهم العقارية ابتداء 
بالتصميم املعماري وانتهاء 
بتسويق عقاراتهم وتأجيرها 
ومن ثم ادارتها وذلك لتحقيق 

افضل العوائد االستثمارية.
بدوره، صرح مدير تطوير 
األعمال في مجموعة هاوس 

أكد مدير ع����ام مجموعة 
هاوس للخدمات العقارية، وهي 
شركة تابعة للشركة اخلاصة 
للتطوير العق����اري، رياض 
البغلي أن املجموعة ستشارك 
في معرض ومؤمتر س����يتي 
س����كيب الكويت املتخصص 
في مجال االستثمار والتطوير 
العقاري والذي تنطلق انشطته 
في 7 اجلاري وتس����تمر ملدة 
3 ايام عل����ى أرض املعارض 

الدولية مبنطقة مشرف.
وأض����اف البغل����ي � في 
تصريح صحافي � أن مجموعة 
هاوس للخدمات العقارية تقدم 
مجموعة متكاملة من اخلدمات 
واحللول العقارية برؤية جديدة 
تعتمد علي التميز واملعرفة 
الدقيقة حلاجات ومتطلبات 
السوق العقاري، حيث توفر 
للمطورين العقاريني شركات 

رياض البغليعمر القادري

»املعبر« تقدم فرص االستثمار في »مرسى زايد« و»فندق ورزيدنسز« في سيتي سكيب
أعلنت شركة املعبر األردن 
عن مشاركتها في معرض 

سيتي سكيب الكويت 2014 
في نسخته األولى، والذي 

سيقام في الفترة بني 7 و9 
ديسمبر على أرض مركز 

معارض الكويت الدولي في 
مشرف، إلى جانب أبرز 

الشركات العقارية الكويتية 
واإلقليمية والعاملية.

وتعتزم الشركة خالل 
مشاركتها في املعرض 

تسليط الضوء على 
مشروعيها في األردن، 
مرسى زايد في مدينة 

العقبة، أحد أكبر املشاريع 
املتعددة االستخدامات في 

املنطقة، مبا يضمه من 
فنادق ومرافق ترفيهية 

وسياحية، ومراكز جتارية 
ومرافق أعمال، ومرافق 
بحرية تتضمن واجهة 

بحرية جديدة ملدينة 
العقبة متتد على مساحة 

كيلومترين، ومراس لليخوت 
والقوارب ومرسى حديث 

للبواخر والسفن السياحية.
وستفرد الشركة في جناحها 

مساحة الستعراض فرص 
االستثمار في قرية الراحة، 

أولى املناطق السكنية في 
املشروع، بإطاللتها اخلالبة 
على ساحل البحر األحمر، 
وتنوع الوحدات السكنية 
فيها.كما ستقوم الشركة 
بتقدمي مشروعها الثاني، 
فندق ورزيدنسز سانت 

ريجيس عمان، الذي يرسي 
مفاهيم الرقي الكالسيكي 
وأسلوب احلياة العصري.

وستعرض املعبر خالل 

فعاليات سيتي سكيب الكويت 
ما يقدمه رزيدنسز سانت 

ريجيس عمان، السكن 
اخلاص األول من نوعه في 
األردن والذي يحمل عالمة 
سانت ريجيس العاملية، من 

آفاق وفرص استثمار واعدة.
وفي معرض تعليقه على 
مشاركتهم في املعرض، 
صرح الرئيس التنفيذي 

لشركة املعبر األردن، م.عماد 
الكيالني قائال: »مع سير 
عملياتنا على قدم وساق 
إلجناز مشروعينا، فإننا 

نكثف جهودنا حاليا لتقدمي 
آفاق االستثمار املتميزة فيهما 

في أسواق حيوية ومتنوعة، 
والسوق اخلليجية من 

أهمها. لذا، وجدنا في سيتي 
سكيب الكويت منصة حيوية 
نتواصل من خاللها مع رجال 

األعمال واملستثمرين الباحثني 
عن فرص متفردة الغتنامها«.
وميتد مشروع مرسى زايد 
على مساحة 3.2 ماليني متر 

مربع، ويشهد حاليا تنفيذ 
املرحلة التطويرية األولى 

منه، والتي تتضمن معلمني 
رئيسيني: قرية الراحة 

السكنية، التي تتبنى مفهوم 
املجتمع السكني اخلاص 

الذي يوفر للعائلة مختلف 
متطلباتها، ويرسي مقومات 

منط حياة ينبض حيوية. 
وتضم قرية الراحة أكثر من 

500 وحدة سكنية تتنوع بني 
أشباه الڤلل والشقق السكنية 

املميزة.أما املعلم الثاني فهو 
مسجد الشيخ زايد الذي 

افتتح للمصلني في الثالث من 
شهر 2014 بالتزامن مع وقفة 

عرفة، ويقع على الواجهة 
الشمالية من املشروع.

ويتسع املسجد لـ 2000 
مصل، ويضم في رحابه 

قاعتني رئيسيتني للصالة 
للرجال والنساء، وقاعة 

إضافية للصالة أيام األعياد 
واملناسبات ويتم استخدامها 

كدار لتحفيظ القرآن.

ويتألف فندق سانت ريجيس 
عمان من برج بارتفاع 17 
طابقا ويعكس إرث عالمة 

سانت ريجيس العاملية، 
ويضم في رحابه 260 

غرفة مبا في ذلك 86 جناحا 
منفصال.

وسيضم الفندق أيضا 4 
مطاعم وكافيها وبركة سباحة، 

ومركز لياقة وناديا صحيا 
ومواقف سيارات، ومساحات 
فائقة لالجتماعات واملناسبات.

كما يشمل الفندق سوقا 
 The جتاريا يحمل اسم

District، ميتد على مساحة 
3 طوابق من فندق سانت 

ريجيس عمان، ويضم 
مجموعة من احملال التجارية 

الراقية ألهم املاركات 
والعالمات التجارية، مبا في 

ذلك من مقاه ومطاعم.
في حني تقع الشقق السكنية 
في رزيدنسز سانت ريجيس 
عمان، البالغ عددها 79 شقة 

سكنية، ضمن برجني سكنيني 
متصلني بواجهة خارجية 

وبارتفاع 17 طابقا لكل منهما، 
ويجسدان مفهوم الرفاهية 

السيما املرافق األساسية 
والترفيهية فيهما، والتي تضم 

بركة سباحة ومركز لياقة 
وبهو استقبال مميزا، ومركزا 

لألعمال ومالعب لألطفال 
وصالة تنفيذية وسينما 

خاصة بالسكان، باإلضافة 
إلى صالة واسعة إلقامة 
االجتماعات واملناسبات، 

كما يقدم طاقم فندق سانت 
ريجيس عمان اخلدمات 

الشخصية واخلدمات 
املتخصصة عند الطلب.

مع����دالت اإلصابة، حيث حتث 
حمل����ة »كان« الرجال فوق ال� 
50 عاما إلى تبني السياس����ة 
الصحية املناس����بة عن طريق 
الورم لسرطان  حتليل دالالت 
البروس����تاتا وهي عبارة عن 
حتليل دم بس����يط للبحث عن 
داللة PSA، وال����ذي ميكن في 
حالة ارتفاعه أن يعطي مؤشرا 
الحتمال وجود هذا الورم، وفي 
حال اكتش����افه مبكرا يصبح 

العالج سهال ومضمونا.
الورع  أمان����ي  وأضاف����ت 
أن أنش����طة احلملة التوعوية 
لسرطان البروستاتا مستمرة 
حتى 25 اجلاري، حيث سينظم 
البنك محاضرة خاصة ملوظفيه 
للتعرف عل����ى أهمية أعراض 
البروستاتا  وعالمات سرطان 
وأهمي����ة الكش����ف املبكر عن 
املرض وإمكانية الشفاء منه، كما 
تتضمن احلملة تقدمي العديد من 
احملاضرات التوعوية في املراكز 
الرياضية واملؤسسات وجمعيات 
النفع العام، كما سيتم توزيع 
عدد من البوسترات والفاليرات 
التوعوية في املجمعات التجارية 
من خالل توفير موقع حلملة 

في هذا املعرض من����ذ بداياته 
األولى، مما كان له األثر الكبير 
في اكتساب املزيد من العمالء 
من خالل ما ملس����وه من جودة 

منتجاتنا وحسن اخلدمات.
وأضاف: لق����د حرصنا في 
املجموع����ة الكويتية � األملانية 
على تبني سياسة اجلودة في 
األداء عن طريق تقدمي خدمات 
مميزة للعم����الء وذلك بتوفير 
أفض����ل املهندس����ني والعمالة 
املدرب����ة ذات اخلبرة في تنفيذ 
املشاريع وبااللتزام بأعلى معايير 
اجلودة مسايرة ألحدث التقنيات 
في العصر احلديث والتزاما منا 
بتقدمي كل م����ا يرضي عمالءنا 
الكرام الذين يتسع نطاق التعامل 
معهم على مس����توى الكويت 
احلبيبة واتساع دائرة تعاملنا 
مع الوزارات واملؤسسات بالدولة، 

إضافة الى القطاع األهلي. 
ووصف قطاع مواد البناء في 
الكويت بأنه قطاع حساس مهم 
جدا للمجتمع الكويتي ويتسم 
باملنافسة القوية وتقدمي أفضل 
وأج����ود املواد الالزم����ة للبناء 
والبقاء فيه لألفضل، مشيرا الى 
ان شركته حترص على تقدمي 
أرقى وأحدث وأروع التصاميم 
باملواصفات واملعايير العاملية 
التي ترضي كل أذواق عمالئنا 
بأعل����ى درجات املنافس����ة في 
اجلودة والسعر معا، حيث تكمن 
طبيعة عملنا في متديد وتركيب 
أنظمة الغاز والتهوية املركزية في 
الڤلل السكنية واملطابخ املركزية 

تنطلق أنشطته في 8 اجلاري مبشرف

»التجاري« يرعى حملة »كان«

»الكويتية ـ األملانية« راٍع ملعرض ومهرجان 
»مستلزمات البناء«

»كان« داخ����ل املجمعات خالل 
الشهر. 

ويأت����ي اهتمام »التجاري« 
باجلان����ب الصحي والتوعوي 
انسجاما مع سياساته الراسخة 
مبس����ؤولياته  للنه����وض 
االجتماعية وواجباته اإلنسانية. 
وبه����ذه الرعاية يضيف البنك 
عالمة أخرى بارزة إلى سجله 
احلافل بالعديد من األنش����طة 
واملبادرات ف����ي رعاية القطاع 

الصحي في الكويت.

للمطاعم والفن����ادق وتركيب 
التمديدات الكهربائية ولوحات 
التوزيع الكهربائية )DB(، إضافة 
الى تركيب أجهزة التحكم املركزي 
في جميع املش����اريع التجارية 
واملطاعم والفن����ادق والبيوت 
واملوالت واملجمعات التجارية.

وعن جديده في املعرض، قال: 
نقوم بعرض أحدث التصاميم 
وأرقى املنتجات لدينا من مراوح 
الشفط األملانية املستخدمة في 
أنظمة التهوية املركزية بصفتنا 
املوزع الرسمي ألشهر املنتجات 
األملاني����ة العاملي����ة والوكي����ل 
احلصري رسميا ملصنع الفيش 
باخ األملاني املتخصص بأنظمة 
التهوي����ة املركزية في الكويت 
واخلليج والدول العربية مثل 
لبنان واألردن والعراق، وبأسعار 

منافسة وبجودة عالية.

يرع����ى البن����ك التج����اري 
الكويت����ي احلمل����ة التوعوية 
اجلماهيري����ة للكش����ف املبكر 
عن سرطان البروستاتا خالل 
الشهر اجلاري والتي تنظمها 
الوطني����ة للتوعية  احلمل����ة 
مبرض السرطان »كان«، وذلك 
تضمانا مع مرضى س����رطان 
البروس����تاتا، ودعما ملكافحته 
وأهمية التوعية للكشف املبكر 
عنه. وتأتي ه����ذه املبادرة في 
إطار التوعية الصحية للمجتمع 
عموم����ا والرج����ال خصوصا 
مبخاطر س����رطان البروستاتا 

وسبل الوقاية منه.
في هذا السياق، قالت مساعد 
املدي����ر الع����ام � إدارة اإلعالن 
والعالقات العامة � أماني الورع: 
تأتي رعاية البنك التجاري لهذه 
احلملة حول سرطان البروستاتا 
التقاري����ر الصادرة  بناء على 
بشأن هذا املرض والتي أشارت 
إلى احتالل هذا السرطان � بناء 
على آخر تقرير لسجل السرطان 
ف����ي الكوي����ت � املرك����ز األول 
بالنسبة للرجال الكويتيني، ما 
يستدعي زيادة برامج التوعية 
بهذا املرض للوصول خلفض 

أعلنت ش����ركة »املجموعة 
الكويتي����ة � األملانية« رعايتها 
ملعرض ومهرجان »مستلزمات 
البن����اء« )بيتك( ال����ذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي حتت رعاية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ياسر أبل، خالل 
الفت����رة من 8 إل����ى 13 اجلاري 
املقب����ل عل����ى أرض املعارض 
الدولية مبش����رف في الصالة 
4A، مبشاركة فاعلة من مصانع 
وشركات صناعية كويتية محلية 
وغيرها من املؤسس����ات وكالء 
وأصح����اب العالمات التجارية 
العاملي����ة املتخصصة في عالم 

البناء.
وفي هذا الصدد، صرح مدير 
عام شركة »املجموعة الكويتية 
� األملانية« م.أحمد احلس����يني 
بأن إقامة مع����رض البناء في 
الكويت عل����ى أرض املعارض 
الدولية مبشرف سيساهم بشكل 
كبير في رفع مستوى الشركات 
واملؤسس����ات املتخصصة في 
قطاع البناء، عبر التنافس الذي 
يؤدي الى تقدمي أفضل العروض 
وبالتالي ينعكس على اخلدمات 

للمستهلك.
وأش����ار إل����ى أن ش����ركة 
»املجموعة الكويتية � األملانية« 
تتمتع بخبرة أكثر من 25 عاما 
واستطاعت خالل هذه الفترة 
أن حتت����ل مكانتها ب����ني أكبر 
الشركات ولتساهم في تطوير 
وبناء وتنمية الكويت، مؤكدا 
أحمد احلسينيحرص ش����ركته على املشاركة 
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بتحية احلضور واإلدارة 
التنفيذية في شركة املطوع 
والقاضي، تالها عرض فيلم 
وثائقي عن الشركة وعن 
اإلمكان����ات املتطورة التي 
متتلكه����ا، وعن الفلس����فة 
التي تتبعه����ا وتؤمن بها، 
الس����يارات  كما مت عرض 

.GAC التي تنتجها

امكانيات كبيرة

الرئيس  بدوره، وج���ه 
التنفيذي بش���ركة املطوع 
القاضي في  والقاضي عمر 
كلمة ألقاها التحية جلميع 
العاملني بالشركة، واصفا 
إياه���م باألبطال احلقيقيني 
وأنهم االستثمار األهم في 
الشركة، وتطرق القاضي في 
التي  حديثه عن اخلطوات 
قامت بها الشركة والظروف 
الت���ي أحاط���ت باتفاقي���ة 
التعاون بني شركة املطوع 
 GAC والقاض���ي ومجموعة
MOTOR، مس���لطا الضوء 
عل���ى أن املجموع���ة تعمل 
بصفته���ا ش���ريكا ومتتلك 
إمكاني���ات كبيرة ومصانع 
إنت���اج لكبرى  وخط���وط 
العاملية  شركات السيارات 
مثل: تويوتا، ميتسوبيشي، 

هون���دا، في���ات، كرايزلر، 
وهينو.

وأوض���ح أن���ه كان من 
الس���هل على الشركة التي 
متتلك خطوط اإلنتاج هذه 
واخلب���رة الطويلة في هذا 
املجال أن تنتج س���ياراتها 
اخلاصة حيث استثمرت فيها 
جميع خبراتها مس���تعينة 
بأكبر موردي قطع السيارات 
من جميع أنحاء العالم من 
امي���ركا إلى الياب���ان، إلى 

السويد وكندا وغيرها.
القاض���ي  وع�������رض 
 GAC للمنتج���ات اخلاصة
MOTOR وه���ي: س���يارة 
الس���يدان صغيرة احلجم 
جي إيه 3، وسيارة السيدان 
املتوسطة جي إيه 5، وسيارة 
الرباعي متوس���طة  الدفع 
احلجم ج���ي إس 5، والتي 
متتع���ت بنج���اح كبير في 
سوقنا احمللي خالل األشهر 

السابقة من تقدميها.
وكش���ف القاض���ي عن 
خطوط اإلنت���اج اجلديدة 
للشركة والتي ستطرح في 
املقبل  العام  األس���واق في 
وهي: س���يارة ج���ي إي 6، 
س���يارة الس���يدان الراقية 
متوسطة احلجم، إلى جانب 
سيارة متعددة االستخدامات 
رباعية الدفع وبحجم صغير 
يتوقع له���ا أن تكون رائدة 

في فئتها.
كم���ا أك���د القاضي على 
أن اخلط���ط التي وضعتها 
الش���ركة مت���ت دراس���تها 
بالكامل وأن الشركة تسير 
بخطى واثقة لتقدمي األفضل 
كما تع���ودت دائما، وتبذل 
قصارى جهدها لتقدمي أعلى 
مستويات االهتمام بعمالئها 
الك���رام، حيث نالت جائزة 
»املوزع رقم 1« على صعيد 
رضا العمالء، بني العديد من 
منافسيها على مدار أعوام 

كثيرة.
القاضي  وخت���م عم���ر 
كلمته بتحية الوالد سليمان 
القاضي، وأكد على الدور الذي 
قام ويقوم به لدعم الشركة 
ولضمان جناحها وتنافسها 

في السوق الكويتي بقوة.
وبعد شكر احلضور، مت 
 GS5 إزاحة الغطاء عن سيارة
Turbo اجلديدة بلون جديد 
كلي���ا وهو مزيج من اللون 
البرونزي،  البني والل���ون 
حيث نالت إعجاب احلضور 
بشدة خاصة ملا تتمتع به من 
خطوط التصميم العصرية 
وجمال املقصورة الداخلية، 
الق���وة املضافة  وبالتأكيد 
التي سيوفرها هذا احملرك 

املشحون.

اجلدي���دة للتطوي���ر حتت 
ش���عار »التطوير والعمل، 
إطار شامل، تطوير خطوة 
واختراق���ات  بخط���وة، 
رئيسية«، واالستفادة من 
األسواق الرئيسية لتطوير 
املناطق التي لم يتم الوصول 

إليها بعد.

GAC أولويات

ووفق������ا للمخط�����ط 
االستراتيجي ألولويات جي 
إيه سي موتور على املستوى 
إمكانية  العاملي، فإن هناك 
كبيرة لتطوير سوق الشرق 
األوسط، حيث تعد شركة 
املطوع والقاضي أول املوزعني 
العامليني وأول شركاء جي إيه 

سي موتور.
وبدأت جي إيه سي موتور، 
باعتبارها ماركة سيارات من 
الفئة املتوس���طة والراقية، 
في احتالل مكانتها من خالل 
استخدامها للموارد العاملية 
فائقة اجلودة، وحضورها 
الدائم ف���ي مجال التطوير، 
فقامت بخل���ق املاركة وفقا 
للمعايير العاملية في مجال 
الفائقة  السالمة، واجلودة 

واألداء املتميز.
وختم يوه����ان كلمته 

عبدالرحمن خالد

بع���د دخولها الس���وق 
الكويتية منذ ما يقرب على 
العام، أطلقت شركة املطوع 
 GAC والقاضي رسميا عالمة
التجارية اجلديدة للسيارات 
في الكويت وذلك في حفل ضم 
لفيفا من كبار رجال الدولة 
إلى جانب حشد  والتجارة 
من اإلعالميني، وحضور من 
قبل ممثلي القطاعات العاملة 

في مجال السيارات.
وبع����د قيامه����م بقص 
افتتاح املعرض  ش����ريط 
اجلديد، قام كل من مؤسس 
ورئيس مجلس إدارة شركة 
املطوع والقاضي سليمان 
القاضي ونائب املدير العام 
لشركة جي إيه سي موتور 
يوان زياوه����وا والرئيس 
التنفيذي بش����ركة املطوع 
والقاض����ي عم����ر القاضي 
والقائم باألعمال بالسفارة 
الصينية في الكويت شينغ 
يولي، بالتوجه إلى منصة 
االحتفال، لتبدأ املراس����م 
بكلم����ة ل� »يوان« س����لط 
فيها الضوء على شركة جي 
ايه س����ي والعالقة الطيبة 
الت����ي جمعتهم بش����ركة 
املطوع والقاضي، موضحا 
الش����ركة مت تصنيفها  أن 
باملرتبة 366 ضمن قائمة 
الش����ركات حول  كب����رى 
العالم والت����ي تضم 500 
شركة عمالقة، وأوضح أن 
مجموعة جي ايه سي تعنى 
بأبحاث وتطوير السيارات 
وإنتاجه����ا وبيعها، إضافة 
إلى قطع غيار الس����يارات 
والتموي�������ل والتأم����ني، 
اللوجس����تية  واإلمدادات 
التجاري����ة واالس����تثمار، 
مضيف����ا انه خ����الل العام 
2013، قامت املجموعة بإنتاج 
وبيع مليون سيارة، محققة 
مبيعات قاربت ال�35 مليار 

دوالر.

سعي للتطوير

وسعيا منها لإلسراع في 
تطوير شركة جي ايه سي 
موتور، قامت املجموعة األم 
باستثمار 1.8 مليار دوالر 
بالكامل ف����ي محطة إنتاج 
الس����يارات على مستوى 
العال����م ومحطة احملركات 
ومركز األبحاث والتطوير، 
وق����د جنحت ش����ركة جي 
ايه سي حتى تاريخه في 
إطالق سلسلة من موديالت 
الس����يارات املختلفة مثل 
طرازات جي إيه 5، وجي إس 
5، وجي إيه 3، وجي إيه 3 
إس، وقد مت بيع 1700 سيارة 
2011، ثم 85000  العام  في 
سيارة في العام 2013، ومن 
املؤمل بيع 120.000 سيارة 

خالل العام 2014.
املجموع���ة  وتخط���ط 
الستثمار 6.5 ماليني دوالر 
للترويج ل� 20 طرازا ونوعا 
جديدا من السيارات خالل 
الس���نوات اخلمس املقبلة، 
مبا في ذلك السيارات التي 
تعمل بالبطاريات الكهربائية، 
ومن املؤمل أن تبلغ املبيعات 
500.000 سيارة خالل العام 
2017، وأن تصل إلى مليون 
سيارة بحلول العام 2020.

وفي يناير 2014، كشفت 
جي إيه سي موتور النقاب 
العاملية  عن استراتيجيتها 

يوان زياوهوا ملقيا كلمة املجموعةعمر القاضي متحدثا

GS5 Turbo اجلديدة 

)أسامة أبو عطية( شينغ يولي ويوان زياوهوا وسليمان القاضي وعمر القاضي حلظة قص الشريط 

من اليمني: مارك شانغ وعمر القاضي ويوان زياوهوا وأحمد أبو الهدى

سليمان القاضي متوسطا ضيوفه

أحمد أبو الهدى مدير عام املبيعات

جانب من احلضور

 ..GAC MOTOR رحلة
بدأت رسمياً في الكويت

GAC قامت 
باستثمار 1.8 مليار 

دوالر في محطة 
إنتاج السيارات 

على مستوى 
العالم

حتت مظلة »املطوع والقاضي« أول موزع للعالمة في العالم
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AFP -- British theo-
retical physicist Stephen 
Hawking has warned that 
development of artificial 
intelligence could mean 
the end of humanity.

In an interview with 
the BBC, the scientist 
said such technology 
could rapidly evolve 
and overtake mankind, 
a scenario like that en-
visaged in the “Termi-
nator” movies.

“The primitive forms 
of artificial intelligence 
we already have, have 
proved very useful. But 
I think the development 
of full artificial intelli-
gence could spell the end 
of the human race,” the 
professor said in an inter-
view aired Tuesday.

“Once humans devel-
op artificial intelligence 
it would take off on its 
own, and re-design it-
self at an ever increas-
ing rate.

“Humans, who are lim-
ited by slow biological 
evolution, couldn’t com-
pete and would be super-
seded,” said Hawking, 

After the Soviet Union 
collapsed in 1991, Kiev 
inherited a military that 
was far too large and 
complex for a poor coun-
try without any clear 
threats. By the time 
Ukraine’s leaders be-
gan reforming the mili-
tary structure, the 2008 
economic collapse had 
arrived. The global cri-
sis nearly bankrupt the 
army, according to a new 
collection of essays ti-
tled Brothers Armed: 
Military Aspects of the 
Crisis in Ukraine.

Now the question is 
whether the outnum-
bered but heavily armed 
separatists have enough 
weapons to push the 
Ukrainian army farther 
back — without sup-
port from a full-blown 
Russian invasion. If the 
answer is no, the result 
could be stalemate.

The Ukraine army is 
far larger and more ca-
pable than the separat-
ist brigades. Kiev has 
more than 41,000 com-
bat troops, with several 
thousand more enlisted 
in volunteer militias. The 
total number of pro-Rus-
sian fighters is unclear, 
but estimates range be-
tween 10,000 and 20,000 
militants.

But the Ukrainian 
army has serious struc-

who is regarded as one 
of the world’s most bril-
liant living scientists.

Hawking, who is 
wheelchair-bound as 
a result of motor neu-
rone disease and speaks 
with the aid of a voice 
synthesiser, is however 
keen to take advantage 
of modern communica-
tions technology and said 
he was one of the first 
people to be connected 

tural weaknesses that 
explain why it hasn’t 
succeeded in quashing 
the separatists.

During most of the 
post-Soviet era, the 
Ukrainian army has been 
more of a scrapyard than 
an actual army. Thou-
sands of tanks and ar-
mored vehicles, as well 
as hundreds of planes, 
sat rusting. The mili-
tary was partly financed 
through a government 
special fund, which took 
in revenues by selling 
weapons and military-
owned facilities.

By 2000, underpaid 
and poorly trained con-
scripts made up 90 per-
cent of the army’s to-

in the early days of the 
Internet.

He said the Internet 
had brought dangers as 
well as benefits, citing 
a warning from the new 
head of Britain’s electron-
ic spying agency GCHQ 
that it had become a com-
mand centre for crimi-
nals and terrorists.

“More must be done 
by the Internet compa-
nies to counter the threat, 

tal strength. Few of its 
aircraft were capable 
of flying. Most of the 
military was based in 
western Ukraine near 
the borders of the North 
Atlantic Treaty Orga-
nization — an alliance 
Kiev wanted to join, not 
fight.

This was all supposed 
to change in 2008. A 
pro-NATO government 
in Kiev embarked in 
2007 on an ambitious 
military moderniza-
tion program, devised 
in part as a response to 
the war between Rus-
sia and Georgia. Kiev’s 
defense budget was to 
increase by one-third, 
with the special fund 

but the difficulty is to do 
this without sacrificing 
freedom and privacy,” 
Hawking, 72, said.

Hawking Tuesday 
demonstrated a new soft-
ware system developed 
by Intel, which incorpo-
rates predictive text to 
allow him to write fast-
er. It will be made avail-
able online in January to 
help those with motor 
neurone disease.

While welcoming the 
improvements, the scien-
tist said he had decided 
not to change his robot-
ic-sounding voice, which 
originally came from a 
speech synthesiser de-
signed for a telephone 
directory service.

“That voice was very 
clear although slightly ro-
botic. It has become my 
trademark and I wouldn’t 
change it for a more nat-
ural voice with a Brit-
ish accent,” he told the 
BBC.

“I’m told that chil-
dren who need a com-
puter voice want one like 
mine.”

covering a larger share 
of the total.

If this plan had been 
carried out, the military 
would have become more 
professional, purchased 
modern equipment and 
moved its bases to the 
east — as a deterrent 
against a Russian in-
vasion — instead of 
looking west to con-
front NATO.

But it was the worst 
possible timing. The 
2008 global financial 
crisis swept through 
Ukraine, derailing all 
the plans. The army had 
to struggle just to pay 
its utility bills. Instead 
of increasing by one-
third, the defense bud-
get shrank by that much. 
Soldiers resorted to eat-
ing field rations because 
money ran out to pay the 
contractors who worked 
in army kitchens. Train-
ing exercises fell to the 
minimum.

The army had partial-
ly recovered from this 
blow before the fighting 
with the separatists be-
gan. There was no longer 
a draft. But the military 
was still far too large, 
with many personnel in 
redundant support roles. 
Its soldiers, sailors and 
pilots had also seen their 
skills degrade during 
the recession.

artificial intelligence ‘could 
mean end of humanity’

How Ukraine’s arsenal 
compares to the separatists’
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Giving birth better at home 
than at hospital

Japanese space explorer to 
blow crater in asteroid

AFP - Women are better giving 
birth at home or in midwife centres 
than in hospital, where doctors are 
more likely to perform interventions 
such as caesareans, according to new 
British guidance.

The official body in charge of giv-
ing health advice, the National In-
stitute for Health and Care Excel-
lence (NICE) said that women with 
straightforward pregnancies are safer 
under the care of midwives at home 
or in midwife centres.

Women who give birth in labour 
wards in hospitals -- who make up 90 
percent of all births -- are more like-
ly to undergo interventions such as 
birth by forceps and caesarians.

“It’s very difficult to explain why 

this is happening but the closer you 
are to hospital and indeed if you are 
in hospital the more likely you are to 
receive hospital care and surgical in-
terventions,” said Mark Baker, head 
of clinical practice at NICE.

Baker recommended that health 
commissioners plan towards mid-
wifery services rather than hospi-
tal care.

“Some women may prefer to have 
their baby at home or in a midwife-
led unit because they are generally 
safer,” said Susan Bewley, complex 
obstetrics professor at King’s Col-
lege London, who helped write the 
recommendations.

“That is their right and they should 
be supported in that choice.”

AP — A Japanese space explorer 
took off Wednesday on a six-year 
journey to blow a crater in a remote 
asteroid and bring back rock sam-
ples in hopes of gathering clues to 
the origin of earth.

The explorer, named Hayabu-
sa2, is expected to reach the as-
teroid in mid-2018, spend about 
18 months studying it and return 
in late 2020.

A small device will separate from 
the explorer and shoot a projectile 
to blast open a crater a few meters 
(several feet) in diameter. The ex-
plorer, which will hide behind the 
asteroid during the blast, will then 
try to collect material from inside 
the crater.

Asteroids can provide evidence 
not available on earth about the birth 
of the solar system and its evolu-
tion. JAXA, Japan’s space agency, 
said the research could help explain 
the origin of seawater and how the 
planet earth was formed.

Hayabusa2 will attempt to ex-
pand on the work of Hayabusa, a 
previous explorer that returned in 
2010 after collecting material from 
the surface of another asteroid. By 
reaching inside an asteroid this time, 
the new explorer may recover ma-
terial that is not as weathered by the 
space environment and heat.

The earlier mission was plagued 
by mechanical failures and other 
problems. JAXA hopes improve-
ments since then will make this 
trip smoother.

“The mission was completed one 
way or another, but we stumbled 
along the way,” said Akitaka Kishi 
from JAXA’s lunar and planetary 
exploration program. “To travel 
there and bring back something is 
extremely difficult.”

Hayabusa2 is a rectangular unit 
with two sets of solar panels stick-
ing out from its sides. The main unit 
measures 1 x 1.6 x 1.4 meters and 
weighs about 600 kilograms.
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الرياضية
لوريان يوقف زحف مرسيليا في »ليغ 1«

»املان« يعبر ستوك بصعوبة.. و»الريدز« قهر ليستر بسهولة

احلارس ستيف مانداندا.
وسقط نانت على ارضه 
أمام تولوز بهدف جلوردان 
فيريتو )64 من ركلة جزاء(، 
مقابل هدفني للغيني ايسياغا 
سيال )24( والدمناركي مارت 
برايثوايت )85(. ورفع تولوز 
بفوزه السادس هذا املوسم 
رصيده الى 20 نقطة، فيما 
جتمد رصيد نانت عند 24 
نقطة بعد ان مني بهزميته 

الرابعة.
واستفاق موناكو وصيف 
بطل املوسم املاضي من صدمة 
خسارته امام رين 0-2 في 
املرحلة السابقة، وفاز بـ 10 
العبني بنتيجة مماثلة على 
ضيفه لنس. وصار رصيد 

موناكو 23 نقطة.

كبيرة لباريس سان جرمان 
اللقــــب بعدما اجبر  حامل 
ضيفه مرســــيليا املتصدر 
على االكتفاء بالتعادل معه 
افتتــــاح املرحلة  فــــي   1-1
السادسة عشر من الدوري 

الفرنسي.
املــــدرب  وبــــدا فريــــق 
األرجنتيني مارسيلو بييلسا 
في طريقــــه لتحقيق فوزه 
الثالث على التوالي والثاني 
عشر هذا املوسم بعد ان تقدم 
على مضيفه في الدقيقة 32 
بهدف رائع لدمييتري باييه، 
لكن الغاني اندري اييو حرم 
السابق من نقطتني  فريقه 
ثمينتني بعدما أدرك التعادل 
لصاحب األرض في الدقيقة 
37 من ركلة جزاء تسبب بها 

20 الف متفرج، ساهم الهداف 
العاجــــي ويلفريد بوني في 
فوز سوانسي املجتهد على 
ضيفه كوينز بارك رينجرز 
العائد بدوره الى املمتاز عندما 
مرر كرة موزونة الى الكوري 
اجلنوبي سونغ يونغ كي الذي 
لم يتوان في إيداعها الشباك 
)78(. وأكــــد واين روتليدج 
هذا الفوز بالهدف الثاني من 

صاروخ بعيد املدى )83(.
وسقط كريستال باالس 
على ملعبه سلهيرست بارك 
أمام ضيفه استون ڤيال بهدف 
وحيد جاء من قذيفة البلجيكي 

كريستيان بنتيكي )32(.

فرنسا

أســــدى لوريــــان خدمة 

البيــــون 2-1 معززا موقعه 
فــــي املركز اخلامس برصيد 

24 نقطة.
وتقدم صاحــــب األرض 
عبر كريغ داوســــون )10(، 
وكان الرد قاسيا قبل نهاية 
الشوط االول بهدفني لكيفن 
نوالن )35( وجيمس تومكينز 
)48(. وعلــــى ملعبه تورف 
مــــور، فرط الوافــــد اجلديد 
بيرنلي بتقدمه في الشوط 
االول على ضيفه نيوكاسل 
بهدف جلــــورج بويد )34(، 
وأدرك الفريق الزائر التعادل 
في بداية الثاني عبر السنغالي 
الذي  بابيس دميبا سيسيه 
استفاد من متريرة الهولندي 
داريــــل يامنات )48(. وعلى 
ملعب احلرية وامام اكثر من 

متديد عقده مع الفريق، الهدف 
الثاني بعدما وصلته كرة عند 
نقطة اجلزاء تابعها مباشرة 
الشباك  بشــــكل خاطف في 
)54(. وأصيب ليستر بضربة 
قاسية متثلت بطرد مدافعه 
ويس مورغان )63(، فسهلت 

مهمة ليڤربول.
الثالث  الهــــدف  واضاف 
بواسطة جوردان هندرسون 
مــــن رحيم  اثــــر متريــــرة 
سترلينغ )84(، والفوز هو 
السادس لليڤربول الذي مني 
بعدد مماثل من الهزائم فصار 

رصيده 20 نقطة.
وعاد وست هام يونايتد 
من ملعــــب »ذي هوثورنز« 
بـ 3 نقــــاط ثمينة من فوزه 
على مضيفه وست بروميتش 

االســــباني خــــوان ماتا كفة 
أصحاب األرض من ركلة حرة 
نفذها باتقان وتركيز )59(. 
ليرفع لليونايتد رصيده الى 

25 نقطة. 
وعلى ملعب كينغ باور، 
العائد  سقط ليستر سيتي 
الى الدوري املمتاز أمام ضيفه 

ليڤربول 3-1.
ولم يســــتطع ليســــتر 
احملافظة على تقدمه بهدية من 
البلجيكي سيمون  احلارس 
مينيوليــــه )2(، واهتــــزت 
شــــباكه بعد دقائق معدودة 
اثر حصوله على ركلة حرة 
ومجهود قام بــــه آدم الالنا 

توجه بالتعادل )26(.
وفي الشوط الثاني، أضاف 
القائد ستيڤن جيرارد املرجح 

حقق مان يونايتد فوزه 
الرابع على التوالي والسابع 
هذا املوسم على حساب ضيفه 
الضعيف ستوك سيتي 1-2 
في افتتاح املرحلة الـ 14 من 
الــــدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
على ملعب اولد ترافورد، 
كان صاحب األرض ســــباقا 
الفتتــــاح التســــجيل بعدما 
رفع االسباني اندير هيريرا 
كرة عرضيــــة عالية تطاول 
لها البلجيكي مروان فاليني 
ووضعها في الشباك )21(، 
ورد الفرنسي ستيفن نزونزي 
بادراك التعادل من تسديدة 
صاروخية قوية قبيل نهاية 

الشوط األول )39(.
وفي الشوط الثاني، رجح 

)رويترز( )رويترز(صراع قوي بني فياليني وباردسلي  جيرارد حلظة تسجيله الهدف الثاني 

)أ.ف.پ( خاميس يحرز الهدف بطريقة رائعة 

هل يصدق استفتاء »اإلندبندنت«؟»املرينغي« يواصل إبداعه ويبلغ ثمن نهائي الكأس
تأهل ريــــال مدريد حامل 
اللقب الــــى ثمن نهائي كأس 
إسبانيا اثر فوزه على ضيفه 
كورنيا من الدرجة الثالثة 0-5 

في إياب دور الـ 16.
ودفع مدرب ريال مدريد 
انشــــيلوتي  اإليطالي كارلو 
الذي فــــاز فريقه ذهابا 1-4، 
بتشكيلة كاملة من االحتياطيني 
باستثناء الكولومبي خاميس 
رودريغيز. وخالفا للمجريات، 
سنحت فرصة اولى لكورنيا 
عندما عرقــــل الفارو اربيلوا 
تشــــافي بونيكيت فاحتسب 
احلكم ركلة جزاء نفذها األخير 
بنفسه عالية فوق العارضة 
)14(، ولم تتأخر العقوبة من 
جانب امللكي بعد كرة بينية 
الى رودريغيز  ايســــكو  من 
التســــلل وواجه  الذي كسر 
اينييخــــو ورفع  احلــــارس 
الكرة بهدوء من فوقه )16(. 
وجاء الهدف الثاني بسيناريو 
مشابه لألول مع تبادل لألدوار 
فارسل رودريغيز الكرة بينية 
الى ايسكو الذي رفعها ايضا 
من فوق البرتو )32(. وعلى 
الفور، سجل »املرينغي« الثالث 
بواســــطة املتألق رودريغيز 
)33(. وفي الشــــوط الثاني، 
زاد ريال مدريــــد من تكرمي 
الرابع  الهدف  ضيفه وسجل 
عبر مهاجمه هرنانديز )60(. 
وخاض خيســــي رودريغيز 

ذكرت صحيفة »اإلندبندنت« أنها تعرف 
اسم الالعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 
احلفل الذي سيقيمه االحتاد الدولي لكرة 
القدم في 12 ينايـــر املقبل الختيار أفضل 

العب في العالم.
وأكدت الصحيفـــة أن القائمة النهائية 
التي أعلنها »الفيفـــا« بالتعاون مع مجلة 

»فرانـــس فوتبول «االثنني 
املاضي شملت 3 اسماء 

البرتغالـــي  هـــم: 
نو  يســـتيا كر

و  لـــد نا و ر
واألرجنتيني 
ليونيل ميسي 
واألملانـــــي 
مانويــــــل 
نوير، لكنها 
تســـتطيع 
يــــــد  حتد
الفائز األول 

بينهم.
لـــت  قا و

الصحيفة انها 
اختـــارت عينة 

عشـــوائية مـــن 
قرائها شملت 1000 

شخص صوتوا في نافذة 
فتحت فقط ملدة 24 ســـاعة، 

حيث جاءت النتائج كاسحة ملصلحة 
العب واحد من بني الثالثة.

ووفقا للرسم التوضيحي الذي نشرته 
الصحيفة فإن رونالدو حصل على 51% من 
االصوات وحظي بتأييد 543 من بني 1075 
شـــاركوا في العملية، فيما حصل ميسي 

ونوير مجتمعني على %49.
وتبدو املنافسة على ارض الواقع اكثر 
شراسة بني ميسي هداف برشلونة التاريخي 
الـــذي اصبح أيضا هدافـــا تاريخيا لليغا 
والشامبيونزليغ وبني رونالدو جنم ريال 
مدريد األول والذي سجل وصنع 61 هدفا 

في 37 مباراة.
فيما يبدو احلل املنطقي 
للخروج مـــن احتكار 
هذا الثنائي للجائزة 
بالذهاب بها بعيدا 
إلى قفاز نوير 
حارس بايرن 
نيـــخ  ميو
توج  الذي 
مع منتخب 
بالده بطـال 
للعالم فــي 
مونديـــال 
البرازيـــل 
في الصيف 

املاضي.
ولكــــــــن 
الغريـــب فــــي 
الذي  التصويــت 
أجرتـــه صحيفـــة 
»اإلندبندنـــت« هو أن 
نوير حصل فقط على %19 

من األصوات.
ولعــب نويـــر كل دقيقــــــة في كأس 
العالم وحصـــل على الثنائيـــة مع بايرن 
ميونيـــخ ولـــم يهزم هذا املوســـم في أي 
مباراة محلية ودخل مرماه 3 أهداف فقط 

في البوندسليغا.

الذي نزل في الشوط الثاني 
بدال من األملاني سامي خضيرة، 
أول مباراة بعد 9 أشــــهر من 
الغياب بداعي اإلصابة وسجل 
الهدف اخلامس بعد متريرة 

رائعة من ايسكو )77(.
الــــدور ذاته،  وفي ذهاب 
خســــر االفيس )ثانية( امام 
ضيفه اسبانيول 0-2 سجلهما 
االوروغوياني كريســــتيان 
ســــتواني )36 و94(. وكاد 
الكويانــــو )ثالثــــة( يحقق 

مفاجــــأة كبيرة بعد ان تقدم 
على ضيفه اتلتيك بلباو، احد 
فرق املقدمة في دوري املوسم 
احلالي، بهدف لفرانســــيس 
فيريــــون )32( وظــــل كذلك 
بــــدل الضائع،  الوقت  حتى 
حيث متكــــن بورخا فيغيرا 
من إدراك التعادل )91(. وعاد 
ســــلتا فيغو من ملعب الس 
باملاس )ثانية( متخلفا 2-1 
في مباراة تقدم خاللها صاحب 
األرض بثنائية نظيفة قبل ان 

جيرارد: لن أقرر اآلن صدمة جلماهير موناكو ڤان غال: لست راضياً كارلو يثني على خيسي
رفض ستيفن جيرارد قائد ليڤربول توضيح موقفه مع الفريق، 

مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره عندما يكون مستعدا لذلك.
ستيفن جيرارد صرح لوسائل اإلعالم قائال »سأتخذ قراري 

عندما أكون مستعدا، ليس لدي شيء أقوله بشأن عقدي 
باللحظة احلالية«.

وأضاف »عندما يحدث ذلك، سأخرج وأقول ما أريد قوله، 
اجلماهير تعرفني منذ وقت طويل«.

وتابع »أعتقد أننا خالل املباريات الثالث األخيرة كنا رائعني، 
نحن بحاجة إلى مواصلة التحسن خالل املباريات املقبلة«.

وأنهى حديثه قائال: السبب الذي يدفعني لعدم اإلجابة على 
السؤال بشأن عقدي، ألن األمر ال يتعلق بي، بل يتعلق باألداء 

والثالث نقاط.

هاجم فادمي فاسيلييف املدير الرياضي ملوناكو الفرنسي 
ناديه بعد النتائج السلبية التي يحققها في الدوري املوسم 

احلالي.
فادمي فاسيلييف صرح لقناة كانال بالس قائال: »لدينا 

التشكيلة التي تؤهلنا الحتالل أحد املراكز اخلمس األولى، 
بطولة دوري األبطال هامة، ولكن بطولة الدوري الفرنسي 

أمر ضروري«.
وأضاف: »لن يكون هناك تعاقدات خالل الفترة املقبلة، 

أعرف مدى خيبة أمل اجلماهير، ولكننا لدينا احللول في 
غرفة املالبس«.

وتابع: »أنا أرى عمل ليوناردو جاردمي املدير الفني للفريق، 
إنه ميتلك الالعبني القادرين على القيام بالعمل بشكل جيد«.

أكد لويس ڤان غال مدرب مان يونايتد عدم رضاه عن أداء 
فريقه أمام ضيفه ستوك سيتي رغم فوز فريقه.

وقال الهولندي: »لم نقدم أفضل عروضنا ونلعب بطريقة 
هجومية كافية ونحافظ على وضعنا في امللعب«.

وأضاف ڤان غال: »نحن بحاجة لتسجيل املزيد من 
األهداف. ومع نزول بيتر كراوتش كنا نعرف أنهم 

سيبدأون اللعب على التمريرات الطويلة، وهو ما صعب 
األمور علينا«.

كما اعترف مدرب اليونايتد بأنه ال يتوقع مشاركة أنخيل 
دي ماريا خالل مباراة الفريق أمام ساوثمبتون يوم االثنني 
املقبل، مضيفا أنه سينتظر إلى ما ستؤول إليه األمور، فهو 

ال يعرف أبدا ما يتعلق باإلصابات املتعلقة بالركبة.

أبرز كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال مدريد طريقة تعامل 
العبيه مع كورنيا، في الوقت الذي أثنى فيه على العودة القوية 

خليسي.
وقال أنشيلوتي »كان خيسي بحالة جيدة، يحتاج االعتياد على 

اللعب، لكنه سجل وعاد بصورة جيدة، ويجب علينا التفكير 
في أنه العب ابتعد عن املالعب لنحو تسعة أشهر، وسندمجه 

شيئا فشيئا، حيث سيلعب دقائق أمام لودوغوريتس البلغاري 
في آخر جوالت دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبعد 

ذلك سنكون في حاجة إلى وقت ألن اخلروج من اصابة كهذه 
ليس سهال. وأبرز كذلك تألق الكولومبي خاميس رودريغز 
وتواضعه، قائال: »الوصول إلى الريال وإظهار مهاراتك ليس 

سهال، ونحن سعداء مبوقفه«.

يقلص سانتياغو مينا الفارق 
في الدقائق الســــبع االخيرة 
من ركلــــة جزاء. وفي املقابل 
الفصل االول  التشــــي  أنهى 
مــــن مواجهته مع بلد الوليد 
)ثانية( بالتعــــادل 0-0 في 
ملعب األخير. وتقام مباريات 

اإلياب في 17 اجلاري.

كأس إيطاليا 

بلغ التسيو املتوج باللقب 
6 مرات آخرها عام 2013، الدور 
ثمن النهائي من مسابقة كأس 
إيطاليا بفوزه الســــهل على 
ضيفه فاريــــزي من الدرجة 

الثانية 0-3.
وسجل التشيكي ستيفان 
ســــيميتش )24 خطــــأ فــــي 
مرمــــى فريقــــه( والصربي 
فيليب ديوردييفيتش )26( 
والبرازيلي فيليبي اندرسون 

)80( األهداف.
يذكر ان الفرق التي أنهت 
املوســــم املاضي من الدوري 
في املراكــــز الـ 8 األولى تبدأ 
مشــــوارها مباشرة من ثمن 
النهائي على غرار يوڤنتوس 
البطل ونابولي املتوج مبسابقة 

الكأس املوسم املاضي.
وتأهــــل ايضا الــــى ثمن 
النهائي ساســــوولو بفوزه 
على ضيفه بيسكارا )ثانية( 
بهدف سجله انطونيو فلورو 

فلوريس )57(.

»الدون« في املقدمة»النسور« حتلق عالياً في كأس ايطاليا 

خضيرة يرقد في املستشفى
نقل األملاني سامي خضيرة جنم خط وسط نادي ريال مدريد إلى أحد املستشفيات بعد 
تعرضه الصطدام عنيف في الرأس خالل مباراة فريقه أمام منافسه كورنيا في كأس 
ملك اسبانيا. وأكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي املدير الفني للريال أن خضيرة سيقضي 
بعض الوقت داخل املستشفى كإجراء احتياطي. وأضاف املدير الفني للريال: »إنه مجرد 
اصطدام، ونأمل أن يتحسن قريبا«. وتعرض الالعب األملاني لإلصابة في الشوط الثاني 
عندما حاول استخالص إحدى الكرات العالية قبل مدافع الفريق املنافس.
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الشليمي:
التكريم شهادة عرفان 

ومحبة لمؤسس اللعبة بـ »العنابي«

مبارك الخالدي

في مبادرة حملت الكثير من املعاني 
اإلنسانية والوفاء، أقام د.فهد الشليمي في 
ديوانه مبنطقة األندلس مساء أمس األول 
حفال مت من خالله تكرمي املدرب السابق 
بنادي النصر واملنتخب الوطني ومؤسس 
اللعبة بالنادي الكابنت علي عبدالهادي، 
حضر احلفل نخبة من جنوم اجليل الذهبي 
للعبة بالنادي واألزرق في مقدمتهم فرج 
مبارك وخميس عاشور ومحمد سلطان 
وم.راش����د املجدلي وإداري الفريق داود 
البزيع اخلالدي وكبير املشجعني عوض 
فهد )بويونس( ورواد الديوان الذين أثنوا 
على مبادرة الشليمي والتي اجتمع من 

خاللها رواد اللعبة في النادي.
التكرمي هو  ان  وقال د.الش���ليمي 
رس���الة وفاء ومحب���ة وتقدير للدور 
الكبي���ر الذي قام ب���ه والدنا واملربي 
الفاضل الكابنت علي عبدالهادي، وهو 
في الوقت ذاته رسالة لالعبي اجليل 
احلالي إلدراك ان االرتباط اإلنس���اني 
والروحي بني الالعبني واجلهازين الفني 
واإلداري من اهم عوامل النجاح وحتقيق 

البطوالت.
وأضاف: لقد عرف الكابنت عبدالهادي 
بخبرته ومهنيته العالية كيفية جذب 
هؤالء الش���باب نحو لعب���ة كرة اليد 
)وادخالنا الش���بكة( رغم االنتش���ار 
الواس���ع للعبة كرة القدم باعتبارها 
اللعبة الش���عبية االولى وكنا صغار 
السن في بدايات املواسم 1972 و1973 
و1974 وكان مستغربا ممارستنا للعبة 
في السكة وقبل الذهاب للمدرسة ولم 
نكن نعلم ان هذه البدايات سببا خللق 

فريق قوي في وقت قصير استطاع ان 
يزاحم فرق املقدم���ة العربي وكاظمة 

والقادسية.
وأوضح د.الش����ليمي: »إذا ما أردت 
معرفة أسباب النجاح فابحث عن اإلداري 
الذي يعمل بصمت خلف الستار وليس 
أمام الكاميرات ففريق النصر كان محظوظا 
في تلك الفترة ابان تولي احللو فرهود 
رئاس����ة النادي وتواج����د إداري اللعبة 
الناجح العم داود البزيع اخلالدي الذي 
كان مربيا مبعنى الكلمة فقد حرص على 
إحضارن����ا للنادي والعودة الى منازلنا 
وإرسالنا الى املطاعم والسينما في جو 
أسري، كما لم يقف دوره عند هذا احلد 
بل ذهب لبعض املدارس لبحث املشاكل 

اهلل ستتكرر الزيارات ألن هذه الزيارات 
أعادت إلي الروح واحلياة«. وعن ذكرياته 
في تلك األيام قال: »املشاور كان ناصع 
البياض مملوء باحلركة والبناء، في موسم 
1972 وبعد حصولي على كأس مصر مع 
الزمالك فوجئ����ت بحضور األخ العزيز 
احللو فره����ود إلى مصر وقدم لي عقدا 
على بياض ولم نختلف وقتها وبالفعل 
حضرت الى الكويت وبدأنا العمل معا على 
تأسيس اللعبة عبر تدريبات واختبارات 
مناس����بة، ومتكنا من وضع ايدينا على 
النواقص ووضع احللول لها، وكنا أسرة 
واحدة العبني ومدربني واإلداري القدير 
)بوراشد(، فكنا نتعشى مع بعض أغلب 
األيام األسبوع وعالقتنا تتعدى حدود 

التي تواجهنا فهيأ لنا الطريق لإلقبال على 
التدريبات ولعب املباريات بروح عالية 
فاإلداري الناجح هو مفتاح احلل للكثير 

من املشاكل وهكذا كان )بوراشد(«.

عبدالهادي: شعوري ال يوصف 

من جهته، قال الكابنت علي عبدالهادي: 
»حقيقة، ش����عوري ال يوصف وفرحتي 
غامرة ان أعود الى بلدي الثاني الكويت 
بعد 30 سنة من الغياب. والكويت التي 
قضيت فيها أحلى ايام عمري وعودتي 
من خ����الل ابني البار )ف����رج مبارك(«. 
وأضاف: »أتيت للزيارة والس����الم على 
األحب����ة ولم أكن أتوقع أن تس����نح لي 
الفرصة للعودة للكويت ولكن إن شاء 

الصالة وامللعب، وبالفعل اختصرنا الزمن 
فخالل سنتني جنحنا في التأهل الى دوري 
الدرجة االولى ولعبنا نهائي الكأس ضد 
العربي، ولهذه املباراة ذكرى ال تنسى، 
فقبل نهاية املباراة بدقائق وكنا متقدمني 
بهدف انطفأت أنوار الصالة بفعل فاعل، 
لتقرر جلنة املسابقات إعادة املباراة وفاز 

في حينها العربي بالكأس«. 

فرج وعاشور وسلطان والمجدلي 
وللذكريات حديث

وتن����اول الالعبون فرج وعاش����ور 
وس����لطان ذكرياتهم مع الفريق والدور 
اإليجابي للمدرب عبدالهادي في التأثير 
على مهاراتهم وإكسابهم املزيد من مهارات 
اللعبة وفنونها. ولفت فرج مبارك الى 
انه كان العبا س����ابقا ف����ي خيطان في 
مركز الباك قبل ان يلتحق بنادي النصر 
ليلعب كحارس مرمى، مشيرا الى دور 
املرحوم جاسم العيس����ى رئيس نادي 
خيطان األسبق في منحه االستغناء للعب 
في العنابي. وق����ال: »كانت البداية عبر 
دورة نظمها نادي النصر مبعرفة الكابنت 
عبدالهادي ومس����اعده مدرب احلراس 
محمود حسن، حيث حقق فريقي لقب 
الدورة ومت اختياري فورا للعب للنصر 
وملركز حراسة املرمى، حيث مت تصعيدي 
لتمثيل املنتخب مباشرة«، الفتا الى ان 
أول مباراة رسمية له كانت أمام كاظمة 
ونزل بديال ومتكن من صد ركلة جزاء، 
ث����م مثل األزرق ألكثر م����ن 12 عاما. من 
جهتهما، أشاد الالعبان عاشور وسلطان 
بقدرات ومهنية الكابنت عبدالهادي وبالدور 
الكبير لإلداري البزيع، مشيرين الى روح 

األسرة الواحدة آنذاك.

الكابنت علي عبدالهادي متوسطا الالعبني خميس عاشور وفرج مباركمعاني الوفاء والتقدير من د.الشليمي لإلداري داود البزيعد.الشليمي يقدم درعا تذكارية للكابنت عبدالهادي بحضور مبارك وعاشور

)تصوير أسامة أبوعطية( احملتفى به الكابنت علي عبدالهادي يتوسط د.فهد الشليمي وداود البزيع والعبي اجليل الذهبي للنصر 

قدامى »يد« النصر استعادوا شريط اإلجنازات 
مع الكابنت علي عبدالهادي

٭ ش��دد د.الش��ليمي على ان 
حمالت التطبيع السياس��ي تبدأ 
من الرياضة، الفتا الى دورها في 

التقريب بني الشعوب.
أبدى د.الشليمي واحلضور  ٭ 
حسرتهم على ما يشاهدونه من 
مش��اكل في الوض��ع الرياضي 

الراهن.
٭ لفت املدرب عبدالهادي الى ان 
كرة اليد تراجعت في كل الدول 
العربية وليس الكويت فقط لتراجع 

جميع األنشطة األخرى.
٭ اعتب��ر م.املجدل��ي ان جيل 
الالعبني الذي كان يشرف عليهم 
الكابنت علي عبدالهادي السبب في 
االنطالق نح��و القارة والتتويج 

بكأس آسيا.
٭ أبويون��س كبير املش��جعني 
كان جنم احلفل، مذكرا اجلميع 
الس��ابقة وقفش��اته  بأهازيجه 

الظريفة.
٭ قدم د.الشليمي درعا وهدية 
تذكارية للمحتفى به الكابنت علي 
عبدالهادي، كم��ا كرمه خميس 
عاشور وقدمت ش��هادة تقدير 

لداود البزيع.

من أجواء احلفل

البزيع وجانب من رواد الديوانية
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الفهد: التعاقد مع معلول 

األسبوع املقبل
قال رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد ان التعاقد 
الرس����مي مع مدرب األزرق نبيل معلول وطاقمه املساعد 
سيكون في األسبوع املقبل حيث سيتم توقيع العقد خالل 
مؤمتر صحافي لتقدمي املدرب لإلعالم. وأضاف الفهد في 
بيان ان معلول كان متعاونا ومتفهما لوضع االحتاد ولوضع 
الكرة الكويتية ألقصى احلدود لدرجة أذهلتنا وجعلتنا 
نضع مزيدا من النقاط اإليجابية حول هذا املدرب في سلة 
قناعاتنا التي ت����دور في مجملها حول أهمية التعاقد مع 
مدرب بخصائص فنية معينة وبعقلية ديناميكية قادرة 
على التكيف واالنس����جام مع العقلية الكويتية والوضع 
الكروي بصفة عام����ة لتكون مؤهلة وقادرة على جتاوز 
العقبات واملطبات التي كانت ومازالت تعترض عمل االحتاد 
وتعيق حتقيق أهدافه، ولذلك نحن نضع آماال كبيرة على 
املدرب نبيل معلول لألخذ بيد املنتخب الوطني وقيادته 

لتحقيق آمال وتطلعات اجلماهير الكويتية.

املطير يشيد باملطيري

»يد« الكويت لنصف نهائي »اآلسيوية«
تأهل الكويت إلى الدور قبل النهائي للبطولة اآلسيوية 
السابعة عشرة لكرة اليد املقامة حاليا في الدوحة إثر 
فوزه الكبير عل���ى مغنزيوم اإليراني 35 � 25 )17 � 9( 
ف���ي اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة نادي الس���د 
ضمن منافسات املجموعة األولى ورفع األبيض رصيده 
إلى 6 نقاط من ثالثة انتصارات متتالية وبقي اخلاسر 
على نقطتني فقط. ويلتقي الكويت مع اجليش القطري 
أحد أهم املرشحني لنيل اللقب في الساعة السابعة من 
مساء اليوم وس���يكون اللقاء حلسم صدارة املجموعة 

رغم تأهل الفريقني.

انطالق دورة »الفضول« الكروية

الشمري يؤكد استعداد الدراجات 
الهوائية لبطولة اخلليج

أش����اد عضو مجلس األمة السابق محمد براك املطير 
بالعب نادي القادسية ومنتخبنا الوطني السابق والعب 
ن����ادي النصر لكرة القدم نواف املطيري وما قدمه طوال 
مشواره الرياضي سواء مع األندية التي مثلها أو املنتخب 
الوطن����ي وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة خلدمة 
الكرة الكويتية وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه 
الى العمل اإلداري أو الفني مستفيدا من خبرته الطويلة 

في املالعب.
من جانبه، شكر املطيري محمد براك املطير على الدعم 
الذي قدمه ووجه له الدعوة حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
سيقام في الثاني عش����ر من الشهر اجلاري حتت رعاية 
رجل األعمال بدر محمد العتيبي، وذلك على هامش املباراة 
التي س����تجمع الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية 
بنظيره العربي على ملعب ستاد محمد احلمد ضمن القسم 
األول من الدوري، وفي نهاية اللقاء فقد قدم املطيري درعا 

تذكارية للمطير بهذه املناسبة.

انطلقت مساء أول من أمس منافسات دورة »الفضول« 
املفتوحة لكرة القدم على مالعب نادي الفحيحيل برعاية  
عضو مجل����س إدارة جمعية الع����دان والقصور مبارك 
الفضلي وس����ط حضور جماهيري ومش����اركة 58 فريقا 
وتستمر حتى يوم السبت املقبل الذي ستقام فيه املباراة 
النهائية بحضور عدد 
من أعضاء مجلس األمة 
واملسؤولني، وقال راعي 
البطولة مبارك الفضلي 
أن اللجن����ة املنظم����ة 
رصدت مكافأة مالية 
للفرق الفائزة باملركزين 
األول والثاني، حيث 
سيحصل الفريق األول 
على مبلغ 800 دينار 
والثان����ي عل����ى 400 
دينار، وسيكون هناك 
جوائز قيمة ألفضل 10 
العبني في الدورة وذلك 
حس����ب تقييم اللجنة املنظمة، الفتا ان املباريات يديرها 

حكام كرة قدم معتمدين.
وأش����ار إلى أن الفرق املش����اركة ال� 58 قس����مت على 
مجموعتني وس����تقام املباريات بنظ����ام خروج املغلوب 
وستكون انطالقة الدور الثاني اليوم على ان يقام الدور 
النصف نهائي مس����اء اجلمعة واملباراة النهائية وحفل 

اخلتام مساء يوم السبت املقبل. 
وتوجه الفضلي بالشكر اجلزيل جلميع اللجان العاملة 
بالدورة على جهودهم الكبيرة من أجل إجناحها بنسختها 
األولى، والشكر موصول ملجلس إدارة نادي الفحيحيل الذي 

وفر املالعب وسخر جميع اإلمكانيات النطالق الدورة.

أكد رئيس الوفد وكابنت املنتخب الوطني للدراجات 
الهوائية عبداهلل الشمري استعداد املنتخب للمشاركة 
في بطولة »طواف مجلس التعاون اخلليجي السابع« 
السيما بعد مشاركته في بطولة »طواف الشارقة الدولي 

الثالث«. 
وقال الش���مري: »بطولة ط���واف مجلس التعاون 
اخلليجي السابع« ستنطلق اجلمعة املقبل من سلطنة 
عمان ثم دولة اإلمارات ثم السعودية فالبحرين وستختتم 
يوم ال� 14 من ديس���مبر اجلاري في قطر بواقع ثماني 

مراحل للسباق ومبسافة 800 كيلومتر. 
وش���دد على أن املنتخب يطم���ح إلى حصول على 
مركز متقدم في البطولة وهو هدف ليس بسهل لوجود 
منتخبات ذات خبرة كبيرة ولكنه ايضا ليس مستحيال.  
وأش���ار إلى أنه رغبة من املنتخ���ب في زيادة خبرته 
عامليا في هذه الرياضة أنشأ »فريق مشروع الدراجات 
الكويتي« ويضم العب���ني محترفني الى جانب العبي 
منتخب الكويت بغية إكساب العبي الكويت املزيد من 

اخلبرة االحترافية. 

محمد براك املطير يتسلم درعا تذكارية من نواف املطيري

وليد أمان يتسلم درعا تذكارية

مبارك الفضلي

أمان: بطولة الطائرة العربية جنحت بكل املقاييس
أكد رئيس اللجنة العليا للبطولة العربية الـ 19 للمنتخبات 

للكرة الطائرة وليد أمان أن البطولة جنحت بكل املقاييس الفنية 
والتنظيمية والتحكيمية، وقال إن حضور املنتخبات اخلليجية 

والعربية بهذا العدد زاد من جناحها بشكل كبير، مشيرا إلى ان ما 
يعنينا في الكويت ونحن نستضيف هذا التجمع العربي الكبير 

هو توطيد العالقات األخوية بني شباب الدول العربية والتي أرسى 
دعائمها قادة هذه البلدان فاجلميع في هذه البطولة رابح وليس 

هناك خاسر.
وأضاف: كل ما أمتناه أن تتواصل استضافة البطوالت سواء 

كانت خليجية أو عربية أو آسيوية حتى نتمكن من نشر اللعبة 
للجماهير الرياضية وجلماهير الكرة الطائرة.

وتناول أمان في احلفل التكرميي الذي اقامته اللجنة املنظمة 
لرؤساء الوفود املشاركة في البطولة القيم الفنية للبطولة العربية، 

وقال إن املستوى الفني كان عاليا جلميع الفرق املشاركة، موضحا 
أن هذه املنتخبات فتحت الكرة الطائرة احلديثة، فهي متلك العبني 

يتمتعون بخبرات واسعة من خالل مشاركتهم في العديد من 
البطوالت.

وأشار إلى أن أزرق الطائرة أصبح من املنتخبات املتميزة وكان 
واضحا من خالل املباريات التي قدمها في البطولة، وحتى يستمر 
املنتخب في أدائه املتميز واحملافظة على هويته اخلاصة به يتطلب 
االستمرار في مشاركاته الداخلية واخلارجية، وعدم التوقف مثلما 

حصل في هذه البطولة التي توقفنا عن استضافتها ثالثني عاما.

مع أبناء مشرف الذين يسعون 
إلى تصحيح وضع الفريق الذي 
خسر من القادسية وتعادل مع 

الفحيحيل.
وفي املباراة الثالثة »ديربي 
الفروانية« يستضيف خيطان 
جاره التضامن في لقاء يفتقد 
التكافؤ من الناحية الفنية بني 
الفريق����ني، إذ ميتل����ك خيطان 
حظوظا أكبر من جاره التضامن 
الذي بدأت مش����اكله اإلدارية 
تطغى عل����ى نتائجه ووضعه 
الذي س����اهم في  الفني، األمر 
خلق فج����وة كبيرة مع الفرق 
املنافسة له وأدى ذلك إلى تدهور 

وضعه. 
إلى  أبناء خيطان  ويتطلع 
بس����ط نفوذهم على حس����اب 
التضامن وخطف نقاط املباراة 
الثالث لتحسني مركز الفريق.

عبر الدف����ع بعدد من الالعبني 
صغار السن إلى املواجهة لتدعيم 
خطوط الفريق وسد الثغرات 
التي يعاني منه����ا، خاصة أن 
الفريق سيدخل اللقاء وهو ال 
ميتلك أي محترف أجنبي، األمر 
الذي سيزيد من أعباء اجلهاز 
الفني في املواجه����ة املرتقبة، 
املهمة مرتكزة على  وستكون 
نواف املطي����ري وأحمد عجب 
وعلي الشمالي وآخرين، فيما 
يفتقد خدمات عبدالرحمن باني 

املوقوف.
وفي املب����اراة الثانية يحل 
اليرم����وك ضيف����ا ثقيال على 
الذي يسعى ملعاجلة  الشباب 
جراحه وتقدمي مس����توى فني 
جي����د خاص����ة بع����د تعرضه 
خلسارتني متتاليتني أمام فريقي 
خيطان والساملية، واحلال ذاته 

من األوراق الرابحة في مختلف 
خطوط الفريق الذين سيكون 
لهم دور مهم وبارز في إجناح 
الوطني محمد  امل����درب  مهمة 
الذي يعول بش����كل  دهيليس 
كبير عل����ى املهاج����م العاجي 
سعيد جمعة ومواطنه العب خط 
الوسط إبراهيما كيتا العائدين 
من اإليقاف إضافة إلى املهاجم 
األردني عدي الصيفي واملدافع 
رضوان الفاحلي، ومن الالعبني 
العنزي وفهد  احملليني حم����د 
الهاجري وغازي القهيدي ونايف 
زويد وفهد الهاجري وفهد املجمد 
وسعود ضميد وحماد العبيدلي 

وآخرين.
في املقابل يس����عى املدرب 
الوطني ظاه����ر العداوني إلى 
معاجلة األخطاء املتراكمة وحمل 
التركة الثقيل����ة إلى بر األمان 

الفري����ق، األمر الذي دفع إدارة 
»العنابي« إلى إقالة اجلهاز الفني 
بقيادة الكرواتي رادان وتعيني 
املدرب الوطني ظاهر العدواني 
واستبعاد عدد من الالعبني عن 
صفوف الفريق لعدم تقدميهم 
املس����توى الفني املتوقع منهم 
واالس����تعانة بعدد من العبي 
فريق حتت 19 س����نة ليكونوا 

ضمن تشكيلة الفريق.
ال����ذي أقص����اه  الس����املية 
القادسية من منافسات بطولة 
كأس س����مو ولي العهد يسعى 
إلى استغالل تقارب نقاط الفرق 
املتص����درة لبطول����ة لدوري، 
والدخول معه����ا عبر اقتناص 
نقاط املب����اراة الثالثة ليضمن 
بذلك بق����اءه في منطقة األمان 

على حساب النصر.
وميتلك »الس����ماوي« عددا 

أحمد السالمي

يفتتح الساملية )19 نقطة( 
الي����وم املرحلة العاش����رة من 
بطولة دوري VIVA لكرة القدم 
النصر )8  بلقاء يس����تضيفه 
نقاط( على ستاد علي صباح 
السالم، فيما يستضيف الشباب 
)6 نقاط( نظيره اليرموك )4 
نقاط(، ويستقبل خيطان )9 
نقاط( جاره التضامن )4 نقاط( 

على ستاد ناصر العصيمي.
املباراة األولى، يسعى  في 
الساملية  إلى حتقيق »النصر« 
الفوز لتعزيز موقفه  وخطف 
والدخول ضمن فرق الصدارة 
الثالثة األولى عبر جتاوزه عقبة 
النصر الذي عانى خالل الفترة 
املاضية من تدهور ملحوظ في 
مستوى العبيه وتردي نتائج 

مواجهة مهمة للسماوي أمام العنابي  )األزرق.كوم(

الساملية يبحث 
عن النصر وخيطان 
يستضيف التضامن

اليرموك الشباب

 الساعة    7:40

الساملية النصر

الثالثة الرياضية الساعة 5:25   

التضامن خيطان

 الساعة     7:40

VIVA في افتتاح اجلولة العاشرة من دوري

الساملية يبحث 
عن النصر وخيطان 
يستضيف التضامن

الساملية يبحث 
عن النصر وخيطان 
يستضيف التضامن

VIVA في افتتاح اجلولة العاشرة من دوري
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جانب من احلفل

صباح وفيروز والرحابنة يحضرون بأصوات الـ SOS في قصر األونيسكو
الفتا غناء األطفال مع الكورال 
األغنيات التراثية وامليالدية التي 
حملتنا الى عالم مليء باحملبة 
والعطاء، وذكرتنا مبعنى فرح 
العيد من خ����الل فرح األطفال 
الذين تلق����وا الهدايا في نهاية 

احلفل.
وعلى هام����ش احلفل كان 
هناك لقاء صغير مع مايسترو 
الفرقة واالس����تاذ ف����ي املعهد 
الوطن����ي العالي للموس����يقى 
الكونسرفاتوار ومدير جوقة 
قرى األطفال ال� SOS بيار سميا، 
الذي قال ان هذه السنة الثامنة 
على التوالي التي يقام فيها هذا 
احلفل والهدف هو عالج لألطفال 
الذين يعانون من بعض املشاكل 
 music therapy �����ال من خالل 
وهناك أطفال تخطوا مشاكلهم 

من اثر املوسيقى.
كما ش����دد س����ميا على ان 
غناء األطفال هذا العام للتراث 
اللبناني جاء مختلفا عن األعوام 
املاضية التي كانت حتتوي على 
لغ����ات عديدة، وهذا العام كان 
عربيا بامتياز والحظنا ان األوالد 
يتجاوبون م����ع هذه األغنيات 
ألنه����ا حتمل معان����ي، وهكذا 
يتعود األطف����ال ومنذ الصغر 
على االس����تماع الى املوسيقى 
اجليدة على عك����س ما يقدمه 
اإلعالم واإلنترنت ليتثقفوا فنيا. 
حفل ال� SOS بأطفاله كان حفال 
مميزا أثبتوا لنا من خالله ان 
الفرح هو العطاء الذي ال يقدر 
بثمن، بأغنية واحدة نفرح قلوب 
كثيرة لذلك قرر األطفال »انو 

سوا منغني للحياة«.

حلن����ا وأغني����ات م����ن تراثنا 
اللبناني ليحضر عمالقة لبنان 

على املسرح وإن غابوا.
الشحرورة صباح، فيروز، 
زي����اد الرحبان����ي، غن����ى لهم 
الك����ورال، بداي����ة حتية لروح 
الصبوحة بأغنية عالبس����اطة 
البساطة، احلالة تعبانة، بلغي 
كل مواعي����دي، زقفة زقفة، آه 
النحل،  على هاأليام، طري����ق 
شافتني وصارت تضحكلي، يا 
حلوة شعرك داري، بكرا بيبرم 
دوالبك، روح زورن ببينت، يا 
رعاة خبرونا، قلبي مهيا مغارة، 

.we wish youليلة عيد و
أغني����ات لبناني����ة منوعة 
الترنيم����ات امليالدية  وأجمل 
تفاعل معها اجلمهور واألطفال 
احلاضرون بشكل الفت، وكان 

بيروت � وكاالت: سوا منغني 
للحياة، عن����وان اختصرت به 
جمعية SOS رسيتالها الغنائي 
الذي قدمه أطفال املؤسسة الذين 
تألف����وا من حوال����ي 100 فتى 
وفتاة اصطفوا على خش����بة 
مس����رح االونيس����كو، وذلك 
بدعوة من ش����ركة ألفا وقرى 
األطف����ال SOS ضم����ن برنامج 
املس����ؤولية املجتمعي����ة »ألفا 
من أجل احلي����اة«. بني براءة 
األطفال وحرفية املوس����يقيني 
امتزج صوتهم املالئكي بصوت 
النوتات املوس����يقية ليشكلوا 

يغنون إبداعات صباح وفيروز والرحبانية

الرجل أثناء ممارسته اليوغا

الفندق احملمول

أول فندق »محمول« في العالم رجل ميارس اليوغا على دراجته النارية
ينتقل حيث يريد الزبون!

احلشرات أحدث طريقة لتنظيف شوارع املدينة
واشنطن � فرانس برس: ذكرت دراسة 
علمية، نشرت في مجلة »غلوبال تشاينج 
بيولوج����ي« اإللكتروني����ة أن احلش����رات 
تساهم بدور كبير في التخلص من أطنان 
النفايات البش����رية في الشوارع واحلدائق 

في مانهاتن.
في هذا السياق، قالت الباحثة في جامعة 
كالفورنيا واملشرفة على هذه الدراسة ألسا 
يونغشتاد: نقدر أن احلشرات في املنطقة 
بني برودواي ووول ستريت تقتات على أكثر 
من 950 كيلوغراما من األطعمة امللقاة في 
القمامة، أي ما يعادل 60 ألف سندويش من 
الهوت دوغ، مشيرة إلى أن هذا األمر يظهر 
أن هذه احلشرات »تقدم لنا خدمة كبيرة، 

إذ إنها تزيل نفاياتنا بشكل فعال«.
وجرت أعمال هذه الدراسة على احلشرات 
التي تعيش في املدن إبان إعصار »ساندي« 

الذي ضرب نيويورك آخر عام 2012.
وتوسع نطاق الدراسة، في ربيع عام 2013، 
في مسعى لتحديد ما إن كانت الفيضانات 
الناجم����ة عن اإلعصار أثرت على س����لوك 

احلشرات في مانهاتن.
امللقاة في  ولقياس كمي����ات األطعم����ة 
النفايات التي تقتات عليها هذه احلشرات، 
الس����يما النمل والعناك����ب والعث والدود، 

ووضع الباحثون مواد غذائية من التي تلقى 
بقاياها في النفايات أكثر من غيرها، كرقائق 
البطاطس والبسكويت واخلبز والهوت دوغ، 

في طرقات عدة وحدائق من املدينة.
كما وضعوا أطعم����ة في علب بحيث ال 
تصلها إال احلش����رات، وكميات أخرى في 
الهواء الطلق، بحيث ميك����ن أن تأكلها أي 

حيوانات أخرى.
وتفح����ص الباحثون، بعد 24 س����اعة، 
األطعمة التي تركوها، والحظوا أن اإلعصار 
لم يكن له أي تأثير على نشاط احلشرات 
في التهام النفايات م����ن األطعمة، غير أن 
املفاجأة كانت حني الحظوا أن احلش����رات 
في الشارع أكثر التهاما للبقايا من األطعمة 
من تلك التي تعي����ش في احلدائق مبرتني 

إلى ثالث مرات.
وعلى ضوء ذلك، اعتبرت ألسا أن »هذا 
يفسر أن احلشرات التي تعيش على األرصفة 
هي غالبا من النمل، وهي األكثر فاعلية في 
التهام نفايات األطعمة في البيئة املدنية«.

وتبني للعلماء أن حيوانات أخرى، مثل 
الفئ����ران واحلمام، تلتهم مخلفات البش����ر 
من الطعام، الس����يما الوجبات الس����ريعة، 
ويتنافسون على البقايا، أما ما يلتهمه النمل 

فيذهب من طريق الفئران.

وكاالت: خرج غوغولتو الش���يرام البالغ 
40 عاما، عن النم���ط التقليدي املتوارث عن 
رياضة اليوغا، ونقلها إلى مستويات أخرى 
لم تكن معروف���ة من قبل، من خالل أوضاع 
معقدة على دراجته النارية بشكل يومي عند 

الصباح.
وقال الشيرام وهو معلم متمرس في اليوغا 
»أجازف بحياتي يوميا من خالل أداء حركات 
اليوم من على ظهر الدراجة النارية املتحركة 
بس���رعة 40 كم، وحتى اآلن لم أتعرض ألي 
حوادث خطيرة، وأحيانا أشعر باخلوف عند 
أداء احلركات املثيرة، إال أن ذلك يجعلني أشعر 

بالسعادة أيضا.
وأضاف الشيرام »ميكنني أداء العديد من 
وضعيات اليوغا على الدراجة، س���واء كان 
ذلك من وضعيات اجلل���وس أو الوقوف أو 
االستلقاء، كما ميكنني أداء هذه احلركات مع 

وجود راكب آخر على الدراجة«.
وأوضح الشيرام أنه شاهد مجموعة من 
املغامرين يؤدون حركات خطيرة على شاشة 
التلفزي���ون، وفك���ر أن بإمكانه هو أيضا أن 
يطور مهارة معينة يبرع من خاللها، لذلك بدأ 
مبمارسة اليوغا من على ظهر دراجته، وحتول 

إلى بطل محلي مشهور في بلدته.
السويد  وكاالت: ابتكرت شركة سويدية 
فندق���ا متنقال، إذ تؤمن حتت الطلب غرفة، 
حتتوي على جميع وسائل الراحة املوجودة 

في الفنادق التقليدية.
فالغرف���ة تضم س���ريرا كبيرا يتس���ع 
لشخصني، وأريكة، وحماما، وشرفة، إضافة 
إلى التيار الكهربائي، وفقا ما ذكرت صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
وتقوم سلسلة فنادق »سكاندك« السويدية 
بنشر هذه الغرف املتنقلة، في العديد من أنحاء 
البالد بناء على طلب الزبائن، بسبب اإلقبال 
الكبير عليها من قبل املواطنني والسياح، غير 
أن املشكلة تكمن في القوانني التي متنع وضع 

تلك املستوعبات في بعض املواقع.
ونقلت الصحيفة عن أحد مديري الشركة 
قوله إن أغرب طلب تلقته الشركة من سجني، 
إذ أراد غرفة محمولة داخل السجن، غير أن 

طلبه مت رفضه بشكل قاطع.
كما تؤمن »سكاندك« لرواد غرفتها املتنقلة 
طعام الفطور طوال فترة إقامتهم، فضال عن 
تأمني حراس ملنع املتطفلني والسارقني من 

االستيالء على حاجياتهم.
وتبلغ كلفة الليل���ة الواحدة في الفندق 
احملم���ول نحو 220 جنيها إس���ترلينيا، ما 
يضعه في فئة الفنادق املتوسطة واملرتفعة 

التكلفة في السويد.

بول ووكر

والد بول ووكر في ذكرى 
وفاته يكشف معلومة 

جديدة عن يوم احلادث
واشنطن � وكاالت: عام مر على وفاة النجم 
العاملي بول ووكر، وقد حتدث بعض أقاربه عن 

غيابه واحلزن الذي يشعرون به.
وال���د بول ووكر حتدث لعدد من وس���ائل 
اإلعالم العاملية عن ابن���ه بكلمات مؤثرة قال 
فيها »أش���عر بوجوده حولي كل يوم وأفتقد 
كثيرا احلديث مع���ه، كذلك أقاربه وأصدقاؤه 
يشعرون بنفس اإلحساس، حيث كان يطمئن 

عليهم باستمرار«.
وأشار الى أن ووكر كان يستثمر جهده في 
تقدمي الكثير من األعمال اخليرية، ومساعدة 
احملتاج���ني والي���وم الذي وقع في���ه احلادث 
كان ف���ي احلقيقة متوجها إلى إحدى احلفالت 

اخليرية.
وأض���اف والد ووكر ملوق���ع »أس ويكلي« 
ان بول ووكر كان يش���ع »حب« وهذه شهادة 
اعترف بها كل من حوله، وسيتوجه بصحبة 
محبيه لزيارة قبره في ذكراه وهذا قد يشعره 

بأنه مازال قريبا منهم.

اليابان تطلق املركبة 
»هايابوسا ـ 2« للفضاء

طوكيو � أ.ف.پ: انطلقت امس املركبة اليابانية 
غير املأهولة »هايابوسا � 2« الى الفضاء بواسطة 
الصاروخ »اتش � 2 ايه« في مهمة ينبغي ان تبلغ 
فيها كويكبا بدائيا في العام 2018 لدراسة سطحه 
وجم����ع معلومات فريدة من نوعها تفيد في فهم 

نشأة املجموعة الشمسية.
ونف����ذت العملية كما كان مق����ررا من قاعدة 
تانيغاشيما في جنوب البالد في طقس مقبول بعد 

تأجيل متكرر بسبب سوء االحوال اجلوية.
وقالت الوكالة بعد دقائق على انطالق املركبة 

ان »االمور جتري وفق ما هو مرسوم«.
وبعد 47 دقيقة على االقالع، انفصلت املركبة 

عن الصاروخ واستقرت في مدار االرض.
وستبدأ املركبة رحلتها الى الكويكب »1999 
جاي يو 3« ش����به الكروي ال����ذي ال يزيد قطره 
عن كيلومتر واح����د، ومن املرتقب ان تبلغه في 

منتصف العام 2018.
والهدف من هذه املهمة جمع عينات من الغبار 
من حتت سطح الكويكب الصخري الذي يحتوي 
على الكربون واملياه، في اطار سعي العلماء الى 
حتدي����د املواد التي كانت موجودة لدى نش����وء 

النظام الشمسي.
وبحسب خطة املهمة، ينبغي ان تعود املركبة 

الى االرض في العام 2020.
وسبق ان ارسلت اليابان مركبة غير مأهولة 
اطلقت عليها اسم »هايابوسا � 1« الى كويكب يدعى 
»ايتوكاوا«، لكن »هايابوسا � 2« اكثر تطورا، وقد 

استفاد مصمموها من اخطاء االولى لتجنبها.
كم����ا ان الكويك����ب »1999 جاي ي����و 3« اكبر 
مبرتني، ويحتوي على مواد عضوية ذات طبيعة 

مختلفة.
وبحس����ب الوكال����ة اليابانية، ف����إن املركبة 
»هايابوس����ا � 2« حني تصل الى جوار الكويكب 
»1999 جاي يو 3«، ستجري مسحا لسطحه بواسطة 

اجهزة استشعار عن بعد.

قصة الببغاء

»قصة الببغاء« آخر تقاليع تسريحات الشعر

القاهرة � وكاالت: تعتبر تسريحة »الببغاء« 
أحدث وأغ����رب التقاليع اخلاصة بتصفيفات 
الش����عر، فبمجرد استخدام بعض التفاصيل 
البسيطة ورابطات الشعر ذات األلوان الزاهية، 
أصبح من املمكن محاكاة طائر الببغاء واحلصول 

على تسريحة مميزة وغير تقليدية.
تقول مايا بهاء خبيرة التجميل والعناية 
بالشعر: بخطوات بسيطة وإمكانيات محدودة 
أصبح بإمكاننا التمتع بتس����ريحات ش����عر 
مميزة وملفتة لالنتباه مثل تس����ريحة شعر 
الببغاء، التي تناس����ب أجواء الش����تاء، ألنها 

متيل للبس����اطة والرقة لتتناغم مع املالبس 
الشتوية األنيقة.

وأضافت بهاء أنه ميكن اس����تخدام »النب« 
أو رابطة الشعر اإلسفنجية التي تضخم من 
تسريحة الكعكة، ورفع الشعر »ذيل حصان« 
على حس����ب االرتفاع املطلوب، ثم نضع النب 
ونصفف الش����عر من حول����ه، ونضع بعض 
اإلكسسوارات البسيطة مثل الزرائر السوداء 
حملاكاة العيون، وفي الوسط زرا أحمر، وميكن 
وض����ع رابطات الش����عر اليابانية على هيئة 

عمودان لتحاكي الشجر.
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»التربية« توقـف العمل بـ »الوزن النسـبي« 
وتكليف اللجنة التعليمية بدراسته.

األمم املتحدة تصوت على قرار عربي يطالب إسرائيل 
بالتخلي عن السالح النووي.

٭ السؤال: ليش اعتمدوه؟!

السايرزم
صالح الساير 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

نشر الصحافي املصري علي إبراهيم مقاال في صحيفة 
»الشرق األوسط« يقارن فيه بني دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وليبيا، كدولتني نفطيتني، األولى تشكل احتادها عام 
1971 وحتولت الثانية إلى جمهورية عام 1969 ويشير الكاتب 
إلى أن الدولتني يجمعهما النفط وتفرق بينهما التنمية، ذلك 
أن حال التنمية واالستقرار في االمارات ال تشبه الفوضى 

في ليبيا.

>>>

بالطبع ال أحد يتمنى لليبيا حالة التدهور األمني 
واالقتصادي واالجتماعي التي تعيشها منذ الثورة، فكل 

محب لليبيا وأهلها يأمل خروج الليبيني من ورطتهم 
الراهنة، غير أن الكاتب يورد املقارنة بغرض اصطياد العبر، 

فليس النفط وحده الذي تسبب بازدهار دولة االمارات 
بل احلكم الرشيد الصالح، فالنفط لم مينع ليبيا من هدر 
ثرواتها على سفه القذافي ومغامراته، والتحول إلى مركز 

لتصدير الذعر في املنطقة والعالم.

>>>

يشير الزميل إبراهيم إلى مميزات في ليبيا ال تتوافر 
لإلمارات، فاألراضي الليبية قريبة من األسواق املستهلكة 

للنفط في اوروبا وكلفة االنتاج في بعض حقولها منخفضة 
جدا ورغم ذلك فانها في عهد القذافي أو في فوضاها احلالية 

لم تشكل سوقا جاذبة لالستثمار، بل هي دولة منبوذة 
خارجة عن القانون يخشى الناس السفر إليها، بعكس 

اإلمارات التي تستقطب املستثمرين والسائحني من كل 
أصقاع األرض.

>>>

االزدهار اإلماراتي، وهلل احلمد، يتكرر في مختلف دول 
مجلس التعاون اخلليجي والسبب ليس النفط بل احلكمة 

املتوارثة في بيوت احلكم، أما األمر الغريب الذي ينبغي 
اإلشارة إليه فهو ان االزدهار اخلليجي استمر في النمو 

والتقدم سنوات مديدة كان فيها أغلب العرب )وبعضهم لم 
يزل( يتوهمون بأنهم دول تقدمية ودول اخلليج .. رجعية! 

بحبك يا رجعية

٭ ومنذ متـى العرب أصحاب قـرار في هذا 
املجال؟!
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مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

البقاء هلل

علي ناصر يعقوب المعيلي - 34 عاما - الرجال: القادسية - ق9 
- ش96 - م25 - ت: 99614524، النساء: ضاحية عبداهلل 
السالم - ق8 - الشارع االول - ج11 - م8 - ت: 90901611.

خالد حسن حمود المهيات العتيبي - 47 عاما - الرجال: 
الفحيحيل - ق3 - ش102 - ديوان املهيات - ت: 

66988896، النساء: الفحيحيل - ق3 - ش6 - م120 - ت: 
.66608082

طليعة محمد سعيد، ارملة عزيز سليمان عنبر - 82 عاما - 
الرجال: صباح السالم - ق7 - ش االول - ج14 - م15ـ  ت: 

55435373 ، النساء: الظهر - ق2 - ش االول - م 47. 
سعود ضويحي المحيسني العنزي - 89 عاما - الرجال والنساء: 

اجلهراء - النسيم ـ ق1 - ش2 - م19 ـ امام قسائم النسيم 
- ت: 50511332 - 50177789.

عائده محمد زنبوعه - 55 عاما - الرجال: الصليبية - ق1 - 
ش6 - م16 - ت: 99802120- 60614004، النساء: الصليبية 

- ق5 - ش26 - م13 - ت: 96931980 - 99629930.
علي مجبل ادويهيس العازمي - 82 عاما - الرجال: الصباحية 

- ق2 - ش3 - م349 - ت: 55464666، النساء: الصباحية 
- ق2 - ش3 - م347 - ت: 66663567.

محمد خالد احمد الجسمي - 28 عاما - الرجال: اليرموك - 
ق3 - الشارع الثاني - ج14 - م1 ـ ديوان اجلسمي ـ ت: 

66977714 - 60779944، النساء: اليرموك - ق3 - الشارع 
الثاني - ج14 - م7 - ت: 25333262 - الدفن التاسعة 

صباحا.
بدر نجم بدر المطرود - 17 عاما - الرجال: الدعية - حسينية 

بوحمد - ت: 97931123، النساء: املنصورية - خلف 
حسينية االوحد - ت: 65555015.

شريفة رمضان قاسم حسين، ارملة تقي عبداهلل هاشم - 76 عاما 
- الرجال: احلسينية االشكنانية - ميدان حولي - مقابل 

نقابة العمال - ت: 66828277، النساء: الدسمة - ق6 - ش 
االنباري - م11 - حسينية االمام املرتضى - العزاء اول يوم 

اجلمعة - ت: 99735258 - الدفن بعد صالة العصر.
اديب محمد عمر السري - 64 عاما - الرجال: الشويخ - ديوان 
القناعات ـ ت: 25333215، النساء - اجلابرية - ق8 - ش1 - 

م30 - الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

اوباما

أوباما: ندرس رصد 6 مليارات 
دوالر للتصدي إليبوال

واشنطن ـ أ.ف.پ: دعا الرئيس االميركي باراك أوباما 
الكونغرس الثالثاء الى رصد نحو 6 مليارات دوالر ملكافحة 

وباء إيبوال في غرب افريقيا والتعامل مع خطره في الواليات 
املتحدة.

وقال اوباما خالل زيارته مقر معاهد الصحة األميركية في 
ضاحية بيتيسدا القريبة من واشنطن »لن نستطيع التغلب 

على ايبوال من دون متويل اضافي«.
وأضاف »اذا كنا نريد أن تستمر بلدان أخرى في التعبئة 

فعلينا ان نكون دائما في الطليعة«، مذكرا أن نحو 3 آالف 
اميركي من مدنيني وعسكريني ينتشرون على االرض في 

غرب أفريقيا وخصوصا في ليبيريا، البلد األكثر إصابة 
بإيبوال.

وقال ان هذا املوضوع مت التفاهم في شأنه حتى اآلن بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني حذر من محاولة خلط متويل 

مكافحة إيبوال باملفاوضات الشاقة التي جتري حول املوازنة. 
وحتى الثالثاء، لم يقدم اجلمهوريون في مجلس النواب 

قانونا لتمويل الدولة الفيدرالية ملا بعد 11 ديسمبر.
وتابع اوباما »القضية ليست سياسية فلنقم بها«، الفتا 

الى ان البيت االبيض اقترح هذا التمويل العاجل في بداية 
نوفمبر، وقال أيضا »علينا أن نقضي على هذا املرض. 

إنه ليس فيروسا ميكننا التعامل معه عبر بضع حاالت هنا 
وهناك«. وأفادت آخر حصيلة ملنظمة الصحة العاملية ان 

ڤيروس إيبوال أسفر عن وفاة 6070 شخصا من بني 17 الفا 
و145 إصابة.
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