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النيباري: نتطلع إلى مشاركة املزيد من الطالب محليات
قالت الرئيس التنفيذي ملؤسسة إجناز الكويت رنا النيباري: نود ان نعرب عن سعادتنا باستضافة الدورة 
الثامنة لـ »مسابقة إجناز العرب للشباب رائدي األعمال« للعام الثاني على التوالي، حيث تعد املسابقة واحدة 
من أهم األنشطة الرئيسية التي تنظمها مؤسسة اجناز العرب على املستوى اإلقليمي. وأود أن اتقدم بالتهنئة 
للفرق الفائزة وجميع الطالب الذين استفادوا من برامج مؤسسة اجناز، الفتة إلى ان برامج اجناز العرب هي 
مبنزلة تشجيع للطلبة الذين يدركون القيمة والفائدة، ونحن نتطلع إلى مشاركة املزيد من الطالب في جميع 
انحاء املنطقة كل عام لالستفادة من برامج مؤسسة اجناز العرب.

خالل حفل ختام مسابقة إجناز العرب للشباب رائدي األعمال لعام 2014

العبداهلل: »إجناز العرب« تتبنى ترسيخ ثقافة الريادة ونشرها بني الشباب 
العربي منذ تأسيسها وهو ما ميثل حتدياً حقيقياً لولوج قمة التطور والنماء

نسهم وبشكل فعال في رسم 
مالمحه.

وأضاف الغامن ان منطقة 
الشرق االوسط لديها اعلى 
نسبة تعداد سكاني شبابي 
على مس���توى العالم، االمر 
ال���ذي يتطل���ب توفي���ر ما 
يزيد على 90 مليون فرصة 
القادم  العقد  وظيفية خالل 
البطالة بني  لتفادي ظاهرة 
الش���باب، وه���ي فرص لن 
تتمكن احلكومات بأي حال 
من ايجادها، كما لم تتمكن 
الشركات القائمة من توفيرها 
بالكامل بل فقط من املساهمة 
في تقدمي بعض منها ويبقى 
السؤال »كيف سيتم توفير 
تلك الوظائف؟«، موضحا انه 
البد من االقرار بأن الكثير من 
تلك الفرص ال ميكن توفيرها 
الش���ركات  اال ع���ن طريق 
واملشروعات اجلديدة، ولهذا 
السبب جنتمع في هذا اجلمع 
لالحتفال بنواة املش���اريع 
العربية، حيث نكرم للعام 
الثام���ن على التوالي افضل 
ش���ركات طالبي���ة مبتكرة 

وحيوية في املنطقة.
وعبر عن فخره مبا حتقق 
م���ن نتائج على مس���توى 
الكويت، حيث مت خالل العقد 
املاضي تدريب ما يزيد على 
31.000 طالب وطالبة في اكثر 
من س���تني مدرسة وجامعة 
محلية، موضحا انه لم يكن 
لتلك النتائج ان تتحقق لوال 
التزام وعطاء اعضاء مجلس 
االدارة واملتطوعني القائمني 
املناهج  على تقدمي مختلف 

للطلبة.
بدوره���ا، قالت الرئيس 
التنفي���ذي إلجن���از العرب 
ثريا س���لطي اننا نس���عى 
كمؤسسة إلى إحداث الفرق 
في حياة طالبنا، من خالل 
إعدادهم وتأهيلهم بش���كل 
جي���د وإكس���ابهم املهارات 
الالزم���ة واملعرفة املطلوبة 
التي تساعدهم على حتقيق 
النجاح في حياتهم املهنية كي 
يصبحوا روادا وقادة أعمال 

املستقبل.
وأضاف���ت س���لطي: اننا 
اليوم ميكننا أن نلمس هذا 
التغيير الذي طاملا س���عينا 
إليه، من خالل أفكار الطلبة 
املبتكرة وم���ا يبذلونه من 
العظيم.  أتى بالثم���ر  جهد 
كما يسرني أن أتقدم بالشكر 
لشركائنا والشركات الراعية 
الذين واصلوا مس���اهمتهم 
الفعالة في سبيل جناح هذه 
املسابقة السنوية ودعمهم لنا 
ومشاركتهم في رؤية برامج 
إجناز العرب لتطوير قدرات 

الشباب.

إجن���از الكوي���ت والعضو 
في مجلس إدارة مؤسس���ة 
الغامن  الع���رب عمر  إجناز 
املقدم���ة هي  ان اجلوائ���ز 
ال�  ثمرة جهود بذلت طيلة 
12 ش���هرا املاضية، متحدثا 
عن اجناز العرب قائال: ماذا 
تعني ل���ي اجناز؟ تتلخص 
وجهة نظري الشخصية في 
تلك املؤسس���ة في كلمتني 
الشباب«، واما  هما »متكني 
للكثيرين فتعتبر »اجناز« 
بثالث كلمات وهي »حتديد 
مالمح املستقبل«، مضيفا اننا 
اذا قمنا بدمج املفهومني فإننا 
نلخص اهمي���ة الدور الذي 
تلعبه كمؤسسة وكقضية 
ليس فقط ملستقبل الكويت 
بل لغد منطقة اخلليج بوجه 

عام.
واشار الى مقولة العالم 
األميركي آالن كاي الرائد في 
صناعة اجهزة الكمبيوتر »اذا 
اردت ان تتنبأ باملستقبل قم 
بتشكيله«، قائال كان يتحدث 
كاي ع���ن عل���م الكمبيوتر 
ومس���تقبله ولكن وصفه 
ينطبق على هذه املؤسسة 
العظيمة، فش���كرا ملؤسسة 
التي لم تدعنا نحلم  اجناز 
فقط مبستقبل افضل ملنطقة 
الش���رق االوس���ط ككل بل 

وتزرع احلم���اس بداخلهم 
جتاه حياتهم العملية.

واضافت: ان���ه ال يخفى 
عليك���م أن معدالت البطالة 
بازدي���اد ف���ي مختلف دول 
العال���م، لهذا ف���إن احللول 
املطروحة الستغالل الطاقات 
الشبابية باألسلوب األمثل 
تكون عبر فتح أبواب اإلبداع 
وتوجيههم نحو مش���اريع 
جديدة يجدون فيها أنفسهم 
ويحقق���ون فيه���ا ذواتهم 
وبالوقت نفسه يفيدون به 

بلدهم ومجتمعهم.
الدولة  واكدت أن وزارة 
لشؤون الشباب تفتح أبوابها 
لكل املبادرات الشبابية لدراسة 
هذه املب���ادرات واحتضانها 
ودع���م األف���كار املبتك���رة 
وتوفير النصح واإلرش���اد 
لهم ومن ث���م حتويلها إلى 
مجاالت عمل جديدة، مشيدة 
مبس���ابقة »إجن���از العرب 
للشباب رواد األعمال« التي 
تسهم في حث الشباب على 
االبتكار واحتضان مهاراتهم 
واالستثمار فيها وتأهيلهم 
خلوض املخاطر واالستعداد 

لها.
الرئيس  اكد  من جانبه، 
التنفيذي ملجموعة صناعات 
الغامن ورئيس مجلس إدارة 

وزارة الدولة لشؤون الشباب 
ومؤسسة اجناز العرب، مهنئا 
الفائزين من شباب وشابات 
الفائزين بجوائز  الكوي���ت 

املؤسسة هذا العام.
من جهته���ا، قالت وكيل 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
الش���يخة الزين الصباح ان 
رعاية وزارة الدولة لشؤون 
الش���باب لهذا احلدث تأتي 
انطالقا من دورها في تبني 
مش���اريع الش���باب الرائدة 
واملساهمة في حتويلها إلى 
حيز الواقع من خالل دعمهم 
بكل الوسائل والسبل املمكنة 
لتحقيق الغاية والهدف الذي 
أنش���ئت من أجل���ه وزارة 
الشباب، وإميانا بدور املجتمع 
الشبابي في بناء مستقبلهم 
وفي الوق���ت ذاته تهيئتهم 
وتأهيلهم للقيام باألعباء التي 
تنتظرهم وليأخذوا دورهم 
كام���ال في مس���يرة تطوير 

الكويت وتنميتها.
واكدت أن رعاية الوزارة 
تأتي اميانا منها بالدور املهم 
الذي تقوم به مؤسسة إجناز 
في س���بيل تطوير مهارات 
األجيال القادمة ورواد األعمال 
في البالد من خالل البرامج 
التي تث���ري خبرات الطلبة 
العملية وتط���ور مهاراتهم 

واالعالمي للشباب الكويتي 
املبادر واملبدع لدفع مهاراتهم 
وصقل مواهبهم في ش���تى 

املجاالت.
واكد العب���داهلل ان دور 
الشباب في صنع احلضارة 
االنسانية يؤكد ان االستثمار 
في االنسان وخاصة القطاعات 
الش���بابية ميثل املالذ اآلمن 
لالمم والشعوب في التنمية 
والتطور واالمن واالستقرار 
والرخاء والتنمية املستدامة، 
وانطالق���ا من هذه احلقيقة 
التاريخي���ة قام���ت وزارة 
الش���باب  الدولة لش���ؤون 
باطالق واحتض���ان ودعم 
عشرات املبادرات من خالل 
استراتيجية دعم املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وانشاء 
موقع الكتروني الس���تقبال 
طلبات الشباب الراغبني في 
املبادرات واملش���اريع  دعم 
الشبابية في خطوة اساسية 
لتعزيز دور الشباب االيجابي 
في املجتمع وتطوير مهاراتهم 

وابداعاتهم املختلفة.
وقال ان احتف���ال اليوم 
بتكرمي كوكبة من ش���باب 
الكوي���ت رائ���دي االعمال 
الفائزين بجوائز مؤسس���ة 
اجناز العرب لعام 2014 ميثل 
ثمرة تعاون وجهد بناء بني 

العلي���ا وعلى  السياس���ية 
رأسها صاحب السمو االمير 
العهد وسمو  وس���مو ولي 
الوزراء لكل  رئيس مجلس 
اشكال الرعاية والدعم لشباب 
وشابات الكويت باعتبارهم 
شركاء اساسيني في منظومة 
تطوير وتنمية البالد، وهو 
ما كان من نتائجه انش���اء 
وزارة دولة للشباب بالكويت 
الول مرة في تاريخ تشكيل 
احلكوم���ات الكويتية وهو 
ما ميثل تعبيرا حقيقيا عن 
عمق وصدق االميان بأهمية 
الش���باب ودورهم في بناء 

الوطن واستقراره.
اولويات  واضاف ان من 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
دعم املبادرات الشبابية لشباب 
وشابات الكويت ملا ميثلونه 
من ثروة حقيقية تستحق 
الدعم والتش���جيع  كام���ل 
الش���راكة  من خالل تعزيز 
بني وزارة الدولة لش���ؤون 
الشباب وجميع املؤسسات 
داخ���ل الكوي���ت وخارجها 
بهدف تشجيع الشباب على 
استثمار وقت فراغهم ملا يعود 
بالنفع والفائدة على املجتمع 
واحتضانها املشاريع املبتكرة 
واالبداعية وتقدمي كل اشكال 
الدعم املادي واللوجس���تي 

عبداهلل العليان

حت���ت رعاي���ة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وبحضور وزير الدولة 
لش���ؤون مجلس ال���وزراء 
الش���يخ محم���د العبداهلل، 
اختتم���ت مؤسس���ة إجناز 
العرب بنجاح أنشطة مسابقة 
إجناز العرب للشباب رائدي 
األعمال لعام 2014 التي أقيمت 
في فندق كويت ريجنسي، 
والتي ش���هدت حفل توزيع 
اجلوائز على الطلبة الفائزين 
باملسابقة بناء على ما حققته 
شركاتهم من نتائج وإجنازات 

مميزة.
وق���ال الش���يخ محم���د 
العبداهلل ان استضافة الكويت 
لالحتفال الثامن ملؤسس���ة 
اجناز العرب وتوزيع جوائز 
املؤسسة للش���باب رائدي 
االعمال للعام 2014 وبالتعاون 
الدولة لش���ؤون  مع وزارة 
الش���باب والذي يقام للعام 
الثاني عل���ى التوالي حتت 
رعاية س���امية من صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد قائد العمل االنساني 
تأتي تأكيدا على اميان سموه 
بأهمية قطاع الش���باب في 
صنع حاضر ومستقبل االمم 

والشعوب.
وبني ان ترس���يخ ثقافة 
الريادة ونشرها بني قطاعات 
العربي  الوطن  الشباب في 
التي تتبناها مؤسسة اجناز 
العرب منذ تأسيسها في عام 
1999 من خ���الل املنظومات 
التعليمي���ة املتنوعة ميثل 
حتدي���ا حقيقيا لولوج قمة 
التط���ور والنماء في جميع 
مجاالت احلياة واعتمادا على 
الش���بابية ودورها  القوى 
املأمول في منظومة التنمية 
ملواكب���ة دول عاملنا العربي 
وركب احلض���ارة والتطور 

العالي.
واض���اف العب���داهلل ان 
الرؤية الشاملة التي يرتكز 
عليها التعاون اجلاد واملثمر 
بني وزارة الدولة لش���ؤون 
الش���باب ومؤسسة اجناز 
افس���اح  العرب تعمل على 
املجال امام االبداعات اخلالقة 
ملواهب الشباب وقدراتهم التي 
لم تس���تثمر بعد في جميع 
مجاالت االعم���ال مبا يكفل 
حتديد عوامل ومواطن جناح 
حقيقية تساعد على اكتشاف 
فرص عمل جديدة لتساهم 
في تنوع وتطوير مداخيل 
االقتصاديات الوطنية والذي 
ميثل مطلبا عربيا في الوقت 

الراهن.
واكد عل���ى ايالء القيادة 

)اسامة ابو عطية(تكرمي فريق جو كيدز الكويتي  فريق نبوغ إز جينيس السعودي الفائز باملركز االول  

عمر الغامن يزور جناح شركة جو كيدز من الكويت عمر الغامن يستقبل الشيخ محمد العبداهلل والشيخة الزين الصباح  الشيخ محمد العبداهلل متحدثا في احلفل

الفريق البحرينيفريق دواير ستوديو من مصرالسفير االميركي يلتقط احدى الصور خالل احلفلعمر الغامن مرحبا بالدكتور عدنان شهاب الدين

الزين الصباح: 
احللول املطروحة 
الستغالل الطاقات 
الشبابية باألسلوب 

األمثل تكون عبر 
فتح أبواب اإلبداع 

وتوجيههم نحو 
مشاريع جديدة

الغامن: علينا اإلقرار 
بأن الكثير من فرص 

العمل ال ميكن 
توفيرها إال عن 

طريق الشركات 
واملشروعات 

اجلديدة

سلطي: نسعى 
إلى إحداث الفرق 

في حياة طالبنا 
من خالل إعدادهم 

وتأهيلهم بشكل 
جيد

»نبوغ إز جينيس« أفضل شركة طالبية و»جو كيدز« أفضل منتج مبتكر
جرى خالل احلفل اإلعالن عن الفرق الفائزة 
في املسابقة السنوية الثامنة لرائدي األعمال 

2014، حيث حصل فريق »نبوغ إز جينيس« من 
السعودية على جائزة أفضل شركة طالبية لعام 
2014، املقدمة من بنك اخلليج عن فئة املدارس، 

بينما حصد فريق دواير ستوديو من مصر على 
نفس اجلائزة عن فئة اجلامعات.

 هذا، وحصل فريق ريسيكل كوفي من املغرب 
على لقب أفضل شركة طالبية ذات أثر اجتماعي 

لعام 2014 عن فئة املدارس، وحصل فريق 
جذور من عمان على اجلائزة نفسها عن فئة 
اجلامعات، واجلائزة مقدمة من شركة صناعة 

الكيماويات البترولية، وفاز فريق »جو كيدز« من 
الكويت بجائزة أفضل منتج مبتكر لعام 2014 عن 

فئة املدارس، بينما حصل فريق يلينا كاندل 
من تونس على اجلائزة نفسها عن فئة اجلامعات، 

وحصل فريق سن اليت من فلسطني 
على جائزة أفضل خدمة عمالء ملحوظة 

والتي متولها مؤسسة سيتي، وحصد فريق 
دواير ستوديو من مصر على جائزة

FedEx Access لعام 2014.
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نيويورك � كونا: دع���ت الكويت املجتمع 
الدولي الى بذل اجلهود في سبيل حتقيق أهداف 
السنة الدولية لألسرة ومتابعة عملياتها كما 
دعت الى وضع برامج تهدف الى تعزيز القدرات 

الوطنية املتصلة مبسائل األسرة.
ج���اء ذلك في كلمة القاه���ا نيابة عن وفد 
الكويت الدائم لدى االمم املتحدة الس���كرتير 
الثاني انس السلوم عند مناقشة بند التنمية 

االجتماعي���ة واملس���ائل ذات الصلة باحلالة 
العالم وبالش���باب واملسنني  االجتماعية في 

واملعوقني واالسرة.
وهنأت الكوي���ت املجتمع الدولي بالذكرى 
العشرين للسنة الدولية لألسرة، مشيدة بجهود 
احلكومات ومنظمة األمم املتحدة واملجتمع املدني 
من أجل التعاون واتخاذ إجراءات كفيلة بوضع 

السياسات والبرامج بشأن قضايا األسرة.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مستقبال الشيخ صباح اخلالد

السفير طالل منصور الهاجري مستقبال الشيخ صباح اخلالد لدى وصوله 
إلى السودان

الشيخ صباح اخلالد خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع الرئيس الصومالي حسني شيخ محمود

واألوكراني والروماني وبحث 
العالقات  معهم سبل تعزيز 

الثنائية. 
وبحث الغبان مع السفراء 
عددا من القضايا ذات االهتمام 
املشترك وسبل تفعيلها ملا فيه 
مصلحة شعوب هذه البلدان 
وتطوير عالق���ات الصداقة 
بينهم وبني الع���راق، معربا 
عن رغبته الصادقة في فتح 
آفاق التعاون بني العراق وهذه 
البلدان مل���ا يؤدي الى تبادل 
اخلبرات األمني���ة وتطوير 
منظومة العمل األمني املشترك 

بني العراق ودول العالم.

القدمية.
وأشار الدويش الى افتتاح 
متحفني في األحمدي واجلهراء، 
معلنا عن االس���تعداد إلقامة 
متحف في فيلكا لتمكينها من 
التسجيل رسميا باليونسكو 
العاملي،  التراث  ضمن قائمة 
مشيرا الى انتهاء عمل بعثتني 
وقدوم بعثتني أخريني من أجل 
إنشاء متحف فيلكا احلديث 

قريبا.
بدوره، أكد رائد علم اآلثار 
بجامعة الكويت د.فهد الوهيبي 
ل� »األنباء« إمكانية التنقيب 
عن بعض املعادن في الكويت 
لوجود مادة الس���يليكا التي 

بحث مع وزير الداخلية العراقي العالقات الثنائية بني البلدين

خالل محاضرة »املواد التجارية في العصر البرونزي«

الزواوي: املرحلة املقبلة ستشهد
تعاوناً كبيراً بني الكويت والعراق

الدويش: إنشاء متحف في فيلكا قريباً

الكويت تدعو املجتمع الدولي لتحقيق 
أهداف السنة الدولية لألسرة

بغداد � كونا: أكد سفيرنا 
الزواوي  العراق غسان  لدى 
امس ان املرحلة املقبلة ستشهد 
تعاون���ا كبيرا ب���ني الكويت 

والعراق. 
وقال الزواوي في تصريح 
ل� »كونا« بع���د لقائه وزير 
الداخلية العراقي محمد الغبان 
»بحثنا التعاون املشترك بني 

البلدين في كل املجاالت«. 
ووفقا لبيان أصدرته وزارة 
العراقية اس���تقبل  الداخلية 
الغبان امس السفير الكويتي 
والتونس���ي والفلس���طيني 
والبنغالدي���ش واليابان���ي 

وعددا من القضايا االقليمية 
والدولية. والتقى الليلة قبل 
املاضية الرئيس الس����وداني 
عمر البشير وبحث معه مجمل 
العالقات بني البلدين وآفاقها 

املستقبلية.
ويضم الوفد املرافق مدير 
ادارة مكت����ب النائ����ب االول 
ال����وزراء  لرئي����س مجلس 
الس����فير  ووزير اخلارجية 
الشيخ د. احمد ناصر احملمد 
ومدي����ر ادارة الوطن العربي 
السفير عبداحلميد الفيلكاوي 
ومندوبنا الدائم لدى جامعة 
الدول العربية السفير عزيز 
الديحاني وعددا من مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
ل����دى  وأق����ام س����فيرنا 
جمهوري����ة الس����ودان طالل 
الهاج����ري مأدبة  منص����ور 
عش����اء على ش����رف الشيخ 
صباح اخلالد والوفد املرافق 
له مبناس����بة ترؤس����ه وفد 
الكويت املش����ارك في الدورة 
الثانية ملنتدى التعاون العربي 
الروس����ي ف����ي اخلرطوم.   �
وحضر املأدبة رؤساء الوفود 
املنتدى ووزير  املشاركة في 
رئاسة اجلمهورية في السودان 
صالح ونسي والوزراء وكبار 
املسؤولني السودانيني واألمني 
العام جلامعة الدول العربية 
د.نبي����ل العربي والس����فراء 
ورؤساء البعثات الديبلوماسية 
العربية في اخلرطوم وأعضاء 

سفارتنا في اخلرطوم.

جامعة الدول العربية. وكان 
في استقبال الوفد في مطار 
مقديشو نائب رئيس وزراء 
الصومال للش����ؤون الدينية 
وعدد من الوزراء في احلكومة 
الصومالية والس����فير محمد 
العثماني سفير دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في مقديشو 
وسفيرنا لدى جيبوتي فايز 
املطيري وعدد من املسؤولني 

الصوماليني.
وكان اخلال����د ق����د غادر 
العاصمة السودانية متوجها 
الى الصومال على رأس وفد 
وزاري عرب����ي يض����م وزير 
اخلارجي����ة والتع����اون في 
موريتاني����ا أحمد ولد تكدي 
الدول  العام جلامعة  واالمني 
العربي����ة د.نبيل العربي في 
زيارة رسمية تستغرق يوما 
واحدا. وكان في وداعه مبطار 
اخلرطوم عدد من املسؤولني 
السودانيني وس����فيرنا لدى 
جمهوري����ة الس����ودان طالل 
منصور الهاج����ري واعضاء 
البعث����ة. ه����ذا، وزار اخلالد 
اخلرطوم مترئسا وفد الكويت 
املش����ارك في الدورة الثانية 
العربي  التع����اون  ملنت����دى 
الروس����ي والذي بحث سبل 
توطي����د وتعزي����ز العالقات 
العربية الروسية في املجاالت 
كافة مبا يخدم آفاق التعاون 
والتنس����يق والش����راكة بني 
اجلانب����ني بجانب التطورات 
االخيرة في الشرق االوسط 

اخلالد وذلك مبناسبة زيارته 
ملقديشو.

وكان اخلالد قد وصل إلى 
الصومال أمس على رأس وفد 
وزاري يضم وزير اخلارجية 
والتع����اون ف����ي جمهورية 
موريتاني����ا أحمد ولد تكدي 
الدول  العام جلامعة  واألمني 
العربية د.نبيل العربي وعددا 
م����ن املس����ؤولني الكويتيني 
واملوريتاني����ني ومس����ؤولي 
العام����ة باجلامعة  األمان����ة 
الزي����ارة  العربية.وتأت����ي 
انطالقا من رئاس����ة الكويت 
العربية اخلامس����ة  للقم����ة 
والعشرين ورئاسة موريتانيا 
لل����دورة احلالي����ة ملجل����س 

مقديش����و � اخلرط����وم � 
النائ����ب األول  كون����ا: أعلن 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
امس ان الكويت ستقوم باعادة 

فتح سفارتها في الصومال.
وقال اخلالد خالل مؤمتر 
صحاف����ي عقب لق����اء الوفد 
الذي رأسه  العربي  الوزاري 
مع الرئيس الصومالي حسن 
ش����يخ محم����ود ان الكويت 
الس����فارات  س����تتعاون مع 
العربية في مقديش����و بهدف 
دع����م مش����اريع التنمية في 
الكويت  الصومال، مؤكدا ان 
ستركز في الفترة املقبلة على 
التنموي في  ال����دور  تعزيز 
الصومال من خالل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية.
وفيم����ا يتعل����ق بزيارة 
الوفد ق����ال اخلالد انه يحمل 
رسالة دعم وتأييد من الدول 
العربية للرئيس الصومالي 
وحكومته والشعب الصومالي، 
واضاف: نحيي البرنامج الذي 
وضع����ه الرئيس الصومالي 
العادة االستقرار واالمن الى 

الصومال. 
وفي وقت الحق أقام رئيس 
جمهورية الصومال الفيدرالية 
حسن شيخ محمود مأدبة غداء 
الوزاري  الوفد  على ش����رف 
العربي برئاسة النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي����ة الش����يخ صباح 

أميرة عزام

إدارة اآلثار  أك���د مدي���ر 
الوطني  واملتاحف باملجلس 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب 
د.سلطان الدويش أن الهدف 
من إقامة احملاضرات التاريخية 
شهريا هو إبراز الدور احلقيقي 
الوطن���ي بتقدمي  للمتح���ف 
املعلومات ونشر الوعي الثقافي 
والتاريخي في املجتمع، خاصة 
فيما يتعلق باآلثار واملتاحف 

وتاريخ اإلنسان القدمي.
ولفت الدويش على هامش 
محاضرة املواد التجارية في 
العصر البرونزي التي ألقاها 
د.فهد الوهيبي مساء الثالثاء 
املاض���ي مبس���رح املتحف 
الوطن���ي إلى ح���رص وزير 
اإلعالم الشيخ سلمان احلمود 
العلم احلضاري  على تقدمي 
ونشر الوعي الثقافي، مؤكدا 
وجود العديد من املتاحف التي 
من املع���د أن تغطي مختلف 
الكويت،  مناطق ومحافظات 
مشيرا إلى تخصيص املتحف 
الوطني محاضرة كل ش���هر 
عما يتعلق باملنطقة العربية 
واخلليج وخصوصا الكويت 

السفير غسان الزواوي

د. سلطان الدويش متحدثا إلى الزميلة أميرة عزام                    )قاسم باشا(

الوفد الوزاري العربي بحث مع الرئيسني السوداني والصومالي أبرز املستجدات السياسية

منذ فتح باب التسجيل في 28 نوفمبر املاضي وحتى أمس

اخلالد: الكويت ستعيد فتح سفارتها في الصومال

الرئيس الصومالي 
والسفير الهاجري 

أقاما مأدبتي
غداء وعشاء
على شرف

الوفد

الرويس: 1637 مواطناً سجلوا بنظام التوظيف اآللي في »الديوان«

»العليا لإلغاثة«: مساعدات لـ 9200 أسرة سورية في األردن

الدوام  أثن���اء  الصباحي���ة 
الرسمي من الساعة الثامنة 
صباحا وحتى الواحدة ظهرا 
الدي���وان اجلديد  في مبنى 
الكائن في الشويخ اإلدارية 
)ب( بشارع املطار والتوجه 
إلى صالة املراجعني الستكمال 
التسجيل، موضحا  بيانات 
أنه من الضروري اصطحاب 
املستندات الالزمة ملن يحدد 
لهم موع���دا، مبينا ان على 
الذي���ن مت حتديد موعد لهم 

الديوان الستكمال  ملراجعة 
التسجيل ضرورة  إجراءات 
االتصال عل���ى النظام اآللي 
للتوظيف هات���ف رقم 133 
للتأكد م���ن موعد املراجعة، 
مشيرا الى انه على املراجعني 
الذين لديهم كتب من املجلس 
األعلى لشؤون املعاقني ومكتب 
الوطنية  الش���هيد واللجنة 
لشؤون األسرى مراجعة إدارة 
االختيار في الديوان لتسهيل 

إجراءات تسجيلهم.

الساعة حتى منتصف ليل يوم 
اجلمعة 12 اجلاري، وذلك بهدف 
إتاحة الفرصة جلميع الراغبني 
في العمل بالتس����جيل سواء 
م����ن خالل الهاتف 133 أو من 
خالل استخدام الشبكة العاملية 
لنقل املعلومات االنترنت على 

.www.csc.net.kw العنوان
وأكد على ضرورة االلتزام 
باملواعي���د التي مت حتديدها 
لهم من خالل نظام التسجيل 
اآلل���ي، وذلك خ���الل الفترة 

ادارة خدمة  أعلن مدي����ر 
املواطن والعالقات العامة في 
ديوان اخلدمة املدنية جاسم 
الروي����س أن 1637 مواطن����ا 
ومواطن����ة س����جلوا بنظام 
التوظيف اآللي املتبع من قبل 
الديوان، وذلك منذ فتح باب 
التسجيل في 28 نوفمبر وحتى 
امس، مبينا ان منهم 663 من 

الذكور و974 من اإلناث.
وأوضح الرويس أن نظام 
جاسم الرويسالتس����جيل مفتوح على مدار 

العون لهم.
من جهتهم، اشاد مسؤولون 
اردنيون وناشطون خيريون 
بالعطاء الكويتي املتواصل الذي 
تظهر معامله في مختلف انحاء 
العالم، مشيرين الى التعاون 
االردني � الكويتي املش����ترك 
في تقدمي العون واملس����اعدة 

لالشقاء السوريني.
وتتكون اللجنة الكويتية 
العليا من مؤسسات وهيئات 
وجمعيات اسالمية وخيرية 
برئاسة رئيس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية ومستشار 
صاح����ب الس����مو ومبعوث 
ل����المم املتحدة  العام  االمني 
للشؤون االنسانية د.عبداهلل 

املعتوق.

يشتمل كل منها على 15 صنفا 
غذائيا لسد احتياجات حوالي 
9200 اسرة سورية تعيش في 
مختلف احملافظات االردنية.

واشاد باستجابة الكويت 
وشعبها لتوجيهات صاحب 
الس����مو االمي����ر ملواصلة مد 
يد العون للش����عب السوري 
الش����قيق في هذه الظروف 
الصعبة ملساعدته على مواجهة 
حتديات اللجوء، مشيدا بدور 
البعثة الديبلوماسية الكويتية 
لدى االردن في تسهيل مهمة 
وفود اللجنة التي تزور االردن 
وبجهود اجلمعيات اخليرية 
االردنية واململك����ة االردنية 
على جهودها في استضافة 
الالجئني الس����وريني وتقدمي 

عمان � كونا: بدأت اللجنة 
الكويتية العليا لالغاثة امس 
املرحل����ة الثاني����ة من حملة 
تق����دمي مس����اعدات غذائية 
لالجئني السوريني في مختلف 
مناطق االردن بقيمة 385 الف 

دوالر.
اللجنة  وقال رئيس وفد 
العليا الغاثة الشعب السوري 
م.تامر السحيب ل� »كونا« ان 
احلملة تعد استكماال للمرحلة 
االولى التي نفذت في ش����هر 
اغسطس املاضي في اطار عدد 
من البرامج واملشاريع االغاثية 
التي حت����رص على تنفيذها 
بتوجيهات من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد.

واف����اد م.الس����حيب بأن 

التي سيتم تنفيذها  احلملة 
بالتعاون مع جمعيات خيرية 
اردنية تشتمل على 9200 طرد 
بقيمة 42 دوالرا للطرد الواحد 

جانب من مساعدات اللجنة الكويتية العليا لالغاثة لالجئني السوريني في االردن

تخريج ممثل احلرس الوطني العقيد الركن حمد البرجس
في دورة التعاون اإلقليمي في »الناتو«

أقيمت في العاصمة اإليطالية روما دورة 
التعاون اإلقليمي التي نظمها حلف الناتو 
خالل الفترة من 9/22 - 11/28، مبشاركة 

17 دولة من بينها الكويت، حيث تخرج في 
الدورة آمر كتائب التعزيز في احلرس الوطني 

العقيد الركن حمد البرجس واملقدم بشار 
املسيليم من وزارة الداخلية.

وأوضح البرجس أن الدورة تأتي في إطار 
التعاون العسكري واالستراتيجي بني حلف 

الناتو ودول احلوار املتوسطي ومبادرة 
إسطنبول التي ساهمت الكويت فيها بشكل 

رئيسي. وبني أن الدورة تخللتها زيارات 
لقواعد حلف الناتو في إيطاليا وبلجيكا 

وفرنسا، فضال عن زيارة مواقع بعض 
املعارك في احلربني العامليتني األولى والثانية. 

وأضاف: أن الدورة شملت محاضرات 
مهمة في العلوم العسكرية واالستراتيجية 

باالستعانة بكبار اخلبراء من احللف، مشيرا 
إلى أن احملاضرين كانوا على مستوى سفراء 

وأمار قوات حلف الناتو والواليات املتحدة 
األميركية، كما شارك رئيس پولندا في إعطاء 

احملاضرات، الفتا إلى ان الدورة تضمنت 
كذلك مترينني في إدارة األزمات في العديد 

من الدول، مؤكدا حتقيق استفادة كبيرة 
من قبل الدول املشاركة في ضوء األزمات 
والتحديات املشتركة التي تشهدها املنطقة.

العقيد الركن حمد البرجس واملقدم بشار املسيليم خالل مشاركتهما في الدورة

رئيس مجلس الوزراء املصري 
م.ابراهيم محلب، مؤكدا حرص 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك على ان 
يحض����ر الى القاه����رة، إال أنه 
نظرا اللتزاماته كلفه باحلضور، 
مش����ددا على احل����رص على 
التي تربط  الوطيدة  العالقات 

بني الكويت ومصر. 
وم����ن جهته ق����ال الوزير 
اس����ماعيل في تصريح مماثل 
ل� »كونا« ان اجلانب املصري 
طرح فكرة التوسع في أنشطة 
البحث واالستكشاف »وبحثنا 
ايضا بعض الشروط اخلاصة 
باالتفاقي����ات وحتس����ني هذه 
الشروط ومشروعات في مجال 
البتروكيماوي����ات والتكري����ر 

وخطوط األنابيب«.
وأض����اف ان����ه مت ع����رض 
دراس����ة تكرير اخلام الكويتي 
التكرير املصرية  في معام����ل 
»وننتظر دراس����ة هذه الفكرة 
من الناحية االقتصادية واجلانب 

العملي«.
وذكر الوزي����ر املصري ان 
البلدين  ب����ني  التع����اون قائم 
فهناك ش����ركات كويتية تعمل 
في مجاالت البحث واالستكشاف 
في الوقت احلالي وشركات تعمل 
في صناعة األسمدة واملواسير 
وغيرها من الصناعات األخرى 

في التجارة والصناعة.
وأش����ار ال����ى ان اجلان����ب 
املصري طرح بع����ض األفكار 
اخلاصة بإقامة شراكة مصرية 
التكرير  � كويتية في مجاالت 
وصناعة البتروكيماويات إلنتاج 

مباحثات كويتية ـ مصرية في مجال النفط والغاز

العمير: استثمارات الكويت النفطية في مصر 
تأتي مبردود طيب ونتطلع إلى املزيد

البولي ستايرين،  الستايرين 
مش����ددا على دور الكويت في 
مساعدة مصر في استقرار سوق 
املنتجات البترولية واالقتصاد 

املصري.
وكان وزير البترول املصري 
أشار في وقت سابق الى وجود 
استثمارات كويتية كبيرة في 
مصر فضال ع����ن تعاون كبير 
في مجاالت الطاقة »في الزيت 
اخلام والس����والر ومشروعات 
بحث واستكشاف«، معربا عن 
أمله ان تكون زي����ارة مثمرة، 
مش����يرا الى أنه سيكون هناك 
اجتماع ثنائي يضمه مع العمير 
التعاون والعمل  لبحث أوجه 
عل����ى دعمه����ا وتطويرها مبا 
يحقق مصالح البلدين.  وكان 
في استقبال العمير سفيرنا لدى 

مصر سالم الزمانان.

القاهرة � كونا: أجرى وزير 
الدولة لشؤون  النفط ووزير 
مجل����س األمة د.عل����ي العمير 
مباحث����ات ثنائية م����ع وزير 
البت����رول والث����روة املعدنية 
املصري م.ش����ريف اسماعيل 
تناولت مجاالت االستثمار في 

النفط والغاز.
وق����ال الوزي����ر العمير في 
ل����� »كون����ا« عقب  تصري����ح 
االجتماع ان املباحثات تنوعت 
وشملت جميع مجاالت التعاون 
القائم����ة بني  واالس����تثمارات 
الش����قيقني في قطاع  البلدين 
النفط والغاز، مؤكدا الرغبة بني 
اجلانبني الكويتي واملصري في 
تعزيز االستثمار في املجاالت 

املتاحة في مصر.
وأض����اف ان الكويت لديها 
اس����تثمارات »تعمل من خالل 
التسويق احمللي وفي مؤسسات 
البت����رول، اضاف����ة الى النفط 
اخلام ملصر الس����يما املتعلقة 
باالستكش����افات واالنت����اج«، 
موضحا ان هذه االستثمارات 
تأتي مب����ردود طيب »ونتطلع 
الى املزيد« من التنس����يق بني 
البلدين لتحقيق أكبر مصلحة 

ممكنة للطرفني.
وكان وزي����ر النفط ووزير 
الدولة لش����ؤون مجلس األمة 
د.علي العمير قد وصل والوفد 
املرافق له ال����ى القاهرة الليلة 
قبل املاضية في زيارة الى مصر 

تستمر يومني. 
وقال العمي����ر في تصريح 
ل� »كون����ا« ان الزي����ارة تأتي 
د. علي العميراس����تجابة لدع����وة كرمية من 

يصن���ع منها الزج���اج الذي 
ميكن ان تقوم عليه الصناعة 
باالضافة ألنواع أخرى مهمة 
من الصخور، الفتا الى أهمية 
اجتاه الشباب إلى إدارة التجارة 
واالستفادة من تاريخ املاضي 
ال���ذي يعيد نفس���ه، قاصدا 
احلاجة الستيراد املواد اخلام 
واملعادن وإع���ادة تصنيعها 
وبيعه���ا وتصديرها لينفع 

الشباب أنفسهم ووطنهم.
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يشارك في احللقة النقاشية مبجلس األمة األحد املقبل لبحث كل املقترحات بشأن التعديالت ومجالس احملافظات

اخلالد لـ »األنباء«: ضرورة تعديل قانون البلدية ووضع ميزانية خاصة  لـ »البلدي«
مساعد يتم ترشيحهم من قبل 
رئيس املجلس البلدي ويصدر 
بتعيينه���م مرس���وم. وتكون 
لألمني العام بالنس���بة ملوظفي 
األمانة العامة اختصاصات وكيل 
الوزارة ويتولى حتت إشراف 
رئيس املجلس البل���دي إدارة 
األمانة العامة طبقا لهذا القانون 
والقوانني األخرى. ويجوز لرئيس 
املجلس البلدي تفويض األمني 
العام في اختصاصاته املتعلقة 
بأعمال األمانة العامة كما يجوز 
لالمني الع���م أن يعهد ببعض 
اختصاصات���ه اإلدارية واملالية 
الى أي من مساعديه ويباشرها 

حتت إشرافه.
ويتولى األمني العام االشراف 
على حتضير وإعداد جدول أعمال 
املجلس البلدي وتدوين محاضر 
جلساته ويعرض ذلك على رئيس 

املجلس إلقرارها.
امل���ادة 31: يك���ون للبلدية 
ميزانية ملحقة مبيزانية الوزارات 
واالدارات احلكومي���ة ش���املة 

إليراداتها ومصروفاتها.
إضافة: ويك���ون للمجلس 
البلدي واالمانة العامة للمجلس 
البلدي اعتمادات مالية خاصة 

تدرج ضمن ميزانية البلدية.

يتأل���ف منهم املجل���س، يرفع 
الوزير األمر الى مجلس الوزراء 
للتصديق عليها أو تعديلها أو 
االعتراض عليها، ويكون قرار 
املجلس البلدي ناف���ذا بفوات 
ستون يوما من تاريخ إخطار 

مجلس الوزراء بها كتابة.
م���ادة 17: يك���ون للمجلس 
أمني عام يتم ترشيحه من قبل 
رئيس املجلس ويعني مبرسوم 
وتك���ون له بالنس���بة ملوظفي 
االمانة العامة اختصاصات وكيل 
الوزارة ويتولى االشراف على 
حتضير وإع���داد جدول أعمال 
املجلس وتدوين محاضر جلساته 
ويعرض ذلك على رئيس املجلس 
إلقراره���ا. ويكون لالمني العام 
مساعد أو أكثر يقوم مبعاونته 
ف���ي أداء أعماله ويكون بدرجة 

وكيل وزارة مساعد.
التعديل: يخول رئيس املجلس 
البلدي كل اختصاصات الوزير 
املنص���وص عليها في القوانني 
واللوائح، وذلك بالنسبة لالمني 
العام ومساعديه وموظفي االمانة 
العامة. ويكون للمجلس البلدي 
أمني عام بدرج���ة وكيل وزارة 
يعاونه في أداء أعماله أمني عام 
مساعد أو أكثر بدرجة وكيل وزارة 

املختص على قرار املجلس البلدي 
يبلغ املجلس بذلك كتابة خالل 
خمسة عشر يوما، فإذا متسك 
املجلس بقراره بأغلبية االعضاء 
الذين يتألف منهم املجلس، يرفع 
الوزير األمر الى مجلس الوزراء 
وال يكون قرار املجلس البلدي 
في هذه احلالة نافذا إال مبوافقة 

مجلس الوزراء.
التعديل: فإذا متسك املجلس 
بقراره بأغلبية االعضاء الذين 

مادة 14: يخطر الوزير املختص 
باالشراف على شؤون البلدية 
بقرارات وتوصيات واقتراحات 
املجلس البلدي للتصديق عليها، 
وله االعتراض عليها خالل خمسة 
عش���ر يوما من تاريخ وصول 
إخط���اره بها كتاب���ة، وتعتبر 
قرارات املجل���س البلدي نافذة 
بعد فوات خمسة عشر يوما من 
تاريخ إخطار الوزير بها كتابة، 
إذا لم يصدق أو يعترض الوزير 

عليه بعد دراستها من قبل اجلهاز 
التنفيذي.

التعدي���ل: ويصدر املجلس 
البلدي قراراته في املوضوعات 
املعروضة عليه بعد دراس���تها 
من قبل اجله���از التنفيذي في 
مدة ال جتاوز 30 يوما من تاريخ 
إخطار بلدية الكويت بها كتابة 
وبانقضائها يك���ون للمجلس 
البل���دي أن يص���در القرارات 

املناسبة بشأنها.

امليزاني���ة املعتمدة باملس���ائل 
اآلتية:

9 - وضع اللوائح اخلاصة 
بتنظيم أعمال املجلس البلدي 
وأمانته ونظام العمل بها متضمنا 
الوحدات التنظيمية التي تؤلف 
منها االمان���ة العامة للمجلس 
البلدي واختصاصات كل منها. 

الفقرة االخيرة بالنص
... ويصدر املجلس البلدي 
قراراته في املوضوعات املعروضة 

تدخل التعديالت املقترحة 
عل���ى قانون البلدي���ة 5/2005 
مرحلة الدراس���ة خالل الفترة 
املقبلة، حيث يش���ارك رئيس 
املجلس البلدي مهلهل اخلالد في 
احللقة النقاشية التي ستقام في 
مجلس األمة ملناقشة كل األمور 
املتعلقة بالتعديالت املقترحة على 
قانون البلدية 5/2005 باالضافة 
الى املقترحات االخرى املتعلقة 

ببلديات احملافظات.
وأك���د اخلالد ل���� »األنباء« 
ضرورة االس���تعجال في إقرار 
التعديالت التي قدمها على قانون 
5/2005 ومت رفعه���ا الى وزير 
الدولة لشؤون البلدية لرفعها 
الى مجلس الوزراء لدراستها، 
مؤكدا أن التعديالت ضرورية 

ملعاجلة بعض املواد.
وأش���ار الى أن التعديالت 
تتضمن التالي: مادة 12: يختص 
املجلس البلدي في إطار اخلطة 
العامة للدولة وامليزانية املعتمدة 

باملسائل اآلتية:
9 - وضع اللوائح اخلاصة 
بتنظيم أعمال املجلس البلدي.

تعديل باإلضافة.
يخت���ص املجل���س البلدي 
في إطار اخلطة العامة للدولة 

مبنى املجلس البلديمهلهل اخلالد

م. مانع العجمي مترئسا االجتماع 

جلنة مبارك الكبير أقرت موقعني إلنشاء بنكني في صباح السالم
اوصت جلنة مبارك الكبير 
خالل اجتماعها برئاسة مانع 
العجمي باملوافقة على طلب 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعم����ل تخصيص موقعني 
القام����ة بنكني ضم����ن مركز 
ضاحية صباح السالم قطعة 
10، بحي����ث تكون املس����احة 

300م.
اللجنة  ان  العجمي  وقال 
اجلت بحث طلب احدى شركات 
اخلدمات الطبية زيادة نسبة 
البناء م����ن 275% الى %375 
وذلك ملستشفى طيبة مبنطقة 
صباح السالم قطعة 3، كذلك 
مت تأجيل اقتراح العضو احمد 
البغيلي بشأن زيادة نسبة 
البناء في السكن اخلاص مع 
تأجيل طلب وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية تخصيص 
مساحة النش����اء ملعب كرة 
مبنطق����ة القري����ن قطعة 4، 
وكذلك مت تأجيل اقتراح العضو 

علي املوس����ى بشأن توسعة 
الطريق الفرعي الواصل بني 
خط الفحيحيل السريع على 

م. احمد املنفوحي خالل ترؤسه االجتماع الدائري اخلامس.

في إط���ار اجله���ود التي 
يبذلها قطاع التنظيم العمراني 
واملخط���ط الهيكل���ي ببلدية 
الكويت لتذليل العقبات أمام 
املشاريع احلكومية املعطلة 
على مختلف املستويات، بحث 
مس���اعد املدير العام لشؤون 
قط���اع التنظي���م العمراني 
واملخط���ط الهيكل���ي ببلدية 
الكويت م. احم���د املنفوحي 
العوائق التي تعترض تنفيذ 
املجمع���ات الثقافي���ة وآخر 
املستجدات التي طرأت على 
مواق���ع املراك���ز الثقافية في 
محافظت���ي مب���ارك الكبير 
واجله���راء وكل االمور التي 
يعاني منها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من 
أجل وضع احللول املناسبة 
لتنفيذه���ا. ج���اء ذلك خالل 
االجتماع الذي عقده م.احمد 
املنفوحي مع أمني عام املجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة بحضور 
األمني العام املساعد لقطاع اآلثار 
واملتاحف والشؤون الهندسية 
شهاب الش���هاب واملستشار 
الهندس���ي د.ناصر الكندري 
ومراقب املبان���ي التاريخية 
م.عب���داهلل البيش���ي ومدير 
ادارة التنظيم بالبلدية م.عمار 
املقطوف ورئيس قسم املتابعة 
والتنس���يق بقطاع التنظيم 
م.منال احلسيني، حيث تناول 
املسؤولون في البلدية واملجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب مختلف العوائق التي 
تعترض تنفيذ املواقع واملراكز 
الثقافية، منها املركز الثقافي في 
محافظة مبارك الكبير والذي 
مت تخصيصه مبساحة عشرة 
آالف متر مربع مبوجب قرار 

في إطار تكثيف احلمالت 
التفتيش����ية ألجهزة البلدية 
الرقابية على جميع األصعدة، 
نظمت إدارة العالقات العامة 
بالتعاون مع إدارة اخلدمات 
العام����ة وفري����ق ط����وارئ 
اجله����راء حملة على منطقة 
حراج السيارات وذلك بهدف 
تفعيل الئحة النظافة العامة 
ونقل النفايات لتفعيل القرار 
ال����وزاري رقم 190 لس����نة 
2008 بش����أن رفع املخلفات 

الش����وارع والس����احات  من 
وامليادين للحفاظ على املنظر 
العام ورفع مستوى النظافة 
بكل احملافظات النعكاساتها 
السلبية من تشويه للصورة 

احلضارية للبالد.
العالقات  ادارة  وأك����دت 
العامة أنها س����تواصل هذه 
التفتيش����ية من  احلم����الت 
خالل اإلدارات املختصة والتي 
ستشمل النظافة واإلعالنات 
الصحي����ة  والتراخي����ص 

واألغذي����ة حرصا من بلدية 
الكويت على تطبيق اللوائح 
والنظم والقوانني املعمول بها. 
وأش����ارت اإلدارة ان احلملة 
التفتيش����ية ش����ملت حراج 
الس����يارات مبنطقة اجلهراء 
خالل الفت����رة من 16 الى 27 
الشهر املاضي، الفتة الى إن 
هذا النوع من احلمالت يأتي 
في س����ياق متابعة مستوى 
النظاف����ة ب����كل املناطق من 
حيث التأكد من رفع املخلفات 

والسيارات املهملة واملعروضة 
للبيع بالساحات العامة.

وأضاف����ت ان احلم����الت 
أس����فرت عن رفع 75 سيارة 
مهملة إلى جانب رفع 336 دربا 
من املخلفات ورفع 75 دربا 
من اإلطارات. وترأس احلملة 
رئيس فريق طوارئ اجلهراء 
على القويضي ورئيس فريق 
اإلزالة ط����ارق القطان، ومن 
إدارة اخلدمات العامة املفتش 

حمد اجلراح. 

املجلس البلدي رقم م ب/ ل ك/ 
2013/11/250/6 املتخذ بتاريخ 
2013/6/10، حي���ث اعترضت 
احدى الش���ركات بأحقيتها 
في االرض، الى جانب موقع 
املركز الثقاف���ي في محافظة 
اجلهراء والذي مت تخصيص 
موقعه مبساحة 15 ألف متر 
مربع مبوجب ق���رار اللجنة 
املكلفة للقيام باختصاصات 
املجلس البل���دي رقم ل ق م 
ب/2013/07/67 املتخ���ذ ف���ي 
2013/9/3، حيث افادت البلدية 
بتعذر تثبيت املوقع لوجود 
تع���ارض مع منطق���ة حرم 
مشروع املترو، حيث مت نقل 
املوقع ال���ى املنطقة الواقعة 
بالقرب من سنترال اجلهراء، 
حيث اتضح انه يشتمل على 

مواقف للسيارات.
واك���د املنفوح���ي خالل 
االجتم���اع عل���ى دعم جهود 
املجل���س الوطن���ي للثقافة 
والفنون واآلداب من أجل تنفيذ 
املجمع���ات الثقافية ووضع 
احللول والبدائل املناس���بة 
دون أي تعطيل واحملافظة على 

املواقع التاريخية، مشيرا الى 
ضرورة حصر جميع املواقع 
األثري���ة من أج���ل احملافظة 
عليها وعدم املس���اس بها إال 
عن طري���ق املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
واقت���رح تش���كيل جلنة 
مشتركة بني البلدية واملجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب للمحافظ���ة عل���ى 
منطقة األسواق ملا تتضمنه 
من مواقع تاريخية الى جانب 
طلب تخصيص املواقع االثرية 
التي مت اعتمادها ضمن املخطط 
الهيكلي ليتسنى تسويرها من 
قبل املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب واحملافظة 
على تاريخ الكويت. ولفت إلى 
أهمية االجتماعات التي يعقدها 
القطاع م���ع مختلف اجلهات 
احلكومية بهدف سرعة إجناز 
املشاريع ووضع كل العقبات 
على طاولة واح���دة لبحثها 
ووض���ع احللول املناس���بة، 
مشيرا إلى أن هذه املبادرة تأتي 
في سياق سرعة تذليل العقبات 

والبدء في التنفيذ.

خالل اجتماع بني مسؤولي البلدية واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

املنفوحي: بحث إزالة العوائق لتنفيذ 
املجمعات الثقافية في اجلهراء ومبارك الكبير

رفع 336 درب نفايات من حراج السيارات

فهد الصانع

قدم عضو املجلس البلدي 
فهد الصانع اقتراحا برفع قيمة 
مخالفة الئح����ة النظافة من 
100 ال����ى 500 دينار تغليظا 

للعقوبة.
وقال الصانع في اقتراحه: 
نظ����را لعدم اكت����راث بعض 
املواطنني واملقيمني بالعقوبات 
واللوائح التي تهدف للحفاظ 
على النظافة، وذلك في سبيل 
النهوض بالنظافة واالرتقاء بها 
الى املستوى الذي يليق مبكانة 
الكويت دوليا وعربيا، حيث 

رصدت امليزانيات واألموال 
لنظافة البالد وجتميلها.

وأضاف: علما بأنه قانون 
النظافة رقم 9 لعام 1987 قد 
نص في احملافظة على البيئة 
وحظر القاء األوراق واحملارم 
وأعقاب السجائر كما يحذر من 
البصق أو التبول أو التغوط في 
األماكن العامة ملا له من مظهر 
غير حضاري، إضافة الى عدم 
إتالف املزروعات والنباتات 
واألش����جار وقط����ف األزهار 
والثمار من الشوارع وحظر 

اقتالع األش����جار والنباتات 
البرية أينما وجدت.

لذا أقترح:

ضرورة رفع قيمة مخالفة 
الئحة النظافة من 100 الى 500 
تغليظا للعقوبة على أن يعطى 
ملوظفي ومراقبي إدارة النظافة 
ح����ق الضبطي����ة القضائية 
بتحرير املخالفات املباشرة 
وغير املباشرة ملخالفي قانون 
النظاف����ة واللوائ����ح املكملة 

والتابعة له.

الصانع لرفع مخالفة الئحة النظافة إلى 500 دينار

تتقدم
سفريــات األسـفــار العالــميـة

 للسياحة والسفر 
بأحر التعازي القلبية وخالص العزاء واملواساة إلى

السيد/ جاسم محمد علي أشگناني
رئيس مجلس اإلدارة

لوفاة املغفور لها بإذن الله تعالى 

والدة زوجته
شريفة رمضان قاسم حسني
سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسگنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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جاسم اخلرافي خالل لقائه د.عبدالرؤوف الروابدة                                                                  )هاني الشمري(

من أعضاء الوفد االردني عبداحملسن وأنور ومهند اخلرافي د.حمد الدعيج وبدر وناصر وطالل اخلرافيطالل اخلرافي ود.حمد الدعيج

جاسم اخلرافي متوسطا مرزوق وعبداحملسن وطالل وبدر وأنور ومهند اخلرافي

رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي ورئيس مجلس األعيان األردني د.عبدالرؤوف الروابدة والوفد املرافق ود.حمد الدعيج وعدد من ابناء عائلة اخلرافي

غير احلاصلني على مؤهل عال 
في تخصص طب العائلة.

وأك���دت القط���ان أن هذه 
الدورة تأتي حرصا من الوزارة 
على تطوير خط الدفاع األول 
الوقائي والعالجي املتمثل في 
مراكز الرعاية الصحية األولية، 
وأنها تتماشى مع توصيات 
منظمة الصحة العاملية والتزام 
الكويت باالهتمام باألمراض 
الس���ارية، مثل  املزمنة غير 
الس���كر وارتفاع ضغط الدم 
وأم���راض القلب والس���منة 
وغيره���ا، والتي يعاني منها 
ع���دد كبي���ر م���ن املواطنني 
واملقيمني بالكويت. وأشارت 
إلى أن هذه الدفعة تعتبر األولى 
وس����يتلوها دفعات أخرى في 
القريب، وذلك بإشراف رئيس 
كلية الرعاية الصحية األولية 
د.هدى الدويسان وباقي أعضاء 
الكلية. من جانبها، قالت رئيس 
كلية الرعاية الصحية األولية 
د. هدى الدويس����ان، إن الكلية 
حرصت على تلبية رغبة وكيل 
الوزارة د.خالد السهالوي، في 
التعاون مع وزارة الصحة على 

تأهيل 10 أطباء عائلة من مراكز الرعاية 
الصحية األولية ليصبحوا مدربني معتمدين

تدري����ب كوادر طبي����ة لتكون 
مؤهلة لتدريب املمارسني العامني 
العامل����ني بالرعاي����ة الصحية 
األولية، وذلك من خالل القيام 
ب����دورات تدريبي����ة بالتعاون 
مع الكلية امللكية البريطانية، 
ليكونوا نواة لتحقيق اخلطة 
املس����تقبلية لتأهيل 50 مدربا 

مستقبال.

حنان عبد المعبود

حتت رعاي����ة وكيل وزارة 
الس����هالوي،  الصحة د. خالد 
اختتمت وزارة الصحة الدورة 
التدريبية األول����ى لتأهيل 10 
أطب����اء عائلة، من العاملني في 
مراكز الرعاية الصحية األولية، 
ليصبحوا مدرب����ني معتمدين 
التدريب  للتدريب في برنامج 
املوازي اخلاص بتدريب األطباء 
املمارس����ني العام����ني، وذل����ك 
امللكية  الكلي����ة  بالتعاون مع 
البريطانية للممارسني العامني، 
التدريب  اتفاقية  وضمن إطار 

املوازي.
وقالت وكيل وزارة الصحة 
املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.ماجدة القطان، والتي أنابت عن 
الوكيل السهالوي إن ذلك يأتي 
ضمن خطة ال����وزارة للتوافق 
مع خطة التنمية بالكويت في 
تنمية القوى البشرية والتدريب 
وتطوير األداء، الفتة إلى أنها 
النهوض مبستوى  إلى  تهدف 
األطب����اء العاملني ف����ي مراكز 
د. ماجدة القطانالرعاية الصحية األولية ومن 

احتاد اإلذاعات العربية بحث تفعيل مناهج 
عمله ومشروع املوازنة التخطيطية

 أميرة عزام

أكد نائب رئيس احتاد إذاعات 
الدول العربية ومسؤول شبكات 
اإلعالم العراقي مفيد عبداملجيد 
شكر وامتنان االحتاد لضيافة 
الكويت واحتضانها الجتماع 
جميع األعضاء من وفود ممثلي 
العربية، مس����تهال  اإلذاع����ات 
االفتت����اح بقراءة أه����م البنود 
اإلدارية واملالية بش����أن إعداد 
ميزانية العام املقبل. جاء ذلك 
خالل االجتم����اع ال� 67 للجنة 
الدائمة للشؤون اإلدارية املالية 
والقانونية صب����اح أمس في 
اجللسة األولى الجتماع اللجنة، 
متهيدا ل� 6 جلسات عمل تعقد 
في فندق كراون بالزا خالل األيام 

من 4 إلى 6 ديسمبر 2014م
وفي اجللس����ة األولى، ذكر 
عبداملجي����د اهم وابرز احملاور 
البنود ملشروع جدول األعمال 
املكونة م����ن 12 بندا متضمنة 
املصادقة على املشروع وموقف 
سداد الهيئات األعضاء لرسوم 
اخلدمات واألنشطة املقررة في 
موازنة االحتاد لعام 2014 وما 

قبله واملوق����ف املالي لالحتاد 
حت����ى 30 نوفمبر م����ن العام 
نفس����ه، باإلضاف����ة لرس����وم 
اخلدمات واألنشطة االساسية 
ورس����وم حقوق البث اإلذاعي 
والتلفزيون����ي واملوقف املالي 

لالحتاد وغيرها.
من جهة اخرى، اشار عبد 
املجي����د إلى أن البندين الثالث 
والراب����ع يتضمن����ان اإلحاطة 
بش����غور وظيفة مدي����ر ادارة 
الهندس����ية ومدير  الش����ؤون 
ادارة البرام����ج خالل النصف 
االول من ع����ام 2015 باإلدارة 

وفد وزارة اإلعالم الكويتية

العامة، الفتا الى طلب متويل 
بع����ض احتياجات االحتاد من 
صن����دوق التجهيزات ومذكرة 
حول توصيات اللجنة الهندسية 
في اجتماعها اخلمسني بشأن 
نظام املين����وس وعقد حقوق 
التلفزيوني للبطوالت  الب����ث 
العربية لكرة القدم حتى البند 

السابع.

زيارة ميدانية إلى الطائرات للتأكد من كفاءة األجهزة الطبية وتدريب املسعفني عليها

العقد ميتد لـ 5 سنوات منها عامان إلعادة تأهيل املبنى

احلربي: نعكف على حتديد معايير استخدام اإلسعاف اجلوي

اجلسار: إجناز املستشفى األميري اجلديد خالل 30 شهرًا
وافتتاح 3 مراكز صحية جديدة في »العاصمة« قريباً

الطائرات للتأكد من كفاءة 
الطبية وتدريب  األجهزة 
املسعفني عليها، الفتا إلى 
قيامه بعدة زيارات ميدانية 
إلى الطائرات لإلشراف على 
جتهيزها داخليا وخارجيا 
وفقا للمواصفات املعتمدة 
إلى أن  محليا، ومش���يرا 
إدارة الط���وارئ الطبي���ة 
تعمل حالي���ا على صبغ 
الكويت  الطائرات بعل���م 
والشعار )اللوجو( اخلاص 
بالطوارئ الطبية، ووزارة 
الصح���ة الكويتية، حتى 
يتمكن اجلميع من متييزها 

والتعرف عليها.
جدي���ر بالذكر ان ادارة 

القادمة افتتاح مركز السرة 
الصحي في منطقة السرة، 
وه����و مركز جديد أنش����ئ 
بتبرع من عائلة ش����يخان 
الفارس����ي، وكذلك سيتم 
قريبا افتتاح مركز الروضة 
الصحي، والذي أنشأ أيضا 
من خالل جميعة الروضة، 
وهناك أيض����ا مركز علي 
الغامن الصحي في منطقة 
الصليبخات، والذي وصل 
النهائية اآلن،  إلى مراحلة 
وجار جتهي����زه لالفتتاح 

بشكل رسمي. 
وتابع: كذلك مت تسليم 

الطبي���ة قامت  الطوارئ 
بتدشني اإلسعاف اجلوي 
مبهب���ط الع���دان اول من 
القيام  ام���س، حي���ث مت 
بإجراء اول تدريب للهبوط 
في الع���دان بالتعاون مع 
مركز االس���عاف بالعدان، 
وهي اخلط���وة التدريبية 
األولى الت���ي يعقبها عدة 
خط���وات للتدريب على 
الهبوط والسير في املناطق 
املخصصة لهبوط واقالع 
الطائرات، الفتا الى تسلم 
منطقة اجله���راء املفاتيح 
اخلاص���ة بهم، وس���يتم 
التدريب الرسمي للهبوط 

في اجلهراء خالل ايام.

مرك����ز الش����عب للمتبرع 
من عائل����ة الصالح، واآلن 
تتم عملي����ة الهدم للمبنى 
القدمي متهيدا إلعادة بنائه 
من جديد، وأيضا مت تسليم 
مركز الدسمة الصحي ألسرة 
الزلزلة، والتي تبرعت أيضا 
بإع����ادة إقام����ة املبنى من 
جديد، مشيرا إلى استمرار 
منطقة العاصمة في تنظيم 
العديد من األنشطة العلمية 
خالل الفترة املقبلة، والتي 
تعود بالفائدة على األطباء 
واجلس����م الطبي بش����كل 

عام.

واألوعية الدموية.
وأوض���ح احلربي في 
تصري���ح ل���ه أم���س أنه 
يعكف حاليا على حتديد 
معايير استخدام اإلسعاف 
اجلوي، ومنه���ا احلاالت 
التي حتتاج الى االسعاف 
الطائ���ر، واملس���افة التي 
تفصل بني م���كان وجود 
املصاب واقرب مستشفى 
ل���ه واألماك���ن البعي���دة 
إلى  التي حتتاج  والنائية 
نقل ج���وي، وغيرها من 
املعايير التي ينطبق عليها 
شروط اإلسعاف اجلوي، 
مبينا أن االجتماع املرتقب، 
يعقبه زيارة ميدانية إلى 

سنوات إلنهاء املبنى اجلديد، 
وبعدها عامان إلعادة تأهيل 
مبنى املستشفى األميري 
أن����ه بعد  الق����دمي، مؤكدا 
االنتهاء من املشروع ستكون 
هناك إضاف����ة كبيرة على 
مستوى األسرة واخلدمات 
الت����ي يقدمها املستش����فى 

للمواطنني واملقيمني.
كما كش����ف اجلسار أن 
املقبلة  القريب����ة  الفت����رة 
ستش����هد افتتاح 3 مراكز 
صحية جديدة على مستوى 
العاصمة، مضيفا:  منطقة 
سيتم خالل الشهور القليلة 

حنان عبدالمعبود

أعل���ن وكي���ل وزارة 
الصحة لقط���اع اخلدمات 
الطبية املس���اندة د.جمال 
احلرب���ي ع���ن اجتم���اع 
سيعقد يوم الثالثاء املقبل 
يجمعه وأعض���اء اللجنة 
التجهيزات  املشرفة على 
الطبية لطائرات اإلسعاف 
اجلوي، مبينا أن اللج�نة 
تضم نخبة م���ن األطباء 
املتخصصني في الطوارئ 
الطبية، احلوادث، جراحة 
املخ واألعصاب، اجلراحة 
العامة، التخدير والعناية 
املركز، احلروق والتجميل 

حنان عبدالمعبود

أكد مدير منطقة العاصمة 
الصحية د.طارق اجلسار أنه 
يجري حاليا العمل على قدم 
وس����اق في مشروع مبنى 
املستشفى األميري اجلديد، 
مبينا أن����ه وصل اآلن الى 
مراحل احلف����ر، ومت البدء 
بالفع����ل في ص����ب بعض 
األساس����ات، وأن مده عقد 
املشروع 5 سنوات مر منها 

6 أشهر حتى اآلن. 
وقال اجلسار في تصريح 
ل����ه: ان العق����د يتضمن 3 

د. جمال احلربي

د.طارق اجلسار

ورشة العقم في »اجلهراء« والرضاعة الطبيعية في »الصباح« وأمراض اجلهاز العصبي في ابن سينا

»الصحة« تنظم عدداً من الفعاليات املهمة خلدمة املرضى
حنان عبدالمعبود 

تنظ���م وزارة الصحة 
خالل األسبوع املقبل العديد 
م���ن األنش���طة الصحية، 
حيث تنظم وح��دة ط���ب 
اخلصوب���ة مبستش���فى 
اجله���راء، ورش�����ة عمل 
جراح���ة عق���م الرج���ال، 
الفترة  وذل�������ك خ���الل 
من 7 إل���ى 11 اجلاري، في 
قاعة احملاض���رات مقابل 

العمليات الرئيسية، يوميا 
من السابعة صباحا حتى 
الواحدة ظهرا، حيث سيتم 
إج���راء جراح���ات دقيقة 
نادرة حلاالت عقم الرجال 

الشديدة.
كما تقيم جلنة تشجيع 
الرضاعة الطبيعية وتطبيق 
مبادرة املستشفى صديق 
الطفل، مؤمت���را صحافيا 
االحت�ف���ال  مبناس���بة 
باألسبوع العاملي للرضاعة 

الطبيعية، وذلك في العاشرة 
من صباح األح���د املقبل، 
التغذية واإلطعام  بإدارة 
مبنطق���ة الصباح الطبية 

التخصصية.
كذل���ك يق���ام مؤمت���ر 
افتتاح  صحاف���ي ح���ول 
املؤمتر الكويتي األميركي 
الثان���ي ألمراض  الكندي 
اجلهاز العصبي، برئاسة 
د.جاسم الهاشل، وذلك يوم 
األحد أيضا في مستشفى 

ابن سينا، قاعة عبدالرزاق 
العداوني.

ويق���ام أيض���ا حتت 
رعاية وزير الصحة د.علي 
العبي���دي، ورش���ة عمل 
حتت عنوان »التشخيص 
والتبليغ عن حاالت سوء 
معاملة الطفل أو اإلهمال«، 
وذلك على مدى يومي 7 و8 
اجلاري، في فندق موڤنبيك 

البدع.
ومبناس���بة حص���ول 

األم���راض  مستش���فى 
السارية على أعلى تقييم 
م���ن قب�����ل »البرنام���ج 
الوط��ني لالعتراف حت�ت 
إشراف هي�ئه كندا الدولية 
لالعتم���اد«، يعق���د مدير 
الدعيج،  املستشفى جمال 
مؤمترا صحافيا بحضور 
إدارة  أعض���اء مجل���س 
املستشفى، يوم األربعاء 
املقبل في ق��اعة املؤمترات 

بوزارة الصحة.

اخلرافي استقبل 
الروابدة في ديوانه 

مبنطقة البدع
استقبل رئيس مجلس االمة السابق جاسم 
اخلراف���ي في ديوانه مبن��طق���ة البدع، رئيس 
مجلس االعيان االردني د.عبدالرؤوف الروابدة 

والوفد املرافق.
حضر اللقاء سفيرنا لدى االردن الشيخ د.حمد 

الدعيج وعدد من ابناء عائلة اخلرافي.
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املركز يشارك بـ 
20 اختراعًا في 

املعرض الدولي 
السابع لالختراعات

قاسم: جلنة 
التحكيم تتكون 

من 29 محكمًا من 
مختلف التخصصات

املطوع: اختراعي 
يسهم في توفير 
الطاقة الكهربائية

كمال: اخترعت 
جهازاً لتحديد موقع 

الشمس تلقائيًا

الرشيد: ُأشارك 
باختراع عبارة 

عن ثالجة متنقلة 
حلفظ العينات 

واألدوية واألعضاء 
البشرية

املاجد: اخترعت 
قلمًا لكتابة األحرف 

بطريقة »برايل« 
للمكفوفني

خالل فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي السابع لالختراعات في الشرق األوسط

احلسن: تسجيل براءات االختراع إلكترونيًا
في مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع العام املقبل

على ث���اث طبق���ات عازلة 
الكهربائية  ويزوده بالطاقة 
لوح شمسي وبطارية قابلة 
للشحن لتشغيل مروحة تعمل 
على تدوير الهواء البارد الذي 
الثلج اجلاف  يتصاعد م���ن 
والذي ميتاز بش���دة برودته 
عن الثلج العادي ويتحول من 
حالته الصلبة الى الغازية عند 
وجوده ف���ي الضغط اجلوي 

العادي.
واش���ار املخترع الكويتي 
حسني مظفر إلى ان اختراعه 
عبارة عن لوحة لاش���ارات 
املرورية املتنقلة وهي عبارة 
عن جهاز محمول يلبي حاجة 
املس���تخدم لتنبيه اآلخرين 
بشكل فعال وواضح في جميع 
الظروف اجلوي���ة، وللتنبه 
بوجود حالة طارئة أو وضع 
يس���تدعي االنتب���اه من قبل 
اآلخرين ف���ي الطرق لتجنب 
احلوادث وعنصر املفاجأة قدر 
اإلمكان، وذلك باستخدام جميع 
العام���ات املرورية املضيئة 
والعاكسة للضوء على نفس 
اجلهاز ومع السهولة في تغيير 
تلك العامات حسب احلاجة 
ونوع الظروف والتنبيه املراد 
توجيهه، مشيرا إلى أن اجلهاز 
له وظائف وتطبيقات متعددة 
في ظروف وحاالت أخرى غير 

الطرق.
فيم���ا حت���دث املخت���رع 
الكويت���ي د.علي العجمي ان 
اختراع���ه عبارة ع���ن جهاز 
املاء  متعدد األغراض لتبريد 
وتس���خينه وتكييف الهواء، 
موضحا أن جهازه يعمل على 
االستفادة من تخزين الطاقة 
في املاء املبرد ليعمل كوسيط 
اله���واء، وكذلك تتم  لتبريد 
االستفادة من احلرارة الناجتة 
عن دورة التبريد لتوفير ماء 

ساخن.
وبني أن اختراعه له عدة 
الطاقة،  مميزات منها توفير 
حيث انه يعمل بضاغط واحد 
على أكثر م���ن جهاز، ويوفر 
في احليز حيث انه يقلل من 
عدد األجهزة املستخدمة في 
حيز واحد، سهل التحكم به، 
كما يتمتع بإمكانية زيادة عدد 

التطبيقات عليه.
الكويتية  اما املخترع���ة 
املاجد فاستعرضت  ش���يخة 
اختراعها وهو عبارة عن قلم 
كتابة لطباعة األحرف بطريقة 
براي���ل للمكفوفني، موضحة 
ان القلم يس���تخدمه الكفيف 
الكلم���ات بطريقة  لطباع���ة 
برايل بش���كل أكثر س���هولة 
وأقل جهدا، ويتضمن اسطوانة 
خارجية وقلما مستدق الطرف 
محموال على »زنبرك« ووحدة 
تنشيط من الطرف املقابل من 
االس���طوانة، كما يضم القلم 
ج���زءا أماميا وآخ���ر خلفيا 
بقطر صغير وسن، وتتكون 
االس���طوانة أيضا من كتف 
يتحرك باجتاه اخللف، مضيفة 
القلم  انه ميك���ن اس���تخدام 
العادية  للمكفوف بالطريقة 
أو بطريق���ة الضغط باإلبهام 
من أعلى القلم، الفتة الى ان 
فكرة القلم جاءت عندما وجدت 
أحد اقاربها يعاني من استخدام 
املسمار اخلاص بالكتابة لدى 
املكفوفني فوجدت فكرة القلم 
أسهل وأقل مجهودا لاستخدام 

خاصة ان وزنه أقل.

وشارك املخترع سليمان 
اخلطاف في اختراع »السرير 
التنف���س  ذو  احل���راري 
االصطناعي« وعند اختراعه قال 
انه استمد فكرته من ماحظة 
النوم  أساس���ية حول صلة 
الرضع بتنفس  العميق لدى 
األم وسماع دقات قلبها، حيث 
من املاحظ أن الرضع ينامون 
بهدوء أكبر عندما يكونون في 
أحض���ان أمهاتهم، مضيفا أن 
اختراعه عب���ارة عن فراش 
صحي لألطف���ال يتكون من 
فرشة هوائية داخلية ترتفع 
الش���هيق  وتنخفض بنظام 
املنتظ���م مما يدفع  والزفير 
إلى االسترخاء، مشيرا إلى أنه 
ميكن التحكم في درجة حرارة 
الفراش، وملحق بالفراش جهاز 
يصدر أصواتا كاملوس���يقى 
لتساعد الطفل على االسترخاء 

وتساعده على النوم.
وشارك املخترع عبدالرضا 
الصفار باختراعني: األول هو 
جهاز خلع األسنان، موضحا 
انه جهاز يسهل عملية خلع 
األسنان وهو عبارة عن علبة 
موصلة بعمود مرن ذي طرف 
قريب وآخر بعيد وجتويف 
أنبوبي ميتد بينهما، وأيضا 
جسر س���ني يوصل بالسن 
املراد خلعها، ويوضع اجلهاز 
الفكني وذلك للتس���هيل  بني 
الطبي���ب املعالج خلع  على 
الضرس، واجلهاز الثاني هو 
جهاز تقومي لألطفال حديثي 
الوالدة، وهو جهاز يعمل على 
تقومي األطفال حديثي الوالدة 
يتم تكوين���ه وضبط أبعاده 
الطفل لتعديل  ليتناسب مع 

هيكله العظمي.
وشاركت املخترعة حمدة 
عداي بجهاز طبي لتدليك اليد 
والقدم للتخلص من األورام 
والس���وائل، وعن اختراعها 
قال���ت انه عب���ارة عن جهاز 
للقدم واليد كالقفاز واحلذاء 
االلكترون���ي ويحتوي على 
خصائص عديدة ملنع تراكم 
السوائل باليدين والقدمني عند 
عدم احلركة. وعن فكرة عمل 
االختراع، قالت انها تتلخص 
في عمل مساج بحركات طبية 
دقيقة ومدروس���ة من أعلى 
وأسفل لتجديد حركة الدورة 
الدموية، والتحكم في درجة 
حرارة جسم املريض لتجنب 
احلروق كما يحتوي اجلهاز 
على وحدة لرفع اليد أو القدم 
ضد اجلاذبية األرضية لتسهل 
ن���زوح الس���وائل املتجمعة 
املس���ببة للورم ألسفل، كما 
يحافظ على اليد والقدم لدى 
املريض من التيبس ألنه يعمل 
على حتريك مفاصل اليد والقدم 
بحركة اجبارية للمحافظة على 
وظيفة اليد والقدم من التيبس 

أو االنتفاخ.
وشارك املخترع عبدالوهاب 
الشمري باختراع عاج إلزالة 
األورام، وبخصوص اختراعه، 
قال ان اختراعه يعمل على ازالة 
األورام بأنواعها خاصة إذا كان 
املرض في بدايته سواء كان 
في املعدة أو الكبد أو األمعاء 

أو غيرها.
وشارك الطاب علي الوزان 
التميمي ويوسف  وسليمان 
التورة من مدرس���ة ثانوية 
الرجيب بنني  حمد عيس���ى 
مبش���روع »س���يد التلوث«، 
وع���ن اختراعه���م، قالوا ان 
فكرته جاءت من ماحظتهم 
لعملية نفوق األس���ماك في 
أماكن مختلف���ة من اخلليج 
العرب���ي خصوص���ا األماكن 
التي يصعب الوصول إليها، 
وبعد البحث اكتشفنا عدم قدرة 
طرادات خفر السواحل على 
الوصول إلى األماكن القريبة 
الشاطئ، فقمنا بتصميم  من 
قارب خشبي يحمل روبوتا 
يحتوي على مجسات تقوم 
بقياس مجموعة من التغيرات 
التي تطرأ عل���ى مياه البحر 
كنس���بة األكسجني املذابة به 
ودرجة حرارته باإلضافة إلى 

درجة احلموضة.

مكتب براءات االختراع ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ومركز اإلسكوا للتكنولوجيا 
االقتصادي���ة  باللجن���ة 
واالجتماعي���ة لغربي آس���يا 
التابعة ملنظمة األمم املتحدة 
األمم املتحدة، وأيضا واالحتاد 

الدولي للمخترعني.
وتابع: ان احلملة تشارك 
في املعرض الدولي لاختراعات 
لهذا العام، كما ش���اركت في 
املعرض في دورته قبل املاضية، 
وتقدم جائزة »االس���طرالب 
الذهبي« وهو نس���خة طبق 
الذي  األصل عن االسطرالب 
اخترعه املسلمون قبل 1200 
سنة، لكنه مطلي بالذهب، الفتا 
إلى أن هذه اجلائزة س���يتم 
اهداؤها ألفضل مخترع خليجي 
في املعرض من خال تقييم 

احلملة الختراعه.
من ناحيته، أوضح املخترع 
الكويت���ي محم���د املطوع ان 
اختراعه املشارك في املعرض 
يأتي في مجال توفير الطاقة، 
وهو جهاز للتحكم ومراقبة 
االستهاك الكهربي، وهو عبارة 
عن نظام ملراقبة االس���تهاك 
الكهربي والتحكم به ويقوم 
بتحذير املستخدم بشأن حالة 
االستخدام، ويشمل االختراع 
على نظام فرعي يصدر ثاثة 
مستويات من التحذير، يتمثل 
األول منها في اصدار إشارة 
ضوئية والثاني حتذير صوتي، 
واألخير يأتي بتحذير صوتي 
أعلى من سابقه وذلك لتحذير 
املستخدم من أنه سيتم فصل 
الطاقة عنه خال مدة زمنية 
محددة في حالة االس���تخدام 
الزائ���د، موضحا أن التحذير 
األخير يتضمن عدادا يشير 
الزمنية املسموحة  املدة  إلى 
للمس���تخدم قبل قطع التيار 

الكهربي عنه.
بدوره، قال املخترع الكويتي 
جاسم كامل ان اختراعه املشارك 
هو جهاز حتديد موقع الشمس 
التلقائي، مبينا ان فكرة جهازه 
تقوم على جمع أكبر مقدار من 
الطاقة الشمسية خال فترة 
النهار، ويتك���ون اجلهاز من 
وحدتني األولى وحدة الدليل 
والثانية وحدة محركات املرآة 
املقعرة، موضح���ا أن وحدة 
الدليل تتكون من مجسم نصف 
كروي موزعة عليه حساسات 
الضوء لها القدرة على استقبال 
األشعة العمودية الواقعة عليها 
ويوجه املجسم الكروي واملرايا 
العاكس���ة ألش���عة الشمس 
بتواز وتوافق مع االجتاهات 
األربعة، موضح���ا أن مهمة 
وحدة الدليل هي قراءة الڤولت 
جلمي���ع حساس���ات الضوء 
ومعرفة في أي اجتاه يكون 
أكبر ڤولت والذي يكون لدى 
مخارج احلساسات الضوئية 
عندما تكون أش���عة الشمس 
 عمودي���ة في ه���ذا االجتاه.
وبني املخترع الكويتي حافظ 
ان اختراعه املشارك  الرشيد 
عبارة عن ثاجة متنقلة، وقال 
إن املرافق الطبية كاملستشفيات 
واملختبرات حتتاج بشكل دائم 
إلى نقل وحفظ عينات وأدوية 
وأمصال وأعضاء بشرية حتت 
ظروف معيارية، موضحا أن 
اختراعه يهدف إلى تذليل كل 
العمليات، فه���و يتكون من 
صندوق باستيكي يحتوي 

دانيا شومان

أعلن مستش���ار برنامج 
املخترعني ومش���رف ورش 
العلوم التطبيقية والفنية في 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع م.خالد احلس���ن ان 
املركز سيعتمد طريقة التسجيل 
على براءات االختراع الكترونيا 
»أون الين« العام املقبل، الفتا 
إلى ان املركز شارك في املعرض 
الدولي السابع لاختراعات في 
الشرق االوسط ب� 20 اختراعا، 
منهم 14 اختراعا سيدخلون 
التقيي���م ويتنافس���ون على 
جوائز املعرض، و6 اختراعات 
أخرى يتم ع���رض مناذجهم 
إلبراز كيفية تطور االختراعات 
من املراحل األولى للتصميم 

حتى مرحلة التصنيع.
وأضاف احلسن، خال اليوم 
الثاني من أنش���طة املعرض 
الدولي السابع لاختراعات في 
الشرق االوسط، ان املركز لديه 
قس���م خاص لتطوير مناذج 
االختراع���ات بعد تس���جيل 
براءة االخت���راع واحلصول 
على شهادة البراءة العاملية، 
الفتا الى ان االختراعات متر 
بع���دة مراحل منه���ا عملية 
التطوير ودراس���ة اجلدوى 
االقتصادية واالمكانيات الفنية 
لعمل اجلهاز ثم عرضه على 
اجلهات التسويقية، مؤكدا ان 
مركز صباح األحمد يشهد في 
الفترة األخيرة تطورا كبيرا 
في دعم ورعاية االختراعات 
واألفكار واملخترعني الكويتيني 
ب���راءات  بدءا من تس���جيل 
االخت���راع وحت���ى الوصول 
التصميم األخير  إلى مرحلة 
القاب���ل للتطبيق والتصنيع 

والتسويق.
من جانبه، أوضح منسق 
جلنة التحكي���م في املعرض 
املخترع الكويتي صادق قاسم 
ان االجتماع التمهيدي للجنة 
التحكيم ال���ذي عقد اول من 
امس على هام���ش املعرض 
جاء بهدف بدء عملية حتكيم 
وتقييم االختراعات املشاركة، 
وفقا للمعايير العلمية احملددة 
واملتبعة في معرض جنيڤ 
الدولي وذلك لتقييم االختراع 
بعي���دا كل البعد ع���ن الرأي 
الشخصي للمحكم، موضحا 
انه مت تقسيم وتصنيف جميع 
االختراع���ات املش���اركة في 
املعرض على حسب التخصص 

الذي تأتي فيه.
وأضاف قاسم: ان اللجنة 
تتك���ون م���ن 29 محكما من 
بينهم 3 من رؤس���اء الوفود 
املشاركة في املعرض، وجاءت 
تخصصاته���م العلمي���ة في 
مجاالت مختلف���ة فمنهم من 
هو متخصص في مجال الطب 
والكهرباء وامليكانيكا والبيئة 

وغيرها من التخصصات.
بدوره، قال املدير التنفيذي 
حلملة »مخترعو اخلليج 2014« 
م.مهند أبودية إن احلملة اآلن 
في نسختها الثانية لصناعة 
رواد االختراع، وهي تستهدف 
ارشاد شبان وشابات اخلليج 
ف���ي كيفية حماي���ة أفكارهم 
وامتاكها متهيدا لتس���ويقها 
من خال براءات االختراعات، 
موضحا أن احلملة تعمل على 
تسهيل جميع سبل وخطوات 
تسجيل براءات االختراعات 
وصياغته���ا بالتع���اون مع 

صورة جماعية العضاء جلنة التحكيم في املعرض 

الطالب املشاركون في مشروع »سيد التلوث«

الشيخ محمد العبداهلل وم. اياد اخلرافي مع املخترعني الكويتيني املشاركني في املعرض الدولي السابع لالختراعات 

املطوع: »ألف اختراع واختراع«
في املركز العلمي فبراير املقبل

دانيا شومان

أعلن املركز العلمي التابع ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي عن توقيع اتفاقية الس���تضافة 
أحد معارض »ألف اختراع واختراع« العاملية 

في شهر فبراير 2015.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للمركز العلمي م.مجبل املطوع إن هذا املعرض 
يس���لط الضوء على حقبة زمنية قاربت األلف 
عام، تعرف بالعصر الذهبي للحضارة اإلسامية، 
ويظهر املعرض الدور الفاعل واألساسي لعلماء 
ومفكرين من تلك الفترة مثل الرازي وابن سينا 
وابن الهيثم وفاطمة الفهرية ويعرض إسهاماتهم 
التي نرى تأثيرها اليوم. مضيفا أن »ألف اختراع 
واختراع« ه���ي منظمة تعليمية تطور وتنتج 
حمات عاملية تهدف إلى زيادة الوعي باالسهامات 
العلمية والتكنولوجية والثقافية للعصر الذهبي 

للحضارة اإلسامية.
وبني املطوع أن املعرض، الذي حظي بالدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سيتم تدشينه 
في الرابع من فبراير املقبل ويستمر حتى السابع 
من مارس املقبل في الس���احة املقابلة للمركز 
العلمي والتي سيتم إعدادها وجتهيزها خصيصا 

لهذا املعرض. 
من جانبه، أعرب املنتج واملدير التنفيذي ل� 

»ألف اختراع واختراع« أحمد سليم عن سعادته 
بهذا التعاون مع املركز العلمي، وأنه من خال 
املعرض والفعاليات املرافقة له فإنه سيتم تقدمي 
وسرد قصص لشخصيات مذهلة ومتميزة عبر 
أفام وعروض حية وفعاليات تعليمية إلبراز 
إجنازاتهم املرموقة والتي مازال تأثيرها واضحا 
على حياتنا اليومية على الرغم من مرور ألف 
عام عليها. وأضاف أنه من خال هذا التعاون 
»نطمح الى إلهام النشء وجعلهم يسعون وراء 
دراسة العلوم والتكنولوجيا مبجاالتها املختلفة 
ليصبح لدينا جيل مؤهل ملواجهة حتديات القرن 
احلادي والعشرين«، وزار معارض »ألف اختراع 
واختراع« أكثر من ستة مايني زائر في 20 مدينة 
عاملية مثل نيويورك ولوس أجنيليس ولندن 
وواشنطن واسطنبول والرياض وجدة والدوحة 

وأبوظبي والشارقة وكواالملبور.
واجلدير بالذكر أن املركز العلمي مت افتتاحه 
في 17 ابريل 2000، ويحمل رسالة تبسيط العلوم 
ونشر الوعي البيئي في جو من التفاعل الترفيهي. 
ويهدف الى أن يك���ون مركزا مرموقا وموثوقا 
به في املنطق���ة يوفر مناخا للتعليم الترفيهي 
للعلوم ويعزز أهمية التوعية البيئية جلميع 
األعمار، حيث زاره أكثر من ثمانية مايني زائر 
استمتعوا واستفادوا من مرافق املركز العلمي 

وبرامجه وورش العمل.

م.مجبل املطوع وأحمد سليم يوقعان اتفاقية استضافة املعرض 

العوضي م����ن إدارة االقتصاد 
أكبر  التقني ود.عبداحملس����ن 
ود.عبدالعزيز العمير من مركز 
أبحاث البترول ود.سارة احلملي 
ود.محمد اخلميس ود.حس����ن 
الصفار من مركز أبحاث البيئة 
والعلوم احلياتي����ة.  وتناول 
الباحث����ون ف����ي محاضراتهم 
شرحا مختصرا لألبحاث التي 
قاموا بها من أجل احلصول على 
درجاتهم العلمية، كما حتدثوا 
عن اخلب����رات واملهارات التي 
التي  اكتسبوها، والصعوبات 
واجهوها وكيفي����ة جتاوزها، 
إضافة الى العائد املتوقع لهذه 

املطيري: 487 متدرباً شاركوا في برنامج التدريب العملي

لتسليط الضوء على العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية

»األبحاث« نظم امللتقى السنوي الرابع لبرنامج 
البعثات الدراسية للنهوض بالبحوث التطبيقية

الش����هادات على أبحاث املعهد 
املس����تقبلية، كما أبدوا بعض 
املاحظات التي ستس����اهم في 
تطوير برنامج البعثات وتساهم 
في تخفيف األعباء الدراس����ية 

واملادية على املبتعثني.

نظمت إدارة املوارد البشرية 
في معه����د الكوي����ت لألبحاث 
العلمية امللتقى السنوي الرابع 
لبرنامج البعثات الدراسية، الذي 
يندرج ضمن أهداف املعهد في 
خدم����ة التنمي����ة املختلفة في 
الب����اد والنه����وض بالبحوث 

التطبيقية.
وقال مدير عام معهد الكويت 
العلمي����ة د.ناجي  لألبح����اث 
املتدربني  املطي����ري إن ع����دد 
الذين التحقوا ببرنامج التدريب 
العملي والتطوير املوجه حتى 
نهاية بل����غ 487 متدربا، منهم 
املهنيون، والباحثون، والفنيون 
الذين حصل����وا على تدريبات 
عملية في عدة جامعات ومراكز 

بحثية مرموقة.
من جهته أوض����ح رئيس 
قسم البعثات والبرامج اخلاصة 
أحمد الفيلكاوي، ان املعهد بدأ 
البرنامج في منتصف  بتنفيذ 
السبعينيات، أي في عام 1975 
بالتحديد، حيث مت إنشاء جلنة 
خاصة بالبرنامج وهي »جلنة 
البعثات الدراس����ية والتدريب 
العملي والتطوير املوجه« حتت 
إش����راف دائ����رة تنمية القوى 

العاملة باملعهد.
د.ناجي املطيري في مقدمة احلضور خالل امللتقى وحت����دث كل م����ن د.أحمد 

التي إن اس���تمرت فس���تعوق 
تنفيذ العمل. وأكد أن الصانع 
أمام اختبار حقيقي وكلنا أمل 
في الوزير املنتخب الذي ننتظر 
منه الوقوف في صف املوظفني 
وإخراجهم من دوامة االنشغال 
إلى  العمل، الفتا  في س���اعات 
أن هذا الق���رار يجب أن يلغى 
بأس���رع وقت ممكن وأال يبقى 
سيفا مسلطا حتى يستمر العمل 
بآليته املعتادة ملزيد من التطور 
واإلنتاج. وأض���اف: إننا نقف 
جميعا مع تطبيق القانون ولكن 
لن نقبل بالتعسف في تطبيق 
القانون واالنتقائية في التطبيق 
فهناك كثير من القوانني املعطلة 
الكثي���رة للقانون  واملخالفات 
وماحظات ديوان احملاس���بة 
خير شاهد على ذلك ألن العاملني 
واملوظفني يحتاجون الى بيئة 
صاحلة لكي يتمكنوا من العمل 
واإلنتاج وله���ذا فإننا نرفض 
رفضا قاطعا محاوالت التضييق 

النصافي: قرار تغيير ساعات العمل
في »األوقاف« جائر وغير متوقع

على املوظفني واالنتقائية.
في تطبيق القانون خصوصا 
اذا صدر ذلك ممن عليه كثير من 
املخالفات والتجاوزات، متمنيا 
للوزي���ر التوفيق والنجاح في 

مهام عمله.

إدارة  ناشد رئيس مجلس 
نقاب���ة العامل���ني ف���ي وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسامية 
بندر النصافي وزير العدل وزير 
األوقاف والش���ؤون اإلسامية 
يعقوب الصان���ع إلغاء القرار 
اجلائر الذي صدر بشأن تغيير 
ساعات العمل في إدارات الوزارة 
املختلفة ألنه سيلحق الضرر 
األكب���ر بالعاملني بس���بب هذا 
التغيي���ر غير املب���رر.  وقال 
النصافي في تصريح صحافي 
إن هذا القرار الذي صدر مؤخرا 
لم يكن متوقعا، مضيفا انه من 
العمل  الواجب عل���ى الصانع 
على حتقيق العدل واملس���اواة 
بني جميع املوظفني وأال يترك 
مجاال للمحسوبية أو احملاباة 
في »األوق���اف«، باإلضافة إلى 
االلتفات للمخالفات والتجاوزات 
الواقعة في أروقة الوزارة للعمل 
على محاسبة مرتكبيها وسرعة 
بندر النصافيإيجاد احللول املناسبة آلثارها 
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خالل االحتفال باليوم العاملي لهذه الفئة والذي أقيم في القصر األحمر

خالل افتتاح النصب التذكاري لشهداء الروضة

فهد األمير: موقع لذوي االحتياجات اخلاصة
في احلكومة مول باجلهراء قريباً

الشايع: تضحيات أبناء الوطن تستحق التقدير

واقعي للشراكة املجتمعية 
املتكاتفة على تقبل وحماية 
املجتمع م���ن اإلعاقة بكل 
مستوياتها وأنواعها ومن 
دون تأثر منها. وأضاف بن 
الدولة  حيدر: لقد أنشأت 
الهيئ���ة العامة لش���ؤون 
ذوي اإلعاقة وهي مبنزلة 
مظل���ة الدولة التي جتمع 
أبناءها حتت سقف واحد 
وبهدف رعاية املعاقني ماديا 
ومعنويا وأس���ريا وهذه 
التي حتتضن  الهيئة هي 
إليها طالبا  كل من يتقدم 

تعزيز استخدام املساهمني 
والعمالء واملوردين لوسائل 
التكنولوجي���ا كوس���يلة 
للتواصل وكذل���ك لتلبية 
خدماته���م واحتياجاته���م 

املختلفة.
م���ن جهته، ق���ال وكيل 
وزارة الشؤون للتعاون علي 
الرومي، كل الشكر جلمعية 
الروضة وحولي التعاونية 
وكذلك رئيسة حملة تنمية 
املناطق نورية السداني على 
تلك املبادرة الطيبة لتكرمي 
الشهداء، ومثمنا جهودهم 
في تش���ييد الصرح الطبي 
الذي سيخدم أهالي املنطقة، 
معتبره���ا مبادرة أولى في 
الكويت اضافة الى عملهم.

ق���ال وكيل  من جانبه، 
وزارة اإلع���الم لش���ؤون 
التلفزيون يوسف مصطفى، 
هكذا عودتنا جمعية الروضة 

خدماتها وهي ال متتد داخل 
الكوي���ت فقط ولكن متتد 
إلى خارج الكويت لو لزم 
األمر مستندين في ذلك إلى 
القانون 8/ 2010 اخلاص 
بحقوق األشخاص من ذوي 

اإلعاقة.
من جانب���ه أكد عضو 
جلن���ة ذوي اإلعاق���ة في 
محافظ���ة اجله���راء عايد 
الشمري أن هذه اللجنة مت 
إنش���اؤها بناء على رغبة 
محافظ اجلهراء ونقف اليوم 
للمش���اركة في االحتفال 
العاملي بذوي اإلعاقة والذي 
أقرته هيئة األمم املتحدة 
في عام 1992 وهذه وقفة 
إنسانية واستثنائية وفي 
سابقة طيبة لم حتدث من 
قبل ف���ي دولتنا احلبيبة 

الكويت.
من جانبه قال الرئيس 
الكويتي  الفخري للنادي 
للصم فهد أبوشيبة: من ال 
يشكر اهلل ال يشكر الناس 
لذلك يجب ان نشكر محافظ 
الذي حصل على  اجلهراء 
الفخر واالعتزاز  وس���ام 
مببادرت���ه في تنظيم هذا 
احلفل الكبير باليوم العاملي 
الى  لذوي االعاقة، اضافة 
محاوالته اجلادة وحصوله 
عل���ى عدد م���ن املوافقات 
الفتتاح ف���رع لهيئة ذوي 

االعاقة في احملافظة.

عل���ى التواجد م���ن أهالي 
املنطقة في كل االحتفاالت 
واملناس���بات وال ش���ك ان 
تكرمي وتخليد ذكرى شهداء 
الروض���ة هو خطوة جيدة 
الدافع الكبير ألبناء  تعطي 
الوطن، وتؤكد ان الكويت ال 
تنسى الشهداء ممن ضحوا 

بأرواحهم فداء للوطن.
الى ان جمعية  وأش���ار 
الروض���ة له���ا بصماته���ا 
الت���ي تخطت  الواضح���ة 
ال���ى  احمللي���ة ووصل���ت 
اخلليجي���ة مل���ا تقدمه من 
خدمات ومبادرات طيبة ألهل 

املنطقة واملساهمني فيها.
من جهتها، قالت رئيسة 
حملة تنمية املناطق نورية 
الس���داني نس���تذكر اليوم 
التاريخ املش���رف للكويت 
وشهدائها، وشهداء الروضة 
جزء ال يتجزأ من ش���هداء 
الكويت وتش���رفت بكتابة 
سيرة ذاتية لبهية السعيد 
من سكان الروضة وأم لثالثة 
شهداء والتي أطلقت عليها 

خنساء الكويت.
وقالت، نتشرف بحضور 
افتتاح هذا النصب التذكاري 
الذي أقامته اجلمعية لتخليد 
الش���هداء، مؤكدة  ذك���رى 
احلرص عل���ى التعاون مع 
أعضاء مجلس ادارة اجلمعية 
في تقدمي العديد من اخلدمات 

للمنطقة.
بدوره، ق���ال مدير إدارة 
التخليد مبكتب الشهيد احمد 
العوضي، كل الشكر جلمعية 
الروضة على تعاونهم مع 
مكتب الش���هيد إلقامة هذا 
النصب التذكاري الذي يحمل 
أسماء شهداء منطقة الروضة 
وال شك انه عمل طيب يخلد 

ذكرى الشهداء.
ومتن���ى ان تب���ادر كل 
اجلمعي���ات لعمل مثل هذه 
املب���ادرة التي تعزز الروح 
الوطنية لدى أبناء الشعب 
الكويت���ي وتخليد أس���ماء 
الش���هداء الذي���ن ضح���وا 
بأنفس���هم للدفاع عن هذه 

االرض الطيبة. 

اإلعاق���ة ومتابعته���ا من 
اجلهات املسؤولة وتفعيل 
املادة 63 م���ن القانون 8/ 
2010 م���ن قب���ل اجلهات 

احلكومية املختصة.
املدير  أكد نائب  بدوره 
العام للهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة د.عصام بن 
حيدر في كلمة ممثال رئيس 
العام  الهيئ���ة ومديره���ا 
د.طارق الشطي أن املشاركة 
في هذا االحتفال والتجمع 
مع أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
وأولياء أمورهم لهو جتسيد 

األمير، حفظه اهلل ورعاه، كما 
اننا نركز حتى في حمالتنا 
التسويقية على دعم املنتج 
الوطني وكل تلك اخلطوات 
الوطن  تؤكد اهتمامنا بهذا 
كما انن���ا نتطلع في مجمل 
ما نقدمه من مشروعات الى 
البشري  االرتقاء بالعنصر 
الكويتي من جميع اجلوانب. 
وأك���د اهتم���ام اجلمعي���ة 
باجلانب التعليمي والصحي 
ألهالي املنطقتني، مشيرا الى 
املركز  ايام  تس���ليمها قبل 
الصح���ي اجلديد والذي مت 
تشييده مببادرة مشتركة 
مع حملة تنمي���ة املناطق، 
ع���الوة عل���ى تنظيم حفل 
املتفوقني ألكث���ر من 1000 
طال���ب وطالبة م���ن ابناء 
الروضة وحولي، مشيرا الى 
ان سنة 2015 ستتجه فيها 
اجلمعية وبشكل مباشر الى 

فرج ناصر 

أعل���ن محافظ اجلهراء 
الفريق متقاعد فهد األمير عن 
تشكيل جلنة ذوي اإلعاقة 
وهي تطوعية خاصة تتبع 
مكتب احملافظ مباشرة تضم 
عددا من أصحاب اخلبرة 
واالختصاص في هذا املجال 
ب���كل من يرغب  ونرحب 
ويجد في نفسه القدرة على 
التطوع بها وستكون من 
مهامها األساسية أن تكون 
محافظ���ة اجله���راء بيئة 
صاحلة لذوي االحتياجات 
اخلاص���ة وكل م���ن ذوي 

اإلعاقة واملسنني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
احملافظ خالل رعايته حفل 
محافظة اجلهراء مبناسبة 
اليوم العاملي لذوي اإلعاقة 
والذي يعتبر املرة األولى 
التي ينظم به���ا مثل هذا 
االحتفال على مس���توى 
الكويت والذي  محافظات 
أقيم ف���ي ديوان احملافظة 

بحديقة القصر األحمر. 
وق���ال محافظ اجلهراء 
أزف ألهالي احملافظة اننا 
خاطبنا وزارة املواصالت 
لتخصيص موقع في مبنى 
احلكوم���ة م���ول ليكون 
مقرا لف���رع الهيئة العامة 
لش���ؤون ذوي اإلعاق���ة 
خاص���ة أن الهيئ���ة أبدت 
موافقته���ا لتجهيز الكادر 
الوظيفي إلدارة املقر وسيتم 
تخصيص عضو أساسي 
من ذوي اإلعاقة في مجالس 
األحياء في مناطق احملافظة 
وقام���ت احملافظ���ة بحث 
جميع املؤسسات واإلدارات 
واجلمعيات  احلكومي���ة 
التعاونية واملباني العامة 
نحو توفير مواقف لذوي 

محمد راتب

قال رئيس مجلس إدارة 
الروض���ة وحولي  جمعية 
التعاونية شايع عبدالعزيز 
الشايع ان التضحيات التي 
الوطن والذين  أبناء  قدمها 
قدموا لها أرواحهم تستحق 
التقدير واالهتمام بحفظها 
للتاريخ ولألجيال ألنها تؤكد 
احلب احلقيقي لألرض التي 
تربوا عليها ونشأوا بني أهلها 
األمر الذي دعا اجلمعية الى 
تنظيم فعاليات اجتماعية 
متع���ددة باس���م ش���هداء 

الروضة.
وقال الش���ايع في حفل 
افتتاح وتنش���يد النصب 
التذكاري لشهداء الروضة: ان 
اجلمعية أولت املجتمع بشكل 
عام اهتمامها الكبير وهو ما 
يجعل على رأس أولوياتها ما 
يعرف باملسؤولية االجتماعية 
مما دفع اجلمعية الى تنظيم 
بطولة رياضية خالل الصيف 
املاضي باسم شهداء الروضة 
للبراعم، ثم تطورت الفكرة 
الى تشييد نصب تذكاري لهم 
في مبنى اجلمعية الرئيسي 
التاريخ تلك  له���م  ليحفظ 

التضحيات.
وأش���ار الش���ايع ال���ى 
ان اجلمعي���ة عمل���ت على 
تنظيم سلس���لة متواصلة 
م���ن الفعاليات االجتماعية 
كما انها نظمت مؤخرا رحلة 
العمرة السنوية والتي شارك 
فيه���ا 500 من املس���اهمني 
وه���و م���ا يجعله���ا تؤكد 
دورها ومبادرتها في خدمة 
املجتمع، كم���ا ان اجلمعية 
أعدت خطة للسنة اجلديدة 
تهدف من خاللها الى توسيع 
نطاق فعاليتها ومساهمتها 

ومبادراتها االجتماعية.
وتابع: ان الدور الوطني 
الذي نحمله عل���ى عاتقنا 
جعلن���ا املبادري���ن من بني 
التعاونية في  اجلمعي���ات 
تنظي���م احتفالي���ة خاصة 
بتك���رمي الكوي���ت والقائد 
اإلنس���اني صاحب السمو 

فهد األمير ومشعل العيار وعدد من قيادات اجلهراء خالل احلفل

علي حسن ونورية السداني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة تعاونية الروضة وحولي وعدد من املشاركني خالل احلفل

نادي الصم يكرم محافظ اجلهراء فهد األمير

علي الرومي مكرما أحد أعضاء طاقم رحلة األمل

الشطي: تطبيق »املوظف الشامل«
لتسريع اإلجناز في هيئة املعاقني

الشؤون تطبق نظام البصمة في اإلدارات والوحدات
بشرى شعبان ـ كريم طارق

باشرت وزارة الشؤون في تطبيق نظام 
البصمة ف���ي كل اإلدارات والوحدات التي 

مت فيه���ا تركيب أجه���زة البصمة بدءا من 
بداية الشهر اجلاري، على ان يتم استكمال 
تركيب األجهزة في كل إدارات الوزارة وبعدها 

يتوقف العمل بنظام التوقيع.

الدوسري ناشد وزير الداخلية تخفيف
معاناة العاملني مبدينة األحمدي

ناش���د األمين المالي لنقاب���ة العاملين 
بالش���ركة الكويتية لنفط الخليج س���عد 
الدوسري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد الخالد التدخل لحل 
مش���كلة االزدحام المروري بمداخل منطقة 
األحمدي تسهيال لوصول العاملين إلى مقر 

أعمالهم في المواعيد الثابتة والمحددة.
وقال الدوسري إن منطقة األحمدي واجهة 
حضارية وذات طبيعة خاصة وتحرص الدولة 
والمحافظة من بداية نش���أتها على توفير 
دعم كبير وجهود غي���ر محدودة لقناعتها 
بدورها الريادي واألساسي، حيث تتضمن 
كبرى الشركات النفطية بالكويت والجهات 
الحيوية والش���ركات  الحكومية والمواقع 
الخاصة المرتبطة بالقطاع النفطي، وال أبلغ 
من هذا االهتمام من صدور المراسيم األميرية 
والتشريعات القانونية التي منحت كبرى 
الشركات مثل شركة نفط الكويت االمتيازات 
المطلقة في إدارة أعمالها على أراضي مدينة 
األحمدي بعيدا عن تدخالت وروتين الجهات 

الحكومية، وهو ما أعطى منطقة األحمدي 
قوة إدارية كبيرة وتس���هيالت ال نظير لها 
لخدمة مرتاديها من العاملين في الشركات 

النفطية.
 وجاء ذلك عقب مخاطبة نقابة العاملين 
بالشركة الكويتية لنفط الخليج اإلدارة العامة 
للمرور بتفعيل القرار اإلداري رقم 2013/39 
الخاص بتعديل أوقات وطرق المنع لسير 
الش���احنات في طريق الملك فهد الس���ريع 
)40( وصوال إل���ى مداخل مدينة األحمدي، 
حيث المقر الرئيس���ي للعاملين بالشركة 
الكويتي���ة لنفط الخليج الذين يعانون من 
االزدحام المروري الشديد لمرور الشاحنات 
بشكل عشوائي بمداخل المدينة وصوال إلى 
مقر عملهم ما س���بب االختن���اق المروري، 
وحرصا عل���ى تحقيق االنضباط المروري 
وسالمة العاملين بالمكتب الرئيسي من خالل 
تسهيل انسياب الحركة المرورية للمركبات 
على الطريق وصوال إلى مقر عملهم خالل 

أوقات الدوام الرسمي.

بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة د.طارق الشطي عن تشكيل جلنة 
خاصة في الهيئة لتدريب العاملني وتطبيق 
مفهوم املوظف الشامل لتسريع إجناز املعامالت 

املعاقني. 
وقال في تصريح صحافي على هامش حفل 
ختام مهرجان الفنون اخلاصة اخلامس الذي 
نظمته اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني انه 
مت وضع آلي���ة عمل جديدة لعمل اللجان ومت 
اتخاذ عدة إجراءات منها ربط موعد اللجنة مع 
موعد فتح امللفات والتبليغ يتم عبر رسائل 

 .SMS �ال
وأشار الشطي إلى أن كراسة ميكنة خدمات 
الهيئة متت إعادة دراستها وخالل شهر سيتم 
طرحها مناقصة على ان ينفذ املشروع خالل 
سنة ومن املتوقع أن تتم ميكنة خدمات الهيئة 

بعد سنة من ترسية املناقصة. 
هذا، واعتبر الش���طي ان مهرجان الفنون 
اخلاصة يحمل اكثر من رس���الة، أهمها إبراز 
مواهب املعاقني املختلف���ة وإظهار إبداعاتهم 
وقهرهم لإلعاقة، انه متميز بكل ما للكلمة من 

معنى، الشكر جلمعية رعاية املعاقني على هذا 
التنظيم الذي يجسد الشراكة الفعلية ملؤسسات 
املجتمع املدني، مؤكدا حرص الهيئة على دعم 
كل أنشطة اجلهات العاملة مع األشخاص ذوي 
اإلعاقة وتسخير كل إمكانياتها ملساندة ومساعدة 

هذه الفئات. 
بدورها، توجهت نائ���ب رئيس اجلمعية 
الكويتية لرعاية املعاقني منيرة املطوع بالشكر 
ملدير علم الهيئة وجميع املشاركني واملساهمني 
في إجناح ه���ذا املهرجان خاصة املبدعني من 
االبن���اء املعاقني، وقالت في كلمة لها ان ختام 
املهرجان يتزامن مع اليوم العاملي للمعاقني الذي 
يحتفل به العالم، اليوم الذي تبنته االمم املتحدة 
عام 1982 ويهدف الى رفع الوعي بخصوص 
أهمي���ة دمج االش���خاص ذوي االعاقة في كل 

مجاالت احلياة.
وقالت ان ش���عار ه���ذا الع���ام »التنمية 
املستدامة .. وعد التكنولوجيا«، مؤكدة على 
دور التكنولوجي���ا واملعلوم���ات والتدابي���ر 
البرامجية لدمج االش���خاص ذوي االعاقة في 

املجتمع والتنمية.
وفي اخلتام مت تكرمي املتميزين من االشخاص 

ذوي االعاقة واملؤسسات العاملة معهم.

د.طارق الشطي ومنيرة املطوع وهاشم تقي خالل تكرمي املشاركني

خالل اختتام مهرجان الفنون اخلاصة اخلامس

حصة السالم إلى متحف »اإليرميتاج«
في سانت بطرسبيرغ

العام في  تغادر املش����رف 
دار اآلثار اإلس����المية الشيخة 
حص����ة صباح الس����الم أرض 
الوطن تلبية لدعوة رسمية من 
»متحف اإليرميتاج« في سانت 
بطرسبيرغ � روسيا، يرافقها في 
الدعوة كل من م.علي اليوحة 
األمني العام للمجلس الوطني 
للثقاف����ة والفنون واآلداب في 
الكويت، وعبدالكرمي الغضبان 
األمني العام املساعد لقطاع اآلثار 
اإلس����المية، إذ يحيي املتحف 
احتف����اال يوبيليا مبناس����بة 
مرور 250 عاما على تأسيسه، 
وتستمر فعاليات االحتفال من 
6 حتى 11  ديس����مبر اجلاري، 
على أن يك����ون االحتفال يوم 

7  ديسمبر، 
وتأتي هذه الدعوة الرسمية 
للمش����اركة واحلض����ور، من 
البروفيس����ور ميخائيل  قبل 
الذي كان له  بيتروفيس����كي، 
موقفا حازما ومؤيدا للكويت 
وش����رعيتها حينم����ا أصرت 
إدارة املتح����ف على التمس����ك 

بيوم افتتاح معرض دار اآلثار 
اإلس����المية والذي حمل اسم 
)الفن اإلسالمي ورعايته:كنوز 
من الكويت( آنذاك حينما كان 
مقررا له بتاريخ 6 أغس����طس 
العظيم  1990 في هذا املتحف 
على الرغم من ظروف االجتياح 
الصادمة في حينها. ويجدر بنا 

اإلشارة ملا كان ألصدقائنا في 
روس����يا من وقفة مشرفة في 
حماية القطع األثرية وحفظها 
من االس����تيالء عليها من قبل 

النظام العراقي البائد.

تشارك في االحتفال اليوبيلي من 6 إلى 11 اجلاري

الشيخة حصة السالم

الرومي: نثمن 
مبادرة اجلمعية

مصطفى: تخليد 
ذكرى شهداء 
الروضة خطوة 

جديدة

السداني: نستذكر 
التاريخ املشرف 
للكويت وشهدائها

لفتة إنسانية خالل االحتفال 
قام مختار منطقة الواحة مشعل العيار مببادرة إنسانية، 

إذ تبنى اإلنفاق على أسرة لديها 3 معاقني من فئة البدون 
ال دخل لهم، وهذا ليس بغريب عليه فهو أهل لذلك، وقد 

ساهم صنيعه في إدخال البهجة والفرحة على هذه األسرة.



تقارير
اجلمعة 5 ديسمبر 2014

08

.. ويقص شريط افتتاح احد املشاريع اخليرية 

العون مع عدد من طالب العلم 

د. نبيل العون مع عدد من اهل اخلير خالل توزيع فحم التدفئة على االسر الفقيرة في قيرغيزستان 

دعاء الهل اخلير 

العون مع مجموعة من االطفال عقب توزيع كسوة الشتاء عليهم 

احد مشاريع توصيل املياه  مسجد انشئ بجهود احملسنني  تسلم فحم التدفئة للتخفيف من اثار البرد القارص 

افتتاح 6 مساجد و6 مشاريع كبرى لتوصيل املياه وحفر 55 بئراً سطحية وتوزيع 1570 طن فحم للتدفئة على األسر الفقيرة

العون: »السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية« اختتمت قافلة اخلير الـ 18 في قيرغيزستان
الصحية سيئة جدا تدمي القلب، 
ومت االنتهاء من عمل مخطط 
إنشائي مبساحة 400 متر مربع 
مبواصفات تتناسب مع طبيعة 
املعاقني األيتام بتكلفة 57000 
دين����ار غير ش����املة األجهزة 
واملعدات واألسرة واملستلزمات 
الداخلية للمستش����فى والتي 
سيتم االستعانة واالستفادة 
من األجهزة واملعدات املستعملة 
املوجودة في مخ����ازن وزارة 
التنس����يق  الصحة بناء على 
اجلاري ب����ني الهيئة اخليرية 
اإلس����امية العاملي����ة ووزارة 
الصح����ة، وقد مت عمل أس����هم 
وقفية ملشروع بناء املستشفى 
املصغر للمعاقني األيتام حيث 
تبلغ قيمة السهم امللكي 5000 
دينار والس����هم الذهبي 2500 
دينار والس����هم الفضي 1000 
دينار والسهم البرونزي 500 
دينار والس����هم الع����ادي 250 
دينارا، ونسأل اهلل ان يسخر 
لنا من يتكف����ل ببناء وتأثيث 
مستش����فى املعاقني واأليتام 
األطفال الذين ال حول لهم وال 

قولة إال باهلل.
وأردف: مت����ت كفالة أيتام 
ودعاة وط����اب علم ومعلمي 
قرآن جدد، كذلك متت متابعة 
األيتام السابقني لتقدمي تقارير 
لكفائه����م، اضافة الى متابعة 
معلم����ي الق����رآن ومت تق����دمي 
مساعدات عينية وتصليحات 
وتدفئة ومواد متوينية وأجهزة 
حاسوب ونش����افات للمابس 
ومكات����ب للمعلمني وطاوالت 
وكراسي لطاب وطالبات العلم 
ل� 6 مدارس ق����رآن ومعهدين 
للقرآن و3 مساجد مع فصول 
القرآن، ومت عمل تدفئة مركزية 
وتوزي����ع بطانيات لهم ايضا، 
وتوجد طلب����ات كثيرة عندنا 
بحاج����ة الى تدفئ����ة مركزية 
وترميم����ات وطلبات متنوعة 
ملدارس قرآن ومساجد وفصول 
حتفيظ قرآن وتوزيع زكاة املال 
والصدقات مببلغ 18000 دوالر 
وقد استفادت من هذه األموال 
الفقيرة جدا واألرامل  األس����ر 
واملرضى واملهاجرون الطاجيك 

واأليتام املعاقون.
ومتت مناقش����ة املشاريع 
املرحلية والتي ستنفذ بالربع 
األول من الس����نة اجلديدة مع 
الرئي����س الفخ����ري للجمعية 
واألمني العام وأعضاء مجلس 
امناء جمعية السام لألعمال 
اإلنسانية واخليرية ومستشاري 
اجلمعي����ة املتواجدي����ن ف����ي 
قرغيزس����تان في تاريخ 11/18 
املاضي وقد مت اعتماد حزمة من 
املشاريع اخليرية واإلنسانية، 
وجار التدقيق النهائي على كل 
مشروع مت اعتماده والتأكد من 
صاحية املخططات اإلنشائية 
والهندسية لكل مشروع، اضافة 
الى عرض الدراسة لكل مشروع 
على مكاتب استشارية لضمان 
اجلودة وجناح املشروع ومن 
ثم تسويق املشاريع اخليرية 
للمتبرع����ني  واإلنس����انية 

واحملسنني.

الس����ام  عاد وفد جمعية 
لألعمال اإلنسانية واخليرية في 
قيرغيزستان الى أرض الوطن 
قادما من جمهورية قيرغيزستان 
بعد االنته����اء من أعمال قافلة 
اخلير الثامنة عش����رة بنجاح 
وإجنازات كبي����رة بالتعاون 
مع الهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية ومشاركة كوكبة من 

أهالي الكويت واخلليج.
وفي هذا السياق، أكد األمني 
العام ورئي����س مجلس أمناء 
جمعية السام لألعمال اإلنسانية 
واخليرية في قيرغيزس����تان 
د.نبيل العون ان القافلة شهدت 
افتتاح مشاريع توصيل املياه 
للق����رى وتوزيع فحم التدفئة 
والبطاني����ات ووض����ع حجر 
األساس ملركز طبي ومسجدين 
وتوزيع مواد متوينية وكسوة 
الشتاء لأليتام واملعاقني وتقدمي 
الدعم اللوجيس����تي والعيني 

للمستشفيات.
وأضاف العون: مت افتتاح 6 
مساجد جديدة بعضها مع فصول 
حتفيظ قرآن، ومت تأجيل افتتاح 
مسجد جامع على نفقة مزعل 
فهد حمد الطوالة، رحمه اهلل، 
وزوجته وأبنائهما ملدة شهر 
وافتتاح مسجد جامع مع فصول 
حتفيظ قرآن باسم القعقاع بن 
عمر التميمي مبحافظة تشوي 
مبدينة بيافوسكي على نفقة 
أبن����اء عبدالغف����ور تيفوني 
وبحض����ور مش����عل تيفوني 
وافتت����اح مس����جد جامع مع 
فصول حتفيظ قرآن على نفقة 
منيرة محم����د طايع الهاجري 
ووالديها وذريتها في محافظة 
أوش مبدينة قاراسو بحضور 
رئيس القرية وعضو البرملان 
ووجهاء وأهل القرية، اضافة الى 
أعضاء جمعية السام لألعمال 
اإلنسانية واخليرية. وقد فرح 
القرية باملسجد وفصول  أهل 
حتفيظ القرآن فرحا ش����ديدا، 
وكذلك مت افتتاح مسجد جامع 
على نفقة أنور البشر وزوجته 
وعائلته مبحافظة نارين بقرية 
جونقال، ولهذا املسجد سيتم 
عم����ل فص����ول لتحفيظ قرآن 
بعد ذوب����ان الثلوج، وافتتاح 
مس����جد على نفقة احمد صقر 
الصقير، رحم����ه اهلل، وزكية 
محمد العيسى مبحافظة تشوي 
مبدينة كيمني بقرية جانيجو 
وبحضور صاحب املسجد بدر 
الصقير من السعودية، ومسجد 
جامع على نفقة رمضان عبداهلل 
الكن����دري وفوزي����ة عبداهلل 
الكندري وأوالدهما مبحافظة 
تشوي بقرية قارا أوي، حيث 
فرح أهل القرية باملسجد ودعوا 
لكل من س����اهم ف����ي بناء هذا 
املسجد لقريتهم، وافتتاح مسجد 
جامع على نفقة رواد ومصلى 
مسجد البراك مبدينة قرابولتا 
بقرية جابل، ونس����أل اهلل ان 
يكت����ب األجر لكل من س����اهم 
في بناء هذا املس����جد، ووضع 
حجر األس����اس ملسجد جامع 
باسم جامع اإلمام البخاري على 
نفقة عائلة الصديقي بالهال 

من قطر.
وتابع: مت افتتاح 6 مشاريع 
كب����رى لتوصيل امل����اء لقرى 
بأكملها، حيث مت افتتاح مشروع 
توصيل ماء لقرية بيكيتاي عن 
طريق متدي����د خطوط أنابيب 
مبس����افة 3500 متر من أسفل 
اجلبل والنبع الى القرية على 
نفقة أم محمد من جامع اإلمام 
البخاري بالهال بقطر الشقيقة، 
حيث يستفيد من هذا املشروع 
افتتاح  3600 مس����تفيد، ومت 
مش����روع توصيل ماء لقرية 
س����ربان والقرى املجاورة عن 
طريق متدي����د خطوط أنابيب 
القرية  الى  النب����ع  كبيرة من 
تبرع من ثلث محمد سليمان 
بن ضي����ف، رحمه اهلل، حيث 
استفاد من هذا املشروع اكثر 
من 4000 مستفيد، ومت افتتاح 
مش����روع توصيل ماء لقرية 
سيليكس����يا عن طريق متديد 
أنابيب مبسافة 1000  خطوط 
متر وتصليح املضخة الرئيسية 
والنبع ال����ى القرية تبرع من 
البخاري بالهال  جامع اإلمام 
وجامع عبداجلليل عبدالغني 
بالوك����رة وأهل قط����ر الكرام، 
حيث استفاد من هذا املشروع 
اكثر من 4500 مس����تفيد، ومت 
افتتاح مش����روع توصيل ماء 
لقرية آق باش����ات عن طريق 
متديد خطوط أنابيب مبسافة 

طلبا بحاجة الى آبار ارتوزاية 
بقيمة 500 دينار للبئر، وتوزيع 
1570 طن فحم على األسر الفقيرة 
واأليت����ام واألرام����ل ومدارس 
الق����رآن بالقرى والتي بحاجة 
ماسة وضرورية للفحم، حيث 
تصل درج����ة احلرارة بالقرى 
ال����ى 35 درجة حت����ت الصفر 
وأحيانا تص����ل الى 40 درجة 
حتت الصفر، ما يجعل املعاناة 
ش����ديدة على األس����ر الفقيرة 
واألطفال واملرض����ى، خاصة 
ان الش����تاء في هذا العام جاء 
مبكرا، اضافة الى وجود مشكلة 
العام، ما يزيد  بالكهرباء لهذا 
معاناة أهل القرى واملستشفيات 

ومدارس القرآن.
ودور املعاق����ني واأليت����ام، 
ولذلك مت توزيع الفحم حسب 
القافلة  امليزانية األولية لهذه 
الثامنة عشرة وحسب األولوية 
الى ان يرزقنا اهلل مبتبرعني 
ومحسنني يغطون أطنان الفحم 
الى  املطلوبة، حي����ث نحتاج 
توزيع 90000 طن لتوزيعها في 
ديسمبر املقبل لتغطية األسر 
الفقيرة ومدارس القرآن وبعض 
املراكز الطبية بالقرى، حيث ان 
تكلفة الطن الواحد من الفحم 
30 دينارا شاملة التوصيل الى 
أبعد األماكن في القرى واملدن 
البعيدة، ونش����كر بيت الزكاة 
والهيئة اخليرية اإلس����امية 

1000 متر من البئر الكبيرة الى 
القرية تبرع من أم يوسف من 
البخاري بالهال  جامع اإلمام 
من قطر الشقيقة، حيث استفاد 
من هذا املشروع اكثر من 3000 
مس����تفيد، وافتتاح مش����روع 
توصيل ماء لقرية اسانتشيك 
مبحافظ����ة أوش ع����ن طريق 
متديد خطوط أنابيب مبسافة 
8500 متر م����ن البئر الكبيرة 
والنبع ال����ى القرية تبرع من 
أهل الكويت وأهل قطر الكرام، 
حيث يستفيد من هذا املشروع 
اكثر من 5000 مستفيد، وللعلم 
يتبقى على تغطية هذا املشروع 
5000 دينار، ومت تأجيل افتتاح 
مشروع توصيل ماء في قرية 
امغيك تاال مبحافظة نارين عن 
طريق متدي����د خطوط أنابيب 
مبس����افة 4000 متر من موقع 
النب����ع الى القرية تبرع من أم 
صالح الشايجي، حيث يستفيد 
من هذا املشروع اكثر من 68000 
مستفيد، حيث زاد وتعدى حجم 
املشروع الى قريتني وتوجد 7 
مشاريع جديدة كبيرة لتوصيل 
املاء ابتداء من 7000 دينار الى 

22000 دينار.
وزاد: مت حف����ر 55 بئ����را 
س����طحية من أصل 487 طلبا 
بحاجة الى آبار سطحية بقيمة 
150 دينارا للبئر وكذلك مت حفر 
37 بئرا ارتوازية من أصل 177 

العاملية الذين ساهموا بتقدمي 
فحم التدفئة ألهل احلاجة في 

قرغيزستان.
وتابع: مت افتتاح املش����غل 
الوقفي من دورين مبس����احة 
324 مترا مربعا على نفقة أم 
عبداهلل بوقريص وبحضورها 
م����ع زوجها مش����اري املليفي 
وبحض����ور كوكبة م����ن أهل 
الكويت وأهل اخلليج يتقدمهم 
الفخ����ري جلمعية  الرئي����س 
الس����ام لألعمال اإلنس����انية 
واخليرية جاسم العون ومشعل 
تيفوني وجمال اجلاسر وأمني 
عام وأعضاء جمعية الس����ام 
لألعمال اإلنسانية واخليرية، 
اضافة ال����ى متبرعني من أهل 
اخلليج ومجموعة كبيرة من 
طالبات ومعلمات املركز الثقافي 
لتحفيظ القرآن وسيستفيد من 
هذا املشغل الوقفي طالبات العلم 
الكرمي، ومت  القرآن  وحافظات 
وض����ع خطة عمل لتش����غيل 
املش����غل مع صاحبة املشغل 
وبع����ض املتخصص����ني ومن 
املتوقع بدء التش����غيل الشهر 

املقبل.
كم����ا مت توزي����ع كس����وة 
الشتاء ل� 750 يتيما، كذلك مت 
توزيع م����واد متوينية والتي 
حتتوي على ارز وطحني وسكر 
وزيت ومكرون����ة ل� 2800، ما 
بني أس����ر فقيرة وأرامل وأهل 

حاجة في مختلف قرى ومدن 
قرغيزستان. ومتت مساعدة 4 
مستشفيات للمعاقني، حيث مت 
عمل ترميم وتصليح لألماكن 
املهمة باملستش����فيات والتي 
تتأثر بالثلوج والبرد القارص 
لدور املعاقني واملستش����فيات 
ومت تقدمي مس����اعدات عينية 
كالدواء واملابس واحلفاضات 
والشراشف وشراء 15 نشافة 
للمابس و10 غساالت ومعدات 
ومساحيق للغس����يل اضافة 
الى تق����دمي مع����دات للمطبخ 
وأطنان من البطاطس واملواد 
التموينية للمعاقني واملرضى 
خاصة مرضى السرطان والفشل 
الكلوي وأصح����اب األمراض 
املزمنة، كذلك مت توزيع مابس 
وكسوة للمعاقني األيتام ل� 360 
يتيم����ا معاقا كذل����ك مت تقدمي 
الذين في  مساعدات للمعاقني 

بيوتهم.
كما مت وضع حجر األساس 
لبن����اء مرك����ز طب����ي متعدد 
التخصصات على نفقة زامل 
عيسى اخلليفي ووالدته وضحى 
بنت علي اخلليفي، رحمها اهلل، 
من قطر، كذلك مت عمل مخطط 
لبناء مستشفى صغير للمعاقني 
األيتام ف����ي اجلنوب حيث ان 
املستش����فى احلال����ي متهالك 
للغاية وال يصلح حتى لألنعام، 
وهؤالء معاقون وأيتام وحالتهم 

توزيع كسوة الشتاء 
لـ 750 يتيمًا ومواد 

متوينية لـ 2800 
أسرة فقيرة

ترميم وتصليح 
4 مستشفيات 

للمعاقني

وضع حجر األساس 
ملركز طبي متعدد 

التخصصات

كفالة مجموعة 
من األيتام وطالب 

العلم ومعلمي 
القرآن الكرمي

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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)قاسم باشا( عبدالعزيز املشاري متوسطا احلضور خالل املهرجان الثقافي في مدرسة بدر الرفاعي  

)قاسم باشا( طلبة مدرسة عبداللطيف النصف خالل حملة تنظيف ممشى اليرموك  

طالب باالستفادة من قطعة أرض باليرموك في تعليم املبدعني

املشاري: عرضنا على »التربية« 
فكرة تشكيل فرق مدرسية تطوعية

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

طالب مختار منطقة اليرموك ورئيس مجلس 
حي املنطقة عبدالعزيز املشاري وزارة التربية 
والتعليم بأن تخصص قطعة االرض املخصصة 
لها في منطقة اليرموك إلنشاء مدرسة خاصة 
للمتعلمني املميزين او تسليمها ملختارية املنطقة 
حتى تتم االس���تفادة منها في مشاريع تخدم 
املنطقة وأهلها بدال من تركها فضاء منذ اكثر 
من عشر سنوات دون االستفادة منها، جاء ذلك 
خالل قيام مختارية منطقة اليرموك بالتعاون 
مع وزارة التربية من خالل فريق من متطوعي 
مدرس���ة عبداللطيف النصف املتوسطة بنني 
اليرموك، وتنظيم  بتنظيف ممش���ى منطقة 
مدرسة بدر الرفاعي االبتدائية بنني مهرجانا 

ثقافيا للطلبة املوهوبني صباح امس.
وقال املشاري اننا عرضنا على مدير منطقة 
العاصمة التعليمية ناجي الزامل فكرة تشكيل 
فرق مدرسية للقيام بأعمال تطوعية مختلفة 
ونش���ر قيم أخالقية حمي���دة من خالل طرق 
مختلفة مبا يتناسب مع أوقات التعليم حتى ال 
يؤثر ذلك على حصصهم التعليمية ويساهم في 
نشر التوعية واملساهمة في اخلدمة املجتمعية 
وقد رحب بالفك���رة وأصدر تعميم للمدارس 
للمشاركة في هذه الفكرة التي تعود باألصل 
الى منظمة الصحة العاملية التي اختارت منطقة 

اليرم���وك دون كافة مناطق البالد لتنفيذ هذا 
املشروع ملا ملسته من خدمات مجتمعية من أفراد 
ومؤسس���ات املنطقة كافة في تطوير املنطقة 
ورقيها مشيرا الى ان مدارس منطقة اليرموك 
مليئ���ة بالطلبة والطالب���ات الذين ميتازون 
باملواهب وليس فقط التفوق الدراسي. ودعا 
املشاري مختاري املناطق في الكويت الى تفعيل 
دور اخلدمة املجتمعية بشتى أنواعها ومخاطبة 
اجلمعيات التعاونية للمساهمة بذلك الفتا الى 
ان احلكومة لم تقصر في شيء لكن هناك أمور 
كثيرة حتتاج الى تكاتف األفراد واملؤسسات 
لتحقيقها في كل منطقة حتى تتمتع بخاصيتها 

وجمالها وتطورها ورقيها.
من جانبه اثنى مدير مدرسة عبداللطيف 
النصف املتوس���طة بنني محمود القالف على 
مشروع نش���ر القيم واألخالق احلميدة الذي 
ينفذه طلبة وطالبات منطقة اليرموك بالتعاون 
مع املختارية حيث ب���ني احلني واآلخر يقوم 
فريق من املتعلمني مب���ا ال يزيد عددهم على 
٢٠ فردا بصحبة معلمني ومش���رفني بنش���ر 
قيمة حميدة من خالل عرضها او تقدميها او 
استغالل خدمة مجتمعية معينة لبيان القيمة 
املراد نش���رها وايضاحها مؤكدا ان االنشطة 
التربوية والتعليمية في مدرسة عبداللطيف 
النصف تبدأ منذ اليوم االول في العام الدراسي 

وتنتهي بانتهائه.

واشنطن � كونا: بحث وفد من وزارة التعليم 
العالي مع املكتب الثقافي في لوس اجنيليس 
بالواليات املتحدة س���بل تذليل العقبات التي 

تواجه الطلبة الكويتيني في أميركا.
وقال رئي���س املكتب الثقاف���ي د.منصور 
ج���راغ ان اللقاء ناقش الئحة البعثات ومتت 
مراجعة قوانينها وعرض حاالت معينة لبعض 
الطلبة تستلزم قرارا من الوزارة. وأضاف انه 
ط���رح عددا من املقترحات تصب في مصلحة 
الطلبة على ان يتم دراس���تها وطرحها ضمن 
الئحة االبتعاث اجلديدة، حس���ب ما وعد به 

وفد التعليم العالي.
وقال انه مت مناقشة خطة استقبال املبتعثني 
العام املقبل وآلية سير العمل للعناية بالطلبة 
احلاليني، مؤكدا حرص املكتب على استمرار 
مسيرة الطلبة العلمية والعملية في جامعات 

الواليات املتحدة بيسر. 
وأعرب جراغ عن شكره لوفد وزارة التعليم 
العالي ملا توصل اليه االجتماع من اتفاق حول 
عدة أمور، متمنيا ان تستمر الزيارات وتشمل 
القطاع���ات األخرى ملا في ه���ذه االجتماعات 
م���ن فائدة للطرفني وتصب باملصلحة العامة 
وخصوصا للطلبة الذين هم مستقبل الكويت. 
ويتكون وفد التعليم العالي من الوكيل املساعد 
لشؤون البعثات واملعادالت والعالقات الثقافية 
في وزارة التعليم العالي ميسرة الفالح ومدير 
البعثات محمد املعتوق ومدير اإلدارة املالية 

حنان حبيب.
وحضر االجتماع الذي استمر ملدة ثماني 
ساعات امللحق الثقافي في لوس أجنيليس د 
أنوار اخلرينج وممثلو األقسام املعنية بأمور 

الطلبة والبعثات.

»التعليم العالي« بحثت مع املكتب الثقافي 
بلوس أجنيليس الئحة البعثات وقوانينها

أعلن���ت وزارة التعلي���م 
الدراسية  املنح  العالي خطة 
الدراسي  اخلامس���ة للفصل 
الثاني م���ن العام ٢٠14/٢٠15 
واملقدمة من جامعة البحرين 

القسم العلمي.
وقالت ال���وزارة في بيان 
املنح مقدمة من  إن  صحافي 
جامعة البحرين حلملة شهادة 
العامة وما يعادلها  الثانوية 
بالقس���م العلمي مضيفة أن 
املعدل املطلوب لكلية الهندسة 
8٠% وتطرح الكلية تخصص 
الهندسة الكهربائية والهندسة 
والهندس���ة  امليكانيكي���ة 

الكيميائية.
وذكرت أن املعدل املطلوب 
لكلي���ة العلوم ف���ي جامعة 
البحرين هو 7٠% لتخصص 
الرياضيات والفيزياء مبينة 
أن عل���ى الطلبة الراغبني في 
ه���ذه املنح مراجع���ة املوقع 
اإللكتروني للوزارة بهذا الشأن 
11 ديسمبر  والتسجيل حتى 

اجلاري. 
وأفادت بأن الترشح للمنحة 
ال يعني القبول مشيرة الى أن 
الدراسة في جامعة البحرين 
س���وف تبدأ اعتب���ارا من 15 

فبراير املقبل.

برعاية وحضور عميد كلية 
العلوم الصحية التابعة للهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدريب د. جاسم األنصاري 
أقيم���ت محاض���رة توعوية 
متخصصة عن الدفاع املدني، 
بحضور مدير ع���ام اإلدارة 
املدني بوزارة  العامة للدفاع 
الداخلية اللواء عبداهلل العلي 
وميسون الزنكوي، وذلك على 

مسرح الكلية بالشويخ.
من جانبه، قام رئيس قسم 
التخطيط واملتابعة باإلدارة 
املدني بوزارة  العامة للدفاع 
الداخلية، الرائد محمد الصواغ، 
باستعراض اإلجراءات املتبعة 
في خطة اإلخالء في الهيئات 
احلكومي���ة  واملؤسس���ات 
واألهلية وكيفي���ة تنفيذها، 
وكيفية التصرف عند سماع 
صافرة اإلن���ذار أثناء وقوع 
حدث. وق���ال: ان الهدف من 
التدريب على  احملاضرة هو 
كيفية التص���رف في حاالت 

اإلخالء والطوارئ.

»التعليم العالي« 
تعلن عن منح دراسية 

لـ»العلمي« بالبحرين

محمود الموسوي ـ عادل الشنان
 

رفع مدير ادارة التنس����يق 
واملتابعة في التعليم العام رومي 
الهزاع مذكرة مفصلة ومتكاملة 
انهاء مل����ف قوائم  آلي����ة  عن 
االنتظار في الوظائف االشرافية 
وتس����يير وتيرة الترقيات في 

مختلف املجاالت. 
املذكرة  ان  اله����زاع  وأك����د 
املقترحات  تضمنت جملة من 
واحللول النهاء قوائم االنتظار 
بص����ورة فاعلة حيث اعتمدت 
من وكيل التعليم العام وقدمت 
التربية د.مرمي  لوكيلة وزارة 
الوتي����د متهي����دا لعرضها في 
مجلس الوكالء ومناقشة ما جاء 
بها من توصيات لتمرير حركة 
الترقيات في الوظائف االشرافية 
وتقليص فترة االنتظار لتسكني 
شاغلي الوظائف االشرافية على 
قوائ����م االنتظار ف����ي مختلف 
واملس����ميات  التخصص����ات 

الوظيفية. 
وأض����اف اله����زاع ان ادارة 
التنس����يق تواص����ل عمله����ا 
ومساعيها لتحقيق متطلبات 
التعليمي����ة وتلبي  الهيئ����ات 
احتياجاتهم في مختلف اجلوانب 
وحتقق له����م الرضا الوظيفي 
والتدرج للترقي في الوظائف 

االشرافية. 

الهزاع: إنهاء ملف 
قوائم االنتظار 

في الوظائف اإلشرافية

محاضرة توعوية 
للدفاع املدني 

في »العلوم الصحية«

يستضيف ديوان جتمع 
املسار املستقل الساعة السابعة 
من مساء الغد شيخ املعلقني 
خالد احلربان والذي سيتحدث 
عن جتربته في التعليق التي 
امت���دت على م���دى 4٢ عاما 
ورأيه في أسباب االخفاقات 

األخيرة.

»جتمع املسار« 
يستضيف احلربان

د. فريح العنزي

أسماء 90 طالبًا مت استثناؤهم من رئاسة 
اجلمهورية لاللتحاق باجلامعات املصرية

القاهرة ـ هناء السيد 

أعل����ن رئي����س املكتب 
الثقافي بس����فارة الكويت 
في القاهرة د.فريح العنزي 
عن أسماء الطلبة الذين مت 
استثناؤهم من قبل رئاسة 
اجلمهورية املصرية لاللتحاق 
باجلامعات املصرية للعام 

الدراسي )٢٠15/٢٠14(.
ودعا العن����زي هؤالء 
الطلبة والبالغ عددهم 9٠ 
طالبا إلى س����رعة التوجه 
إلى إدارة الوافدين التابعة 
ل����وزارة التعلي����م العالي 
املصرية الستكمال إجراءات 
قبولهم النهائية وحصولهم 
على كتب الترشح، وفيما 

يلي األسماء:
٭ ابتهاج خلف عبيد امليع - 

تربية طفولة - سوهاج
٭ ابراهيم راش���د عبداهلل 
محم���د العازم���ي - تربية 
رياضي���ة بالعريش - قناة 

السويس
٭ احم���د جاس���م حبي���ب 
سناس���يري - التجارة - 

مدينة السادات
٭ احمد شاكر سليمان مبارك 

- احلقوق - بنها
٭ احم���د عبدالرحمن ملفي 

املطيري - احلقوق - بنها
٭ أحمد عدنان احمد الوهيب 

- التجارة - حلوان
٭ احمد علي حيدر عبداهلل 

- احلقوق - بنها
٭ أسامة أحمد حسن احمد 
البصري - احلقوق - بنها

٭ اسماعيل محمد خلف عواد 
- احلقوق - بنها

٭ بندر سعد عقاب العنزي - 
احلقوق - مدينة السادات

٭ جابر سعود محمد الشمالي 
- احلقوق - القاهرة

٭ جاسم محمد زيد مساعد 
اخريص - احلقوق - بنها

٭ جاسم محمد شمس الدين 
املال - احلقوق - بنها

٭ جاسم محمد غزالن العازمي 
- احلقوق - بنها

٭ جاس���م محم���د محمود 
احلربان - التجارة - بنها

٭ حياة خالد محمد اخلضر 
- التجارة - بنها

٭ خالد حسن حسني علي 
اجلدي - التجارة - بنها

٭ خال���د عب���داهلل مرزوق 
العدواني - طب االسنان - 

القاهرة

٭ خال���د مب���ارك س���عود 
احلجرف - احلقوق - بنها

٭ خالد ندا فهد حسن املطيري 
- احلقوق - بنها

٭ خليفة نايف سالم الرديني 
- احلقوق - بنها

٭ راشد علي راشد موسى 
السعد - التجارة - طنطا

٭ س���امي عويد س���لطان 
العنزي - التجارة - بنها

٭ سعد مبارك سعد سلمان 
البواردي - احلقوق - بنها

٭ سعد ياسني حماد عمار - 
احلقوق - بنها

٭ س���عود س���ريع محمد 
الهاجري - التجارة - بنها

٭ س���لطان محم���د عايش 
املطيري - التجارة - بنها

٭ سلمان محمد علي ملك - 
احلقوق - بنها

٭ الشيخة هيا ناصر حمود 
اجلابر الصباح - احلقوق 

- بنها
٭ ش���يماء أي���وب عبداهلل 
بلوشي - التجارة - مدينة 

السادات
٭ ش���يماء حمزة اسماعيل 

دشتي - احلقوق - بنها
٭ صالح عبداهلل مصحب 
الظفيري - طب االسنان - 

القاهرة
٭ صقر نايف س���الم سعد 

الشمري - احلقوق - بنها
٭ طالل عبداهلل حمد محسن 
الهاجري - احلقوق - بنها

٭ عادل س���عد سيف سعد 
العتيب���ي - احلق���وق - 

القاهرة
٭ عائش���ة محم���د حم���د 
املصيري���ع - التج���ارة - 

الزقازيق
٭ عبداحلميد احلميدي معزي 

العازمي - احلقوق - بنها
٭ عبدالعزيز احمد عيسى 

املذن - احلقوق - بنها
٭ عبدالعزي���ز ثامر حامد 

املطيري - احلقوق - بنها
٭ عبداهلل إبراهيم عبداهلل 
التميمي - احلقوق - بني 

سويف
٭ عب���داهلل أحم���د محمد 

الزمامي - احلقوق - بنها
٭ عبداهلل مبارك فهاد املنير 

- احلقوق - بنها
٭ عب���داهلل محمد عبداهلل 
الديحاني - احلقوق - بنها
٭ عدنان ع���وض خميس 

العنزي - احلقوق - بنها
٭ عذاري عبداحلميد عباس 
دشتي - التجارة - مدينة 

السادات
٭ عمار ياسر علي اللقمان 

- التجارة - الزقازيق
٭ عيد قنيفد عيد مرزوق 
الوعالن - احلقوق - بنها

٭ غزاي متاي غزاي املطيري 
- التجارة - بنها

٭ فايز زياد حباب عبدالهادي 
احلربي - احلقوق - بنها

٭ فايز زيد عبداهلل املطيري 
- احلقوق - بنها

٭ فايز علي دغش مناحي 
املطيري التجارة - بنها

٭ فج���ر راش���د عاي���ض 
الرش���يدي - الهندسة - 

الزقازيق
٭ فراج عبيد عبداهلل مطلق 
الردهان - احلقوق - بنها

٭ ف���الح منص���ور فهيد 
العجمي - احلقوق - بنها

٭ فالح منصور فهيد مسلم 
العجمي - التجارة - بنها

٭ فهد حسن عيسى حسني 
حس���ن - احلقوق - بني 

سويف
٭ فهد دخيل عايد العنزي 

- الهندسة - بنها
٭ فهد س���الم سعد ناصر 
العازمي - احلقوق - بنها

٭ فهد صالح فهد اخلليفة 
- احلقوق - بنها

٭ فه���د عبداحملس���ن فهد 
عبداحملس���ن الطريجي - 

التجارة - بنها
٭ ف���واز عايض محس���ن 
القحطاني - اآلداب - بنها

٭ فيحان ترحي���ب خالد 
املطيري - احلقوق - بنها

٭ فيصل عبدالعزيز مديد 
ردن القحطاني - احلقوق 

- بنها
٭ الفي فالح الفي فالح جزاء 

- احلقوق - بنها
٭ محمد حسن احمد علي 

الوايل - التجارة - بنها

٭ محمد حس���ن عبداملانع 
العجمي - احلقوق - بنها

٭ محمد فالح حمود الزعبي 
- احلقوق - بنها

٭ محمد فيصل محمد التناك 
- احلقوق - بنها

٭ محمد نايف براك اخلرينج 
- التجارة - بنها

محمد هزاع داود الهاجري 
- احلقوق - بنها

٭ محم���ود محم���د عواد 
العنزي - احلقوق - بنها

٭ مرمي عبداحملسن محمد 
الدويس���ان - احلقوق - 

القاهرة
٭ مشاري جاسم محمد خلف 

- التجارة - بنها
٭ مطر عكاش س���عد مطر 
العبدلي - احلقوق - بنها

٭ منال مطلق سعد اخلرشان 
- احلقوق - القاهرة

٭ مناير حس���ني جاس���م 
الرام���زي - احلق���وق - 

القاهرة
منص���ور محمد دبيس���ان 
الشمري - احلقوق - بنها

٭ نادر فالح راشد منصور 
البربر - احلقوق - بنها

٭ نادر مناحي دغش مناحي 
فايز املطيري - التجارة - 

بنها
٭ نايف عامر موسى الشمري 

- التجارة - الزقازيق
٭ نايف علي مسفر مهدي 
العجمي - احلقوق - بنها

٭ نايف غازي جريد شداد 
املطيري - التجارة - مدينة 

السادات
٭ نوري نصار عزران بطي 

- احلقوق - بنها
٭ نوه���اء غال���ب درعان 
الدوس���ري - احلق���وق - 

بنها
٭ هدى فرحان عواد العنزي 

- التجارة - بنها
٭ هنادي محمد عبدالكرمي 
املطيري - التجارة - مدينة 

السادات
٭ يعق���وب عادل صاصي 
الهن���دال - احلق���وق - 

القاهرة
٭ يوس���ف أحمد عبداهلل 
علي عبداهلل - التجارة - 

الزقازيق
٭ يوسف علوش معدي دخل 
اهلل العتيبي - التجارة - 

املنوفية
٭ يوس���ف محمد يوسف 

العلي - احلقوق - بنها

 مرمي الوتيد خالل املعرض

شاركت »مايكروسوفت 
الكويت« مؤخرا في معرض 
ومؤمتر »إديوتك« السنوي 
كراع أملاسي وشريك للتعليم 
للعام اخلامس على التوالي، 
وذلك في إطار شراكتها على 
املدى الطويل م����ع وزارة 
التربية. ومتاشيا مع التزامها 
الراسخ بتعزيز االنتشار 
الرقم����ي والتكنولوجي����ا 
ف����ي التعلي����م، تعاون����ت 
الكويت«  »مايكروسوفت 
مع س����بعة ش����ركاء وهم: 
 ،ZAK Solutions ITWORX
 LanguageNutو NetSupportو
 DELLو HP و SmartTechو
لعرض أحدث احللول في 
قطاع التعليم والتقنيات 
املوجهة نحو املساعدة على 
تنمية املسيرة التعليمية 
في الفصول الدراسية من 
خالل محو األمية الرقمية، 
وذل����ك ضم����ن أكبر حدث 
مخص����ص لقطاع التعليم 

في الكويت.
وفي هذا الس����ياق، قال 
ش����ارل نحاس، مدير عام 
»مايكروسوفت الكويت«: 
»تؤك����د مايكروس����وفت 
التزامها العميق بدعم رؤية 
احلكومة الكويتية ووزارة 
التربية، ونفخر بالعمل معهم 
لتطوير قطاع التعليم في 
البالد. ونهدف إلى االرتقاء 

مبس����تويات التعاون مع 
ش����ركائنا لتقدمي جتربة 
التعليم األمثل لكافة األطفال 
واملعلمني في الكويت، وذلك 
باستخدام أحدث التقنيات 

املناسبة«.
واضاف ان مايكروسوفت 
ترك����ز على خل����ق فرص 
للشباب ومتكني املدرسني 
من لعب دور حيوي لضمان 
تعزي����ز املواطنة الرقمية. 
وينبغي متهي����د الطريق 
أمام الشباب للوصول إلى 
قاع����دة صلبة من املهارات 
التي تشكل نقطة انطالق 
لهم في املهن املستقبلية. 
ولهذا نحرص على تزويد 
الطالب ببرنامج »أوفيس 

365« الس����تخدام أح����دث 
نس����خة من برامج وورد 
وإكسل وباور بوينت وون 
نوت وغيرها الكثير. وميكن 
تثبيت ه����ذه البرامج على 
ما يصل إلى خمس����ة من 
أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة 
ماكينتوش، باإلضافة إلى 
خمسة أجهزة لوحية مبا في 
ذلك أجهزة »آي باد«. وميكن 
استخدامها مع »ون درايف« 
للمزامنة بني األجهزة بشكل 
تلقائي واكتساب املهارات 
القيمة الستخدام البرمجيات 
األكثر ش����عبية في العالم. 
ويدوم االش����تراك في هذا 
البرنامج ط����وال التحاق 

الطالب باملدارس.

خالل حفل التكرمي للعام اجلامعي 2014/2013

النكاس: الفائقون حققوا بتفوقهم رسالة احلقوق

مايكروسوفت الكويت: تعاون مكثف مع 7 شركاء 
لعرض أبرز حلول التعليم وأحدث التقنيات

السويفان والقناعي حاضرا عن »ادعاء مهنة احملاماة«
نظمت رابطة طلبة كلية 
القانون الكويتية العاملية 
ن����دوة ثقافي����ة توعوية 
بعنوان »ادعاء املهنة واآلثار 
املترتبة عليها«، شارك فيها 
رئيس جلنة محاربة أدعياء 
املهنة في جمعية احملامني 
خالد الس����ويفان، وعضو 
القناعي،  اللجنة فاطم����ة 
وأدارها الطالب عبد اللطيف 
العوام، وحضرها عدد من 

الطلبة.

وشدد السويفان على 
التعري����ف مب����ن يجب أن 
يحمل صف����ة محام، حتى 
التعريف مبن  نتمكن من 
يدعي ممارسة املهنة، حتى 
لو كان خريج كلية حقوق، 
فاحملام����ي وفق����ا للوائح 
والقوانني املعمول بها، هو 
خري����ج كلية حقوق أو ما 
يعادلها من كليات الشريعة 
اإلسالمية املقيد في جمعية 
احملام����ني، وميارس املهنة 

وفق ما يتطلبه القانون من 
شروط، وكل من ال تتوافر 
فيه أي م����ن هذه الصفات 
وميارس مهن����ة احملاماة 
حتى لو كان يحمل شهادة 
القان����ون في����درج ضمن 
املهنة. من جانبها،  مدعي 
القناعي على اآلثار  أكدت 
التي يس����ببها  الس����لبية 
مدعو املهنة على احملامني 
من جهة وعلى املوكلني من 
جهة أخرى، مش����ددة على 

ضرورة محاسبة األدعياء 
وفقا لإلجراءات القانونية، 
ولفتت إلى أن مهنة احملاماة 
من املهن اإلنس����انية التي 
تدع����و إلى احلف����اظ على 
كرامة اإلنسان والدفاع عن 
حقوقه، ومن احملظور على 
احملامي اإلعالن عن نفسه 
في مختلف وسائل اإلعالم 
مبا فيها وسائل التواصل 
االجتماع����ي إال في حاالت 

محددة جدا.

على التفوق والعمل بإخالص 
الذي  لتقدمي األفض����ل لبلدنا 
أعطان����ا الكثير ويجب ان نرد 

له اجلميل.
املتفوقة  الطالبة  ألقت  كما 
هند املال كلمة نيابة عن زمالئها 
الفائقني معبرة عن فرحتها بهذا 
الكلية  احلفل وشكرت عمادة 

على هذا التكرمي، مؤكدة ان هذا 
التفوق جاء بعد جهد ومثابرة، 
متوجهة بالشكر ألسرة كلية 

احلقوق.

عبداهلل الراكان

أك����د عميد كلي����ة احلقوق 
د.جم����ال الن����كاس أن عمادة 
الطلبة  الكلية حتتفل بتكرمي 
الفائقني ابرازا جلهودهم، مضيفا 
خالل رعايته حفل تكرمي طلبة 
الكلية الفائقني للعام اجلامعي 
٢٠14/٢٠13 على مسرح د.عثمان 
عبدامللك بالكلية أن هذه اجلهود 
باتت مثمرة وبناءة تأكيدا على 
دور الطلبة الفاعل واملميز في 
حتقيق رس����الة كلية احلقوق 

وخدمة الكويت.
بدوره، اكد العميد املساعد 
العليا  لألبحاث والدراس����ات 
د.سامي الدريعي اهمية اقامة 
ه����ذا احلفل ملا له م����ن اهمية 
كبي����رة في تش����جيع الطلبة 
املثابرة  الفائقني وحثهم على 
)هاني عبداهلل(واالجتهاد، مثمنا حرص الطلبة  د. جمال النكاس يكرم إحدى الفائقات  
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نواب: جتاوب وزير التربية مع مطالب النواب
حول إلغاء الوزن النسبي منوذج راقٍ لتعاون السلطتني

كونها هم املعبرين بدقة عن 
مطالب املواطنني ويجسدون 
طموحاته���م وتطلعاتهم.

وثمن النائب عسكر العنزي 
سرعة جتاوب وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى مع مالحظات أعضاء 
مجلس األم���ة حول نظام 
النس���بي، وإصدار  الوزن 
الوزير قرارا فوريا بوقف 
العمل بهذا النظام الذي مت 
إقراره دون دراس���ة دقيقة 
لتداعياته. وقال عسكر في 
تصريح صحافي: إن األخ 
وزير التربية قدم منوذجا 
عمليا للتعاون بني السلطتني 
حتقيق���ا للمصلحة العامة 
من خالل استجابته ملطالب 
النواب اثناء اجللسة بوقف 
العمل بنظام الوزن النسبي، 
متمنيا أن يكون هذا هو نهج 
الوزراء حتى تتمكن  باقي 
السلطتان من حل مشاكل 
املواطن���ني. وأكد عس���كر 
أن نظ���ام الوزن النس���بي 
يس���بب مش���اكل للطالب 
وأولياء أمورهم من خالل 
املئوية  تخفيض نس���بهم 
دون األخ���ذ بعني االعتبار 

الطلبة، معربا  مس���تقبل 
عن أمله أن يتم إلغاء نظام 
ال���وزن النس���بي بصورة 
نهائية مبا يحقق مصلحة 
الطلبة ويصون مستقبلهم 

التعليمي.
كما ش���كر النائب طالل 
اجلالل وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
على جتاوبه الس���ريع مع 
مطالبات مجلس األمة بإلغاء 
نظام الوزن النسبي، الذي 
مت وضعه بطريقة متسرعة 
وغير مدروسة. وقال اجلالل 
إن وزي���ر التربي���ة ترجم 
التع���اون احلقيقي  اليوم 
مع مجلس األم���ة بإعالنه 
إلغاء نظام الوزن النسبي 
نزوال عند مطالبة األعضاء 
وأولياء األم���ور والطلبة. 
ومتنى اجلالل على اللجنة 
التعليمية ان تنجز تقريرها 
بشأن الوزن النسبي خالل 
املهلة احمل���ددة، مؤكدا انه 
على ثقة بأن تقرير اللجنة 
س���يتضمن أمورا كارثية 
بالنسبة لهذا النظام املتسرع 
غير املوجود في كل بلدان 

العالم املتحضر.

التعليمي.وأكد  مستقبلهم 
الظفيري ان وزير التربية 
بتجاوبه مع مطالب النواب 
جسد جوهر العمل البرملاني 
احملق���ق للمصلحة العامة 
والذي يق���وم على الفصل 
بني السلطات مع تعاونها، 
متمنيا أن يك���ون هذا هو 
نهج عمل باقي الوزراء حتى 
حتقق السلطتني طموحات 
املواطنني. ورأى الظفيري انه 
من خالل التعاون االيجابي 
ب���ني احلكوم���ة واملجلس 
ميكن حتقي���ق الكثير من 
االجنازات، داعيا الوزراء إلى 
التفاعل مع مالحظات النواب 

النائب د.منصور  أثنى 
الظفي���ري عل���ى تع���اون 
وجت���اوب وزي���ر التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى مع مطالب النواب 
في إع���ادة النظر في نظام 
النس���بي وتشكيل  الوزن 
جلن���ة مختص���ة إلع���ادة 
دراس���ته وتقييمه مراعاة 

ملستقبل الطلبة.
وق���ال الظفي���ري في 
تصريح صحافي إن إعالن 
التربية عن تشكيل جلنة 
الوزارة  من املختصني في 
الوزن  إلعادة تقييم نظام 
النس���بي هو قرار صائب 
ويصب في مصلحة الطالب 
والطالبات وينزع فتيل أزمة 

بني املجلس والوزير.
وأوض���ح الظفيري أنه 
املنط���ق تضييق  من غير 
اخلناق على أبنائنا الطلبة 
من خالل تخفيض نسبهم 
املئوي���ة دون األخذ بعني 
الطلبة،  االعتبار مستقبل 
معربا ع���ن أمله أن ينتهي 
التقيي���م إلى إلغ���اء نظام 
الوزن النس���بي مبا يحقق 
مصلح���ة الطلبة ويصون 

طالل اجلاللد.منصور الظفيري

االستعجال في ذلك ألن التباطؤ 
ال ينسجم مع ضرورة حتقيق 
مصالح املواطنني والتخفيف من 
معاناتهم، مشيدا بجهود جميع 
املسؤولني والعاملني في ادارة 
اجلمارك في هذا الصدد، غير انه 
رأى أهمية التنسيق مع جميع 
اجلهات املختص����ة بهذا االمر. 
وخاطب الصالح وزير املواصالت 
قائال: يا وزير املواصالت احسم 
هذا امللف ف����ي أقرب وقت وال 
تقف امام اي ضغوط فمصلحة 
الكويت واملواطنني اكبر، وانت 
نائب قبل ان تكون وزيرا لذلك 
نتمنى منك حسم هذا امللف في 

أقرب وقت.

في اجللسة السرية واملثبت في 
مضابط اجللسة يحدد اهداف 
اللجنة وعملها، ممتدحا موقف 
نواب مجلس االمة الذين وافقوا 
على التمدي����د للجنة من اجل 
التوصل الى احلقائق بخصوص 
الكثير م����ن األمور التي حتت 
يدنا، وكل ما يثار حول مكتب 
لندن، ونش����كر احلكومة التي 
تفهمت موقفنا، ووافقت على 
التمديد للجنة حتى بداية دور 

االنعقاد املقبل.

تتضمن مخصصا ماليا لعملية 
التمويل؟

4 � ه���ل ق���رار التموي���ل جاء 
استجابة لرغبة بنوك محلية أم 
لفائدة مرجوة ملؤسسة البترول 
وشركة البترول الوطنية، وهل 
تعاني مؤسسة البترول من عجز 
الى االستعانة  مالي يضطرها 
بالقط���اع املصرف���ي لتمويل 

مشاريعها؟
5 � م���ا اجمال���ي مصروف���ات 
رحالت عمل موظفي مش���روع 
الوقود البيئي من تاريخ موافقة 
املجل���س األعلى للبترول على 
النهائية للمش���روع  امليزانية 
وحتى تاريخه؟ وكم تبلغ نسبة 
ه���ذه املصروفات من امليزانية 

املرصودة؟
6 � كم عدد موظفي مش���روع 
الوقود البيئي التي متت املوافقة 
على ابتعاثهم الى مكاتب املقاولني 
ملدة 6 أشهر وما فوق وما كلفة 
ذلك وكم عدد موظفي املشروع 

املستثنني من ذلك؟
الرج���اء ذكر جمي���ع املوظفني 
سواء املبتعثون او غيرهم وذكر 
طبيعة عمل كل منهم وكم تسلم 
كل منهم كمستحقات سفر من 
تاريخ موافقة املجلس األعلى 
للبترول على ميزانية املشروع 

النهائية وحتى تاريخه؟
7 � ما احلد األعلى من حيث القيمة 
املسموح اسنادها ملقاولي الباطن 
في كل عقد من عقود مشروع 
مصفاة الزور ومشروع الوقود 
البيئي؟ وما اآللية املعتمدة التي 

الصالح يطالب باإلسراع في نقل اخلطوط 
املالحية للسفن من الشويخ إلى الشعيبة

اللغيصم يثمن قرار املجلس بالتمديد
لعمل جلنة التحقيق في استثمارات لندن

الفضل يسأل عن شركة معرض الكويت 
الدولي والوقود البيئي

تضمن جتنب سوء االستغالل أو 
تضارب املصالح سواء ملستشار 
املشروع أو ممثلي الشركة عند 

اختيار مقاولي الباطن؟
8 � ك���م تبل���غ قيم���ة املبالغ 
االحتياطية لكل عقد من عقود 
مشروع مصفاة الزور ومشروع 
الوق���ود البيئ���ي، وهل للجنة 
املناقصات املركزي���ة وديوان 
احملاسبة ضوابط حتكم ادراج 
مبال���غ احتياطية في العقود؟ 

وما هذه الضوابط؟
9 � هل التزمت شركة البترول 
الوطني���ة بهذه الضوابط؟ هل 
ترجع شركة البترول الوطنية 
املركزية  املناقص���ات  للجن���ة 
وديوان احملاسبة ألخذ املوافقة 
قبل صرف ه���ذه املبالغ؟ وما 
املوافقات املطلوب أخذها لصرف 
بعض أو كل من ه���ذه املبالغ 
حسب األنظمة املعمول بها في 

شركة البترول الوطنية؟

طالب النائب خليل الصالح 
وزي����ر املواص����الت بضرورة 
االس����راع في نق����ل اخلطوط 
املالحية للس����فن م����ن ميناء 
الش����ويخ الى ميناء الشعيبة 
في أسرع وقت ممكن للتخفيف 
ع����ن اهالي املناط����ق احمليطة 
من االزدح����ام املروري الكبير 
الذي اصبح بالفعل مأساة كل 
املواطنني يوميا في هذه املناطق 

القريبة من ميناء الشويخ.
واكد الصالح � في تصريح 
صحاف����ي � ان ق����رار نقل هذه 
اخلطوط املالحي����ة الى ميناء 
الشعيبة اصبح قرارا مستحقا 
ومطلوبا من وزير املواصالت 

ثمن عضو جلنة التحقيق 
في اس����تثمارات لندن سلطان 
اللغيص����م موافق����ة املجلس 
على التمديد لعمل اللجنة في 
مجمل اوض����اع مكتب لندن، 
مؤكدا اهمية املكتب واملتعلق 
عمله بأهم الصناديق السيادية 
واالس����تثمارات واالحتياطات 
العامة واحتياط����ات االجيال 
اللغيصم في  القادمة. وق����ال 
تصريح صحافي ان اصل طلب 
تشكيل اللجنة يعود الى ما دار 

وجه النائ���ب نبيل الفضل 
سؤاال لوزير املالية انس الصالح 
جاء فيه: احلاقا بسؤالنا السابق 
في شأن شركة معرض الكويت 
الدولي )ارض املعارض(، يرجى 

افادتي باآلتي:
 KIC 1 � هل انتهى حق االنتفاع بني

وامالك الدولة منذ سنتني؟
2 � هل هناك مخالفات مقامة على 
ارض املعارض التي متلك الدولة 
فيها 49% مباشرة و70% من ال� 

51% اململوكة ل� KIC؟
3 � هل هن���اك مطالبة بتجديد 
حق االنتفاع لعش���ر سنوات 
بأث���ر رجعي، اذا كانت االجابة 
بااليجاب فهل هذا يجوز حسب 
قان���ون ال� B.O.T ال���ذي اقره 

مجلس االمة؟
كما وجه س���ؤاال لوزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.عل���ي العمير جاء فيه: 
نشرت بعض الصحف احمللية 
خبرا مفاده أن شركة البترول 
الوطنية بصدد متويل مشروع 
الوقود البيئي مببلغ يتراوح بني 
2 و3 مليارات دينار، لذا يرجى 

افادتي باآلتي:
1 � هل ج���اء قرار التمويل قبل 
ام بعد اعتماد املشروع من قبل 

املجلس االعلى للبترول؟
2 � ما االسس واملعايير الفنية 
واالقتصادي���ة التي اس���تندت 
اليها مؤسسة البترول وشركة 
البترول الوطنية لالجتاه نحو 

التمويل؟
3 � هل ميزانية املشروع املعتمدة 

خليل الصالح

سلطان اللغيصم

نبيل الفضل

وّجه النائب د.عبدالرحمن اجليران سؤاال لوزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع جاء فيه: أرجو 
إفادتي مبا يلي: ما عدد الدعاوى اجلزائية التي مت فيها حفظ 

التحقيق من قبل النيابة العامة منذ بداية عام 2010 حتى نهاية عام 
2013 )كل سنة على انفراد(، مع بيان اآلتي عن كل حالة من حاالت 

د.عبدالرحمن اجليراناحلفظ: ما اذا كان احلفظ مؤقتا ام نهائيا، وما اسباب احلفظ؟

اجليران: ما عدد الدعاوى اجلزائية 
احملفوظة من قبل النيابة العامة؟

وفد برملاني يشارك في اجتماع البرملان العربي

اخلرينج: تفعيل دور اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
وقيام »التربية« بدور تثقيفي وتوعوي عن مخاطرها

مختصا يوضح خطورة هذه 
اآلفة على الطلبة.

4 - توزيع بروش���ور 
يحذر م���ن خطورة تعاطي 

املخدرات.
5 - قيام وزارة اإلعالم 
بدور إعالمي مكثف للتوعية 
من خطورة تعاطي املخدرات 
من خالل التلفزيون الرسمي 
للدولة والقنوات اخلاصة 
)برامج خاصة - فالش���ات 
- وغيره���ا من الوس���ائل 

اإلعالمية(.
6 - قيام وزارات الداخلية 
واإلعالم والتربية والشؤون 
بإقامة أسابيع توعوية لكل 
محافظة يتم تسليط الضوء 
بش���كل كبير على خطورة 
الظاه���رة بالتع���اون م���ع 

احملافظات.
7 - قيام وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية بتحديد 
دروس وخط���ب خاص���ة 
لتوعي���ة االهالي بخطورة 
املخدرات وأثرها على املجتمع 
أبنائهم من  وكيفية حماية 

املخدرات.
8 - قي���ام وزارة الدولة 

الش���باب ممثلة  لش���ؤون 
بالهيئ���ة العامة للش���باب 
باس���تغالل  والرياض���ة 
املناسبات الرياضية املقامة 
على أرض الكويت بتوعية 
الشباب باحلذر من تعاطي 
املخ���درات من خ���الل رفع 
الشعارات اخلاصة مبكافحة 

املخدرات.
من جانب آخر غادر البالد 
ظه���ر امس وف���دا برملانيا 
متوجها الى جمهورية مصر 
العربية للمشاركة في اعمال 
اجللسة الثانية لدور االنعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي 

االول للبرملان العربي.
ويض���م الوف���د كال من 
اعضاء البرملان العربي: نائب 
رئيس مجلس االمة مبارك 
بنيه اخلرين���ج واالعضاء 
د.خليل عب���داهلل وفيصل 
محمد الكندري ومحمد ناصر 

اجلبري.
وم���ن املقرر ان يش���هد 
انتخاب رئيس  االجتم���اع 
البرمل���ان العرب���ي ونوابه 
اللجان  الى تشكيل  اضافة 

ورؤسائها.

اآلفة اخلطيرة على شباب 
الوطن.

2 - قيام وزارة التربية 
ب���دور تثقيف���ي وتوعوي 
بخطورة تعاطي املخدرات 

من خالل:
الطلبة خالل  - توعية 
طاب���ور الصباح وبش���كل 
يومي من خالل استضافة 

مختصني.
- قيام مشرفي األجنحة 
املدارس يوميا باملرور  في 
على الفصول وتوعية الطلبة 
بخطورة تعاطي املخدرات 
نفسيا وجسديا على الطالب 

بشكل مختصر وسريع.
3 - إقامة ندوة توعوية 
لكل مدرسة شهريا تستضيف 

قدم نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج اقتراحا 
برغبة جاء فيه: نظرا لتزايد 
انتش���ار ظاه���رة تعاطي 
املخدرات بأنواعها املختلفة 
واعتراف وزارة التربية في 
أحد التصريحات بانتشار 
املخدرات بني طالب املدارس 
احلكومية، ما يعتبر مؤشرا 

خطيرا جدا.
ونظ���را خلط���ورة هذه 
الظاه���رة القاتلة لش���باب 
الوط���ن وحفظ���ا على أهم 
مكون���ات املجتم���ع وه���م 
الشباب وحرصا على العمل 
على توعية املجتمع بشكل 
لذا فإنني  مستمر ومكثف: 
أتق���دم باالقت���راح برغبة 

التالي:
نص االقتراح

اللجنة  1 - تفعيل دور 
الوطنية ملكافحة املخدرات 
بش���كل مجتمعي من خالل 
اقامة الفروع لها بكل محافظة 
والعمل على نشر التوعية 
الالزمة حملاربة آفة املخدرات 
ورصد ميزانية خاصة لها 
للعمل عل���ى مكافحة هذه 

نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج متوسطا محمد اجلبري ود.خليل عبداهلل واعضاء الوفد املرافق له

اقتراح اخلرينج
تقدم نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج 

باقتراح بتشكيل دورة لضباط الصف اجلامعيني 
العاملني في وزارة الدفاع الحلاقهم بدورة للترقية 

الى رتبة مالزم.

طالب البلدية باحلد من مخالفات البناء

دشتي يشيد بتوصيات مجلس األمة
حول معاجلة أوضاع سوق األوراق املالية

دخولها في اس���تثمارات 
غي���ر مأمونة ج���اء في 
سياق احلديث عن مواقف 
حكومية سابقة تتحدث عن 
أنها تراعي عدم الدخول في 
استثمارات غير مأمونة.

من جانب آخر، ش���دد 
النائب عبداحلميد دشتي 
على ضرورة التزام البلدية 
القانون، واحلد  بتطبيق 
التي  البناء  من مخالفات 
تسببت في فوضى أدت 

إلى ضياع هوية الكويت 
املعمارية.

وق���ال »عيب يا بلدية 
الكويت وح���رام عليكم 
ما يحصل« مش���ددا على 
القانون  ضرورة تطبيق 
قبل انتهاء املخالف من بناء 
منزله وبعد ذلك، معربا 
عن ثقته في اهتمام وزير 
البلدية واتخ���اذه اجراء 
فوريا وسريعا لتصحيح 

هذا اخللل.

ف���ي  دش���تي  ورأى 
تصريح صحافي أن تناول 
الصحف لهذه اجللس���ة 
واختيار عنوان حول عدم 
ضخ احلكومة أمواال يدفع 
الناس إلى اإلحباط، مؤكدا 
العن���وان، ال يعكس  أن 
الوضع الصحيح ملا دارت 

حوله اجللسة.
وأوض���ح أن حدي���ث 
وزير املالي���ة حول عدم 
ضخ احلكومة أمواال وعدم 

النائ�������ب  أش�������اد 
د.عبداحلمي���د دش���تي 
بالتوصيات التي خرجت 
بها جلس���ة مجلس األمة 
الت���ي عق���دت األربعاء 
واملتعلقة بأوضاع سوق 
األوراق املالية، مشيرا إلى 
أن من نتائجها حتس���ن 
اليوم  البورصة  مؤش���ر 
املزيد  )ام���س(، ويرجى 
من النتائج اإليجابية في 

د.عبداحلميد دشتياملرحلة املقبلة.

جلسة 16/17 ديسمبر اجلاري، 
ال���ى قانون جمع  باإلضافة 

السالح وقانون االحداث.
وذكر التميمي: أدرجنا على 
جدول جلسة 30/31 اجلاري 
عددا من االقتراحات بقوانني 
املهم���ة ومن أبرزه���ا قانون 
ال���وكاالت التجارية وقانون 
تنظيم احلج والعمرة، وتعديل 
على مادتني تتعلقان بقانون 
الى  النق���ل، باالضافة  هيئة 
قانون محكمة األس���رة الذي 
س���يكون جاهزا خالل االيام 

املقبلة.

التميمي: قانون اخلدمة الوطنية
سيكون على جدول جلسة 16 اجلاري

أعلن مقرر جلنة األولويات 
البرملانية عبداهلل التميمي أن 
اللجنة أدرجت أمس باالتفاق 
الذي  الفري���ق احلكومي  مع 
حض���ر االجتم���اع مجموعة 
م���ن االقتراح���ات بقوان���ني 
على جدول جلستي 16 و30 
ديس���مبر اجلاري، مؤكدا أن 
التعاون احلكومي كان مستمرا 
ومتناسقا مع الطموح النيابي 
في االجناز، وقال التميمي في 
تصريح للصحافيني: ان قانون 
التجنيد  الوطنية -  اخلدمة 
عبداهلل التميمياإللزامي، سيكون على جدول 
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طالبوا احلكومة بالعمل على إيقاف العمل بهذا القرار

نواب يرفضون قرار السفارة الهندية
فرض كفالة مالية الستقدام العمالة من الهند

توفر فرص عمل ألبنائها.
الدويس���ان على  وشدد 
ض���رورة ان تقوم احلكومة 
الكويتي���ة مبواجه���ة مثل 
هذا الق���رار بالرفض حماية 
للمواطن الكويتي، مبينا ان 
املواطن حتمل كثيرا وصبر 
على سوء اخلدمات وتعطل 
التنمي���ة وتراجع االقتصاد 
وأخب���ار البورصة املزعجة 
وغيرها، لكنه لن يتحمل أن 
تتدخل في حياته حكومات 
دول أخ���رى ومتد يدها إلى 
املنهك وتفرض عليه  جيبه 
اتاوات على مرأى ومس���مع 
حكومت���ه. وخت���م متوجها 
للحكومة بالقي���ام مبهامها 
وحتمل مس���ؤولياتها أو أن 
تعتذر عن ذلك وتقر بعجزها 
ليكون للشعب ومجلس األمة 

كالم آخر.
من ناحيته، استنكر عضو 
مجلس األم���ة النائب ماجد 
موسى قرار الكفالة الهندية 
الكويتيني  على املواطن���ني 
ف���ي حال اس���تقدام العمالة 
الهندي���ة، مس���تغربا كيف 
تقوم سفارة أجنبية بفرض 
رسوم وضرائب على مواطني 
الدولة التي تعمل فيها هذه 
السفارة وكأنها دولة في بطن 
دولة أو أنها ال تعرف أبسط 
أبجديات العمل الديبلوماسي 

والقانوني.
وأضاف موس���ى أن هذا 
القرار يستوجب وقف استقدام 
العمالة الهندية كخطوة أولى 
كما صرحت وزارة الداخلية، 
الداخلية  مش���يدا بتح���رك 
واخلارجية بهذا اخلصوص، 
مبينا أن القرار الهندي يعني 
ببساطة أن املواطن الكويتي 
هو املخطئ دائما وهو الذي 
يج���ب أن يتحم���ل تبعات 
أي مش���كلة بغ���ض النظر 
عن أس���بابها ومس���بباتها 

ونتائجها.
وبني ان عمل أي سفارة 
يندرج حتت إط���ار متابعة 
أمور رعاياها فيما يخصها 
إضافة إلى متابعة العالقات 

السياسية واالقتصادية بني 
بلده���ا والبلد ال���ذي تعمل 
فيه وال عالقة لها مبواطني 
الدولة املضيفة من قريب أو 
بعيد إال من خالل التخاطب 
الديبلوماس���ي م���ع وزارة 
اخلارجية ف���ي حال حدوث 
خلل ما ف���ي قضية معينة، 
لكنها ال تستطيع بأي حال 
أن تفرض قانونا أو عرفا أو 
رسوما على مواطني الدولة 
املضيفة دون أن تنسق مع 
اخلارجية كما فعلت السفارة 

الهندية. 
وختم ماجد موسى مؤكدا 
أن نواب األمة هم لسان حال 
املواط���ن وهم مس���تعدون 
إلى آخر  للدفاع عن حقوقه 
مدى مهما حدث ألن املواطن 
وضع مصاحله وحقوقه بني 
أيديه���م وهم حافظون لهذه 
األمانة الغالية ولن يسكتوا 
عن أي ظلم للمواطن من قبل 

سفارة أو غير سفارة.
النائب  من جانبه ق���ال 
نبيل الفضل ان قرار السفارة 
الهندية فرض كفالة بنكية 
الكويتيني  على املواطن���ني 
عند اس���تقدامهم للخدم من 
الهند غريب وشاذ، فمثل هذه 
القرارات ليست من اختصاص 
الس���فارة بل من اختصاص 
التي متثلها  الدولة  حكومة 
تل���ك الس���فارة، ومثل هذه 
القرارات يتف���ق عليها بني 
البلدين املعنيني، وال تتخذ 
من ط���رف واحد دون توقع 
ردود فعل مس���يئة للعالقة 
بني البلدين، وقرار السفارة 
الهندية لالسف ظهر وكأنها 
تفرض قراراتها على املواطن 
الكويتي في بلده، وهذا شذوذ 
ديبلوماس���ي غير مستساغ 

وغير مقبول بتاتا.
واضاف: نتمنى ان تسحب 
السفارة قرارها مع االعتذار 
عنه ألن استمرارها في هذا 
القرار لن تنتج عنه إال خسائر 
مباش���رة للعمال���ة الهندية 
املرحب به���ا قبل هذا القرار 

الشاذ.

الدولة غير موجودة أو كأن 
الس���فارة هي الت���ي تعطي 
األوام���ر وتش���رع القوانني 

للدولة التي تعمل بها.
وأض���اف احلريج���ي أن 
الكويتي���ني ليس���وا حق���ل 
جتارب لتقوم السفارة الهندية 
بإصدار القرارات ضد املصلحة 
الوطنية بهدف اس���تنزاف 
جيوب املواطنني وتش���غيل 
أموالهم واستغاللهم وهم في 
وطنهم وعلى أرضهم، مؤكدا 
أن مرور قرار السفارة الهندية 
إلى هبة شعبية  س���يؤدي 
خطي���رة ومحقة ف���ي حال 
تنفيذه ألن املواطن الكويتي 
»مو ناقصة« السفارة الهندية 

وغيرها.
وختم احلريجي مطالبا 
القوي  احلكومة بالتح���رك 
والس���ريع والقيام بعملها 
دون أن تنتظر لترى ردة فعل 
الشارع أو ردة فعل النواب 
وتقوم بتح���ركات خجولة 
ف���وات األوان  وبطيئة بعد 

و»خراب مالطة«.
بدوره، قال النائب فيصل 
الدويس���ان ان أقل ما ميكن 
أن يوصف به قرار السفارة 
الهندي���ة بخصوص فرض 
كفالة بنكية على املواطنني 
الكويتيني عند اس���تقدامهم 
للخ���دم ه���و تدخل س���افر 
بشؤون الكويت الداخلية »إذا 
أردنا االحتفاظ بحدود األدب 
السياسي«، مؤكدا أن مجلس 
األمة ال ميكن أن يسكت عن 
هذا القرار وس���يتابعه بكل 

تفاصيله مع احلكومة.
واعتبر الدويسان أن هذا 
القرار سيشكل نقطة انعطاف 
العالقات  سلبية في تاريخ 
بني الكويت والهند، كما أنه 
ستكون له ردة فعل شعبية 
ال ميكن أن يتكهن مبداها أحد، 
إضافة إلى عزوف العائالت 
واملكاتب بشكل طبيعي عن 
استقدام عمالة هندية جديدة 
والبحث عن جنسيات أخرى 
تكون حكوماتها أكثر تعقال 
واحتراما لقوانني الدولة التي 

رفض ع���دد م���ن نواب 
مجلس االمة قرار الس���فارة 
الهندية بفرض كفالة مالية 
يتحمله���ا املواطن الكويتي 
الراغب في اس���تقدام عمالة 

هندية.
وق���ال النائ���ب محم���د 
الس���فارة  احلويلة ان قرار 
الهندية فرض كفالة بنكية 
على املواطن الكويتي يتنافى 
مع عمق العالقات التاريخية 
الطويلة بني الهند والكويت 
والتي متيزت بروح اإلخاء 
والتعاون واحملبة، إضافة إلى 
عمق العالق���ات االقتصادية 
بني البلدين حتى وصل حجم 
التبادل التجاري بينهما إلى 
أكثر من 18 مليار دوالر، وهو 
العالقات  مؤشر على متانة 

وجديتها.
وأضاف أنه على دولة الهند 
ممثلة بسفارتها في الكويت أن 
تعيد النظر بهذا القرار ألنه 
سيضر بهذه العالقات بشك أو 
بآخر، خاصة أنه ال توجد أي 
مبررات تستوجب اتخاذه أو 
اتخاذ قرارات مماثلة له بهدف 
حماية حقوق العمالة الهندية، 
ألن القانون الكويتي وفر هذه 
احلماية لكل اجلاليات وخاصة 
اجلالية الهندية التي حتظى 
باحترام وتقدي���ر ومعاملة 
جيدة على املستوى السياسي 

والشعبي.
كما بني احلويلة أن اجلالية 
الهندية من أكثر اجلنسيات 
ترحيبا في الكويت وهي من 
أس���هل اجلاليات دخوال إلى 
الكويت مبا تقدمه احلكومة 
الكويتية لها من تس���هيالت 
وتفضلها عن غيرها تقديرا 
واحتراما للعالقات الثنائية 
الدولت���ني  ب���ني  املتمي���زة 

والشعبني.
وختم احلويلة حديثه آمال 
أال يرى هذا القرار النور لتبقى 
العالقة وتستمر وتصبح أكثر 
إيجابية مما سبق، مشيرا إلى 
أن السياسة الهندية معروفة 
حول العالم بالتعقل واحلكمة 

وعدم التسرع.
من جانبه، استنكر مراقب 
النائب سعود  مجلس األمة 
الس���فارة  احلريج���ي قرار 
الهندية بفرض كفالة بنكية 
عل���ى املواط���ن الكويت���ي، 
معتب���را أنه���ا انتقاص من 
هيبة الدولة وتدخل واضح 
في قوانني الدولة الداخلية، 
مبين���ا أن أبس���ط بديهيات 
الديبلوماسي احترام  العمل 
قوانني الدولة التي تعمل فيها 
السفارة وعدم اخلوض في 
قرارات أحادية الطرف وكأن 

فيصل الدويسانماجد موسى سعود احلريجيد. محمد احلويلة

وتخفيفا ملعاناتهم وسعيا 
نحو تقدمي خدمات عالجية 

ذات كفاءة وسرعة.
لذا فإننا نتقدم باالقتراح 
التالي: »إنش���اء  برغب���ة 
قس���م متخصص في املخ 
واألعص���اب مجهز بأحدث 
األجهزة والكوادر الطبي��ة 
الع���دان،  مبستش���ف��ى 
الستقب���ال املرضى وتقدمي 
اخلدمات العالجي��ة الالزم��ة 

له�م.

الهاجري: إنشاء قسم للمخ واألعصاب
في مستشفى العدان

ق���دم النائ���ب ماض���ي 
اقتراحا برغبة  الهاج���ري 
جاء فيه: حيث ان مستشفى 
العدان ال يوجد حتى اآلن 
به قس������م متخصص في 
امل���خ واألعص������اب وان 
املرضى يت���م حتويله���م 
ابن سين���ا  إلى مستشفى 
لتلقي العالج واإلسعاف��ات 

الالزم���ة.
وملا كان في ذلك مشقة 
ماضي الهاجريبالغة على املرضى وذويهم، 

خالل مأدبة غداء أقامها على شرفه والوفد املرافق له

الغامن: تنسيق متواصل مع مجلس األعيان األردني لتحويل ما هو متفق
عليه إلى واقع ملموس في ظل التحديات اإلقليمية وفق إستراتيجية مشتركة

عرض على »األش���قاء« واقع 
األردن والظ���روف التي مير 
الناحيتني السياسية  به من 
واالقتصادية، وكذلك األزمات 
التي حتي���ط باألمة العربية، 
وضرورة التعاون اجلدي في 

مواجهتها.
وقال: »وجدت االش���قاء 
في الكويت جادين مثلنا في 
التعامل مع هذه األمور وفق 
نظ���رة موح���دة، واننا وهم 
سنقف إلى جانب أمتنا العربية 
بتجاوز هذه الظروف بالتعاون 
مع الهيئات العربية واإلقليمية 

والدولية«.

د.عبدال���رؤوف الروابدة عن 
س���عادته بحفاوة االستقبال 
الذي قوبل به من قبل رئيس 
املجلس مرزوق الغامن وأعضاء 
املجلس، مؤكدا أن املباحثات 
التي متت أكدت تطابق املوقفني 
األردني والكويتي من األحداث 

اجلارية في املنطقة.
وتوجه الروابدة بالش����كر 
أميرا  الكوي����ت  إل����ى  اجلزيل 
وحكومة ومجلسا وشعبا على 
الدور الذي تقوم به على الساحة 
العربية بشكل عام وفي اململكة 

األردنية بشكل خاص.
أنه  الرواب���دة  وأوض���ح 

والدولية وفق استراتيجية 
مشتركة«.

وق���ال »إن املباحثات بني 
اجلانبني كان���ت مثمرة جدا 
ومتميزة ولم تكن مجرد لقاء 
بروتوكولي، حيث تباحثنا 
ف���ي حتوي���ل ما ه���و متفق 
عليه ال���ى واقع ملموس من 
خالل التنسيق املتواصل بني 
مجلس األمة ومجلس األعيان 
األردني، س���ائال اهلل أن يقي 
األمة اإلسالمية والعربية من 

شر األحداث«.
من جانبه، أعرب رئيس 
مجل���س األعي���ان األردن���ي 

وصف رئيس مجلس األمة 
الغامن مباحثاته مع  مرزوق 
رئيس مجلس األعيان األردني 
د.عبدالرؤوف الروابدة باملثمرة 
ج���دا واملميزة، مش���يرا الى 
االتفاق عل���ى ترجمة املتفق 

عليه إلى واقع عملي.
وأضاف في تصريح له عقب 
مأدبة الغداء التي أقامها على 
شرف رئيس مجلس األعيان 
في اململكة األردنية الهاشمية 
د.عبدال���رؤوف الروابدة »إن 
مسؤولياتنا هي أن نتشاور 
في هذه الفترة بالذات من أجل 
مواجهة كل التحديات اإلقليمية 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله رئيس مجلس األعيان األردني د.عبدالرؤوف الروابدة الغامن والروابدة في جولة باملجلسالرئيس مرزوق الغامن ود. عبدالرؤوف الروابدة

رئيس مجلس األمة تسلّم دعوة من اجلبوري لزيارة العراق
تسلّم رئيس مجلس األمة مرزوق  الغامن 
دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب 
العراقي سليم اجلبوري للقيام بزيارة 
رسمية للعراق على رأس وفد برملاني 

كويتي.
جاء ذلك خالل استقبال الغامن في مكتبه 

للسفير العراقي لدى الكويت محمد حسني 
بحر العلوم الذي سلم الغامن رسالة خطية 

من اجلبوري تتضمن الدعوة لزيارة 
العراق.

وحمل الغامن السفير العراقي حتياته 
وأعضاء مجلس األمة لرئيس مجلس 

النواب العراقي سليم اجلبوري معربا عن 
شكره اجلزيل على الدعوة التي سيتم 

تلبيتها في أقرب فرصة مناسبة.
وكان اجلبوري قد قام بزيارة للكويت 

مؤخرا التقى خاللها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن.

الظفيري: العالقات الكويتية - األردنية 
عميقة وتاريخية
املرافق له،  األردني والوفد 
العالقات  مش����يرا بعم����ق 
االخوي����ة والودية املتميزة 

بني البلدين والشعبني.
وبني الظفيري ان العالقات 
الثنائية مبنية على قاعدة 
صلب����ة أساس����ها مصالح 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
وهي آخذة في التنامي مبا 
يحق����ق تطلع����ات البلدين 
ال����ى املزيد من التعاون في 
جميع املجاالت السياسية 

واالقتصادية والبرملانية.
العالقات بني  ان  وأك����د 
الكوي����ت واململكة األردنية 
الهاش����مية تع����د منوذجا 
للعالقات االخوية الصادقة 
التي تقوم على أسس متينة 

وقواسم مشتركة.
وأض����اف الظفي����ري ان 
الثنائي  التع����اون  عالقات 

سواء على املستوى السياسي 
أو العالقات االقتصادية تعد 
متميزة وعميقة، مؤكدا تبادل 
الطرفني الزيارات واللقاءات 
والتش����اور  والتنس����يق 

باستمرار.

أكد عضو جلنة الصداقة 
الكويتية � األردنية البرملانية 
النائب د.منصور الظفيري 
على عمق العالقات الثنائية 
التي تربط الكويت باململكة 
األردنية الهاشمية، مبينا انها 
عالق����ة تاريخية ومتجذرة 

وضاربة بالعمق.
الظفي����ري  ووص����ف 
العالقات الكويتية � األردنية 
بأنها تس����ير نح����و الهدف 
املأم����ول منه����ا وفي تطور 
ان  الى  مس����تمر، مش����يرا 
القيادتني السياس����يتني في 
كال البلدين الشقيقني تدفعان 
بالتعاون بينهما الى أقصى 
الدرجات مبا يحقق الفائدة 

لشعبيهما.
وأع����رب الظفيري عن 
البالغني  سعادته وسروره 
د.منصور الظفيريلزيارة رئيس مجلس األعيان 

الفضل: قرار 
السفارة الهندية 

فرض كفالة على 
املواطنني عند 

استقدامهم للخدم 
من الهند أمر 

غريب

طالب بايقافه عن العمل

الفضل يدعو وزير البلدية إلى االضطالع 
مبسؤولياته جتاه أحد املسؤولني

دعا النائب نبيل الفضل وزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة ومدير عام البلدي���ة الى االضطالع 
مبسؤولياتهما جتاه »فاسد« في البلدية وهو 
املسؤول عن مخالفة نسب البناء في مناطق 
الس���كن اخلاص والنموذجي، مشيرا الى ان 
وس���ائل التواصل االجتماعي تتداول صورا 

مخزية لهذه املخالفات اجلسيمة.
واضاف الفضل ان »الفاسد« في البلدية اما 
وقع بنفسه على مخالفات نسب البناء، او انه 
لم يقم بدوره في وقف ومنع هذه املخالفات، 

داعيا وزير البلدية الى توقيع العقوبة القانونية 
على هذا الفاسد وايقافه عن العمل واحالته الى 
التحقيق وإال فإنه سيستخدم ادواته الدستورية 

بحق الوزير عيسى الكندري.
وأوضح الفضل ان قانون البلدية اثقل كاهل 
البلدية باختصاصات عديدة بعيدة عن صلب 
عملها، االم���ر الذي اوجد مثل هذه املخالفات، 
مشيرا الى انه سيتم عقد ورشتي عمل لبحث 
تعديل قانون البلدية بالتعاون مع احلكومة 

وذوي االختصاص.

عبر عن سعادته بزيارة رئيس مجلس األعيان

الستقبال املرضى وتقدمي اخلدمات العالجية
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جند بعض شباب الصحوة يهتم بالشكل على حساب املضمون 
من حيث تقصير الثوب واطالق اللحية والسواك والتشديد عليها 
وتأكيده����م انها من عالمات االميان، وهن����اك من ال يهتم باملظهر 
اخلارجي، واذا سئل عن سبب ذلك اجاب بان لديه فتوى من شيخ 

او عالم، فماذا يقول العلماء؟

أخالق اإلسالم
يرى الداعية د.ناظم املسباح ان هناك جوانب اهتم بها االسالم 
ومنها املظهر، فال بد ان نهتم به كمس����لمني، كما حث الرسول ژ 
ورغب االمة في إعفاء اللحية وتقصير الثوب وغيرها من السنن 
الظاهرة، لكن كذلك اهتم االسالم بالظاهر والباطن، فاملطلوب ان 
تك����ون هناك موازنة، فكما نهت����م بالظاهر ال بد ان نهتم بالباطن 
ونهت����م باالميان ونتخلق بأخالق االس����الم من التواضع والرفق 
واللني وجانب العب����ادة، وهو ما يطلق عليه الروحانية، لكن اذا 

ضعف الش����اب ووقع في قصور من ناحية املظهر 
اخلارج����ي فهذا ينبغ����ي ان نعاجله وفق احلكمة، 
فأول ما نبدأ به النصح ونقول له ان هذا االمر من 
الشرع، والعزة باتباع الرسول ژ، فننصحه بالتي 
هي احسن، وهذا من امور الدين الواجبة كمسألة 
اإلزار، فهناك قول قوي يحرم اطالته، فاذا ما رأينا 
هذا التقصير ورأينا اننا لو هجرناه، لهذا التقصير 
سيكرهنا وينفر منا، عند ذلك يتعني علينا كدعاة 
ان يكون بيننا وبينه صلة، وانا ارى انه قد يضعف 
بعض الشباب ظاهريا، اال انه مع ذلك يعمل لالسالم 
وعنده حماس وغيرة على االسالم اكثر من بعض 
الشباب احلريصني على الظاهر فقط، اذن على قدر 
اخلير الذي فيه نشجعه عليه خاصة في هذا الزمن 

فكلنا معرض للضعف.

االستناد إلى فتوى
اما عن الشباب الذين ال يهتمون باملظهر اخلارجي، 
فيقول د.املسباح: اذا كان الرجل متأوال ووقع في 
مثل هذه االمور ويظن ان هذا يجوز له واتبع علماء 
وفقهاء افتوا له، عند ذلك احس����ن الظن بأخي اذا 
طول ثوبه او قصر حليته واش����عره باني احسن 
الظن فيه وانه لم يتبع هواه او الش����يطان، وامنا 
هو يرى انه يجوز له ونلتمس له العذر مع النصح 

ان كان الناصح من طلبة العلم.

الشباب والعصر
وعن كيفية ان يعيش الشباب امللتزم عصره، 
يقول د.املسباح: ان على الشاب ان يعرف ظروف 
وحال واقعه الذي يعيش فيه وان يكون انس����انا 
واقعيا، ألن هذا يعينه على ان يتعامل مع دنياه على 
ضوابط واسس سليمة، فالشاب الذي يعرف العصر 
والواقع الذي يعيش فيه يعرف التعامل معه، واذا 
جهله وان كان عنده علم شرعي فلن يستطيع ان 

يتخذ املوقف واملسلك واالسلوب الصحيح.
ودعا الشباب الى اعتزال االسواق خصوصا في 
مثل هذه االحوال وما فيها من التبرج واثارة الغرائز 
وكذلك االماكن العامة، فهذا بال ش����ك عني الصواب 
وعلي����ه اال يدخل اال للض����رورة، لكن اذا وجد في 
نفسه قوة وثباتا وانه يؤثر وال يتأثر ويدخل في 

هذه االماكن للنصح فهذا شيء طيب.

موافقة
من جانبه، يرى الشيخ محمد الشيباني ان ما 
يقوم به بعض الشباب امللتزم من االنكار الشديد 
على من يظهر عليه تقصير في مظهره اخلارجي 
مخالف لهدي الرس����ول ژ فيقول: احللم واالناة 

والقول احلق والنصيحة املخلصة النابعة من القلب هي االدوات 
التي ينبغي ان يتحلى بها الدعاة الى اهلل فيما بينهم ومع غيرهم 
من الناس او املدعوين اجلدد، نعم الس����مت او الصفة االسالمية 
لشخص املسلم مظهرا ومخبرا مطلوبة، فمتابعة النبي ژ جلميع ما 
امر ونهى وزجر هو غاية ما يتمنى املسلم الخيه املسلم، فتعاليمه 
واضحة من طبقها على نفسه متيز بها عن غيره ومتيز الساعي 
الى مرضاة اهلل عن غيره، ولكن ال يكون املظهر اخلارجي للشاب 
املسلم كل شيء ال بد ان يوافق املظهر املخبر واملخبر املظهر واال 
خالف الهدي الصحيح لنبينا ژ، فمس����ألة منافرة املسلم الخيه 
املسلم وتعنيفه اذا قصر في شيء من املظهر اخلارجي امنا نصحه 
باللني واالخوة القائمة على اخلوف عليه والصبر على التجاوب 
بالنصيحة، هذا كله س����يكون له االثر الطيب على املقصر ولكن 
املشكلة تكمن في ان الذي ينكر اليوم على تقصير اخيه نسي انه 
ف����ي يوم ما قد يقع فيما وقع فيه اخوه، وهذا في اعتقادي يرجع 
الى ضعف التلقي من التربية النبوية من جميع جوانبها ونحتاج 
الى اعادة النظر في اساليب دعوة الناس، فنفسية الناس او حتى 
شباب الدعوة او املدعوين ليست كالسابق وطالب مبراعاة وضع 
احللول الواضحة والقائمة على هدى من اهلل ونور، فتقصير الدعاة 
كبارا كانوا أو صغارا له اسبابه وعلى الدعاة الكبار ان يستنبطوا 
احللول التربوية من اساسيات دعوة النبي ژ بأساليب دعوتهم 

وبهذا يصلون الى فن التعامل مع اجلميع واهلل املوفق.

النية هي االساس
وحول ظاهرة بعض الفتيات امللتزمات ش����كال يتصرفن 
بطريقة تسيء الى معنى االلتزام يقول الداعية سلمان مندني: 
امنا االعمال بالني����ات فإن كان دافع احلجاب او النقاب دينا 

واميانا وخشية من اهلل سبحانه وتعالى فيظهر مظهر احلجاب 
والنق����اب، وان كان غير ذلك وأرادته الفتاة للزينة والتبرج 
وللف����ت النظر فيظهر ايضا ما تريده، فال اس����تطيع ان ارى 
امرأة منتقبة اظهرت ما بلغ النظر من وجهها ووضعت الكحل 
وبرزت رموشها وبياض خديها وتفوح منها الروائح العطرية، 
ثم بعد ذلك تقول ان هذه امرأة منتقبة ملتزمة بالدين، فهذا 
غير صحيح، امنا هذا النقاب نسمية نقاب التبرج وهذه املرأة 
التي ترتدي هذا النوع من النقاب نس����ميها )متبرجة( لكن 
بصورة اخرى م����ن التبرج، حيث ان للتبرج صورا كثيرة، 
فاملرأة امللتزمة تظهر بنقابها واملرأة املتبرجة تظهر بنقابها 
ايضا، وتظهر بأكثر من ذلك حتى عن طريق ارتداء »البوشية« 
عندما تشم العطر يفوح منها وهي متر امامك، فهذا يعارض 
االلتزام بالدين، فهي اذن عندما وضعت هذه القطعة السوداء 
على وجهه����ا كان دافعها ليس اميانيا وامنا هي من العادات 
والتقاليد، فلو كان الدافع االميان النسحب 
على كل التصرفات والس����لوك فاالميان ال 
يأخذ جانبا ويترك جانبا قال تعالى )اتخذوا 
القرآن عضني( اي مفرقا مشتتا وامنا االميان 
أخذ جميع اجلوانب فتظهر املرأة باميانها 
جميع جوانبها وسلوكها ليس بجانب دون 

جانب آخر.

حالة صراع
وعن مواجهة الشباب للفنت قال: الشباب 
بعموم����ه يواجه الفنت وق����د اقيمت على 
مصراعيها وتلبيتها متاحة والشباب املسلم 
امللتزم يجد مشقة وعنتا في احلياة جتاه 
التزامه بدينه وجتاه ما يرى مع امليل الفطري 
واحلاجات الفطرية املوجودة عنده كإنسان 
إال ان هذا امليل يرت����دع ومينع ويضعف 
احيانا ويقوى احيانا وتزل قدم الشاب ثم 
يتوب ويستغفر فهو في صراع، ومادام هو 
كذلك فهو - ان شاء اهلل - على خير اال انه 
مع ذلك على املسلم امللتزم احملافظة على 
االسباب الكثيرة التي تعينه على مواجهة 
هذه الفنت ومنها محافظته على الصالة مع 
اجلماعة فهذه من شأنها ان تعطيه دفعة 
اميانية وشحنة معنوية حتفظه وحتميه، 
فعندما يجعل الشاب همه الصالة واحملافظة 
على اوقاتها فهذا بال ش����ك له جانب كبير 
في حفظه، اضاف����ة الى التزامه بالصحبة 
الصاحل����ة التي حتفظه وتذكره اذا اخطأ، 
وكذلك استغالل اوقات الفراغ مبا يعود عليه 
بالفائدة، وعليه ايضا جتنب مواطن واماكن 
السوء الن من ش����أنها ان تضعف اميانه، 
وعليه قراءة القرآن بطبيعة احلال والقيام 
بالنوافل من صي����ام وصالة واالكثار من 
الصاحلات اضافة الى اعمال البر واملعروف 
واشغال الشاب اوقاته بالتطوع في الهيئات 
واجلمعيات اخليرية فهذه، ان شاء اهلل - 
تعينه عل����ى مواجهة الفنت ومع ذلك يجد 
الشاب امللتزم صعوبة، اال ان هذه االعمال 
التي ذكرتها تقلل وتخفف من وطأتها ومن 

وقع هذه الفنت على نفسه.

فرق
وأك����د ان هن����اك فرقا ما بني الش����كل 
واملضم����ون، فااللت����زام بالدين ليس هو 
اللحية والثوب القصير وليس هو وضع 
السواك في اجليب، فاملسلم امللتزم بدينه 
ليس ش����رطا ان يكون ملتحي����ا او ذا ثوب قصير، حيث ان 
هذه االمور مظاهر اس����المية يكتمل بها املسلم لكنها ليست 
اجلوه����ر احلقيقي، اما اجلوهر فهو التزامه باس����المه عمال 
وس����لوكا وتعامال مع الناس فإذا كان كذلك فلنقل انه شاب 
ملتزم بدين����ة وان كان دون حلية لكن مع هذا نقول لو انه 

اطلق شيئا من حليته لكان افضل واكمل.

حسن الخلق
وعن اسباب شيوع مظاهر التدين الشكلي وغياب اجلوهر 
احلقيق����ي للدين يقول الباحث الش����رعي منصور العجمي: 
االسالم ليس كلمة او مظهرا بل االسالم عمل صالح وسلوكيات 
راقية مع املظهر االسالمي احلسن والنظافة واالمانة واعالء 
قيمة العمل واالنتاج ونش����ر االخالق واملعاملة احلسنة، اما 
بعض السلوكيات من بعض املسلمني كاخلروج من املسجد 
بعد الصالة ثم يسب في الش����ارع من ضايقه اثناء القيادة 
او من يتلقى رش����وة، او يتصف بسوء اخللق في معاملته 
مع الناس فهذا تدين ش����كلي، فاالسالم كما يقول النبي ژ 
»االميان حسن اخللق«، وقوله: »لعن اهلل الراشي واملرتشي«، 
ويقول ايضا: »ان اهلل ال ينظر الى صوركم واموالكم ولكن 
ينظر الى قلوبكم واعمالكم«، وقد نبهنا رس����ول اهلل ژ ان 
الدين ليس ش����كال وامنا قلب يع����ي ويلبي ويراقب اهلل في 
كل شأن، ولذلك ايضا قال النبي ژ »االحسان ان تعبد اهلل 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك«، ونحن بحاجة جميعا 
الى فهم املقاصد الش����رعية واعادة تقييم حياتنا وفقا ملنهج 
االسالم فاالميان كما قال رسولنا الكرمي هو ما وقر في القلب 

وصدقه العمل.

خواطر
د. عجيل النشمي

التعاون اإلسالمي 
والصراع احلضاري
هذا املوضوع على غاية من األهمية، ألنه يعني الواقع 
االسالمي والعاملي بكل مضامينه االجتماعية والثقافية 

والسياسية واالقتصادية، انه يعني التواصل مع 
الواقع احلضاري بكل أبعاده العاملية، وما بلغته وسائل 

االتصال من تقنيات متطورة، ومبتكرات مذهلة.
ان االسالم قد حرر مفهوم التعاون من نطاق اجلماعة 

واملجتمع والدولة، وقرره تعاونا ال حتده جنسية أو 
حدود، فهو تعاون على مستوى اإلنسانية: املسلم 

فيه وغير املسلم سواء. قال تعالى: )يأيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

لتعارفوا ان أكرمكم عند اهلل أتقاكم ان اهلل عليم خبيرـ 
احلجرات(، فاخلطاب للناس أجمعني، ال متييز فيه 
بني جنسية أو جنس أو لون، فاخلالق واحد، جعل 

الناس شعوبا وقبائل ودوال، وأغنياء وفقراء، وأقوياء 
وضعفاء، وأذكياء وخاملني، ليتبادل الناس املصالح، 
ويخدم بعضهم بعضا، وبعد هذا التعاون والتعارف 

تتفاوت مكانة الناس عند اهلل تعالى.
والتعارف أبلغ تعبير للتقارب والتعاون، فال ميكن 

ان يتحقق التعاون االيجابي حتى يتعارف املتعاونون 
فيما بينهم، ويعلم كل حاجة اآلخر وإمكاناته، وتتحد 

بَعُد احلقوق وااللتزامات، ويثمر التعاون لألطراف 
جميعا، مع اختالف أقدارهم وامكاناتهم، فكل خلََقه اهلل، 
ويسره ملا خلق له، ولذا قال تعالى )أهم يقسمون رحمة 

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في احلياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون - 
الزخرف(، ولفظ التسخير بليغ في الداللة على التمازج 

والتقارب واخلدمات املباشرة بني الناس أجمعني.
واما التعاون في دائرة املسلمني فهو أصل في الدين 

ثابت، ان التعاون وشيجة اإلسالم وحلمته وسداه.
ولقد قامت حضارة اإلسالم على مبدأ التسامح 

والتعاون مع اآلخرين، وكانت حضارة امتزاج وتكامل 
وتعاون، ال حضارة صراع وتنافر وحقد، وقد شاع 

بني الغربيني اليوم مصطلح صراع احلضارات، وبنت 
دولهم على هذا الصراع خططهم، لتحقيق املصالح، 

ولو كان على حساب اخللق والقيم، هذا وصف 
حضارتهم، وهو وصف صحيح مطابق للواقع لكن 

حضارة اإلسالم كانت شيئا آخر.
ان الذين يقودون حضارة اليوم يرفعون راية الصراع 
ضد كل ثابت ومتحرك ال ينسجم مع تطلعاتهم: أفكارا، 

وتصورا، وتبعية، واقتداء.
وهذا منهج احلضارات التي سادت ثم بادت، حضارة 
القوة والسالطة، والبد ان تبيد أي حضارة ال جتعل 

الدين محورا أو ركيزة من بني أركانها، وذلك مفهومهم 
عن احلضارة من قدمي، فيعرف »ول ديورانت« 

احلضارة بأنها »نظام اجتماعي، يعني اإلنسان على 
الزيادة من انتاجه الثقافي، وهي تتألف من عناصر 

أربعة: املوارد االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد 
اخللقية، ومتابعة العلوم والفنون«، وهذا النظر 

التأصيلي حلضارة الغرب يكشف عن احلقيقة في 
النظر والواقع، فال مكان للدين في هذه احلضارة، 

بل هي نقيض الدين، ال جتتمع معه في حال بل 
قامت على أشالئه عندهم انها علمانية وكفر، حتى 

زعموا انهم مستغنون عن اهلل ـ عز وجل ـ وهذا سر 
ضعفها ال قوتها، ونقطة انحاللها واضمحاللها، ال 

استمرارها واستقرارها، ومظاهر ذلك معلومة مشهودة 
من االنحطاط في األخالق الى أذلها، وهذه هي ثقافة 

حضارتهم، ويصور ذلك د.روجي غارودي- أحد 
عمال احلضارة وخبرائها- فيقول: خمسة قرون من 
الهيمنة املطلقة لم تنته بهذه الثقافة الى ما استهدفته 

مسلماتها تلك من نتاج، وإمنا الى تلويث للطبيعة، 
واستنفاد ملواردها، وقدرة تقنية على اتالفها، وانغمار 

في مستنقعات السوق التي فاقمت العنف، وسعرت 
احلروب، وألهبت نيران املزاحمة التي لم تفتأ ان جزأت 
املجتمع الواحد الى فئات متناهشة، وعمقت الهوة بني 
شمال مستقطب للثروات املتفاحشة، وجنوب يتضور 

جوعا ومسغبة.
اما زعم االستغناء عن اهلل سبحانه في تدبير الكون، 

فقد انحدر بهذه الثقافة )احلضارة( الى كفرانها بالقيم 
املطلقة، واعتبارها اإلنسان والنزعة القومية مركزا 

لألشياء ومقياسا لها، فانقضت ركائز احلياة، وخيمت 
البلبلة، ومزقت حراب العنف أحشاء املدن، وجلم بحر 

األهوال، وتوازنات الرعب، واحتدم ُسعار االيرادات 
والرغبات على صعيد األفراد واملجتمعات.

ثم يقول غارودي: ومما ال مراء فيه ان هذه احلداثة 
املزعومة التي انطلقت ـ منذئذ ـ أبواقها للترويج لها، 
إمنا هي دين، غير انه ال يجرؤ على املجاهرة باسمه، 

وركنه األوحد إمنا هي »أحادية السوق« تلك البدعة 
التي انفرد الغرب باختالقها في مطلع »النهضة« والذي 

اهتبل لها االحتاد السوفييتي، واستبدت الواليات 
املتحدة بشؤون العالم الثالث وأوروبا، ومما ال شك 
فيه: انه ما من مسلمة من مسلمات هذه »احلداثة« 
املزعومة اال وهي مجرد أكذوبة من األكاذيب، في 

مقدمتها: أكذوبة الدميوقراطية، والدفاع عن حقوق 
اإلنسان وحماية احلريات، واما االكذوبة الثانية: فهي 

املتعلقة باملساواة بني الناس في احلقوق.
ان اإلسالم لن يواجه صراع احلضارة مبثله، فما ذاك 
من منهجه، وال كان، بل سيترك هذه احلضارة تصرع 

نفسها، انها سنة اهلل في كونه وخلقه، لكن اإلسالم 
معني بالبديل الوارث، وال ريب ان واقع املسلمني 

اليوم، ليس حجة على اإلسالم فإنهم ال يعبرون عن 
حضارة اإلسالم في قليل أو كثير، فمن رام احلضارة 

كان في الصادرة، ال في السوقة، وال تواجه حضارة 
اليوم باألمجاد املاضيات السالفات، وال بشعار »أولئك 

آبائي«، وإمنا تواجه احلضارة بأن يكون املسلمون 
مسلمني، يعتزون بدينهم ويجعلونه حياتهم، ومأكلهم 

ومشربهم، حني يعبدون اهلل باقتصادهم وقانونهم 
وسائر شؤون حياتهم، فإنهم حينئذ يتأهلون لتقدمي 
البديل عن الصراع، ويقدمون حضارة التقدم واملادة 

ممزوجا بالدين وغذاء الروح اللذين مسخا عند هؤالء 
املتحضرين زعما.

انها مظاهر، لكنها خلب، وظواهر تبهر، لكنها خربة 
الداخل، مظلمة كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي: 

»هي أشبه بقبور العظماء مشيدة مزخرفة، وليس فيها 
إال عظام نخرة، ومن ثم رأينا الناس الذين يعيشون 

حتت سلطان هذه احلضارة يشكون من القلق 
واالكتئاب، واخلوف واألسى والغربة النفسية والشعور 

بالضياع وتفاهة احلياة«.
ولسنا هنا بصدد ذكر املآسي واآلثار النفسية 

واألخالقية وغيرها من مخلفات هذه احلضارة، فذلك 
مكانه مطوالت الكتب املبينة بشهادات املختصني 
املتواترة فشل احلضارة في ان حتقق لإلنسان 

السعادة واليقني، ال حاضرا وال مستقبال.

للتواصل

اإلميان صفحتان اسبوعيا تصدران كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر 
Lailaelshafie1@hotmail.com :االمييل

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة 
املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

أربع زوجات
نعلم ان اإلسالم ال يسمح للرجل بالزواج 

بأكثر من أربع نساء، فهل املقصود انه 
ال يسمح للرجل بالزواج من أربع نساء 

سواء كانت النساء أحياء، حتى أو بعد موت 
احداهن، ال يجوز له ان يتزوج.. ما حكم 

اإلسالم؟
٭ املقصود يا أخي انه يحرم على الرجل ان يجمع 
في عصمته اكثر من أربع زوجات في وقت واحد 
يعني احل����د األقصى 
أربع زوج����ات، دليل 
ذلك قول اهلل تعالى: 
)وان خفتم أال تقسطوا 
في اليتامى فانكحوا ما 
النساء  طاب لكم من 
مثنى وث����الث ورباع 
فإن خفتم أال تعدلوا 
فواح����دة أو ما ملكت 
أدنى أال  أميانكم ذلك 

تعولوا(.
وق����د دلت س����نة 
رسول اهلل ژ املبينة 
انه ال يجوز  عن اهلل 
ألحد غير رس����ول اهلل ژ ان يجمع بني اكثر من 
اربع نسوة، ولكن قد تتوفى احدى النسوة الالتي 
في عصمته، فيصبح العدد ثالث نسوة فيجوز ان 
يتزوج بأخرى وقد يطلق احداهن فيجوز ان يتزوج 
بأخرى، وقد يتزوج في حياته اكثر من اربع ولكن 

ال يجمع في عصمته اكثر من اربع فقط.

امليراث

رجل غريب

توفيت والدتي وتركت أربع بنات وأخا شقيقا 
واختا شقيقة واخوانا وأخوات ألب.. فهل 
ترث األخت الشقيقة واالخوان، واألخوات 

ألب؟
٭ البنات األربع له����ن الثلثان فقط والباقي لألخ 
الشقيق واألخت الشقيقة للذكر مثل حظ األنثيني 
النهما في درجة واحدة، فيأخذ ضعفها، أما االخوان 
واألخوات ألب فهم محجوبون باألخ الشقيق ألنه 

أقرب جهة الى امليت منهم.

لدي ابنة هي اكبر بناتي تزوجت من رجل 
غريب وكان زوجها عمله غير جيد فطلبت 

مني ابنتي ان أساعد زوجها وساعدته مببلغ 
كبير وكان هذا من عشر سنوات وكان الرجل 

يظهر الصالح ويصلي كل فرض باملسجد 
ويصوم ولديه كتب األحاديث وكان أسلوبه 

جيدا، ولكن بعد هذه املدة اتضح انه يسرقني 
وانه رجل فاسق فكان يسافر الى اخلارج 

بحجة قضاء أعمال جتارية ولكنه اتضح انه 
يسافر ألغراض أخرى وأنا بسبب حسن 

نيتي ومن أجل ابنتي لم تكن لدي ورقة تثبت 
انني أعطيته النقود، وكانت سرقته لي كبيرة 
جدا، ولكن الفلوس لم تهمني، فاملسألة األكبر 
واألدهى ان ابنتي تقف بجوار زوجها وتدافع 

عنه وتهددني فهل أحرمها من امليراث وأنا 
حّرمت على اخواتها وأمها االتصال بها، فهل 
هذا حرام وهي عملت كل هذا بأبيها ولم تأت 
الّي وقد مرت أعياد ولم تفكر في زيارة أبيها، 

أفيدوني أفادكم اهلل وأرشدكم لصالح خير 
املسلمني؟

٭ ال يليق بابنتك ان تفعل بك هذا كله وهي املأمورة 
ببر الوالدين وحسن صلتهما وعدم قطعهما، وأنت 
قدمت ماال كثيرا ل����زوج ابنتك عندما طلبت منك 
ذلك فكيف تنس����ى هي هذا اجلميل الذي أسديته 

اليها وإلى زوجها؟
وتسألني عن حرمانها من امليراث وهذه كلمة دائمة 
نسمعها وال يس����تطيع انسان ان يحرم غيره من 
امليراث ألن امليراث يا أخ����ي خالفة جبرية بحكم 
الشارع ال دخل فيها إلرادة اإلنسان، وبهذا السبب 
الشرعي تثبت خالفة الوارث للموروث فيما ميلكه 
فيحل محله فيما كان له من أموال وحقوق مالية 
في حلظة وفاته، فتنتق����ل تركة امليت الى ورثته 
الشرعيني بنسبة سهامهم املقدرة شرعا دون إيجاب 

أو قبول.
ولعل يا أخي في اتصال أمها معها او اخواتها فائدة 
ترجى في وعظها وتذكيرها بواجب بر والدها حتى 
ال تزداد عنادا وعتوا، واعطاء الدين من دون ورقة 
تثبي����ت الدين وجتعل احلقوق مس����تقرة وميكن 
املطالبة به����ا، نبه القرآن الك����رمي اليها في أطول 
آية ف����ي القرآن وهي آية املداين����ة حتى ال تضيع 
احلقوق خاصة ان اإلميان ق����د نقص في القلوب 
بسبب ماديات هذه احلياة واحلرص عليها، يقول 
تعالى: )يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل 

مسمى فاكتبوه(.

قضاء العدة

امرأة مشت الى احلج مع أخيها وسمعت ان 
زوجها توفي، هل جتب عليها العدة وترجع 

الى بلدها؟
٭ إذا خرجت املرأة حاجة فتوفي زوجها وهي في 
احلج تكمل مناسك احلج ثم تسرع في العودة الى 
بلدها لتعتد عليه، وحتتسب عدتها من يوم وفاته، 
وإذا توفي زوجها وهي قريبة من بلدها وتستطيع 
الرجوع فعليها الرجوع لقضاء عدتها، فإن تباعد 
بها السفر فال بأس مبضيها ملقصدها وهو احلج. 

واهلل أعلم.

)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(

د.خالد املذكور

الباحث منصور العجميالداعية سلمان مندنيالباحث محمد الشيباني د.ناظم املسباح

التديّن بني الشكل واملضمون

املسباح: اإلسالم 
اهتم بالظاهر 

والباطن وال بد أن 
تكون هناك موازنة

 
الشيباني: تنبيه 
الشباب بالرفق 

واللني مينع حاالت 
النفور واالستياء

مندني: اجلوهر 
احلقيقي للدين 

ليس اللحية 
والثوب القصير 
ولكن االلتزام 

بالسلوك

العجمي: الدين 
قلب يعي ويلبي 

ويراقب اهلل في كل 

شأن وليس شكالً
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أكد أن اللمس األبوي له أثر قوي ونافع في نفسية املراهق

الثويني: التأسي برسول اهلل ژ في استخدام
القصص واملواعظ لزرع الهوية اإلسالمية في األبناء

أبناءها؟
٭ ع���ن طريق اس���تخدام 
احل���واس اخلمس في إثارة 
األبناء وتشويقهم فمثال عندما 
تقول األم البنها »أنا أحبك« 
فقط ثم تذهب لن يكون لهذه 
الكلم���ة اي تأثير في نفس 
املراهق، لكن لو استخدمت 
األم حواس���ها اخلمس في 
التعبي���ر عن حبه���ا البنها 
فسينغرس في قلبه وعقله 
هذا اجلسد ويشعر به فعال 
فتنظر لعينه مباشرة ومتسح 
بيدها على رأسه وتقبله على 
خده ثم تضمه الى صدرها 
وتش���م رائحت���ه ومتدحه 
بلس���انها، فإن اس���تخدام 
الوالدين حلواسهما اخلمس 
في التعامل مع أبنائهما يجعل 
أسلوبهما أكثر تشويقا وإثارة 

من أي مؤثر حول املراهق.

التواصل

وما املهام التي ميكن 
ان يطبقها الوالد 

للوصول الى اإلبداع 
في التواصل مبرونة 
وسهولة مع املراهق؟

٭ أال يتدخل األب في نوعية 
أصدقاء ابنه إال اذا كان يعرفهم 
معرفة تامة وعليه ان يجد 

البديل لهؤالء األصدقاء.

األمان

وكيف يعالج الوالدين 
عصبية املراهق؟

٭ م���ن خالل األمان واحلب 
والعدل واالستقاللية واحلزم، 
فالب���د للمراهق ان يش���عر 
املن���زل، األمان  باألمان في 
من مخاوف التفكك األسري 
واألمان من الفشل في الدراسة، 
وكلما زاد احلب لألبناء زادت 
فرص التفاهم معه، فيجب أال 
نركز في حديثنا معهم على 
التهديد والعقاب، والعدل في 
التعامل مع األبناء ضروري 
التفاضل���ي  الس���لوك  ألن 
نحوهم يوجد أرضا خصبة 

للعصبية.

العدوانية

وإذا كان املراهق 
عدوانيا وميارس 

السلوك املزعج وعدم 
مراعاة اآلداب العامة 

فما احلل؟
٭ م���ن أه���م الس���لوكيات 
املزعجة عند املراهق رغبته 
في حتقيق مقاصده اخلاصة 
دون اعتبار للمصلحة العامة 
التي  واألف����كار اخل��اطئة 
تص���ل لذهنه ب��أن املراهق 
الق����وي  ه���و الش���خص 
والشج���اع وهو ال�ذي يصرع 
اآلخرين وي��أخ���ذ حقوقه 
بيده ال باحلس���نى، وايضا 
اإلحباط واحلرمان والقهر 
الذي يعيشه داخل األسرة 
وتقلي���د اآلخرين واالقتداء 
بسلوكهم الفوضوي والتعثر 
الدراس���ي ومصاحبة أقران 
السوء، والعالج يبدأ بتبصير 
املراهق بعظمة املسؤوليات 
التي تقع على كاهله وكيفية 
الوفاء باألمانات وتصويب 
املفاهيم اخلاطئة في ذهنه، 
العالق���ة املزعومة  ونف���ي 
بني االس���تقاللية والتعدي 
الغير وتشجيعه على  على 
مصاحب���ة اجليدي���ن م���ن 
األصدقاء، وإرشاده الى طرق 
حل األزمات، ومواجهة عدوان 
اآلخرين بحكم���ة، وتعزيز 
املبادرات اإليجابية إذا بادر 
الى القيام بسلوك إيجابي يدل 

على احترامه لآلخرين

الوالدان ان اللمس االبوي له 
اثر ق���وي ونافع في نفوس 

االبناء.

الهوية اإلسالمية

كيف عالج اإلسالم 
بعض الظواهر 

السلوكية في هذه 
املرحلة؟

٭ ع���ن طري���ق حتديد 
مجموع���ة من األم���ور التي 
حتد من هذه املشاكل وهي: 
كب���ح جماح الش���هوات عن 
طريق غ���رس مفهوم الذات 
في األبناء ش���كال ومضمونا 
وبالتصري���ح  بالتدري���ج 
ومراع���اة ع���دم التهرب من 
أسئلتهم واستفساراتهم، والبد 
املراهقني دائما  من إش���عال 
مبشاريع مختلفة واحلرص 
على أال يجلسوا وحدهم في 
الفترة األولى من املراهقة، ألن 
الشعور مبراقبة اهلل تعالى 
لهم في ه���ذه املرحلة يكون 
قليال، وايضا حتديد الهوية 
واالنتماء وذلك من خالل زرع 
الهوية اإلسالمية الواضحة مع 
استخدام العبارات اإليجابية 
النفس، والتأس���ي  لتقبلها 
برسول اهلل ژ في استخدام 
القصص واملواعظ على ذلك، 
وتعليم األوالد االبتعاد عن 
التجس���س وذلك عن طريق 
القص���ص واألمثلة،  س���رد 
والصحب���ة الصاحلة فالبد 
من اختيار الصحبة الصاحلة 
للمراهق ألن لها تأثيرا قويا 
في شخصيته وسلوكه وقيمه، 
وض���رورة محارب���ة الترف 
والتشبه باجلنس اآلخر وذلك 
عن طريق زرع اخلشونة في 
األوالد وتكليفهم مبجموعة 
من األعمال التي يستطيعون 
إجنازها وتعليمهم الرياضة 
والفروسية واإلعداد للجهاد 
الطاقات  وذلك متاش���يا مع 
والق���وة الت���ي تنت���ج عن 
الت���ي تصاحب  التغييرات 

هذه املرحلة.

اإلبداع

ما هو اإلبداع في 
التواصل وما قوانينه؟

٭ هو قرار جاد في التغيير 
نحو القدرة على كسب ثقة 
الفتيات والفتيان  املراهقني 
يتخذه املربي وال يقوى عليه 
املعل���م ويعجز عنه املؤدي، 
ولإلب���داع قوان���ني لتكوين 
الش���خصية الت���ي تبدأ مع 
مرحلة املراهقة )7 س���نوات 
- 21 س���نة( يحتاجون الى 
الوالدان  5 قوانني يتبعه���ا 
التواصل  لتس���اعدهم على 

مع أبنائهما.

5 قوانين

وما هي هذه القوانني؟
٭ الكفاي���ة الذاتي���ة جناح 
واالعتمادية فش���ل وجتنب 
القس���وة والدالل، التعرض 
جلميع مجاالت اإلبداع، تعلم 
بذور العلم ألنها حبل النجاة، 
واستخدام األسلوب الصحيح 

في تربيتهم.

تقدير المراهق

ما عناصر تقدير 
شخصية املراهق؟

٭ التقدير هو الفهم واملراعاة 
الوقت  الكثير من  ثم إعطاء 
ألبنائن���ا، أم���ا عناصر هذا 
التقدير فهي: افهمني، راعني، 

انتظرني، شوقني.

الحنان

كيف تشوق األم 

ويناس���ب بيئته وبناء على 
هذا التفسير يرتب امكاناته 
الى رغبته  وقدراته، اضافة 
في ابداء آرائه بحرية وقدرته 
على اجراء حوار منطقي مع 
اآلخرين بكل سهولة ويسر، 
وهناك النمو اللغوي وهو 3 
انواع الكالم املسموع والكالم 
الداخل���ي والتفكير، والنمو 
االنفعالي، اخلوف، الغضب 

السريع، واحلب.

النمو االجتماعي

ما اهم خصائص 
السلوك االجتماعي في 

هذه املرحلة؟
٭ ه���و املي���ل ال���ى تكوين 
اجلماعات من االفراد، وتبني 
عقائد ه���ذه اجلماعات وان 
كان املراهق غير مقتنع بها، 
ونالحظ ايضا ظهور صديق 
املراهق  واحد مفضل عن���د 
بفضل قضاء وقته معه ويجب 
ان يحاكيه بطريقة كالمه او 

طريقة تصرفه.

واجب األبوين

وما الواجب على األم؟
٭ الواج���ب يكون على االم 
واالب معا واملربني عند التعامل 
مع الذين هم في سن املراهقة 
ان يراعوا مجموعة امور، منها 
فهم مراحل النمو وتطوراتها 
في هذه املرحلة، فعن طريق 
النمو في  فهم سيكولوجية 
هذه املرحلة يستطيع املربي 
معرفة االس���اليب والطرق 
املجدية التي سيس���تخدمها 

في التربية.

المربي والمراهقون

وكيف ستحقق احملبة 
وااللفة بني املربي 

واملراهق؟
٭ م���ن خ���الل املصارح���ة 
والتش���جيع، فباحل��������ب 
سيستطيع املربي سبر اغوار 
املراهق ومعرفة مش���اعره 
وافكاره وبالغضب س���يفقد 
املربي كل وسيلة اتصال ممكنة 
بينه وبني املراهق، وبناء الثقة 
بني املربي واملراهق عن طريق 
تكليفه بالقيام بأعمال تتناسب 
وقدراته وامكاناته وتشجيعه 
ومدحه امام زمالئه مما يشعره 
بالثقة في النفس، واستخدام 
الكالم  االسلوب احملبب في 
عند التوجيه، فالكلمة الرقيقة 
تفتح كل باب مغلق وتغير 
ما ال تستطيع القوة تغييره 
واحلرص على ان يكون الكالم 
واضحا م���ع مراعاة االعادة 

لتأكيد املفهوم.

حل المشاكل

عند ظهور املشاكل في 
هذه املرحلة، ما طرق 

حلها؟
٭ هن���اك طرق حل���ل هذه 
املش���اكل تبتع���د كل البعد 
عن تلك التي نستخدمها في 
اليومي���ة ومن هذه  حياتنا 
الطرق ضرورة اس���تخدام 
الوقت واملكان  التوجيه في 
املناسبني، عدم الزجر املباشر، 
ويفضل مجالس���ة املراهق 
ومحاولة التقرب منه باحلوار 
والبدء باالستماع للمراهق مع 
جتنب النفر في حال سماع 
اي كالم سيئ مع االنتباه الى 
ان يكون احلوار حول املشكلة 
وليس اعراضها، وضرورة 
مش���اركة املراهق في وضع 
احلل���ول والبدائل واعطاءه 
حرية االختيار حلل املشكلة 
الفضح  واحلرص على عدم 
والتشهير، وال بد ان يتذكر 

وقواعد مطلوبة وواضحة ألن 
عدم حتديد السلوك املرغوب 
وغير املرغوب قد يؤدي الى 
اختالط االم���ور للمراهقني 
ووقوعه���م في االخطاء، وال 
بد من حتديد العقوبة للسلوك 
غير املرغ���وب فيه والثواب 
للس���لوك املطلوب، فعندما 
يكون هناك نظام عقوبة او 
ثواب واضح ومحدد ستتوقف 
الكثير من السلوكيات السيئة 
وتعزز السلوكيات االيجابية، 
وال ب���د م���ن غ���رس اآلداب 
املختلفة في نفوس االبناء، 
فهذه السن هي سن تكوين 
القيم واملبادئ التي تش���كل 
شخصية االنسان، ويجب ان 
يتم ذلك بأسلوب لني محبب 
مع االستعانة بكتاب اهلل او 
باستخدام القصص، وهنا ال بد 
من التأكيد على غرس مفهوم 
االدب مع اهلل ومع رس���وله 
الكرمي ژ وادب التعامل مع 

الناس.

اكتشاف المواهب

كيف نوجه طاقات 
االبناء في هذه السن؟

٭ ال بد من اكتساب مواهب 
االطفال وتوجيهها وتنميتها 
مما يؤدي الى استغالل الطاقات 
املكونة عندهم، فهذه السن هي 
س���ن الطاقات اجلبارة، سن 
احليوية والنشاط، لذا ال بد 
من توجيه هذه الطاقات وهذه 
ابداع،  الى  املهارات لتتحول 
املراهقني في  فإن مس���اعدة 
اكتشاف قدراتهم ومواهبهم 
تسهم بشكل كبير في توجيهها 
الى الهدف املنشود وتصرف 
طاقاتهم فيما يفيد، واذا اغفلنا 
ه���ذا اجلانب ف���إن املراهق 
سيصرف طاقاته ومواهبه 
فيما يض���ر او يكون رهينة 

لتوجيه رفاق السوء.

نمو المراهق

كيف يتعرف االب 
واالم على عالمات هذه 

املرحلة احلرجة؟
٭ هذه املرحلة لها خصائص 
متيزها عن غيرها من مراحل 
حياة االنسان وهي التغيرات 
التي تعتبر من  اجلس���دية 
ابرز واظه���ر التغيرات التي 
مير بها املراه���ق، ويتصف 
النمو اجلس���مي ف���ي هذه 
املرحلة بالزيادة الس���ريعة 
املفاجئة، وايضا النمو العقلي، 
حيث يبدأ املراهق بتفس���ير 
االحداث من حوله مبا يناسبه 

أك���د اخلبير ف���ي مجال 
التربية واملراهقة والشباب 
ان احترام  الثويني  د.محمد 
الظن  املراهق وحسن  عزلة 
باختالئ���ه يعززان من ثقته 
بنفس���ه وبوالديه، مش���يرا 
الى ان مرحل���ة املراهق من 
املراحل احلرجة في  اصعب 
ابنائنا وبناتنا وتزيد  حياة 
اكثر بانتش���ار  صعوبته���ا 
التكنولوجيا اجلديدة والغزو 
الغربية  الفكري والع���ادات 
الدخيلة على ابنائنا، وتناول 
في حواره مع »اإلميان« اهم ما 
يواجه املراهق وكيفية التعامل 

معه، والى نص احلوار:

فن التعامل

ما الواجب على االب 
في معاملته البنه 

املراهق؟
٭ ان يس���تخدم اجلان���ب 
االيجابي في معاملته البنه 
في سن املراهقة وفي جميع 
تعامله معه واال يس���تخدم 
الس���لبي كالضرب  اجلانب 
وغيره اال في حال الضرورة، 
وبعد عدة مراحل، فالضرب 
في التربية هو احلل االخير 
الذي يعاقب ب���ه االب ابنه، 
قال رس���ول اهلل ژ »مروا 
ابناء  ابناءكم بالصالة وهم 
سبع واضربوهم عليها وهم 
ابناء عشر وفرقوا بينهم في 

املضاجع«.
وعلى االب ان يعلم ابنه 
الوسيلة  القرار، فهو  اتخاذ 
الت���ي تنجيه م���ن اصحاب 
الس���وء وع���دم مصاحبته 
التي  السيئة  لهم في االمور 
يفعلونها، وكذلك طلب رأيه 
في بعض االمور حتى يتعلم 
كيف يتخذ القرار ألن سبب 
اغل���ب املوجودين  انحراف 
في س���جن االحداث هو عدم 
معرفتهم باتخاذ القرار ويكون 
املراهق سهل االستدراك من 

قبل اصحاب السوء.

التهيئة

وكيف يهيئ األب 
اطفاله قبل ان يصل 

االبن الى هذه املرحلة 
اخلطيرة؟

٭ من االمور التي تساعدنا 
على تخطي هذه املرحلة بسالم 
التهيئة االسالمية الشرعية في 
عمر مبكر وهو ال� 7 سنوات، 
حيث يقوم الوالدان بزرع حب 
اهلل وحب رس���ول اهلل ژ 
وحب الوالدين وحب الناس 
في نفوس الناش���ئة وايضا 
اشاعة ثقافة املساواة في املنزل 
واالبتعاد عن مقارنة االبناء 
بعضهم مع البعض، وعلينا 
ان ندرك ان القدرات واملواهب 
تختلف بني املراهقني، حيث 
ان عقد املقارنات مع اختالف 
القدرات ينتج عنه التحطيم 

النفسي للمراهق.

العبادات

كيف نشجعهم على 
العبادات؟

٭ عل���ى امل���رء ان يجع���ل 
املراهقني يستشعرون عظمة 
التشريع، خاصة انهم اصبحوا 
في سن التكليف واحملاسبة، 
وذلك مبساعدتهم على القيام 
املترتبة عليهم  بالفرائ���ض 
عن طريق استخدام املكافآت 

املادية واملعنوية املختلفة

قواعد

كيف نعزز السلوكيات 
لدى املراهق؟

٭ عن طري���ق وضع حدود 

د.محمد الثويني

قيل للفضل بن يحيى: ما أحسن كرمك لوال تيه فيك، 
فقال: تعلمت الكرم والتيه من عمارة بن حمزة. فقيل 
له: وكيف ذلك؟ فقال: كان أبي عامال على بعض كور 
بالد فارس، فانكسرت عليه جملة مستكثرة، فحمل 
الى بغداد وطولب باملال فدفع جميع ما ميلكه وبقيت 

عليه ثالثة آالف درهم ال يعرف لها وجها، والطلب 
عليه حثيث فبقي حائرا في أمره.

وكانت بينه وبني عمارة بن حمزة منافرة ومواحشة، 
لكنه علم انه ما يقدر على مساعدته اال هو، فقال لي 
يوما وأنا صبي: امض الى عمارة وسلم عليه نيابة 
عني، وعرفه الضرورة التي قد صرنا اليها، واطلب 
منه هذا املبلغ على سبيل القرض الى أن يأذن اهلل 
تعالى باليسر. فقلت له: أنت تعلم ما بينكما فكيف 

أمضي الى عدوك بهذه الرسالة وأنا أعلم أنه لو قدر 
على إتالفك ألتلفك؟ فقال: البد أن متضي اليه، لعل 

اهلل يسخره ويوقع في قلبه الرحمة.
قال الفضل: فلم متكني معادوته وخرجت وأنا أقدم 
رجال وأؤخر أخرى حتى أتيت داره، واستأذنت في 
الدخول عليه فأذن لي، فلما دخلت وجدته في صدر 

إيوانه متكئا على مفارش وثيرة، وقد غلف شعر 
رأسه وحليته باملسك، ووجهه الى احلائط ـ وكان من 
شدة تيهه ال يقعد اال كذلك ـ فوقفت أسفل اإليوان، 

وسلمت عليه، فلم يرد السالم، فسلمت عليه عن أبي، 
وقصصت عليه القصة فسكت ساعة ثم قال: حتى 

ننظر.
فخرجت من عنده نادما على نقل خطاي إليه، وموقنا 

باحلرمان، عاتبا على أبي أن كلفني إذالل نفسي مبا 
ال فائدة فيه، وعزمت على أال أعود إليه غيظا منه.

فغبت عنه ساعة ثم جئته وقد سكن ما عندي، فلما 
وصلت الى الباب وجدت بغاال محملة فقلت: ما هذه؟ 
فقيل: إن عمارة قد سير املال، فدخلت على أبي ولم 
أخبره بشيء مما جرى لي معه كي ال أكدر إحسانه 

عليه.
فمكثنا قليال، وعاد أبي الى الوالية وحصلت له أمواال 
كثيرة، فدفع إلي ذلك املبلغ وقال: احمله اليه. فجئت 
به ودخلت عليه فوجدته على الهيئة األولى، فسلمت 

عليه، فلم يرد، فسلمت عليه عن أبي وشكرت 
إحسانه، وعرفته بوصول املال. فقال لي بحرد: 

ويحك اقسطارا كنت ألبيك؟ اخرج عني ال بارك اهلل 
فيك وهو لك. فخرجت ورددت املال إلى أبي، وعجبنا 

من حاله.

السائح والصائغ

زعموا أن جماعة احتفروا ركية فوقع فيها رجل 
صائغ وحية وقرد وببر، ومر بهم رجل سائح 

فأشرف على الركية، فبصر بالرجل واحلية والببر 
والقرد، ففكر في نفسه، وقال: لست أعمل آلخرتي 

عمال أفضل من أن أخلص هذا الرجل من بني 
هؤالء األعداء. فأخذ حبال وداله إلى البئر فتعلق به 
القرد خلفته فخرج. ثم داله ثانية، فالتفت به احلية 

فخرجت، ثم داله ثالثا فتعلق به الببر فأخرجه. 
فشكرن له صنيعه. وقلن له: ال تخرج هذا الرجل 

من الركية فإنه ليس شيء أقل شكرا من الناس ثم 
هذا الرجل خاصة. ثم قال له القرد: إن منزلي في 

جبل قريب من مدينة يقال لها: نوادرخت. وقال له 
الببر: أنا أيضا في أجمة إلى جانب تلك املدينة. وقالت 
احلية: أنا أيضا في سور تلك املدينة. فإن أنت مررت 
بنا يوما من الدهر واحتجت إلينا فصوت علينا حتى 

نأتيك فنجزيك مبا أسديت إلينا من معروف. 
فلم يلتفت السائح إلى ما ذكروا له من قلة شكر 

اإلنسان، وأدلى احلبل، فأخرج الصائغ، فسجد له، 
وقال له: لقد أوليتني معروفا. فإن أتيت يوما من 

الدهر ملدينة نوادرخت فاسأل عن منزلي: فأنا رجل 
صائغ لعلي أكافئك مبا صنعت إلي من معروف. 

فانطلق إلى مدينته وانطلق السائح إلى جانبه. فحدث 
بعد ذلك أن السائح عرضت له احلاجة إلى تلك املدينة، 

فانطلق، فاستقبله القرد، فسجد له وقبل رجليه. 
واعتذر إليه، وقال: إن القرود ال ميلكون شيئا، ولكن 

اقعد حتى آتيك، وانطلق القرد، وآتاه بفاكهة طيبة، 
فوضعها بني يديه، فأكل منها حاجته. ثم إن السائح 

انطلق حتى دنا من باب املدينة فاستقبله الببر، فخر 
له ساجدا وقال له: إنك قد أوليتني معروفا، فاطمئن 

ساعة حتى آتيك، فانطلق الببر فدخل في بعض 
احليطان إلى بنت امللك فقتلها، وأخذ حليها، فأتاه بها، 
من غير أن يعلم السائح. فقال في نفسه: هذه البهائم 
قد أولتني هذا اجلزاء، فكيف لو قد أتيت إلى الصائغ 
فإنه إن كان معسرا ال ميلك شيئا فسيبيع هذا احللي 
فيستوفي ثمنه، فيعطيني بعضه، ويأخذ بعضه، وهو 

أعرف بثمنه. فانطلق السائح فأتى إلى الصائغ. فلما 
رآه رحب به وأدخله إلى بيته. فلما بصر باحللي معه، 

عرفها وكان هو الذي صاغها البنة امللك.
فقال للسائح: اطمئن حتى آتيك بطعام فلست أرضى 

لك ما في البيت. ثم خرج وهو يقول: قد أصبت 
فرصتي، أريد أن أنطلق إلى امللك وأدله على ذلك، 

فتحسن منزلتي عنده. فانطلق إلى باب امللك، فأرسل 
إليه: إن الذي قتل ابنتك وأخذ حليها عندي. فأرسل 
امللك وأتى بالسائح، فلما نظر احللي معه لم ميهله، 
وأمر به أن يعذب ويطاف به في املدينة، ويصلب. 

فلما فعلوا به ذلك جعل السائح يبكي ويقول بأعلى 
صوته: لو أني أطعت القرد واحلية والببر فيما 

أمرنني به وأخبرنني من قلة شكر اإلنسان لم يصر 
أمري إلى هذا البالء، وجعل يكرر هذا القول. فسمعت 

مقولته احلية فخرجت من جحرها فعرفته، فاشتد 
عليه أمره، فجعلت حتتال في خالصه. فانطلقت 

حتى لدغت ابن امللك، فدعا امللك أهل العلم فرقوه 
ليشفوه فلم يغنوا عنه شيئا. ثم مضت احلية إلى 

أخت لها من اجلن، فأخبرتها مبا صنع السائح إليها 
من املعروف، وما وقع فيه. فرقت له، وانطلقت إلى 
ابن امللك، وتخايلت له. وقالت له: إنك ال تبرأ حتى 

يرقيك هذا الرجل الذي قد عاقبتموه ظلما. وانطلقت 
احلية إلى السائح فدخلت عليه السجن، وقالت له: 

هذا الذي كنت نهيتك عنه من اصطناع املعروف 
إلى هذا اإلنسان ولم تطعني. وأتته بورق ينفع من 

سمها. وقالت له: إذا جاؤوا بك لترقي ابن امللك فاسقه 
من ماء هذا الورق فإنه يبرئ. وإذا سألك امللك عن 
حالك فاصدقه فإنك تنجو إن شاء اهلل تعالى. وإن 
ابن امللك أخبر امللك أنه سمع قائال يقول: إنك لن 

تبرأ حتى يرقيك هذا السائح الذي حبس ظلما. فدعا 
امللك السائح، وأمره بأن يرقي ولده. فقال: ال أحسن 
الرقي، ولكن اسقه من ماء هذه الشجرة فيبرأ بإذن 

اهلل تعالى. فسقاه فبرئ الغالم. ففرح امللك بذلك 
وسأله عن قصته، فأخبره. فشكره امللك، وأعطاه 
عطية حسنة، وأمر بالصائغ أن يصلب. فصلبوه 

لكذبه وانحرافه عن الشكر ومجازاته الفعل اجلميل 
بالقبيح. ثم قال الفيلسوف للملك: ففي صنيع 

الصائغ بالسائح، وكفره له بعد استنقاذه إياه، وشكر 
البهائم له، وتخليص بعضها إياه، عبرة ملن اعتبر، 

وفكرة ملن تفكر، وأدب في وضع املعروف واإلحسان 
عند أهل الوفاء والكرم، قربوا أو بعدوا ملا في ذلك من 

صواب الرأي وجلب اخلير وصرف املكروه.

تيه وكرم
حكايات من التراث

التعامل مع املراهق 
فن يفتقده الكثير 
من اآلباء واألمهات

ال بد من منح 
االبن حرية اختيار 

أصدقائه ضمن 
معايير ومفاهيم 

يبنيها األب من دون 
أن يفرضها

اإلسالم حدد 
قواعد التعامل مع 
املراهقني وعلى 
األب استخدام 

اجلانب اإليجابي 
 وليس السلبي 
إال في الضرورة

اتخاذ القرار هو 
الوسيلة التي 

تنجي املراهق من 
أصحاب السوء

مصاحبة املراهق 
واإلجابة عن أسئلته 
بصراحة تؤديان إلى 

انضباطه وصالحه
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اإلعالمية أمل 
عبداهلل: جديد 
األدباء مصلحة 

للحركة الثقافية 
واجلاد من

 يستمر

خالل توقيع »أحالم مجنحة« بالرابطة في معرض الكتاب

الرميضي: »األدباء« تهتم بالُكّتاب الشباب و3 إصدارات جديدة قريبًا
والتنيب أسلوبها متزن ورسالتها هادفة وإصداراتها الـ 6 موفقة

- األرنبان - لغة - الرصيد - 
نوايا - املشهد - اجلحيم - أبناء 

- الصدفة، ...« وغيرها.
وعن آرائهم في اإلصدار، أكد 
االستشاري واخلبير االقتصادي 
صالح اجليماز أن اإلصدار ميثل 
صديقا رائعا للرفقة في املطارات 
التي ال  والس����يارات واألماكن 
حتتوي أماكن طبيعية، فهو ميثل 
سفرا دون تذاكر يتنقل القارئ 
بني قصصه القصيرة جدا، الفتا 
لوجود عالقة وطيدة بني األدب 
واالقتصاد في القضية السلوكية 
حيث اصبح اغلب األدباء جتارا 
يسعون لبيع الكالم، فالوسيلة 
لدى االقتصاديني بالتس����ويق 
والبيع واألحرف واملعلومات 

لدى األدباء. 
التاجر محمد  وقد أع����رب 
حبيب من باكستان عن ولعه 
الشديد باألدب العربي ومتابعته 
لكل جديد في معرض الكويت، 
موضحا سبب اقتنائه لإلصدار 
»أح����الم مجنح����ة« باجتذابه 
للعن����وان الفريد الذي ينم عن 
خبرة واسعة، الفتا لغالف ابيض 
وجناح سماوي يبدو مرصعا 
بأحجار نفيسة ليطوي أوراقا 
فاخرة وكلم����ات صادقة، كما 
أبدى الغالم معاذ عمار إعجابه 
مبضمون القصص القصيرة التي 
تسهل على العديد من األجيال 
الشابة القراءة السريعة وكسب 
املزي����د من اخلبرة مس����تلهما 
إمكانية حتقي����ق أحالمه بعد 
قراءت����ه ل� »أح����الم مجنحة« 
متمنيا االلتحاق برابطة األدباء 
في املستقبل وإصداره العديد 

من الكتب املعبرة كذلك.

االدب العرب����ي وهو القصص 
القصيرة جدا وقد انتشرت في 
اآلونة االخيرة في الوطن العربي 
لعمقها وغزارتها وسرعتها في 
إيصال الهدف واملعنى، كاشفة 
عن استعدادها لإلصدار السابع 
وهو رواية من وحي الهام احلياة 

ومن خبرتها بكثرة القراءة.
ه����ذا وحتت����وي عناوي����ن 
»أحالم مجنح����ة« على العديد 
من العناوين اجلذابة ملختلف 
األذواق للشباب من اجلنسني 
مثل »انكسار - املرآة - األصابع 
- احلفرة - مظاهر - القلب - 
النافذة - اجلاذبية - سخرية 

الس����ماء كما جاء ف����ي كتابها: 
»كانت أحالمي تتعدى النجوم 
لكن بعد ان أكملت س����ن ال� 28 
صرت واقعي����ا اكثر، قلت هل 
يعني انك تنازلت عن أحالمك 
ولن تسعى لتحقيقها؟ عندها 
رفع رأس����ه نحو السماء قائال 
كل شيء بقدر وإال فلتكن أحالما 
مجنحة«، مشيرة الستغراقها 
قرابة 3 أعوام إلنتاج هذا اإلصدار 
املشتمل على قرابة 107 قصص 
قصيرا ج����دا، مس����تهدفة في 
رسالتها كافة األعمار، مشيرة الى 
ان اإلصدار ميثل حلظات حاسمة 
في احلياة ضمن لون جديد في 

في اإلصدار سيبقى فقط لصاحب 
املوهبة والزمن كفيل بتفريق 
اجلاد عن احملاول الذي سيتوقف 
يوما ما، أما عن إصدار التنيب 
»أحالم مجنحة«، أفادت عبداهلل 
بأن العنوان رش����يق ومناسب 
للمضمون الذي يحتفي بقصار 
احلكايات مم����ا يوصل املعنى 

واملغزى.
بدورها أكدت أنوار التنيب 
ان إصدارها الس����ادس »أحالم 
مجنحة« هو إلحدى القصص 
داخ����ل الكتاب والتي تش����مله 
بإمكانية حتق����ق األحالم، وان 
م����ا ال يتحقق منه����ا يطير في 

الش����باب الفت����ا لتوفيقها في 
االعمال السابقة والتي تطورت 
للوص����ول لفن قصصي جديد 
ظهر قب����ل عامني وه����و الفن 
القصصي القصير جدا والذي 
القراء لسهولة  يجد قبوال من 
تناوله عب����ر مواقع التواصل 
االجتماعي ويصنع صدى في 
األجواء الكتابية ويضيف لألدب 

والثقافة في الكويت.
من جانبها، أشادت اإلعالمية 
أمل عبداهلل بجديد اإلصدارات 
األدبية للكتاب الكويتيني وهو 
من مصلحة احلركة األدبية في 
الكويت الفتة الى ان االستمرار 

كتاب »إشراقات« اجلزء اخلامس 
من إبداعات األدباء اجلدد للشعر 
والقص����ص باالضاف����ة لكتاب 
يعده األديب عدنان فرزات عن 
احتفالية الرابطة مبرور نصف 
قرن من العط����اء لتوثيق هذه 

الذكرى.
وع����ن توقيعها ل����� »أحالم 
مجنح����ة« وص����ف الرميضي 
أسلوب الكاتبة باملتزن اجلميل 
املمتلك للملكة األدبية واملفردات 
املميزة التي من شأنها إيصال 
الرس����الة املطلوب����ة مضيف����ا 
اتس����ام هذه الرسالة باألهداف 
التي تنص����ح املجتمع وتفيد 

أميرة عزام

أك����د األمني الع����ام لرابطة 
األدباء طالل الرميضي س����عي 
الرابطة لالهتمام والعناية بجيل 
الكتاب الشباب اجلدد وذلك عبر 
منتدى املبدعني للشباب والذي 
افتتح عام 2001 بدعم ورعاية 
من الش����يخة باسمة العبداهلل 
اجلابر الصب����اح، الفتا إلقامة 
العديد من الفعاليات واألنشطة 
من خالله خلدمة احلركة الثقافية 
في الكويت بتقدمي العديد من 
الدورات املجانية لفنون األدب 
املتعددة من مسرح وشعر وقصة 

قصيرة وغيرها.
جاء ذلك على هامش توقيع 
اإلص����دار الس����ادس »أح����الم 
مجنح����ة« للكاتب����ة والزميلة 
أن����وار التنيب بجن����اح رابطة 
األدباء مساء الس����بت بصالة 
6 في معرض الكتاب، مش����يرا 
ألهمية مشاركة الشعراء والكتاب 
الكبار للمبتدئني لالستفادة من 
خبراتهم في أمسيات الرابطة مما 

يصقل موهبتهم في الكتابة.
وعن املميز في جناح الرابطة 
هذا العام، لفت الرميضي إلعادة 
طباع����ة العديد من املطبوعات 
القدمية ومنها احلركة األدبية 
والفكرية في الكويت ل� د.محمد 
العبداهلل وهو أول كتاب طبعته 
الرابطة عام 1973، موضحا نفاده 
من األسواق منذ سنوات طويلة. 
وعما يخص اجلديد في الرابطة، 
ب����نينّ الرميضي إصدار الرابطة 
عما قريب لكتاب »تراجم« من 
إعداده بالتعاون مع ابرار امللك 
وإشراف د.ليلى الصالح، وأيضا 

غالف اإلصدارمعاذ عمار ونسخة من »أحالم مجنحة«الزميلة الكاتبة أنوار التنيب خالل توقيعها لـ »أحالم مجنحة«

)أنور الكندري( اإلعالمية أمل عبداهلل وأنوار التنيب تتوسطان عددا من زوار جناح رابطة األدباء 

عدد من الرواد خالل زيارتهم معرض الكتاب الزميلة أنوار التنيب توقع احدى نسخ الكتاب على هامش املعرض

صالح اجليماز ومحمد حبيب والزميلة أميرة عزام يحصلون على توقيع التنيب 

في إصدارها السادس »أحالم مجنحة«

أنوار التنيب تضيء النفس البشرية بتفاصيل موجودة عند اجلميع
كانت متشي بيننا بغرور، رئيس 
القسم في ادارتنا يسميها الوزيرة 
املتعجرفة، رغم وظيفتها التي 
ال تتعدى الدرجة الثالثة، اليوم 
تعاني من مرض مفاجئ، لدرجة 
انها ال تتعرف على من حولها، 
والغريب حتى اسمها ال تذكره، 
أنا الوحيدة م����ن بني زوارها، 
أعلم جيدا لَِم أصابها ذلك، أتذكر 
عندما كانت تالحق زوجي حتى 
أغرته وطلقن����ي، وحلفت لي 
يومها وهي تضحك متحدية، 

بأن تنسيني حتى اسمي! 
أما قصة »الرواية«: قررت ان 
تكتب قصة حياتها، بدأتها مع 
حلظة امتشاقها القلم، وراحت 

وهي:
»كالهما يعاند منتظرا اتصال 
اآلخر، مر الزمن، شاخ الشوق، 

اآلن لم يعد أحدهما يترقب«.
وفي قصة »وصية«: عامل 
نظافة مغت����رب كتب وصيته: 
إذا مت خذوا قميصي الوحيد 
البني، قولوا له ان أباك حتمل 
ذل الغربة والفقر، لم يوفر حتى 
مبلغ تذك����رة العودة للوطن، 
كان ميني نفس����ه ان يكفيكم 
ذل العيش، لكن جاءت األحالم 
مخيبة، ال تسل كيف؟ لكن قل 

أبي اجتهد.. فخدع.. ثم مات.
أما قصة »لذلك«: يقش����عر 
بدني كلما عدتها في املستشفى، 

متناثرة بني ثنايا اإلصدار.
قصص التني����ب القصيرة 
جدا ال تتجاوز عدة أسطر، وهي 
قصص مكثفة باللغة والفكرة 

واإلحساس.
اس����تعرضت الكاتب����ة في 
قصصه����ا عدة ح����االت وعدة 
أشخاص وعدة أزمنة، وحتدثت 
عن الفش����ل وعن احلب وعن 
املكابرة، وعن االستقالل، وعن 
كل ما يحيط بحياتنا وما مير 

بنا.
من عناوين قصصها القصيرة 
ج����دا: »الفرح����ة«، »هروب«، 
»الرسالة«، »وسواس«، وقصة 
»عناد« التي لم تتعد السطرين، 

واالجتماعية وغيرها، وكلمتها 
دائما تس����بر أغ����وار الظاهرة 
النفسية،  الدوافع  الى  وصوال 
أنوار التنيب تتقن إعادة بناء 
النفس وتسليط الضوء على ما 

يقوي العزمية واإلرادة.
لغتها سهلة، تراعي أن تصل 
الى جميع الشرائح االجتماعية 
بكل املستويات، مغرمة بتحليل 
الظاهرة ورصدها، تؤمن بأن 
لكل مشكلة حال، وتكتب كأنها 
تبح����ث، فهي أش����به بالكاتبة 

الباحثة منها باألديبة.
يحتوي »أح����الم مجنحة« 
على قصص قصيرة جدا بينها 
بضعة صور باألبيض واألسود 

ليوحدنا مع هذا الوجود الكبير.. 
وينقل التجرب����ة للقارئ دون 
تدخل منه.. أو حشر شخصه 
ف����رض جتارب����ه اخلاصة  أو 

وذكرياته.
التنيب  أن����وار  هكذا كانت 
قد حلقت بحس إنساني رفيع 
وكتبت بأسلوب سهل ممتنع، 
ولغة واضح����ة غير معقدة أو 

مصطنعة.
أما كاتبة هذه السطور فقالت 
في كلمتها: أنوار التنيب تكتب 
البشرية، وهي  النفس  لتنقي 
تهتم بتفاصيل ودقائق موجودة 
عند اجلميع، تتناول الصحة، 
والتربية، واملشكالت النفسية 

اجلديد »أحالم مجنحة«، وهو 
اإلصدار السادس بعد »مناذج 
نسائية من املاضي«، »حروف من 
القلب« خواطر، و»فالكم طيب«، 
حوارات فكاهية، »حوار من دون 
أس����وار«، حوارات قصصية، 
»ولدت من جديد« وهو خواطر 

في التنمية البشرية.
الكت����اب، كانت  في مقدمة 
هناك كلم����ة للكاتب والروائي 
هيث����م بودي الذي ق����ال: قلما 
جتد كاتب����ا يخرج من جتاربه 
الش����خصية ليحلق بك عاليا 
نحو آفاق انس����انية.. متحررا 
من كونه امرأة أو رجال.. معبرا 
عن اإلنسان الذي في داخلنا.. 

زينب أبوسيدو

إلى رجل كان ينتظر كل ما 
أكتب على أحر من اجلمر، إلى 
رجل حالت بيني وبينه املسافة 

لكي أتعلم منه وأتقرب اليه.
»إلى رجل لن يتمكن اليوم 
من أن يحضن إص����داري هذا 
على صدره ويب����ارك لي مقرا 

بامتدادي منه.
الرواية  إلى خال����ي رائ����د 
العربية  ف����ي اململكة  والقصة 
الس����عودية ابراهي����م الناصر 

احلميدان«.
هذه الكلمات جاءت من إهداء 
الكاتبة أنوار التنيب في إصدارها 

تصور لنفسها حكايات لزمنها 
القادم.

وعن قصة »العيد«: عندما 
أعلن خبر هالل العيد، أسندت 
رأسها الى صدر والدتها، وهي 
متس����ك بطرف ثوبها الوحيد 
املهترئ، قالت بصوت متحشرج: 

لقد جاء العيد باكرا.
ومن اجلدير بالذكر ان الكاتبة 
أنوار عبدالرحمن التنيب، كاتبة 
صحافية ورئيس قسم العالقات 
العامة في جريدة »األنباء« وهي 
عضو في جمعية الصحافيني 
الكويتي����ة، وعضو في رابطة 
األدب����اء وعضو في األكادميية 

الدولية لتحليل اخلطر.
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Ooredoo قدمت الرعاية البالتينية للمعرض الوظيفي 
السادس عشر جلامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

تكرمي فريق Ooredoo من د.فوزي املجدلي أمني عام برنامج إعادة الهيكلة

فيها.تأتي هذه املشاركة إميانا 
م����ن Ooredoo بأهمية دعمها 
للشباب وتوفير فرص عمل 
لهم، خصوصا في قطاع حيوي 
ومهم مثل قطاع تكنولوجيا 
االتصاالت، وتنفيذا لسياستها 
في املس����ؤولية االجتماعية، 
تعم����ل Ooredoo جاهدة على 
املشاركة في جميع املناسبات 
التي تدعم الشباب وطموحاتهم 
الوظيفية لتعريفهم بفرص 
العمل في الشركة، وهذا يأتي 
إميانا من إدارة الشركة بالدور 
الكبير الذي سيلعبه الشباب 

في بناء املستقبل.
وال تع����د هذه املش����اركة 
ل����� Ooredoo ف����ي  األول����ى 
مع����ارض وظيفي����ة، حيث 
ش����اركت في وقت سابق في 

الوظيفية  عدد من املعارض 
باملش����اركة مع مؤسس����ات 
تعليمية مختلفة، وتس����عى 
الشركة ملساعدة الشباب على 
آفاق جديدة حتقق  اكتشاف 
الوظيفية  لهم طموحاته����م 
وتس����مح لهم باالس����تفادة 
م����ن تخصصاته����م العلمية 
في حياته����م املهنية.وتتميز 
Ooredoo ببيئة عمل حيوية 
تش����جع على تبن����ي األفكار 
اإلبداع لدى  اجلديدة وتنمي 
املوظفني، حيث تقوم الشركة 
بشكل مستمر بتقدمي فرص 
التدريب واخلبرة ملوظفيها 
في مختل����ف املجاالت إميانا 
من الش����ركة بأن ذلك يعود 
بالنفع عل����ى مصلحة العمل 

في الشركة.

إميانا منا بالدور الذي تلعبه 
فئة الشباب في بناء املستقبل، 
خصوصا الك����وادر الوطنية 
التي نؤمن مبا لديها من طاقات 
ومواهب تخدم القطاع اخلاص 

وتساهم في بناء املجتمع«.
وتواجد خ����ال املعرض 
ممثل����و برنامج إعادة هيكلة 
الق����وى العامل����ة واجله����از 
التنفيذي للدولة، وعلى رأسهم 
أمني ع����ام البرنامج د.فوزي 
املجدلي، باإلضافة ملمثلي إدارة 
اجلامعة، وقام موظفو قطاع 
البشرية بقيادة عمر  املوارد 
البسام - مدير إدارة املوارد 
 Ooredoo البشرية، في جناح
بالرد على استفسارات الطلبة 
الش����ركة  العم����ل في  حول 
والفرص الوظيفية املتاحة لهم 

 Ooredoo شاركت ش����ركة
لاتصاالت كراع باتيني في 
املعرض الوظيفي الس����ادس 
عشر والذي أقيم في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
خ����ال اليوم����ني املاضي����ني 
)األربعاء واخلميس(، واستقبل 
املعرض زواره من الس����اعة 
9 صباح����ا حت����ى 3 عصرا، 
والقى إقباال كبيرا من طلبة 
وطالبات اجلامعة مبختلف 
 Ooredoo تخصصاتهم. وكانت
هي شركة االتصاالت الوحيدة 

املشاركة في املعرض.
ه����ذه  عل����ى  وتعليق����ا 
املش����اركة، قال رئيس قطاع 
املوارد البش����رية واخلدمات 
اإلدارية صالح احلوطي: »تأتي 
مش����اركتنا في هذا املعرض 

عمر البسام ود.فوزي املجدلي في حوار حول مشاركة Ooredooفريق Ooredoo بقيادة مدير إدارة املوارد البشرية عمر البسام من اليمني

»ثانوية دعيج السلمان« كرمت السهلي

أقامت ثانوية دعيج السلمان � بنين، حفا 
تكريميا لمديرها السابق عايض السهلي، وذلك 
بمناسبة ترقيته الى منصب مراقب التعليم 
الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية، وتقدم 
مدير المدرسة خالد الشمري بالتهنئة باسمه 
وبالنيابة عن أسرة المدرسة من المديرين 
المساعدين والمدرسين والطلبة، كما قدم له 

درعا تذكارية بهذه المناس���بة تقديرا منهم 
لما قدمه للمدرسة ومسيرتها التربوية خال 
إدارته لها، متمنين ل���ه التوفيق والنجاح 
في مهام عمله الجديد، وأن يبقى دائما كما 
عه���دوه مثاال في العط���اء لما فيه مصلحة 
الطلبة والمدرسين والعملية التربوية بشكل 

عام.

لقطة تذكارية للسهلي مع أسرة مدرسة دعيج السلمان

خالد الشمري مكرما عايض السهلي

دانهل لندن تطلق تشكيلة حقائب السفر اجللدية 
»بوسطن« )Boston( خلريف وشتاء 2014

مبناس����بة موس����م خريف 
وش����تاء 2015/2014، قام مدير 
ش����ؤون االبتكار ج����ون راي، 
باالنطاق من مفه����وم اإلبداع 
الذي ميز تصاميم »موتوريتيز« 
Motorities من »ألفريد دانهل« 
Alfred Dunhill، وهو املصطلح 
الذي استحدثه لكل اإلكسسوارات 
التي صممت لتحول السفر إلى 
جتربة ممتعة وعملية للغاية. 
فقد كانت كلمة »موتوريتيز« 
Motorities ه����ذه مصدر اإللهام 
الذي يقف وراء ابتكار تشكيلة 

خريف وشتاء 2014.
وفي أس����لوب يظهر خبرة 
حقيقية في تصميم أرقى أنواع 
 dunhill »احلقائب، تقدم »دانهل
قطعا جلدية لتشكيلة خريف 
وشتاء 2014، مستوحاة مباشرة 
من تراث العامة التجارية الغني 
في عالم الس����يارات. واحتفاء 
بالرفاهية املطلقة، تتميز حقائب 
سفر »بوسطن« Boston اجللدية 
املتناسقة بأنها أنيقة وعصرية، 
وفي الوقت ذاته عملية وتخدم 
الغ����رض ال����ذي صمم����ت من 
 Boston »أجله جلود »بوسطن
مصنوعة بأيد محترفة باستخدام 
أكثر جلود العجل املدبوغة رقة 
ونعومة، بحيث تصبح أفضل 
وأفضل كلما تقدم بها الزمن. أما 
التفاصيل التي تزين احلقائب 
فمتأثرة بحقبة »موتوريتيز« 
Motorities، وعلى سبيل املثال، 
تعك����س الطية وحام����ل القفل 
ذاك األسلوب املميز للمصابيح 
الداخلية الت����ي صممها ألفريد 
دانهل للسيارات في عام 1907. 
كما أن أربط����ة احلقيبة أيضا 
متأثرة بهذا األسلوب، وميكن 
ماحظ����ة ذلك على الس����حاب 
املنقوش علي����ه عامة احملرك 
التي اس����تخدمت أول مرة على 
إكسسوارات »دانهل« dunhill عام 
1924. وهذه العامة أيضا جندها 
مطبوعة على البطانة الداخلية 

املصنوعة من القطن. 
هذه احلقيبة التي تأتي بحجم 
كبير وآخر متوسط، متوافرة 
باللونني البني الفاحت بلون حلاء 
السنديان واألحمر الداكن بلون 

دم اجلاموس.

»الرويح وشركاه« يرعى ماراثون »RunQ8« اخليري

قائا: »س����عدنا باملش����اركة 
في ماراث����ون »RunQ8« الذي 
يقوم على هدف أساسي وهو 
مساعدة األطفال األقل حظا، 
إن املؤسس����ة تولي اهتماما 
كبيرا في تنظيم هذا احلدث 
الناج����ح كل س����نة«.ويهدف 
ماراث����ون »RunQ8« إلى دعم 
البرامج واملؤسسات اخليرية 
في مج����ال الصحة والتعليم 
واملش����اريع اخليرية، حيث 
 »RunQ8« أقيم أول ماراثون

لدعم مب����ادرة صحة العيون 
للجميع »Vision 2020« والتي 
أطلقتها جامعة الكويت كجزء 
من مبادرة منظمة األمم املتحدة 
للصح����ة العاملية 2020. ومت 
اعتماد هذا املشروع من قبل 
الشريك احمللي � شركة بورش � 
وفاز بجائزة »أفضل ممارسات 
لبورشه في عام 2012« ليصبح 
منوذج����ا للتعليم املجتمعي 
جلميع مدارس قيادة بورشه 

في الشرق األوسط.

سعداء مبشاركتنا في ماراثون 
»RunQ8« لدع����م القضاي����ا 
الصحية ف����ي الكويت. وإن 
رعايتنا لهذا احلدث يأتي في 
إطار مسؤوليتنا االجتماعية 
والتي نه����دف من ورائها إلى 
زيادة الوعي العام للمشاكل 
اجلسدية واإلعاقة الفكرية لدى 
األطفال«.وخال مشاركته في 
املاراثون للع����ام الثاني علق 
-الشريك في مكتب الرويح 
وشركاه ASAR- جون كونها 

قام مكتب الرويح وشركاه 
- ASAR، مكت����ب احملام����اة 
واالستش����ارات القانوني����ة 
الرائد في الكوي����ت، برعاية 
ماراثون »RunQ8« اخليري، 
وهو سباق خيري ملسافة 10 
كيلومترات والذي مت تنظيمه 
م����ن قب����ل مؤسس����ة فوزية 
الس����لطان للتأهيل الصحي، 
وقد انطلق املاراثون في منطقة 
املارينا كريسنت على شارع 
اخلليج.وش����ارك باملاراثون 
أكثر م����ن 1500 عداء وعداءة، 
وذلك دعما ملركز إعادة تأهيل 
األطفال والذي يهدف إلى عاج 
األطفال املصابني بإعاقات أو 
حتديات جس����دية أو ذهنية 
والتي تؤث����ر ماليا ومعنويا 
وجسديا على األسرة، خاصة 
أن بعض األس����ر تعاني في 
عاج أطفالها نتيجة للمشاكل 
املالية. وتس����عى املؤسس����ة 
إلى زيادة الدعم لألطفال من 
خال شركائها احملليني.وخال 
املاراثون قال الشريك الرئيسي 
في املكتب سام حباس: »نحن 

جانب من املاراثونلقطة للذكرى

مسابقة STUDENTALK للمواهب األولى من نوعها في الكويت

وتوفير الفرص����ة لهم إلبراز 
مواهبهم ودعمهم بشتى الطرق 
خاصة أن����ه هناك فئة كبيرة 
من الش����باب لديه����م مواهب 
متميزة وال بد أن يكون هناك 
جهة توفر لهم احلافز لتطوير 
موهبتهم ومحاولة إظهارها 

في املجتمع.
وتوجهت رن����ا قعفراني 
املس����ؤولة ع����ن تنظيم هذا 
احلفل في مجموعة بي أتش 
سفن PH7Group بالشكر إلدارة 
أرجان����ا لتعاونها معنا على 

تنظيم هذا احلفل.

للش����هر الثاني على التوالي 
نتيجة الصدى اإليجابي الذي 
حصدته املس����ابقة في املرة 
األولى. وكما أن إدارة أرجانا 
وحرص����ا من مس����ؤوليتها 
االجتماعية حترص على دعم 
الش����باب الكويتي املوهوب 

أقامت مجموعة بي أتش سفن 
Group PH7 متمثلة مبجلة كام 
الطلبة STUDENTALK‘مسابقة 
STUDENTALK للمواهب للشهر 
الثاني على التوالي بالتعاون 
مع أرجانا للمنتجعات والفنادق 
في أرجان البدع وبرعاية جراند 

سينما، في منطقة البدع.
انطلقت املسابقة بالتعريف 
على املش����اركني حي����ث قام 
املتسابقون بعزف مقطوعات 
على البيانو أمام اجلمهور مما 
القى االستحسان لدى جميع 
احلضور ومت التصويت من 
www.studentalk- خال املوقع

online.com، وفي نهاية املسابقة 
مت إعان اس����م الفائز وسط 
أجواء من احلماس والتحدي.  
وصرحت إدارة شركة أرجانا 
بأن استضافت هذه املسابقة 

متابعة من احلضورمن املشاركني املتميزين

الشركة تدعم فئة 
الشباب إلميانها 

بأهمية دورهم

دعم مركز إعادة 
تأهيل األطفال 

العائد ملؤسسة 
فوزية السلطان 
للتأهيل الصحي
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أشار خالل االحتفال بالعيد الـ 81 إلمبراطور اليابان إلى أن تأجيل زيارة وزير خارجية اليابان إلى البالد النشغال الكويت باإلعداد للقمة اخلليجية

الرومي: افتتاح سفارة في كازاخستان قريباً وصدور مرسوم إلنشاء قنصلية في شنغهاي

مج���ال البيئة ب���ن املعاهد 
اليابانية والهيئات املعنية 

في البالد.
ال�رومي  وذك��ر السفير 
انه ت��م »توجي��ه دع��وات له 
مؤخرا لزيارة عدد من الدول 
اآلسيوية منها اوزبكستان 
والت���ي نحتفل ه���ذا العام 
مبرور 20 عاما على العالقات 
الديبلوماس���ية املتبادل���ة، 
وكذلك طاجيكس���تان التي 
زارنا مؤخرا وزير خارجيتها 
النائب  وعقد مباحثات مع 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ  ووزير اخلارجية 
صباح اخلال���د، إضافة الى 
دعوات من كوريا الشمالية 
وقرغيزس���تان والص���ن، 
معربا ع���ن امله في ان تتم 
الزيارات له���ذه البلدان في 

اقرب وقت«.
السفير  من جهته، شدد 
الكوي���ت  ل���دى  اليابان���ي 
توشيهيرو تسوجيهارا على 
مت��ي���ز العالق��ات الثنائية 
بن البلدي���ن على مختلف 
الى »ان  االصع��دة، مشيرا 
الدول  الكويت تعتب���ر من 
املهمة بعالقتها االقتصادية 
م��ع طوكيو«، الفتا الى ان 
العالق���ات الثنائية تش���هد 
تطورا مس���تمرا في جميع 
اجلوان���ب أهمه���ا اجلانب 

االقتصادي.
وبن السفير تسوجيهارا 
ان حج��م التبادل االقتصادي 
ب�����ن البلدي���ن كبير جدا، 
مشيرا الى ان »الكويت من 
اه��م ال�����دول التي تربطنا 
معه���ا ش���راك��ة جتاري��ة 
من�ذ وق�ت طويل، الس���يما 
ان الياب���ان لديه���ا العديد 
من املش���اريع الضخمة في 

الكويت«.

النفط وإمنا  مقتصرة على 
على مجاالت اخرى كثيرة، 
كما ان الش���ركات اليابانية 
س���تأخذ دوره���ا وتنافس 
الشركات االخرى في مشاريع 
البنية التحتية ضمن خطط 
التنمية الكويتية، إضافة الى 
وجود تعاون متواصل في 

في النصف االول من العام 
املقبل، مش���ددا على أهمية 
العالقات التجارية بن اليابان 
والكويت والتي ينشط بها 
املجلس االقتصادي الكويتي 
الياباني الذي يعقد اجتماعات 
سنوي�ة، مبينا ان العالقات 
التجارية بن البلدين ليست 

الكويت باإلعداد  انش���غال 
للقمة اخلليجية واالجتماعات 
التحضيري���ة لها«، متوقعا 
الزيارة  ان يك���ون موع���د 
خالل الربع االول من العام 

املقبل.
وبننّ الرومي انعقاد اللجنة 
الوزارية املشتركة بن البلدين 

الوزراء الياباني الى الكويت 
خالل العام احلالي والتي كان 

لها مردود مهم أيضا«.
الروم���ي عن  وحت���دث 
زيارة كانت متوقعة لوزير 
الى  اليابان���ي  اخلارجي���ة 
الكويت، ومت تأجيلها »ألن 
الوقت لم يس���مح بس���بب 

بفضل جهود قادة البلدين«، 
مس���تذكرا زي���ارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحم���د إلى اليابان »والتي 
ركزت على الكثير من األمور 
في املج���االت االقتصادية 
والبيئي���ة واالجتماعي���ة 
وغيرها، وكذلك زيارة رئيس 

بيان عاكوم

كش���ف مدير إدارة آسيا 
في وزارة اخلارجية السفير 
الرومي عن  محمد مج���رن 
افتتاح سفارة جديدة للكويت 
في كازاخستان، الفتا الى انه 
الس���فير طارق  »مت تعين 
الفرج للمرة األولى كسفير 
للكويت هن���اك ومع نهاية 
العام احلالي سيغادر لتسلم 

عمله«.
وعلى هامش مشاركته 
االحتفال الذي نظمته سفارة 
اليابان في البالد مساء أول 
ام���س مبناس���بة عيد  من 
االمبراطور الواحد والثمانن، 
بننّ الرومي »صدور مرسوم 
بشأن افتتاح قنصلية جديده 
للكويت في شنغهاي، متوقعا 
ان يتم افتتاحها خالل العام 
املقبل«، الفتا الى ان »البعثات 
الديبلوماسية الكويتية في 
الصن هي من اكبر البعثات 
الديبلوماس���ية في العالم، 
حيث تتضمن س���فارة و3 

قنصليات«.
وردا عل���ى س���ؤال عن 
ايران  مفاوض���ات 5+1 مع 
بشأن ملفها النووي، أوضح 
الرومي »انن���ا نراقب هذه 
املفاوضات من خالل بعثاتنا 
في اخل���ارج«، الفتا الى ان 
»الكويت تتمن���ى دائما ان 
تتجاوب الدول مع الشروط 
التي حتددها الوكالة الدولية 
للطاق���ة الذرية، كما نتمنى 
ان تكون املنطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل«.
وهن���أ الروم���ي اليابان 
ال���� 81 ملي���الد  بالذك���رى 
اإلمبراطور، واصفا العالقات 
الياباني���ة   � الكويتي���ة 
»بالتاريخي���ة واملتط���ورة 

السفير محمد الرومي مشاركا السفير الياباني توشيهيرو تسوجيهارا وحرمه قطع كيكة االحتفال

ناصر الساير ومبارك ناصر الساير يهنئان

)محمد هاشم( د.إبراهيم الدعيج يقدم التهاني  

السفير املصري عبدالكرمي سليمان مهنئا

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة مشاركا في االحتفال

تهنئة من عصام الصقر

مباركة من السفير السوداني د.خضر حلوي يبارك للسفير الياباني تهنئة من عبداهلل بشارة

عنايتي: إيران على مسافة متساوية من جميع األطراف في اليمن
أدان السفير اإليراني لدى الكويت علي رضا عنايتي 
ما وصفه بالعمل االجرامي بتفجير السفارة االيرانية 

باليمن سواء كان هذا العمل يستهدف إيران أو غيرها، 
مشيرا إلى »أن مثل هذه االعمال االجرامية والهمجية 

ال تؤدي الى شيء سوى إزهاق أرواح األبرياء وتدمير 
املنشآت وتساعد على شحن الكراهية والعنف«.

وأمل عنايتي في تصريح له على هامش مشاركته 
االحتفال بالعيد الوطني الياباني ان تكون البلدان 

العربية واالسالمية ومنطقة الشرق األوسط خالية من 

مثل هذه االحداث املؤسفة وحل كل االمور باحلوار 
والتعاون بني دول اجلوار، مطالبا بشجب هذه االعمال 

واستنكارها.
وشدد عنايتي »على ان العالقات االيرانية ـ اليمنية 

كانت دوما على مستوى التمثيل الديبلوماسي 
وتبادل السفارات ومبجرد انتهاء فترة السفير 

السابق مت تبديله بالسفير اجلديد«. 
ورفض عنايتي القول بأن سبب الهجوم على 
السفارة االيرانية بصنعاء نتيجة دعم ايران 

للحوثيني، حيث أشار الى ان »هذه االتهام في غير 
محله ألن ايران على مسافة واحدة ومتساوية 

من جميع االطراف سواء حوثيون او غيرهم من 
االطراف ألن أبناء اليمن كلهم متعلقون بوطنهم«، 

ولفت الى انه »في يوم يقال اننا مع احلوثيني وثاني 
يوم يقال نحن مع الرئيس اليمني السابق علي 

عبداهلل صالح«، معتبرا ذلك »خلطا لألوراق ونتمنى 
لليمن السعيد ان يستعيد عافيته ولديه حكومة 

قوية تؤمن جميع مصالح شعبها«.

السفير اإلماراتي شارك في األمسية الشعرية »في حب اإلمارات« التي أقامها املجلس الوطني

الزعابي: الكويتيون »رايتهم بيضاء« والعالقة بني البلدين عميقة
احلمود بالتعاون بن املجلس 
الوطني للثقاف���ة والفنون 
واآلداب وامللتق���ى اإلعالمي 
العربي، ليقدم الشعراء من 
االمارات محم���د املر بالعبد 
وع���وض الدرمكي ومصبح 
الكعبي قصائد تذكروا فيها 
جميل احملبة واملواقف األخوية 
بن دولتي الكويت واإلمارات 
الت���ي س���طرها وحفظه���ا 
التاريخ، كما عرض الشعراء 
من الكويت مش���عل الزعبي 
وناصر الدوسري وبدر بندر 
وحمدان الديحاني ما جادت به 
قريحتهم الشعرية من قصائد 
تفاعل معها اجلمهور اكراما 

وحبا للدولتن الشقيقتن.
وقد علق أصغر الشعراء 
الديحاني عن  س���نا حمدان 
حتقي���ق أمنيت���ه بالتواجد 
بن أسماء كبيرة من شعراء 
املرة  انها  البلدين، موضحا 
االول���ى التي يش���ارك فيها 
بقصيدة ع���ن اإلمارات رغم 
مش���اركته مس���بقا بشاعر 
املليون ومس���رح ش���اطئ 

الراحة.

الفعالية.
هذا، وقد استغرقت األمسية 
التي قدمها اإلعالمي بركات 
الوقيان ساعة ونصف الساعة، 
سطر خاللها الشعر الذي كان 
سيد الليلة أروع صور اإلبداع، 
أقيمت األمسية برعاية  وقد 
الدولة  وزير اإلعالم ووزير 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

اخلميس حرص الكويت على 
االحتفال بعيد اإلمارات، فهي 
مش���هورة باألدب والثقافة 
وتق���دم ما حت���ب ملن حتب 
مبشاركة ش���عراء اإلمارات 
املميزي���ن، مثنيا على وزير 
اإلعالم واألمن العام للمجلس 
الوطني للثقاف���ة والفنون 
واآلداب الحتضانهم���ا لهذه 

باحتفاالتها الوطنية، معربا 
عن متنيه جلميع دول اخلليج 
وشعوبها بالتقدم واالزدهار 
والنجاح واألمن، معتبرا ان 
املشاركة في احتفاالت دولة 
االمارات تنبع من ود وأخوة 

صادقن.
ومن جانب���ه، أكد رئيس 
امللتقى اإلعالمي العربي ماضي 

كبيرة في االنتقال من مرحلة 
التعاون اخلليجي الى مرحلة 
الوحدة اخلليجية، قائال: »نحن 
كمنظومة دول مجلس التعاون 
اخلليجي تربطنا روابط قبلية 
وعائلية وعالقات ضاربة في 
التاريخ ومتأصلة«، معربا عن 
خالص التهاني والتبريكات 
لدولة االمارات قيادة وشعبا 

ومتمنيا دوام احملبة واألمان 
للبلدين وكل الشعوب العربية 

والعاملية.
من جهت���ه، صرح األمن 
العام املساعد لقطاع الثقافة 
والفن���ون باملجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب 
د.بدر الدوي���ش بأن اإلرادة 
بن احلكومات والش���عوب 

أميرة عزام

أكد سفير دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لدى الكويت 
رحمة حس���ن الزعابي، في 
تصري���ح للصحافين على 
هامش أمسية شعرية حملت 
عنوان »ف���ي حب اإلمارات« 
أقامها املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بالتعاون مع 
امللتقى اإلعالمي العربي مساء 
األربع���اء في مكتبة الكويت 
الوطني���ة مبناس���بة العيد 
الوطني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، أن التفاعل املشهود 
من الكويت وأهلها يدل على 
رايتهم البيضاء وعلى عمق 
العالقة واحملبة بن الشعبن 
وهو ليس مستغربا، مثمنا 
مش���اركة إخوته الكويتين 
التي  الفعاليات  في عدد من 
تأتي بشكل تلقائي وعفوي 
دون تخطيط والتي من إحدى 
ثمارها هذه األمسية، معربا 
عن خالص الشكر والتقدير 
للكويت قيادة وشعبا على 
هذه املشاعر األخوية الطيبة، 

)أنور الكندري(السفير اإلماراتي رحمة الزعابي وم.علي اليوحة ود.بدر الدويش وماضي اخلميس وجنالء النقي وعادل عيدان في مقدمة احلضور الزميل بركات الوقيان متوسطا شعراء اإلمارات والكويت املشاركني في األمسية  

الدويش: احلكومات 
والشعوب ترغب 

في مرحلة الوحدة 
اخلليجية

نراقب مفاوضات 
الدول الست 

الكبرى مع إيران 
حول النووي ونتمنى 
التجاوب مع شروط 

الوكالة الذرية

تسوجيهارا: حجم 
التبادل االقتصادي 
مع الكويت كبير 

جداً وعالقاتنا 
الثنائية تتطور على 

مختلف األصعدة
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متداوالت لـ»األنباء«: 
التداول يحتاج إلى 

صبر وقدرة على 
اتخاذ القرار ونعتبر 

جتربتنا ناجحة

مصدر في 
البورصة: 30% من 

املتداوالت سيدات 
أعمال و10% منهن 

يتواجدن بشكل 
يومي

غنيمة الفهد: 
الثقافة االقتصادية 

للمرأة الكويتية 
تؤهلها خلوض 

التجربة

أم سيد: 
بدأت التداول خالل 

أزمة سوق املناخ 
وأعتبر جتربتي 

جيدة

أم محمد: 
اشتريت أسهمًا 

بـ 100 فلس 
وربحت 600 دينار

أم فهد: 
االستثمار في العقار 
والبنوك أفضل من 

التداول اليومي 
فعالم البورصة 

محفوف باملخاطر 
واحلظ

أم مشاري: 
البورصة بحر تعتريه 

حاالت من املد 
واجلزر

أم العنود: 
التداول في البورصة 

يحتاج إلى قلب 
ال يهاب اخلسارة

االقتصادية، فبدأت بأسهم 
كان���ت قيمتها اقل من 100 
فلس، شريت عددا من أسهم 
ش���ركة بالسوق وجتمدت 
عن���دي لفترة م���ن الزمن 
وكنت أتابع حركة السوق 
والتداول وأتواجد بالبورصة 
ملتابعة صع���ود وهبوط 
األس���هم وقررت املجازفة، 
وبالفعل بعت أول س���هم 
وربحت 600 دينار، واآلن 
قررت االستمرار اشتريت 
أسهما لشركتني سعرها أقل 
من 100 فلس وأتابع حتى 
يرتفع السعر، بصفة عامة 
الت���داول يحتاج إلى صبر 
والقدرة على اتخاذ القرار 
في الوقت املناسب واعتبر 

لدي أمل في تعويض جزء 
من خسارتي.

وتضيف أم سيد: جتربتي 
بالبورص���ة مفيدة، يلعب 
احلظ فيه���ا دورا محوريا 
وبعده���ا تدخ���ل اخلبرة 

باملجال.

فرص من األزمات

على صعيد متصل، قالت 
أم محمد دخلت السوق وقت 
األزمة االقتصادية العاملية 
وكان وق���ت تقاع���دي من 
العم���ل، فوجدتها فرصة 
لالس���تثمار ولكن دخلت 
بحذر شديد وقرأت الكثير 
م���ن األمور الت���ي تخص 
البورصة وتابعت النشرات 

التداول منذ أكثر من 32 عاما 
فترة أزمة سوق املناخ من 
خالل مبالغ بسيطة وحققت 
أرباحا، وهذا ما شجعها على 
االس���تمرار، وبصفة عامة 
إلى  سوق األوراق يحتاج 
نوع من الصب���ر واجللد 
ف���ي تقبل اخلس���ارة فقد 
أصبحت مغرمة بالتواجد 
اليومي بالبورصة ملطالعة 
االقتصادي���ة  األخب���ار 
وااللتق���اء  والنش���رات 
املت���داوالت،  بالزمي���الت 
الت���داول فيه  مضيفة أن 
نوع من املخاطرة واملجازفة 
ويتطلب قلبا قويا يتحمل 
اخلسارة، فقد فقدت الكثير 
من أموالي وبالرغم من ذلك 

املالية وتطورات السوق.
ومن واقع خبرتها بينت 
الفهد أن مجال االس����تثمار 
أفضل بكثير من املضاربة 
ملا تتضمنه من مخاطر تهدد 
املال، بينما املشروع  رأس 
االس����تثماري حت����ى وأن 
تعرض لعقبات أدت خلسائر 
يظل به عدد من األصول من 
املمكن أن تسهم في التقليل 
من حجم اخلسائر، الفتة إلى 
أن االنسحاب من البورصة 
واعتزالها هو القرار األصعب 

في حياة املضارب.

الصبر والجلد

من جهتها، قالت أم سيد، 
جدة لثالثة أحفاد، انها بدأت 

جتربتي ناجحة.

عالم محفوف بالمخاطر

أم���ا أم فهد فقد وصفت 
جتربتها بالسيئة قائلة بدأت 
منذ فترة قريبة، فكرت في 
االستثمار في قطاعات أخرى 
لكنه���ا لم تنج���ح فقررت 
االجتاه للبورصة خاصة أن 
اخلوض في مشاريع يحتاج 
إلى مبال���غ طائلة وليس 
لدي من رأس املال ما يكفي 
لعمل مشروع باإلضافة إلى 
ال���ذي يتطلبه من  اجلهد 
التعام���ل مع جهات كثيرة 
منه���ا احلكوم���ي وغيره، 
وتابعت أنا من املضاربات 
الصغيرات بالس���وق، في 
البداي���ة حققت مكاس���ب 
صغي���رة وضارب���ت مرة 
أخرى باملبلغ الذي ربحته 
وخسرته بأكمله وحتى اآلن 
لم أحقق أي مكاسب تذكر، 
ومن خالل جتربتي القريبة 
أرى أن االس���تثمار أفضل 
من التداول خاصة مبجال 
البنوك والعقار، استمراري 
اآلن أمر حتمي لتعويض 
رأس���مالي األساسي، عالم 
البورصة محفوف باملخاطر 
وال بد م���ن التفكير جيدا 
والقدرة على اتخاذ القرار 
ف���ي الوقت املناس���ب أما 
اخلس���ارة واملكسب فهما 

ضربة حظ.

ركوب األمواج

أما أم مشاري فاعتبرت 
جتربتها بالبورصة قدمية، 
مبينة أن املجال ليس بالسهل 
إلى وقت  الهني بل يحتاج 
كاف لالطالع على أوضاع 
السوق وقراءة التحليالت 
الفنية واالقتصادية ومعرفة 
األسعار من خالل متابعة 
دقيقة قب���ل اخلوض في 
املجال، لذلك انصح كل من 
ترغب في الدخول باملجال 
معرف���ة كل ش���يء عن���ه 
وبالتفصيل، وبالنسبة لي 
أفضل التداول بالعمالت ألن 
س���وق العمالت أكثر أمانا 
أما  التدخالت،  وبعيدا عن 
سوق األس���هم فهو عبارة 
عن بحر من األمواج تعتريه 
ح���االت من امل���د واجلزر، 
معتبرة ان املاهرة باملجال 
من تس���تطيع أخذ األسهم 
وقت الهبوط وبيعها وقت 
الصعود، وه���و ما يعتمد 
على ذكاء املتداولني بالسوق، 
مؤكدة ان عمليات التحليل 
اليومية للسوق والشركات 

مهمة جدا للمرأة.
من جانبها، أوضحت أم 
العنود املغامرة بالبورصة 
تعتمد عل���ى قلب قوي ال 
يهاب اخلسارة، مبينة أن 
جتربتها مليئة باألحداث منذ 
البداية، وتابعت بدأت شراء 
األسهم الصغيرة وربحت 
الكبري  وساعدتني أختي 
في تزوي���دي باملعلومات 
البداية كنت  الكافية، ففي 
أتواجد بالس���وق وس���ط 
النساء كمتابعة، اآلن لدي 
أسهم وتعرضت للخسارة 
مرات عديدة، لكن في املقابل 
ربحت مرات أخرى، التداول 
يحتاج لوقت وقدرة على 

اتخاذ القرار.

بداية البورصة

تعود كلمة بورصة إلى 
اسم عائلة ڤان دربورصن 
البلجيكي���ة األصل والتي 
كانت تعمل مبجال البنوك، 
وق���د مت االتف���اق على أن 
يكون الفندق الذي متتلكه 
هذه العائلة مبدينة بروج 
مكانا اللتقاء التجار احملليني 
في القرن اخلامس عش���ر، 
فأصبح مبرور الزمن رمزا 
لس���وق رؤوس األم���وال 

وبورصة للسلع.

ف����ي البداي����ة، قالت 
البورصة  ف����ي  مصادر 
ل� »األنباء« ان نس����بة 
املتداوالت قد تصل إلى 
30% من إجمالي املتداولني 
بالبورصة، موضحة أن 
نسبة كبيرة منهن سيدات 
أعمال ناجحات باإلضافة 
للمثقفات ممن ميتلكن 
القدرة على اتخاذ القرار 
ويتمتعن بحب املغامرة، 
وأضافت معظمهن يتابعن 
السوق من خالل الوسائل 
اإللكترونية، وأوضحت 
املص����ادر: املتواج����دات 
بص����ورة يومية ميثلن 
يتابع����ن  مم����ن   %10
العملي����ات اليومية من 

بيع وشراء.
وعلى صعيد العنصر 
النسائي النشط، التقينا 
واملؤرخ���ة  اإلعالمي���ة 
الباحث���ة ف���ي الت���راث 
الكويتي وإحدى الناشطات 
في مجال البورصة غنيمة 
الفهد والتي حتدثت عن 
جتربتها في هذا املجال، 
قائل���ة »جاء دخولي من 
خالل زوجي رحمه اهلل، 
البورصة  حيث كان���ت 
س���ابقا مقص���ورة على 
الرجال، والنساء يتداولن 
م���ن منازلهن، الفتة الى 
أنها ب���دأت التداول عام 
1975، حيث كانت حديثة 
التخرج واشترت مجموعة 
من األسهم وعلمها والدها 
التداول  أدبيات  وزوجها 
في سوق األوراق املالية 
افتت���اح صالة  حتى مت 
للتداول خاصة بالنساء 

عام 2003«.
الفه���د:  وتابع���ت 
تدريجيا اكتسبت اخلبرة 
وبدأت التداول من خالل 
الشركات وحققت أرباحا 
جيدة وهذا شجعني على 
زيادة املبلغ الذي كان معي 
أيضا وحققت أربحا تفوق 
أكثر  اخليال، فطمع���ت 
مما دفعني لزيادة الربح 
واالس���تثمار من خالل 
البورص���ة فبعت عقارا 
أمتلك���ه، وجمعت  كنت 
مبلغا كبيرا واش���تريت 
أس���هما، وأيضا حققت 
مكاس���ب كبيرة جدا لم 
أك���ن أتوقعها، فقد كنت 
أحصل في اليوم الواحد 
عل���ى حوالي م���ن 1000 
إلى 2000 دين���ار، وكل 
أس���بوعني أحقق من 18 
إلى 25 ألف دينار، فهمت 
وتعلمت الس���وق أكثر، 
وفجأة حدثت لي ضربة 
قوي���ة ج���دا، كان األمر 
واضحا وضوح الشمس 
بسبب احتكار مجموعة 
من الشركات مما أدى إلى 
أموال املساهمني،  ضياع 
فالسهم الذي كان سعره 6 
دنانير وصل إلى 80 فلسا، 
ولم اس���تطع تعويض 

خسارتي حتى اليوم.
وأشارت الفهد إلى أن 
البورصة اليوم بحاجة 
إلى دعم الدولة لرفع سعر 
األسهم حتى يستطيع 
صغار املضاربني تعويض 
خسائرهم، كاشفة عن 
ان أول مبلغ ربحته في 
البورص����ة كان 25 ألف 
القيمة  دينار، وكان����ت 
السوقية للسهم آن ذاك 
تت����راوح ب����ني 225 إلى 
265 فلسا، بينما حركة 
األسهم سواء في الصعود 
أو الهبوط كانت معتدلة، 
مش����ددة عل����ى أهمية 
الثقافة االقتصادية للمرأة 
التي قررت أن تخوض 
غمار مج����ال املضاربة 
واالستثمار ولذلك كانت 
حريصة على متابعة كل 
ما يخص سوق األوراق 

)أرشيفية( شاشة التداول النسائية  

الفهد متحدثة إلى الزميلة هالة عمران خدمات نسائية 

غنيمة الفهد متحدثة عن جتربتها

الكثيرات منهن منني باخلسارة ولكن االنسحاب يظل القرار األصعب

املرأة الكويتية في سوق األوراق املالية

عقل يتحدى.. وقلب ال يخشى
 هالة عمران

للمرأة الكويتية دور فاعل داخل مجتمعها مبس�اهمات عديدة وجناحات فريدة، 
فمنذ مرحلة ما قبل النفط أدارت بنجاح وجدارة شؤون أسرتها الصغيرة واقتصادياتها، 
وأثبتت أنها إضاف�ة نوعية على جميع األصعدة، حيث ش�غلت العدي�د من الوظائف 
القيادية، فمنهن الوزيرة والنائبة ووكيلة الوزارة ومديرة اجلامعة والس�فيرة ورئيس�ة 
التحرير وس�يدة األعمال، فضال عن األعم�ال اإلبداعي�ة كاآلداب والفنون والوظائف 
األخرى املتميزة التي اقتحمت بها املرأة كل مج�ال كان مقصورا على الرجال، ولعل 
آخر تلك املجاالت التي توجت به املرأة الكويتية عطاءاتها املميزة هو دخولها مجال 

االستثمار واملضاربة في البورصة.

لكن األسواق املالية تتحرك أحيانا في شكل موجة تكون األرباح محصلتها النهائية أو 
اخلسائر اجلسيمة ومخاطرها احملدقة، والتي عادة ال تفرق بني رجل أو امرأة، مضارب 

أو مضاربة، إال أن التداول في السوق يظل له رونق وجذب لرجال وسيدات األعمال.
ولقد كان افتتاح قاعة التداول النسائية داخل البورصة الكويتية في 28 يناير 2003 
وتزويدها بأحدث األجهزة احلديثة خطوة متطورة من جانب إدارة السوق إلعطاء املرأة 
احلق في إدارة استثماراتها بنفسها ليتحقق التوازن بينها وبني الرجل في التداول داخل 
البورصة، مما يعكس رغبة إدارة الس�وق في توفير األجواء املناس�بة لقطاع مهم من 

املتعاملني، أال وهو القطاع النسائي.
»األنباء« جتولت في أروقة البورصة الكويتية، والتقت بعدد من الناش�طات في هذا 

املجال لتسليط الضوء على جتاربهن، فإلى التفاصيل:
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بع���د غيابها عن مس���رح 
»أراب آيدول« وحلول مواطنها 
وائل جسار مكانها، تعوض 
الفنانة اللبنانية ميريام فارس 
ذلك الغياب من خالل الظهور 
في برنامج »ستار أكادميي« 

قالت الفنانة الكردستانية 
برواس حسني إن أمنية عيد 
ميالدها كانت أن حتافظ على 

شهرتها.

ميريام فارس بني بيروت وأبوظبي والدوحة

برواس حسني: أنا األكثر شهرة بعد محمد عساف

أخيراً.. »أنا عشقت« يخرج للنور

مبوس���مه العاشر، وحتديدا 
في احللقة ما قبل األخيرة 11 

اجلاري.
وس���تظهر ميرام، حسب 
موق���ع »أن���ا زه���رة«، في 3 
إط���الالت، اثنت���ان منها مع 

الطالب، والثالثة منفردة.
من ناحية ثانية، تستعد 
فارس للسفر إلى أبوظبي مع 
فرقتها املوسيقية إلحياء حفل 
ضخم إلحدى أكبر الشركات 
العاملية في اإلمارات العربية 
املتح���دة، عل���ى أن حتتفل 
م���ع عائلته���ا ف���ي بيروت 
بعيد امليالد لتع���اود زيارة 
العاصم���ة اإلماراتية إلحياء 
حفل جماهيري في مناسبة 
العاملي لعام  اليخوت  سباق 
2014، قبل أن حتيي حفل رأس 
السنة في فندق »السيغال« 

في الدوحة.

وأضافت في لقائها مع »ام 
بي سي«: »متنيت أن أتطور 
أكثر وأن يزيد جناحي، وأمتنى 
دائما أن أحافظ على شهرتي، 
خصوص���ا أنني أكثر واحدة 
مش���هورة بعد محمد عساف 
من دفعة املوس���م الثاني من 
»أراب آيدول«. وعند سؤالها: 
»كيف تعرفني أنك األشهر بعد 
عس���اف؟«. أجابت برواس: 
»من خ���الل مواقع التواصل 
االجتماع���ي »انس���تغرام« 
و»فيس���بوك« و»تويت���ر«، 
ومن خالل جمهوري والفانز، 
والدلي���ل الثاني انني كردية 
وحفالتي معظمها في الوطن 

العربي«.

بعد تأجيالت عدة لظروف 
إنتاجية ومشاكل كادت تهدد 
العم����ل بعدم اخل����روج إلى 
النور، مت حتديد 12 اجلاري 
موع����دا لعرض املسلس����ل 
التلفزيون����ي اجلدي����د »أنا 
عشقت« الذي يقوم ببطولته 
داليا مصطفى مع أمير كرارة 
ومنذر ريحانة على شاشة 

قنوات osn املشفرة.
هذا ويق����وم فريق عمل 
املسلسل بتصوير املشاهد 
األخي����رة منه ف����ي القاهرة 
ف����ي الوقت احلال����ي، بينما 
تقوم املخرجة مرمي أحمدي 
مبونتاج احللقات األخيرة، 
علما ب����أن فريق العمل بقي 
له مشاهد احللقات األخيرة 
فقط، األمر الذي يعطيهم وقتا 

للتصوير دون ضغوط.
يذك����ر أن مسلس����ل »أنا 
عشقت« مأخوذ عن رواية »أنا 
عشقت« للكاتب محمد املنسي 
قنديل، فيما كتب السيناريو 
واحلوار هشام هالل، وكان من 
العمل  املفترض أن يعرض 
خالل شهر رمضان املاضي 
لكن الظروف اإلنتاجية حالت 

دون ذلك.

ميريام فارس

محمد عساف برواس حسني

داليا مصطفى

صادق الصباح لـ »األنباء«: مسلسل »الشحرورة« 
على تلفزيون الكويت.. ونهايته رصدت وفاتها وحيدة

يكون املسلسل أثار غضبا 
وجدال ويؤك���د: هي كانت 
وافقت عل���ى كل احللقات 
بكل تفاصيلها، ومن يقل غير 
ذلك، أمتلك أنا التفاصيل التي 

تؤكد كالمي.
لكن يب����دو ان خبر وفاة 
الشحرورة حرك أيضا رغبة 
القنوات التلفزيونية العربية 
للحصول على حقوق عرضه 
عبر شاش����تها، حي����ث قال 
املنتج صادق الصباح )شركة 
املتحدي����ن لإلنتاج اإلعالمي 
»صباح إخوان«(: منذ إعالن 
القديرة  الفنان����ة  خبر وفاة 
صباح اتصلت به عدة محطات 
تلفزيونية عربية للحصول 

على حقوق عرض مسلسل 
الذي لعبت  »الش����حرورة« 
بطولته الفنانة كارول سماحة 
وأنتجته شركته وعرض في 
رمضان 2011، وكشف أنه مت 
االتفاق حت����ى اآلن مع عدة 
قنوات سيتم عرض املسلسل 
على شاشاتها، منها تلفزيون 
الكويت ومع محطة MBC مصر 
إضافة الى إحدى محطات ال� 
 MTV �كما حصلت قناة ال ،OSN
على إذن بعرضه وأيضا قناة 
أنه  الى  »املستقبل«، مشيرا 
جتري مفاوضات مع احدى 
احملطات املصرية لالتفاق معها 
حتى ال يتم عرضه بالتزامن 

مع »أم بي سي مصر«.

موقع التك����رمي وإمنا مبوقع 
إنت����اج مسلس����ل برضاه����ا 
الكامل، وأمتلك كل االثباتات 

الالزمة.
ويتاب���ع: ح���زن بعض 
م���ن حولها بس���بب نهاية 
املسلس���ل، لكن بالنتيجة 
هذه كانت النهاية احلقيقية، 
حيث توفي���ت وحدها في 
أوتيل كونفورت، فهذه هي 
احلقيقة، مستطردا: في حال 
عدت لنهاية املسلس���ل في 
احللقة االخيرة والتي أثارت 
النقاش لكونها كانت وحدها 
في االوتيل، فهذه الس���يدة 
الكبي���رة توفيت  اجلليلة 
وحدها، وينفي الصباح ان 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

مسلس����ل  تنب����أ  ه����ل 
»الش����حرورة« في مش����هده 
احللقة االخيرة بس����يناريو 
وف����اة صب����اح؟ ال ش����ك ان 
مسلسل»الش����حرورة« هو 
العمل الوحي����د الذي تناول 
س����يرة حياة جانيت فغالي 
الفنانة ي����وم كانت على قيد 
احلياة. لكن هذا العمل الذي 
عرض في رمضان 2011، أثار 
الكثي����ر من اجلدل والغضب 
من عدد ممن عاصروا النجمة 
اللبنانية في شبابها، وقد طال 
اجلدل أيضا نهاية املسلسل 
الذي صور الش����حرورة في 
احللقة االخيرة من قبل أقارب 
»الصبوحة«، خاصة ان العمل 
صورها وهي تدخل دنيا احلق 
وحيدة في الفندق الذي عاشت 
فيه في مرحلة الش����يخوخة 
أمام جب����ال الذكريات ملاض 

كان شيقا.
لكن ما ال����ذي قاله منتج 
»الشحرورة« صادق الصباح 
ع����ن املسلس����ل، خاصة انه 
العم����ل الوحيد ال����ذي وثق 
س����يرة حياته����ا؟ وهل جاء 
العمل مبنزلة تكرمي لصباح 
خاصة أن العمل أثار اجلدل؟ 
يجيب املنتج صادق الصباح: 
ليس تكرميا ألنني لم أكن في 

صادق الصباحكارول سماحة في مسلسل »الشحرورة«

يواصل حصد النجاح على »كويت إف أم«

عبدالحميد الخطيب

عبر املذيع املتألق محمد الدغيشم عن سعادته البالغة باالصداء 
االيجابية التي يحظى بها برنامجه االذاعي »ساعة كاسيت« الذي 
يبث من الساعة 8 الى 9 مساء من األحد الى اخلميس عبر اثير 
محطة »كويت اف ام«، وقال الدغيشم في تصريح لـ »األنباء«: 

»ساعة كاسيت« يسير في الطريق الصحيح، وحقق اهدافه 
بإدخال االمل والسعادة لنفوس اجلمهور، واعادنا الى املاضي 

اجلميل بأعماله الغنائية الرائعة التي ما زالت محفورة في الذاكرة، 
مستدركا: ولدينا مستمعون دائمون يشاركون معنا في كل حلقة 
ومنهم ثالثة مصريني يحبون االغاني القدمية جدا، و»طفروني« 

على الهواء واسماؤهم محمد ومصطفى وياسر الشندويلي.
وأردف الدغيشم: هذا التعلق واالرتباط الوثيق بني البرنامج 

وجمهوره وضع جميع فريق العمل في موقع املسؤولية لتقدمي 
االفضل للرقي بالذوق العام من خالل بث اغان قدمية جميلة 

في كلماتها واحلانها وتوزيعها، مؤكدا على أن القادم من االيام 
سيحمل العديد من املفاجآت ملتابعي »ساعة كاسيت«.

يذكر ان برنامج »ساعة كاسيت« من اعداد وتقدمي محمد 
الدغيشم وتشاركه اإلعداد هبة العوضي ومن إخراج وليد 
سراب ومساعد مخرج فيصل الظفيري ومتابعة وتنسيق 

ناصر اجلناع وأسامة بوشهري، وهو مخصص ألغاني 
الكاسيت القدمية التي طرحت في املاضي، وتعتمد فكرته 

على التواصل مع املستمعني واستعادة ذكرياتهم وحياتهم 
في املاضي من خالل دردشة خفيفة معهم ومناقشتهم 

حول أهم األغنيات التي كان يحبونها أيام الكاسيت 
وذكرياتهم معها.

تقرأ سيناريوهات عديدة ولم تستقر على العمل املقبل

ليلى علوي لـ »األنباء«: أنا »جميلة السينما املصرية«.. 
وإعجاب اجلمهور برشاقتي أسعدني جداً

القاهرة - محمد عبدالعزيز 

تألقت »قطة السينما املصرية« النجمة ليلى علوي مؤخرا بعدما بدت في 
صورة رشيقة لم يألفها اجلمهور من قبل، وهو ما أثار املاليني من عشاقها 

في مصر والعالم العربي، كما تألقت في رئاسة مسابقة »آفاق عربية« 
التي اس����تحدثها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال� 

36 عالوة على قرب انتهائها من قراءة عدة سيناريوهات جديدة 
س����تقرر ليلى املشاركة في واحد منها لرمضان املقبل. من هنا 

ج����اءت فرصة احلوار مع اجلميلة ليلى علوي للوقوف على 
رؤاها الفنية، فإلى التفاصيل:

بداية.. ماذا عن سر رشاقتك التي بدت مؤخرا، وهل هناك 
وصفة وراء هذا؟ 

٭ »تضحك« ليس����ت هناك وصفة سحرية سوى أنني 
قررت ان استرد رش����اقتي بقوة فجاء قراري بعمل 

رجيم قاس وعمل توازن غذائي معني حتت 
إشراف الطبيب فجاءت النتيجة واحلمد 

هلل جيدة ومثيرة إلعجاب اجلميع.
هل سعدت باإلشادة برشاقتك؟ 

طبعا فرحت جدا وأحسس���ت أنني 
الرشاقة  العشرين،  الى سن  رجعت 
هي عنوان الفنان اجلاد واملميز، وأنا 
طول عمري »جميلة السينما املصرية« 
وظروف خارج إرادتي هي التي كانت 
وراء زيادة وزني في بعض األوقات 

لكن اآلن أنا أشعر براحة حقيقية.
ما رأيك في ردود الفعل التي جاءتك 
بعد رئاستك ملسابقة »آفاق عربية« 

مبهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟ 
٭ كنت معتادة على املشاركة مبهرجان 
القاهرة السينمائي وقت وجود سعد 

الدين وهبة ووقت متيزه، لكن الظروف 

السياس���ية واألمنية دفعتني إلى االعتذار عن عدم املشاركة في دورات 
عديدة، لكن قبيل االعداد للدورة االخيرة دورة 36 وبعد دعوتي رسميا 
قبلت املشاركة ألنى كنت أريد دعمه، كما ان املسابقة جديدة وتنفذ ألول 

مرة وكان يهمني أال يفقد املهرجان صفته الدولية.
لكن كثيرين عابوا عليه سوء التنظيم وعدم حضور جنوم 

كبار؟
٭ سوء التنظيم آفة مصرية في كل الفعاليات وأمتنى 
ان نتخلص منها، أما عن املهرجان وعدم حضور جنوم 
كبار فهذا يعود الى االضطراب السياس����ي واألمني، 
لكن كثيرين من النجوم العامليني يودون االستقرار 

ليحضروا الى مصر.
وماذا عن أعمالك الفنية والدرامية؟ 

٭ اآلن اقرأ عدة سيناريوهات لالختيار من بينها 
خالل الفترة القليل���ة املقبلة، احرص على أن 
تكون أعماال اجتماعي���ة وذات حبكة روائية 
كاملة، حتى تستطيع جذب اجلمهور وشرائحه 

املختلفة. 
وماذا عن السينما هل هي في أجندتك؟ 

٭ طبعا، فأنا اعش����ق الس����ينما وأهيم بها 
وفيها تاريخي كله، لكنني لن أقبل أبدا أن 
اقدم أدوارا دون املستوى ولو حدث هذا ال 

قدر اهلل فسيؤدى إلى نهايتي. 
هل ترين في أي جنمة شابة انها 

خليفتك الفنية؟
٭ ال طبعا، ألنني أؤمن بأن كل فنان 
وفنانة سواء كان كبيرا أو صغيرا هو 
موهبة لوحدها وال ميكن ان يكون 
ش���بيها الحد حتى ول���و كان اعظم 
املمثلني، وأنا أرف���ض ان تكون هناك 
خليفة لي، خصوصا أنني لم أعتزل وما 

زلت متألقة وأقدم أعماال ناجحة.

أهل اإلمارات ألنور عبداهلل وعالية احلساوي: 
شكراً على مشاعركم

مفرح الشمري
@Mefrehs

على م���دى االيام املاضي���ة بثت احملطات 
االذاعية والتلفزيونية في دولة االمارات الشقيقة 
اوبريت »مبروك عيدچ ياالمارات« الذي حلنه 
»شيخ امللحنني« أنور عبداهلل وغناه املطرب 
حسني اجلس���مي، حيث ش���كر أهل االمارات 
القائمني على هذا االوبريت الذي كان مبنزلة رد 
اجلميل للشعب اإلماراتي من الشعب الكويتي. 
وهي بادرة جميلة تشكر عليها عالية مبارك 
احلساوي التي تكفلت بهذا االوبريت من األلف 

إلى الياء، حيث أشاد الكثيرون به بعد عرضه 
على الشاشات االماراتية، وهو أمر يحسب للجهة 
املنتجة التي بادرت باملش���اركة في احتفاالت 
دولة االمارات مبناسبة عيدها الوطني قبل ان 

حتتفل به جهات حكومية في الكويت.
يذكر أن األوبريت كتبه الشاعر أنور املشيري 
ومت تسجيله في القاهرة مع املايسترو وليد 
فايد وشاركت فيه نخبة من الفنانني الكبار مثل 
حياة الفهد، سعاد عبداهلل، عبدالكرمي عبدالقادر، 
شادي اخلليج، نبيل شعيل، إبراهيم الصالل 
ومحمد البلوش���ي وتصدى إلخراجه بنظام 

الفيديو كليب املخرج خليفة احلداد.

»شيخ امللحنني« أنور عبداهلل

بعد عرض أوبريت »مبروك عيدچ ياإلمارات« 

الدغيشم لـ »األنباء«: ثالثة مستمعني »طفّروني« في »ساعة كاسيت«
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في اجللسة احلوارية لضيوف الكويت في »أجيال السينمائي« الثاني

هبة حمادة: لدينا كفاءات في الكويت ولكن ال يوجد الدعم إليجاد بيئة حاضنة لصناعة السينما 
والصحافة أخطأت في تصنيف »سرايا عابدين« ألن الدراما عندي أداة إلثارة الشك!

وذكرت هبة أنها دائما ما 
ترى الدراما كأداة إلثارة 

الريبة والشك والتساؤالت 
والدهشة وليست أداة 

لتوثيق التاريخ، واالجابة 
عن التساؤالت، وأضافت: 
أنا استخدمت تلك احلقبة 

التاريخية ألستفيد من 
جمالية املكان وكنت أهدف 
مع قنوات »أم بي سي« إلى 

تخفيف وطأة الدراما التركية.
فيما حتدث الفنان خالد 

البريكي، قائال: اشكر 
القائمني على مهرجان 

أجيال إلتاحتهم الفرصة 
لنا لنلتقي ونتواصل حتى 
نساهم في إكمال رسالتنا 
وجتربتنا الفنية، موضحا 
ان لديه جتارب في الدراما 

التلفزيونية واملسرح وجتربة 
وحيدة في عالم السينما 

وهي فيلم »كان رفيچي«، 
واستطرد: مت انتاج »كان 

رفيچي« بجهود ذاتية 
ومجهود شخصي وفوجئنا 
بحجم تقبل اجلمهور للعمل 
وكيف أن اجلمهور الكويتي 

بشكل خاص متعطش 
ملشاهدة األفالم السينمائية 

احمللية، ونفس األمر بالنسبة 
للجمهور اخلليجي وهو ما 
يضع علينا مسؤولية أكبر 

كفنانني، مشيرا إلى أن لديه 
حماسا ورغبة إلكمال الرسالة 

وتوصيلها للجمهور.

يسمى التاريخ االفتراضي، 
وما حدث أنني عندما قرأت 

تاريخ اخلديوي في أكثر 
من مرجع واستخدمناه 

ليفيدنا كخلفيات درامية، 
واستفدنا من التاريخ ولم 

نفده، ووظفناه ولم يوظفنا، 
واملتابع للمراجع التاريخية 

التي تناولت هذه املرحلة 
سيجد أن كثيرا منها كتب 

بأقالم ثورية نالت من 
اخلديوي والسرايا وهناك 
أيضا أقالم ساندته داخل 
املنظومة االقطاعية، لهذا 

حرصت على أن أكون 
محايدة.

البيروقراطية وخصوصا 
فيما يتعلق بآلية التصوير، 

وتابعت: لقد حتول األمر 
لكابوس، فكلما أردت أن 

تصور في مكان عام ينبغي 
عليك احلصول على موافقات 

وإذن من أكثر من جهة، 
فضال عن أننا لدينا مشكلة 

في جغرافيا األماكن غير 
املهيأة للسينما والتصوير.

وحتدثت هبة عن أزمة 
مسلسل »سرايا عابدين« 
قائلة: من األخطاء الكبرى 

التي تناولتها الصحافة هي 
أنهم اعتبروا املسلسل عمال 
تاريخيا، والعمل يخضع ملا 

سبيل املثال هي القيود 
الرقابية املفروضة على 

االبداع في الكويت وغالبية 
دول املنطقة، وأكدت انها 
شاهدت فيلم »السباقات« 

الفلسطيني الذي افتتح 
املهرجان وكان عمال مكتمال 
لم يكن للرقيب عليه سلطان 

فخرج العمل بصورة 
جميلة، وأردفت: نحن في 

الكويت نفتقر ملثل هذا املناخ 
االبداعي دون املقاييس 

واملعايير الرقابية املتعددة 
من عدة جهات، وأشارت 
أيضا إلى مشكلة كبيرة 

تواجه صناعة السينما وهي 

قدرات مادية ولكن األهم 
من ذلك هو كيفية توظيف 
هذه القدرة املادية لصناعة 

السينما بوجود مؤسسة 
تعنى بالسينما وتدعمها. 

ومتنت هبة أن يتم تطبيق 
التجربة القطرية على بقية 

بلدان اخلليج وأن تؤخذ بعني 
االعتبار.

ولفتت هبة إلى العقبات 
التي تواجه انتشار صناعة 

السينما في اخلليج، وتابعت: 
الدعم املادي واالحتضان 

ليسا كل املشاكل وإمنا هناك 
مشاكل عديدة ال ميكن 

حصرها ولكن أهمها على 

حرصت على هذا.
بينما أشارت الكاتبة هبة 

مشاري إلى جانب آخر 
مختلف متاما عما يتم 
التطرق إليه عادة في 

مثل هذه املهرجانات وهو 
االحتضان القطري للسينما 

والفنون والثقافة، وقالت: 
نحن في الكويت رمبا تكون 
لدينا كفاءات، ولكن ال يوجد 
دعم أو أدوات حقيقية ميكن 

التعويل عليها إليجاد بيئة 
حاضنة لصناعة السينما، 

وأوضحت أن األمور ال 
تقتصر فقط على القدرة 

املادية فإن دولة قطر لديها 

الدوحة ـ مفرح الشمري

عقد املركز االعالمي ملهرجان 
»اجيال السينمائي« في دورته 

الثانية جلسة حوارية مع 
ضيوف الكويت من الفنانني 
الذين متت دعوتهم النشطة 

الدورة الثانية للمهرجان وهم 
خالد البريكي وفاطمة الصفي 

وحمد اشكناني، باالضافة 
الى الكاتبة هبة مشاري 

حمادة، حيث حتدثوا مع 
الصحافة اخلليجية والعربية 

املوجودة في املهرجان في 
مختلف القضايا التي تخص 
صناعة السينما في اخلليج 

والوطن العربي.
في البداية، حتدثت الفنانة 

فاطمة الصفي قائلة ان 
املهرجان يتميز بتنظيم رائع 
ويضم مجموعة من األفالم 

املميزة، معبرة عن استمتاعها 
كثيرا بأعضاء جلنة التحكيم 
الصغار في السن الذين لن 
يستطيع أحد أن يؤثر على 

قراراتهم، وشاركها في الرأي 
الفنان حمد أشكناني الذي 

لفت احلضور إلى أهمية مثل 
هذه اللقاءات والتجمعات 

بالنسبة للفنانني، حيث انها 
تسهم في زيادة اخلبرات، 

مؤكدا فرحته بلجنة حتكيم 
املهرجان الصغيرة في 

السن الذين يعتبرون اضافة 
للمهرجان وإلدارته التي 

.. وفي اجللسة احلوارية هبة وخالد وفاطمة وحمد في »أجيال السينمائي« الثاني

ممثل قرر االبتعاد عن احد 
املخرجني اخلليجيني بسبب 

تصرفاته الصبيانية مع 
املشاركات في عمله اليديد 
بشكل مقزز بعد ما ريحته 

فاحت وخايف يحوشه 
طشار.. زين تسوي!

ممثلة توها طالعة من 
البيضة مسوية تشويش 
على فريق عملها اليديد 
ورغم حتذيرات املخرج 

لها بس ماكو فايدة.. 
اطردوها من اللوكيشن!

ممثل رفض املشاركة مع 
احد املنتجني اخلليجيني 

ألنه مو راضي يزيد 
اجره مع انه دوره 

رئيسي في العمل.. 
خيرها بغيرها!

طشارتشويش أجر

الصفي وأشكناني 
سعيدين بلجنة 

التحكيم الصغار.. 
والبريكي لديه 

احلماس بإعادة 
جتربة »كان 

رفيچي«

محمد منير يوضح حقيقة ما يجمعه بعمرو دياب

الذي من املفترض أن يؤدي 
عمرو دياب بطولته في عمل 
درامي يع����ود من خالله إلى 
التلفزي����ون بع����د غياب 16 
عاما، نفى منير مشاركته في 
املسلسل، وأشار إلى أن هذا 
الكالم مجرد شائعات وهو ال 
يعرف ش����يئا عن العمل وال 

عالقة له به.
اجلدي����ر بالذك����ر أن آخر 
ألبومات منير الغنائية كانت 

الذي  العرب والطرب«  »أهل 
طرحه عقب ثورة يناير 2011 
وحقق األلبوم مبيعات كبيرة. 
ويشار الى محمد منير كان قد 
أعلن زواجه مع بداية هذا العام 
2014 بفتاة مصرية تعيش في 
لندن وتعم����ل طبيبة، حيث 
ش����كل األمر حينه����ا مفاجأة 
جلمهوره ولكنه عاد ليعلن 
الطالق بعدها بشهرين، وأنه 

لن يكرر التجربة مجددا.

روك أملاني كبير. وعن حفالته 
في مصر، ق����ال منير إنه لم 
يتعاقد على حفالت جديدة، 
ولكنه بالفعل أحيا أخيرا حفال 
كبيرا ف����ي اجلامعة الكندية، 
وبالتأكي����د س����تكون هناك 
املزيد من احلفالت في الفترة 

املقبلة.
وبالنسبة إلى ما تردد عن 
مش����اركته مع الفنان عمرو 
دياب في مسلسل »الشهرة« 

ألبومه األخير »أهل  بعد 
العرب والطرب«، الذي طرحه 
»الكينج« محم����د منير منذ 
س����نوات، لم يطلق بعده أي 

ألبومات جديدة.
وفي تصريحات له، قال 
محمد منير إنه يواصل العمل 
على ألبومه، حيث أنهى بالفعل 
تس����جيل ما يقرب من ست 
أغني����ات، وتابع أن جمهوره 
على علم بأنه ال يطرح ألبوما 
كل عام فهو ال يسعى ملجرد 
احلضور بقدر ما يقوم بعمل 
مجهود كبير في ألبومه، خاصة 
الدول  إلى بعض  أنه يسافر 
األوروبية ملتابعة املوسيقى، 
كاشفا عن أنه لم يستقر بعد 
على اس����م لأللبوم ولكنه قد 

يطرحه مع العام اجلديد.
وعما إذا كانت هناك حفالت 
جديدة، كشف محمد منير أنه 
بالفعل يستعد ملجموعة من 
إلى  اجلوالت، حي����ث يطير 
أملانيا والنمسا وروسيا من 
أجل مجموع����ة من احلفالت 
التي تعاق����د عليها من بينها 
حفل غنائي مبشاركة فريق 

عمرو ديابمحمد منير 

روال سعد: ال يهمني رأي أصالة.. وصوتها ال يعجبني!

حتى تعجب اجلمهور.
وأضافت روال أنه رغم أن 
أصالة متتلك صوتا قويا، إال 
أنها ال تعجبها كل أغنياتها، 

خصوصا عندما أعادت تقدمي 
أغنية »على اللي جرا«، مؤكدة 
أن صابر الرباعي تفوق عليها 

وقدمها بشكل أقوى منها.

خصوصا أن األغنيتني حققتا 
جناح���ا جماهيريا كبيرا«، 
مضيفة أنها تتمنى دائما أن 
ال تنال أغنياتها إعجاب أصالة 

أك���دت الفنانة اللبنانية 
روال سعد أنه ال يهمها رأي 
املطرب���ة الس���ورية أصالة 
نص���ري ف���ي صوته���ا أو 
أغنياتها. ويأت���ي ذلك ردا 
على س���خرية أصالة منها 
في إحدى حلق���ات برنامج 
»ص���وال«، إذ قالت املطربة 
السورية يومها بأن من أعادت 
تقدمي »يا واد يا تقيل« لسعاد 
حسني و»يانا يانا« لصباح، 
ال متتلك أي صوت، وصوتها 
»تعبان ومدعوس ونفسها 
مقط���وع« وقلدتها بطريقة 
ساخرة. وقالت روال، خالل 
أمير كرارة  استضافتها مع 
في برنامج »اخلزنة« على 
قناة »س���ي. بي. سي«: »ال 
يهمني رأي أصالة في صوتي، 

روال سعدأصالة 

منتج يهدد غادة عبدالرازق ويصفها باملزعجة
أعرب املنتج املصري ممدوح شاهني عن استيائه 

من تصرفات الفنانة املصرية غادة عبدالرازق معه 
قائال: إنها أخذت جزءا من أجرها عن مسلسلها 

معه واختفت، حتى إنها ال ترد على اتصاالته وال 
على اتصاالت نقابة املمثلني التي جلأ إليها ممدوح 

بعدما فشلت كل احليل للوصول إلى غادة. 
وأضاف شاهني قائال، في تصريحات له، إنه لم 

يطلب العمل مع غادة، بل هي التي اتصلت به 
وطلبت أن يعمال معا هذا العام.

ويبدو أن غادة كانت تقصد فعلة خبيثة، وهي 
رفع أجرها في السوق، فحصلت على عربون من 

املنتج ثم سافرت، وال أحد يعلم عنها شيئا. 
وردا على تساؤل حول ما إذا فشلت النقابة في 

احلصول على عربون من غادة، قال ممدوح إن 
العربون ال يهمه نهائيا بقدر ما يهمه أن تعمل 

غادة معه هذا العام ألنه تفرغ لها وسبق وأخبرها 
بذلك، على الرغم من أنها شخصية مزعجة 

جدا وطلباتها كثيرة في العمل وال يستطيع أن 
يعمل أي مسلسل أخر بجوارها، على حد تعبير 

ممدوح.
وأشار املنتج إلى أن النقابة تتصرف مع غادة كما 

تصرفت مع محمد رمضان، حيث أوقفته عن 
التمثيل وقال ساخرا: »وال عشان محمد رمضان 
غلبان أنا بقا مش غلبان وال ميكن أن أترك حقي 
نهائيا، فإما أن تنفذ مسلسلها معي وإال لن تعمل 

غادة عبدالرازقغادة عبد الرازق في رمضان هذه السنة«.

نظرا ألن السيناريو يحتوي 
على طفلة صغيرة في السن، 
في الوقت ال���ذي ذهبت فيه 
البطولة النسائية إلى الفنانة 
ميرفت أمني التي رحبت باألمر 
وتقرأ السيناريو حاليا الذي 
س���يعيدها مجددا للعمل مع 
عادل إمام بعد غياب وذلك منذ 
أن قدم���ا فيلم »مرجان أحمد 
مرجان« قبل أعوام، كما كانا 

عادل إمام يستعني ببطلة »أرابز غوت تالنت«
شاركا في العديد من األفالم 
في السبعينيات والثمانينيات 

وشكال حينها ثنائيا قويا.

قرر الفنان عادل إمام إسناد 
أحد أدوار البطولة في مسلسله 
اجلديد »أستاذ ورئيس قسم« 
إلى الطفلة نور عثمان، التي 
شاركت في برنامج »أرابز غوت 
تالنت« منذ عامني واستطاعت 
أن تلفت األنظار نظرا خلفة 
الظل التي تتمتع بها ما جعل 
الفن���ان أحمد حلمي يقرر أن 
يستعني بها أيضا في فيلمه 
األخي���ر »صنع ف���ي مصر« 
ملوهبتها الشديدة وهو الفيلم 
الذي أخرجه عمرو س���المة. 
وكان���ت نور ق���د ظهرت في 
برنامج »أرابز غوت تالنت« 
الذي يشارك في جلنة حتكيمه 
كل من احمد حلمي وجنوى 

كرم.
وقرر عادل إمام، الذي يقوم 
حاليا مع املخرج وائل إحسان 
بترشيح فريق عمل مسلسل 
»أس���تاذ ورئيس قس���م« أن 
البطولة لنور عثمان  نور عثمانعادل إماميعطي 

ومسلسالت في القاهرة لكنها 
لن تعطي أي جواب ألنها تريد 
أن تكون خطوتها في التمثيل 

ناجحة.

تفاصيل حفل كارول سماحة 
في رأس السنة.. وماذا عن مشروعها السري؟

اللبنانية  النجمة  يبدو أن 
كارول س����ماحة حلقت بسرب 
جنوم الغناء اللبنانيني الذين 
فضلوا استقبال العام اجلديد في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
فقد استطاعت شركة روتانا أن 
حتجز أمكنة لنجومها وغيرهم 
أيضا في دبي وأبوظبي، ومنهم: 
إليسا، جنوى كرم، هيفاء وهبي، 
تامر حس����ني وماجد املهندس 
وآخرون، فيما أكدت معلومات، 
حسب موقع »نواعم«، أن الفنانة 
كارول سماحة ستستقبل العام 
اجلديد في فندق انتركونتيننتال 
في أبوظبي وسيرافقها الفنان 
النابلسي،  أدهم  الفلس����طيني 
املقيم ما بني لبنان واألردن في 
هذه الفترة، وذلك بعد تخرجه 
في برنامج »اكس فاكتور« في 

عام 2013.
ومن جه����ة أخرى، حتضر 
كارول سماحة لعدد من األغنيات 
اجلديدة اخلاصة بعد انتهاء فترة 
األعي����اد، فيما قيل انها تدرس 
مش����روعا فنيا جديدا تتكتم 
على هويت����ه. إال أن معلومات 
تؤكد أن كارول تتلقى عددا من 
كارول سماحة السيناريوهات اخلاصة بأفالم 
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واملتغير بشكل سريع لتحافظي على إطاللتك 
وجمالك وتألقك.

كوني امرأة جميلة وأنيقة وذات إطاللة خاصة 
ومميزة وسأقدم لك كل ما هو جديد للمحافظة 
على شبابك وجمالك وأناقتك. تابعينا عبر 

مواقع التواصل االجتماعي ألي استفسار.

إليك سيدتي نقدم 
كل م���ا هو جديد 
املوضة  في عالم 
واألزياء واجلمال 
واألناقة. أسبوعيا 
نختار لك األفضل 
واألحدث لتواكبي 
كل ما هو جديد في 
هذا العالم املتجدد 

احملافظة على شعر مفعم بالنضارة

ألوان الشتاء حيوية ونضارة وفرح
اس���توطن حب اجلمال نف���س خبيرة 
التجميل نونا باز، فدخلت في سباق مستمر 
مع املوضة وتطوراتها من خالل االطالع 
والسفر. وعادت نونا باز أخيرا، من باريس، 
وفي حقيبتها أحدث ابتكارات املوضة، 

املكي���اج، والعناية  في ميدان 
بالبشرة، ويقوم منهج 

رؤي���ة نون���ا على 
اعتبار الوجه بني 

يديه���ا لوحة، 
فيها  تب���دع 
رس���وماتها، 
ز  تب���������ر و
أه�����م معامل���ه 
جماله.  ونقاط 
وت���رى نونا أن 
صي���ة  ختصا ا
التجميل تستطيع 

الفنية  باللمس���ة 
االبتكار  وموهب���ة 

اس���تخراج اجلوانب 
املخفية ف���ي وجه املرأة 

وجتميله���ا. فالتجميل، في 
رأيها، فن وإبداع، كإبداع النحات 

والرسام.
تهتم نون���ا باز مبالحقة عملها، واالهتمام 
بزبوناتها، وإحراز تقدم في عملها، مع احلرص 
عل���ى تطويره. من هنا كانت مش���اركتها في 
املؤمتر العاملي للتجميل في باريس، والتحاقها 
بدروس في معاهد للتجميل في باريس لالطالع 
على كل ما له صلة مبوضة املكياج لش���تاء 
2004، على الطرق احلديثة، لتنظيف البشرة 

والعناية بها. تقول نونا: »ألوان هذا الشتاء جميلة جدا، 
ومليئة باحليوية والنضارة والفرح، وألوان االزهار، التي 
لم نعهدها من قبل، أو لنقل، ان سنوات طويلة مرت لم 
نلجأ إليها، ومنها األزرق، والتركواز، والكحلي، واألخضر 
الزمردي، واألخضر الفاحت، وكل األلوان التي ال تخطر في 
البال والتي تثير استغرابنا«. وتعتبر نونا أننا 
إذا أحسنا وضع وتنسيق هذه األلوان على 
الوجه بشكل صحيح، جندها جميلة 
ورائعة. »وتتالءم هذه األلوان، مع 
ألوان أزي���اء الصيف الزاهية، 
إلى األزرق،  الفس���تقي،  من 
و»الفوش���يا«، و»األوراجن« 
التي جتعلنا نحس بقدوم 

الربيع والصيف«.
وتش���ير إلى أن »اآلي 
الينر« عاد للبروز بأسلوب 
كيليوباترا، وهو أسلوب 
واضح ومح���دد، ولم يعد 
مموه���ا، كما في الس���ابق. 
وتضيف أن املوضة مختلفة 
حتى في تسريحة الشعر، حيث 
الشعر مردود إلى اخللف، كما في 

مرحلة السبعينيات.
وتت���راوح ألوان أحمر الش���فاة بني 
الزهري والبرتقالي والبيج.. وتقول إن اللون 
األحمر، يتماشى مع اللون األزرق لظالل العيون. وتوضح 
أن مكياج الشتاء يبتعد عن أحمر الشفاة اللماع )غلوس(، 
ويركز على الناشف، باستثناء املكياج اخلفيف جدا، حيث 
يتم اللجوء إلى أحمر الشفاه اللماع من دون »كونتور«. 
»أما في حال وض���ع »الكونتور«، فيجب أن يكون غير 
محدد كثيرا، بحيث يتم وضع أحمر الش���فتني بطريقة 

تظهرهما بصورة طبيعية.

هناك عدة طرق ميكن اتباعها للمحافظة على س����المة الشعر 
وقوته، اهمها:

٭ متشيط الشعر قبل غس����له الن ذلك يساعد على ازالة الغبار 
واخلاليا امليتة، ويكون ايضا مبثابة مساج يحرك الدم الى جلدة 

الرأس.
٭ عدم االكثار من متش����يط الش����عر، واختيار الفرشاة واملشط 
املناسبني لكل نوع شعر، الن الفرشاة غير اجليدة ميكن ان تسبب 

اضرارا للشعر وجتعله ناشفا وباهتا.
٭ اختيار الش����امبو والكرمي املناسبني لكل نوع من الشعر ولكل 

حالة من حاالته اخلاصة.
٭ جتنب غسل الشعر مباء املغطس النه غير نظيف ويجعل الشعر 
باهتا، وبعد االس����تحمام يفوح الشعر بالشامبو 

وبعد ذلك بالكرمي اخلاص.
٭ من املستحسن قص اطراف الشعر 
كل 6 أو 8 أسابيع في شكل دائم، وهو 
امر يعزز من����وه ويضفي عليه قوة 

وصحة ويجنبه التقصف.
٭ اس����تخدام كمية قليلة من الشامبو 
لغسل الشعر، حيث ميكن غسله ثالث 
مرات متتالية وتدليك جلدة الرأس أثناء 
الغس����ل الزالة االوساخ، بعد ذلك نفوح 

الش����عر جيدا ونضع ملطفا عليه ملدة خم����س دقائق ثم نفوحه 
مرة ثانية.

٭ اذا كنتم في مكان مقفل وكنتم من املدخنني او كان هناك حتضير 
لبعض اصناف املأكل وتشبع شعركم برائحة الدخان او الطبخ، ولم 
يكن لديكم الوقت الكافي لالستحمام او حتى لغسل الشعر، ميكنك 

عندئذ وضع عطر على الفرشاة ومتشيط الشعر جيدا بها.
٭ تغذية الشعر باستمرار من خالل وضع األقنعة املناسبة لكل 

نوع شعر مرة في الشهر على االقل.
٭ جتنب تلوين الشعر مبس����تحضرات اساسها االمونياك وماء 
االكس����جني والتركيز على امللونات الطبيعية التي حتتوي على 
القليل من االكسجني بدون امونياك، وفي حال كان اللون يحتوي 
على االمونياك، يجب االعتناء بالش����عر بدقة تامة ووضع القناع 
املناسب مرتني في االسبوع للمحافظة على االشراقة والنعومة.

٭ في حال تلوين الشعر من املهم عدم غسله او تفويحه اال بعد 
ثالثة ايام على ذلك لتثبيت اللون وعدم تعريض الش����عر امللون 
حديثا للماء الذي يحتوي على الكلور، خصوصا في موسم الصيف 

اذا كنتم من عشاق السباحة.
٭ جتنب تعريض الشعر الشعة الشمس القوية واعتمار القبعة 
او الفوالر حلماية الشعر واحملافظة على لونه بعد تلوينه وهذا 
يعني التركيز دائما على اس����تعمال املس����احيق اخلاصة حلماية 

الشعر من اشعة الشمس اخلارقة.

موضة الرموش

The Look

إن أردت رموش���ا كثيفة وطويل���ة تزيد من جمال 
العيون وبريقها وس���حرها، فإلي���ك الرموش الدائمة 
التي متنحك نظرة ساحرة وجذابة وهي احيانا كثيرة 
تغن���ي عن ماكياج العيون فمن املمكن ان تكتفي فقط 
بتحديد العيون بخط آي الينر رفيع ورسم احلواجب 
وبعض الضربات اخلفيفة باملاسكارا، انصحك بالرموش 
الدائمة ملزيد من اجلمال والبراز شكل 
العيون وزيادة اتس���اعها شرط 
توزي���ع الرم���وش بش���كل 
صحيح على حدود اجلفن 
العلوي وتكون الرموش 
الطويلة باطراف العني 
واملتوسطة باملنتصف، 
تألقي بعيون جذابة 
وجميلة مع الرموش 
الدائمة وهي موضة 
دائمة مس���تمرة بكل 
املواس���م ومناس���بة 
ل���كل االوقات س���واء 
فترة النهار او املس���اء، 
الرم���وش ذات  اخت���اري 
النوعية اجليدة ويجب وضعها 
بدقة وعناية حتى تبدو طبيعية 
وجذابة، والرموش اصبحت موضة دائمة 
االن فلم تعد تقتصر فقط على املناس���بات واالعراس 
واحلفالت بل اصبحت الفتيات تفضل وضع الرموش 
بشكل دائم النها تعطي سحرا وجماال للعيون ويقلل من 

كمية املاكياج التي حتتاج اليه عند اخلروج يوميا.

تألقي وجتددي وكوني دائما امرأة تعرف ماذا تريد 
وتعرف ما يناسبها من أزياء ولها إطاللة مميزة وأسلوب 
خاص بها، فأنصحك أن تخت���اري من دور األزياء ما 
يناس���بك من ألوان وقص���ات وتصاميم لتكوني انت 
صاحبة لوك مميز متكامل ما بني األزياء والتسريحة 
واملكياج وحتى اإلكسسوارات، ال تهملي أي جانب ممكن 
أن يضفي ملسة جمال وأناقة، اختاري من التصاميم ما 
يناسبك منها ويالئم طبيعة ومنط حياتك مع تقاطيع 
جسمك، كوني دائما صاحبة اطاللة مختلفة واملهم ان 
حتافظ���ي على اناقتك وجاذبيتك بكل األوقات، حددي 
لوك وستايل خاصا بك، كوني دائما املرأة التي تسحر 
وتلفت االنتباه اليها اينما كانت وتألقي بأحدث واجمل 
القطع املتوافرة اآلن باألسواق مع امكانية متابعة كل 
 »@ mj3sign« ما هو جديد لدينا مبوقع االنس���تغرام
الذي يوفر لك ما حتتاجني اليه من أزياء، اكسسوارات، 
مكياج، كرميات للعناية بالبش���رة وغيرها من األمور 

والكماليات التي حتتاج اليها كل امرأة.

في حال كانت هناك ضرورة لتعيني موعد قريب جدا 
للزفاف، ولم يكن هناك وقت كاف أمام العروس لش����راء 
فستان زفاف مصمم على مقاسها وبحسب رغبتها، ميكن 
التركيز في هذه احلال على فساتني الزفاف اجلاهزة، وعلى 
العروس أن حتدد ثالثة محالت أو أربعة متخصصة في 

هذا املجال والتوجه إليها لتختار الفستان املناسب.
التوجه  واأله��ل  العروسني  على  أشهر:  أربعة  قبل  ٭ 
وطقم  والسوليتير  األملاس  خامت  الختيار  الصائغ  إلى 

املجوهرات.
٭ اعتماد فستان الزفاف والبدء بأول جتربة.

٭ بعد اختيار الفستان التركيز على شراء االكسسوارات 
املطلوبة.

٭ أخذ موعد مع مزين الشعر واختصاصي التجميل للبدء 
بالعالجات اخلاصة.

٭ قبل شهرين: شراء األلبسة الداخلية و»جهاز« العروس 
اخلاص بشهر العسل.

٭ التحضير الختيار طقم العريس إذا كان يريد ارتداء البدلة 
الرسمية أو الزي التقليدي، الذي يعتمد في بعض البلدان 

العربية الشقيقة واملتمثل بالعباءة أو »الدشداشة«.
٭ عل����ى العروس أن تذهب قبل ش����هرين أيضا لتجربة 
فستانها مرة ثانية خصوصا بعد الضغوط املتزايدة التي 

قد تؤدي إلى تناقص وزنها.
٭ اختيار باقة الورود التي تنسجم مع الزينة التي سيزين 

بها مكان االحتفال.
إلى  أو »احملبسني«  الزواج  إرسال خامتي  قبل شهر:  ٭ 
العروس  واسمي  الزفاف  موعد  تاريخ  حلفر  الصائغ 
والعريس عليهما، أو اختيار كلمة حب خاصة حلفرها 

كتذكار.
تلوينه،  أو  العروس  ترتيب شعر  أسابيع:  ثالثة  قبل  ٭ 

والقيام بالرتوش قبل أسبوع أيضا.
في  وتعليقه  العروس  فستان  احضار  أسبوع:  قبل  ٭ 
مكان خاص واحلرص على أال يراه أحد. والبدء بانتعال 
الزواج  الصندال اخلاص بحفل  أو  السكربينة )احلذاء( 

في املنزل للتعود عليه.
٭ قبل ثالثة أيام: على العروس أن تبدأ بتحضير حقائب 
السفر التي تتضمن األزياء اجلديدة واملالبس الداخلية 

اجلميلة اخلاصة بشهر العسل.
٭ أن توضب علب املاكياج واألغراض الصغيرة اخلاصة 

بها في حقيبة صغيرة.
٭ للحيطة: مزيد من احليطة أن تضع في حقيبة صغيرة 
دبوسا  أبيض،  إبرة وكركر خيطان  اجلوارب،  عددا من 
من  املناسب  الشفاه  أحمر  املاسكارا،  مقصا،  اجنليزيا، 

نفس اللون املعتمد منذ البداية.
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

»املان« يحضّر ملفاجأة مدويةالرياضية
يستعد مان يونايتد لتحضير مفاجأة مدوية في يناير املقبل من خالل التوقيع على صفقة مزدوجة 
بالتعاقد مع الثنائي ادينسون كافاني مهاجم سان جرمان وماركو ريوس جنم بوروسيا دورمتوند.
وأفادت صحيفة »مترو« اإلجنليزية بأن »الشياطني احلمر« يريدون إنفاق أموال كثيرة في يناير 
املقبل لتدعيم الفريق.
ويسعى النادي اإلجنليزي للتعاقد مع جوهرة دورمتوند ريوس ومهاجم باريس كافاني، من اجل 
التفوق على منافسيه في إجنلترا الذين ينافسون على كال الالعبني أبرزهم أرسنال وتشلسي 
وليڤربول.

انتصارات ثمينة لتشلسي والسيتي وأرسنال في »البرميييرليغ«

.)42(
اتيان على  وفاز س���انت 
ارض مضيفه مونبلييه 0-2، 
ليرفع رصيده الى 29 نقطة 
بفارق 6 نقاط عن مرسيليا 
املتصدر وخم���س نقاط عن 

سان جرمان.
الف���وز الثاني على  وهذا 
التوال���ي للفري���ق االخضر 
بعد ثالثة تعادالت وس���جل 
له الغين���ي فلورنتان بوغبا 
الشقيق االكبر لالعب وسط 
يوڤنتوس االيطالي والدولي 
الفرنس���ي بول )22( وبول 
بايس )43(، علما بانه اكمل 
املباراة بعشرة العبني بعد طرد 
العاجي اسماعيل ديوماندي 

.)78(
واكمل ري���ن فورته بفوز 
التوال���ي على  رابع عل�����ى 
حساب مضيفه ن�يس اجلنوبي 

.1-2

بفخ التعادل على ارض مضيفه 
ليل 1-1 في املرحلة السادسة 
عشرة من الدوري الفرنسي، 
فتوقف���ت سلس���لته عند 6 

انتصارات متتالية.
وفش���ل س���ان جرم���ان، 
باالرتقاء ال���ى الصدارة بدال 
م���ن غرميه مرس���يليا الذي 
تع���ادل أيض���ا الثالثاء على 
أرض لوريان 1-1، فبقي الفارق 

بينهما نقطة واحدة.
على ملعب »بيار مورا«، 
افتتح فريق العاصمة التسجيل 
عبر االوروغوياني ادينيسون 

كافاني الذي )29(.
ومن خط���أ دفاعي كبير 
حلارسه االيطالي سالفاتوري 
س���يريغو اثر ضربة ركنية، 
فاجأ لي���ل ضيوف���ه بهدف 
التعادل برأسية من التشيكي 
دافيد روزينال صدها سيريغو 
في شباكه عن طريق اخلطأ 

النفس على ضيفه ساوثمبتون 
1-0 عل���ى ملعب »االمارات« 

في لندن.
التشيلي  الدولي   وسجل 
اليكسيس سانش���يز هدف 
املباراة الوحيد اثر متريرة من 
الويلزي ارون رامسي فتابعها 
من مسافة قريبة داخل املرمى 

اخلالي في الدقيقة 89.
ورفع ارسنال رصيده الى 
23 نقط���ة وارتقى الى املركز 
الس���ادس مقاب���ل 26 نقطة 

لساوثمبتون الثالث.
ايفرتون  وتعادل أيض���ا 
مع هال سيتي بهدف للدولي 
البلجيك���ي روميلو لوكاكو 
)34( مقابل هدف للنيجيري 

سوني الوكو )59(.

فرنسا

سقط باريس سان جرمان 
حامل اللقب في آخر موسمني 

بالتسجيل عبر كونور ويكهام 
في الدقيقة 19 بيد ان فرحته 
لم تدم سوى دقيقتني حيث 
أدرك االرجنتيني سيرخيو 

اغويرو التعادل)21(.
 وتاب���ع اغوي���رو تألقه 
الثاني عندما  الهدف  وصنع 
هيأ الكرة الى املونتينيغري 
يوفيتيت���ش داخ���ل املنطقة 

فسددها بيسراه)39(.
وعزز االرجنتيني اآلخر 
بابل���و زاباليتا تقدم  املدافع 
الثالث)55(،  سيتي بالهدف 
قبل ان يختم جن���م املباراة 
اغوي���رو املهرج���ان بالهدف 
الش���خصي الثان���ي والرابع 
في الدقيقة 71 ومن مس���افة 
قريبة اثر متريرة من جيمس 
ميلنر، ليعزز »الكون« موقعه 
في ص���دارة الهدافني برصيد 

14 هدفا.
وحقق ارسنال فوزا بشق 

اس���تعاد تشلسي توازنه 
اللندني  الديرب���ي  وحس���م 
لصاحله عندم���ا تغلب على 
ج���اره توتنه���ام 3-0 على 
ملعب »ستامفورد بريدج« في 
ختام املرحلة الرابعة عشرة 
من الدوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وواصل مان سيتي حامل 
اللقب مطاردة رجال املدرب 
جوزيه موريني���و بفوزهم 
الثمني والكبير على مضيفهم 

سندرالند 1-4.
وكان »البلوز« قد س���قط 
في فخ التعادل السلبي امام 
مضيفه سندرالند في املرحلة 
املاضية، فاس���تغل السيتي 
الفرصة وقلص الفارق بينهما 
الى 6 نقاط بفوزه الثمني على 
مضيفه ساوثمبتون صاحب 
الوصافة قبل املرحلة الثالثة 

عشرة 0-3.
ورفع تشلس���ي رصيده 
الى 36 نقطة مقابل 30 نقطة 
لرجال املدرب التشيلي مانويل 

بلليغريني.
املباراة االولى، حسم  في 
»البلوز« نتيجة املباراة مبكرا 
بتسجيله هدفني في 3 دقائق 
البلجيكي  الدولي  االول عبر 
إدين هازارد بعد لعبة مشتركة 
مع العاج���ي ديدييه دروغبا 
فهيأه���ا ل���ه داخ���ل املنطقة 
ليسددها بيسراه)19(، والثاني 
عبر دروغبا عندما تلقى كرة 
من البرازيلي اوسكار )22(.

وت���رك دروغب���ا، ال���ذي 
اس���تفاد من غياب االسباني 
دييغو كوستا املوقوف ليلعب 
اساسيا، مكانه للفرنسي لويك 
رميي الذي عزز تقدم الفريق 

بالهدف الثالث )73(. 
وفي الثانية، فك مان سيتي 
عقدته على ملعب »استاديوم 
اوف اليت« حيث لم يفز في 
على سندرالند في مبارياته 
االربع االخيرة عليه وخسر 

بنتيجة واحدة 1-0.
ويعود الفوز االخير للسيتي 
على ملعب سندرالند الى عام 

2008 وبثالثية نظيفة.
البادئ  وكان س���ندرالند 

)رويترز( حلظة تسجيل هازارد هدف االفتتاح لتشلسي 

»بي أس جي« 
يرفض االنفراد 
بصدارة الدوري 

الفرنسي

أغويرو ما له حل

إمبولي وأودينيزي يحققان املطلوب في كأس إيطاليا

إشبيلية يلحق بـ»امللكي« إلى ثمن النهائي.. و»البارسا« يقترب
مع ايبار، والباسيتي )درجة 
ثانية( مع ليڤانتي، وبيتيس 

)ثانية( مع امليريا.
وتقام مباريات االياب في 

17 اجلاري.

كأس إيطاليا

الدور  الى  اتاالنت���ا  تأهل 
ثمن النهائي من مسابقة كأس 
ايطاليا بف���وزه على ضيفه 
افيلينو م���ن الدرجة الثانية 

2-0 في الدور الرابع.
امبول���ي ضيفه  وفاج���أ 
جنوى، رابع ترتيب الدوري 
اس���قطه  عندم���ا  راهن���ا، 
بهدفني نظيفني حمال توقيع 
االوروغوياني دييغو الكسالت 
ليف���ان  واجلورج���ي   )5(

مشيدليدزي )73(.
وعان���ى اوديني���زي قبل 
تخطيه ضيفه تشيزينا 2-4 
الوقت. وس���جل  بعد متديد 
للفائز البرازيلي الن لوريرو 
)20( والبرتغالي برونو )44( 
والبرازيلي الش���اب لوكاس 
ايفاجنيليستا )99( والفرنسي 
سيريل تيرو )114( وللخاسر 
البوسني ميالن ديوريتش )4( 

ودافيدي سوتشي )55(.

الفرنسي كيڤن  وس���جل 
غاميرو )35( والغو اسباس 
و62(  و60   59( خون���كال 
وجيرار دولوفيو )81( اهداف 
اشبيلية، وخوان كوالنتيس 
غيريرو )22 من ركلة جزاء( 

هدف ساباديل.
كما خط���ا اتلتيكو مدريد 
بطل ال���دوري خطوة كبيرة 
نحو ثمن النهائي بفوزه الكبير 
على مضيفه هوسبيتاليت من 
الدرجة الثالثة وبثالثية نظيفة 
تناوب على تسجيلها الفرنسي 
 )65( غريزم���ان  انط���وان 
وغابي )81 م���ن ركلة جزاء( 
واالوروغوياني كريس���تيان 

رودريغيز )92(.
وم���ن املرج���ح ان يلتقي 
»امللكي« مع جاره »االتلتي« 
في ثمن النهائي، والفائز في 
ديربي العاصم���ة يلتقي مع 
الغرمي االزلي برش���لونة في 

ربع النهائي.
وفاز غرناطة على ضيفه 
قرطبة 1-0 بهدف حمل توقيع 
الكولومبي ج���ون كوردوبا 

.)25(
ويس���تكمل ذهاب دور ال� 
اليوم بلق���اءات خيتافي   16

الى ثمن  اللقب  مدريد حامل 
النهائي اثر فوزه على ضيفه 
الثانية  الدرجة  ساباديل من 

5-1 في اياب دور ال� 16.

)39(، قبل ان يضيف البرازيلي 
الش���اب رافينيا الرابع بكرة 

مرتدة من الدفاع )72(.
وحل���ق اش���بيلية بريال 

وضع برشلونة قدمه في 
ثمن نهائي كأس إسبانيا لكرة 
القدم بعد فوزه السهل على 
مضيفه هويسكا من الدرجة 
الثالث���ة 4-0 في ذهاب دور 

ال� 16.
وخاض الفريق الكتالوني 
اللق���اء م���ن دون جنمي���ه 
االرجنتيني ليونيل ميس���ي 
والبرازيل���ي نيم���ار فتألق 
الكرواتي ايڤ���ان راكيتيتش 
في وسط امللعب وسجل هدفا 
جميال من ركلة حرة افتتح بها 

التسجيل )12(.
وبعد ان اصاب راكيتيتش 
القائم )37(، لعب كرة حاسمة 
الذي  اينييستا  اندريس  الى 
اطل���ق صاروخية من خارج 
املنطقة سكنت املقص االمين 
ملرم���ى الفري���ق املتواض���ع 

.)16(
وعاد اينييستا الى املالعب 
الكالس���يكو  بعد اصابة في 
االخير م���ع ريال مدريد )1-
ابعدته لنحو ش���هر عن   )3

املالعب.
وحسم بيدرو رودريغيز 
الش���وط االول  االرق���ام في 
بتس���ديدة مييني���ة ارضية 

)أ.ف.پ( بيدرو عاد ليقنع مدربه وأنصار برشلونة 

»NBA« فيالدلفيا يحقق فوزه األول في
حقق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز فوزه االول بعد 17 خسارة متتالية منذ بداية 

املوسم احلالي في الدوري االميركي حملترفي كرة السلة وجاء على حساب 
مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز املتواضع 77-85.

وتفادى فيالدلفيا ان يصبح صاحب أسوأ بداية في الدوري واملسجلة 
باسم نيوجيرزي نتس في موسم 2009-2010، علما بان سيكسرز 

مني املوسم املاضي ب� 26 خسارة متتالية )63-19(.
على ملعب »تارغت س����نتر«، دخل روبرت كوفينغتون بديال 
وس����جل 17 نقطة للفائز واضاف الكاميرون����ي لوك مباه أموت 
املنتقل في أغسطس املاضي من مينيسوتا الى فيالدلفيا 12 نقطة 

و9 متابعات، فيما س����جل للخاسر تاديوس يونغ العب فيالدلفيا 
السابق 16 نقطة والعب االرتكاز السنغالي جورجي ديينغ 15 نقطة 

و16 متابعة. وتوقفت سلسلة من 8 انتصارات لسان انطونيو سبيرز 
على ارض بروكلني نتس الذي ه����زم حامل اللقب 95-93 بعد التمديد 

على ملعب »باركليز سنتر«.

وبرغم تسجيل العمالق تيم دنكان 14 نقطة و17 متابعة، اال ان حامل اللقب الذي 
فاز 9 مرات في مبارياته العشر السابقة، سدد بنسبة 35.6% و37.5% من خارج 
القوس. ولم يسجل اساسيو سبيرز سوى 55 نقطة فكان رصيد الفرنسي 
بوريس دياو مثال خاليا واكتفى مواطنه املوزع النجم طوني باركر بتسع 

نقاط وكاوهي ليونارد ب� 12 نقطة.
وفي أقوى املباريات اوقف هيوسنت روكتس سلسلة من 5 انتصارات 
متتالية لضيفه ممفيس غريزليز وهزمه 105-96 على ملعب »تويوتا 
س����نتر« أمام 18151 متفرجا، وبرغم غياب عمالقه دوايت هاورد منذ 
سبع مباريات، احلق روكتس اخلسارة الثالثة هذا املوسم مبمفيس، 
في ظل تألق جيمس هاردن )21 نقطة(، وجيسون تيري وتريفور اريزا 
)16 نقطة(، فيما اكتفى كل من االس����باني مارك غاسول وزاك راندولف 
بثمان����ي نقاط وأضاف املوزع مايك كونلي 15 نقطة للخاس����ر، وتراجع 
ممفيس الى املركز الثاني في ترتيب الدوري واملنطقة الغربية وراء غولدن 

ستايت ووريرز )2-15(.

هازارد: دروغبا »استثنائي«

سيلڤينيو يعاون مانشيني

تفاؤل »الرسام«

نابولي يتمسك برافا

أش���اد البلجيكي إيدين هازارد العب تشلسي بأداء 
فريقه أمام توتنهام ضمن منافس���ات بطولة الدوري 
اإلجنليزي املمتاز. وقال هازارد لوسائل اإلعالم »لقد كان 
أمر مهم الفوز، ألننا خسرنا نقطتني أمام سندرالند«.

وأضاف »نريد البقاء في القمة، فقدمنا مباراة جيدة 
جدا، اعتقد أننا لعبنا بش���كل رائع«. وتابع »صنعنا 
العديد من الفرص، وأحرزنا ثالثة أهداف رائعة، لدينا 

فارق ست نقاط، ونريد احلفاظ على ذلك«.
وأنهى حديثه عن زميله ديديه دروغبا »كل مباراة 
يلعب بشكل جيد جدا، لقد أحرز هدفا رائعا أمام مان 
يونايتد، وسجل أيضا في شباك توتنهام، من الرائع 

اللعب بجواره«.

انضم العب وس����ط برشلونة السابق سيلڤينيو إلى 
اجلهاز الفني لفريق إنتر ميالن اإليطالي بقيادة روبرتو 

مانشيني املدير الفني ل� »النيراتزوري«.
وذكرت صحيف����ة »أملوندو ديبورتيڤ����و« أن الالعب 
البرازيلي السابق كان قد لعب حتت قيادة مانشيني في 
مانشس����تر سيتي موسم 2010/2009، وحصل البرازيلي 
على عدة بطوالت مع برشلونة أبرزها دوري ابطال اوروبا 

عامي 2006 و2009.
بدوره، صرح قائد االنتر اندريه رانوكيا بان الفريق 

يسعى للوصول إلى دوري االبطال.
وقال: نحن نتطلع بقوة الى التواجد بدوري االبطال 
النسخة القادمة، ونحن نسعى لبلوغ هذا احللم اجلميل 
والف����وز ايضا بلقب الدوري األوروبي، فس����معة الفريق 

ستعود مع مانشيني ومعاونه سيلڤينيو.

أفاد اندريس إنييس����تا العب برش����لونة بأنه يشعر 
باإلثارة لعودته الناجحة مع ناديه أمام نادي هويس����كا، 
ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا. إنييستا صرح 
عقب انتهاء املباراة قائال: »اشعر بشعور جيد، ذلك أهم 
شيء عقب العودة من اإلصابة«. وأضاف »اإلصابات كما 
هي عليه دائما، عندما تأتي إليك، تتمنى أن تشفى منها في 
أسرع وقت ممكن«. وتابع »عندما حتاول إحراز األهداف عن 
طريق الركالت احلرة، حترز بالفعل هدفا وهذا ما حدث، 
لقد لعبنا جيدا خالل املباراة، وتلك املباريات دائما تشهد 
حلظات خطيرة، ولكن فعاليتنا منحتنا بعض الطمأنينة«. 
وأنهى حديثه قائال: »متطلبات برش����لونة دائما عالية، 

واجلميع عليه أن يؤدي بشكل جيد«.

كش���ف الصحافي اإليطالي الشهير ألفريدو بيدوال 
أن نادي نابولي اإليطالي يس���تعد لتوقيع عقد جديد 

مع رافا بينيتيز املدير الفني للفريق.
وأوضح بيدوال في تصريحات نقلتها »توتو ميركاتو« 
اإليطالية أن التجديد لبينيتيز سيعتمد على عدة أشياء 

مهمة أبرزها الضمانات الفنية التي سيطلبها رافا.
كما أن بينيتيز يريد ان يصبح الفريق جاهزا بنسبة 

100% حتى يتمكن من الفوز ببطولة على األقل.
وأش���ار الصحافي إلى أن النادي اجلنوبي قد وجد 
بدي���ل بينيتيز وهو املدير الفني لفريق س���امبدوريا 

سينيسا ميهايلوڤيتش.
كما اقترب نابولي من احلصول على توقيع مهاجم 

سامبدوريا مانولو غابياديني.
وافادت الصحيفة بأن أوريليو دي لورانتس رئيس 
النادي سيجتمع مع وكيل الالعب من أجل االتفاق على 

كل تفاصيل الصفقة احملتملة.

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

»ليكيب«: 
باريس يرفض 
الهدية

»سبورت«: 
مهرجان أهداف 

لـ »البارسا« 
املذهل

»ميرور«: 
السيتي والبلوز 
يستكمالن السباق 
نحو اللقب
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سباق اجلت سكي

عش����اق رياضة احملركات سواء في البر أو في البحر سيكونون على 
موعد مع اإلثارة والتش����ويق ظهر الي����وم اجلمعة مع حدث »ريد بل بر 
بحر« الذي س����يقام في لؤلؤة اخليران ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا. 
ه����ذه البطولة الفريدة من نوعها والتي تق����ام للمرة األولى في الكويت 
والشرق األوسط جتمع بني رياضة الدراجات النارية الرباعية ورياضة 

اجلت سكي.
س����تضم هذه البطولة فرقا مؤلفة من س����ائق دراجات نارية رباعية 
وسائق جت سكي. وستبدأ املنافسات من خالل سباق الدراجات النارية 
الرباعية حيث ستتم املنافسة على حلبة صممت خصوصا تضم تعرجات، 
مطبات ومنصات باإلضافة إلى منعطفات حادة. أما السائق الذي يقطع 
خط النهاية أوال فسيقوم بتس����ليم مفتاح اجلت سكي إلى زميله ليبدأ 

السباق على حلبة تقنية التصميم مؤلفة من عوامات. 
وسيتولى متس����ابق الكواد كروس القطري الشهير محمد أبوعيسى 
إدارة فئة الكواد أي الدراجات النارية الرباعية. ويشتهر أبوعيسى بكونه 
يس����ابق في ثالثة مجاالت: السباق عبر البالد، وسباق اندورو، وسباق 
كواد كروس. وعلى املس����توى الوطني، اعتلى محم����د منصة التتويج 
مرات عدة في س����باقي اندورو وكواد كروس. أما على املستوى الدولي، 
فش����ارك للمرة األولى في كأس العالم 2013 لسباقات الدراجات الرباعية 
عب����ر البالد »اف اي ام« حيث حل في املرتبة الثانية. وبعد ذلك، أصبح 
محم����د القطري الوحيد الذي ينهي رالي داكار الش����هير على منت دراجة 

رباعي����ة محتال املركز الرابع في الترتيب العام واألول في فئة الش����باب 
في مجاله. ويتحضر محمد اآلن للمش����اركة في رالي داكار الشهير الذي 

سيقام في شهر يناير 2015.
أما حلبة الدراجات النارية الرباعية فقد كانت من تصميم بطل الدراجات 
النارية اإلماراتي محمد البلوش����ي. وبدأ اسم البلوشي يلمع عام 2009 
حني فاز بلقب »موتوكروس العرب« للدراجات النارية، األمر الذي دفعه 
خطوة إضافية نحو حتقيق حلمه مبنافس����ة أق����وى الدراجني العامليني 
وحافظ عل����ى هذا اللقب في العام التالي وفي عام 2011، فاز البلوش����ي 
ببطول����ة البحرين وكأس تونس كما فاز ببطول����ة أم القيوين وبطولة 
الكويت وعام 2012، كان أول إماراتي يش����ارك في رالي داكار حيث صمد 

9 أيام في سباق التحمل األصعب.
أما مسار اجلت سكي فقد مت تصميمه من قبل حسني دشتي مسؤول 
الرياض����ات البحرية في النادي البحري الرياضي الكويتي وقد ضم هذا 

املسار التقني التصميم تعرجات عديدة ومنعطفات حادة. 
ينظم حدث ريد بل بر بحر من قبل نادي باسل سالم الصباح لرياضة 
السيارات والدراجات وهو يقام برعاية فورد الشرق األوسط، كوازاكي 
الكويت، رود اميرجنسي، مدينة صباح األحمد البحرية والهيئة العامة 

للشباب والرياضة في الكويت.
وسيفوز الفريق الذي يحقق املركز األول بجائزة قيمة عبارة عن جت 

سكي كوازاكي ألترا أل أكس.

يجمع بني رياضتي الكواد واجلت سكي و»األنباء« الراعي اإلعالمي احلصري للحدث

ريد بُل بر بحر ينطلق اليوم

محمد أبوعيسى
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احلساوي استقبل املطيري

أشاد رجل األعمال عبدالعزيز احلساوي بالعب نادي 
القادسية ومنتخبنا الوطني السابق والعب نادي النصر 
لكرة القدم نواف املطيري وما قدمه طوال مشواره الرياضي 
سواء مع االندية التي مثلها او املنتخب الوطني 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 احلساوي على الدعم الذي 
قدمه ووجه له الدعوة حلض����ور 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 ستاد محمد احلمد ضمن القسم األول 
من الدوري، وفي نهاية اللقاء قدم املطيري للحساوي درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.

عبدالعزيز احلساوي يتسلم درعا تذكارية من نواف املطيري

قرعة املرحلة األولى 
لكأس األمير تقام األحد

رانا يحتفظ برئاسة 
االحتاد الدولي للرماية

القرين يخسر أمام خلويا

يقيم احتاد الكرة قرعة املرحلة االولى من مسابقة كأس 
سمو أمير البالد للموسم الرياضي 2015/2014 بني االندية 
التالية: )الفحيحيل، الساحل، الشباب، الصليبخات( وفقا 
لترتيبهم في الدوري للموسم السابق. ومن املقرر اقامة 
القرعة في مقر االحتاد بالعديلية في ال� 5 من مساء يوم 
االحد 7 اجلاري. اجلدير بالذكر ان املراحل االولى من هذه 

املسابقة ستقام في 19 اجلاري والثانية في 26 اجلاري.

حافظ املكسيكي اوليغاريو فاسكيز رانا على منصبه 
رئيسا لالحتاد الدولي للرماية بعد حصوله على 165 صوتا 

في االنتخابات التي جرت في ميونيخ باملانيا. 
وقال رئيس احتاد الرماية م.دعيج العتيبي ان فاسكيز 
رانا تف����وق على نائبه رئيس االحتاد االس����يوي للعبة 
الشيخ سلمان احلمود الذي يخوض االنتخابات ألول مرة 
وحظي بدعم قوي من عدد كبير من دول العالم ومتكن من 
احلصول على 128 صوتا. وأوضح العتيبي ان احلمود حظي 
بعد تنافس قوي بدعم القارة االسيوية والدول العربية 
واالفريقية إضافة الى عدد من دول أوروبا مشيرا الى أن 64 
دولة صوتت للكويت وهو ما يعكس مدى تقدير واحترام 
دول العالم للرماي����ة الكويتية. وعلى صعيد متصل فاز 
رئيس احتاد الرماية م.دعيج العتيبي بعضوية االحتاد 
الدولي املجلس اإلداري في االنتخابات التي شهدت تنافسا 

كبيرا وتعد األقوى في تاريخ االحتاد.

خسر القرين من نظيره فريق خلويا القطري بنتيجة 
)21 - 27( ضمن منافسات املجموعة األولى للبطولة 

اآلسيوية ال� 17 لألندية أبطال الدوري لكرة اليد. 
ولعب فريق القرين خالل الش����وط االول بطريقة 
)3 - 3( وحاول الفريق تطبيق خطة الهجوم الضاغط 
وتس����جيل فارق باألهداف، إال أن متيز حارس فريق 
خلويا حال دون ذلك لينتهي هذا الشوط بتأخر القرين 

بنتيجة )9 - 12(. 
وقال مدرب فريق القرين خالد غلوم عقب املباراة 
ان النتيج����ة جاءت للفري����ق االفضل فريق خلويا ملا 
ميلكه من خبرة كبيرة ف����ي لعب مثل هذه املباريات 
والضغط إضافة الى عام����ل األرض واجلمهور كونه 
الفريق مستضيف البطولة. وأضاف غلوم ان حارس 
فريق خلويا ادى مباراة رائعة واستطاع صد الكثير 
من الهجمات مما دفع مبعنويات فريقه وتقدمي مباراة 
قوي����ة مما انعكس على عزمي����ة وهمة العبي القرين 

وتأثرهم في الهجمات الضائعة. 
وأوضح ان الفريق تأثر كثي����را اليوم في منطقة 
الهجوم وضياع الهجمات في منطقة الس����تة متر مما 
اثر على نفس����يات الالعبني خاصة بعد اتساع فارق 

األهداف الى أكثر من أربعة أهداف. 

مهرجان رياضي في نادي الساحل
ينطل����ق في ال����� 10 من صباح غد الس����بت املهرجان 
الرياضي السنوي الثامن الذي تنظمه إدارة مساجد محافظة 
األحمدي التابعة لوزارة األوقاف بعنوان »قائد اإلنسانية.. 
قدوتنا« ويقام حتت رعاية وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون االس����المية يعقوب الصانع وبحضور العديد 

من أعضاء مجلس االمة 
والشخصيات الرياضية 
واالعالمي����ة، وذلك في 
نادي الساحل الرياضي 

في منطقة أبوحليفة.
أوض����ح  ب����دوره، 
ف����ي  املراق����ب اإلداري 
إدارة مساجد محافظة 
األحمدي د.أحمد العتيبي 
ان هذا املهرجان يتضمن 
العديد م����ن الفعاليات 
الرياضية  واألنش����طة 
والثقافية حيث رصدت 
العديد  اللجنة املنظمة 

من اجلوائز القيمة للفائزين في مختلف املسابقات التي 
سيتم تنظيمها وسط مشاركة واسعة من الشباب واملواهب 
تفعيال ل����دور اإلدارة في إضفاء اجلوانب التش����جيعية 
والتحفيزية فضال عن جتس����يد عالقة النواحي الدينية 
باملجتمع ومكوناته خاصة فيما يتعلق باجلانبني الرياضي 
والثقافي، موجها شكره ملجلس إدارة نادي الساحل على 
التعاون التام وتسخير كافة اإلمكانات املتاحة الستضافة 

هذا املهرجان الذي يقام للعام الثامن على التوالي.

د.أحمد العتيبي

»أزرق الطائرة« إلى نصف نهائي البطولة العربية
تأهل منتخبنا لكرة 

الطائرة الى الدور 
نصف النهائي للبطولة 
العربية التاسعة عشرة 

للمنتخبات العربية 
للرجال والتي ستختتم 

اليوم بإقامة احتفالية 
بهذه املناسبة والتي 

سيسبقها املباراة النهائية 
لتحديد هوية البطل ومن 

املنتظر أن يكون احد 
اطراف النهائي منتخب 
مصر القوي واملرشح 

للقب الغالي.
ويأتي تأهل الكويت 

للمربع الذهبي للبطولة 
اثر فوزه الساحق والقوي 

على نظيره املنتخب 
البحريني بثالثة اشواط 
دون رد جاءت نتائجها: 
 .23/25 ،24/26 ،22/25
وأسفرت باقي مباريات 
الدور ربع النهائي التي 

جرت أمس األول عن فوز 
منتخب مصر بسهولة 

بثالثة اشواط دون رد جاءت 
كالتالي: )16/25، 16/25، 

.)22/25
وتغلب املنتخب اجلزائري 

على نظيره املنتخب 
السعودي بثالثة اشواط 

على منافسه املنتخب الليبي 
بثالثة أشواط دون رد جاءت 

كالتالي: )16/25، 14/25، 
.)23/25

وبنفس النتيجة فاز منتخب 
قطر على املنتخب العراقي 

اجلزائر.
بينما تلتقي منتخبات 

البحرين مع ليبيا، 
والسعودية مع العراق في 
مباراتي حتديد املراكز من 

اخلامس وحتى الثامن.

لشوط واحد جاءت كالتالي: 
 ،25/20 ،21/25 ،20/25(

.)26/28
وبهذه النتائج يلتقي في 

نصف نهائي البطولة األزرق 
مع مصر، كما يلعب قطر مع 

الزميل ناجي شربل مع احملامي وليد يونسحائط صد ثالثي من العبي األزرق

املقابل  املباراة. وفي  مجريات 
البرازيلي جانس����ينيز  يدرك 
داسيلفا أن الفوز على الكويت 
هو مبنزلة االنطالقة احلقيقية 
لالعبيه فكتيبة داسيلفا ال تقل 
شانا عن الضيوف بتواجد نخبة 
الفت����ة من الالعب����ني املهاريني 
بقيادة طارق الشمري وناصر 
الفرج وحم����د احلربي ومحمد 
البناي  الهدهود وعبدالرحمن 
وحمد الداود وسلطان صلبوخ 
ومشاري العازمي ومن املتوقع 
عودة طالل الفاضل بعد متاثله 

للشفاء.

الجهراء يريد المواصلة 

التي  املباراة األخيرة  وفي 
الفحيحيل  جتمع اجلهراء مع 
يسعى أبناء اجلهراء الى مواصلة 
االنتصارات والتي كان آخرها 
الفوز املثير على الصليبخات 
2-1 قب����ل ان يتلق����ى الفريق 
اخلسارة أمام العربي 1-2 في 
كاس ولي العهد التي خرج منها 
لكن الفريق ق����دم عرضا الفتا 
تألق فيه محمد دهش وس����عد 
الوليد وفيصل زايد وإبراهيم 
العتيبي وحمود ملفي وكارلوس 

فينيسيوس

ساهم في حتسن مركز املركز 
الفريق نسبيا ويعول العجمي 
على محترفيه وسام االدريسي 
وتراوري وناصر راكان ومحمد 
العازمي والواعدين علي واحمد 

عتيق.

األبيض لحصد النقاط 

اإلث����ارة والندية  وتب����دو 
حاضرة في اللقاء الذي يجمع 
الكويت بصاحب الضيافة كاظمة 
فاألبيض يدخل املباراة بحالة 
معنوية مرتفعة بعد الفوز املثير 
القادسية بهدف والتأهل  على 
لنهائي كاس ول����ي العهد كما 
البرتقالي قادما من  يخوضها 
فوز ثمني عل����ى خيطان 0-1 
ارتقى م����ن خالله إلى مزاحمة 
فرق الصدارة وب����دت بصمة 
ابراهيم تظهر  املدرب محم����د 
بوضوح على أداء الكويت بعد 
التوقف باالعتماد  العودة من 
على املهاجم السريع عبدالهادي 
البرازيلي  خميس ومن خلفه 
رافائيل باس����توس إضافة إلى 
تواجد فه����د العنزي وعبداهلل 
اليمنى  البريكي في اجلبه����ة 
وتواجد التونسي شادي الهمامي 
الذي يجيد تنويع اللعب بحسب 

العروض الالفتة بقيادة مدربه 
ماهر الشمري الذي يعول على 
مجموعة متجانسة من الشباب 
بقيادة مشعل ذياب ومحمود 
جمعة واحمد مطر وبدر املطيري 
ومحم����د البذال����ي إضافة الى 

احملترف محمد عبدالباسط.

األصفر للعبور 

وف����ي املواجهة التي جتمع 
القادسية بالساحل تبدو حظوظ 
أصحاب الضيافة األوفر القتناص 
نقاط املباراة للفوارق البدنية 
واملهارية بني العبي الفريقني كما 
يسعى األصفر الى جتاوز اآلثار 
السلبية خلروجه من كاس ولي 
العهد قبل ايام على يد غرميه 
الكويت بهدف دون رد، حيث 
يأمل املدرب انطونيو بوتشي 
الى سكة االنتصارات  العودة 
باالعتماد على خبرة العبيه بر 
املطوع وصالح الشيخ وعامر 
املعتوق فهد االنصاري والهداف 

السويسري دانييل.
وعلى اجلهة األخرى يأمل 
املدرب  ابوحليفة بقيادة  أبناء 
معضد العجمي حتقيق نتيجة 
ايجابية بعد الفوز املعنوي على 
النصر في اجلولة السابقة 1-2 

مبارك الخالدي

يشتد الصراع على صدارة 
دوري VIVA مع ختام اجلولة 
الي����وم والتي  العاش����رة منه 
تشهد 4 مباريات، حيث يلتقي 
املتصدر العرب����ي )22 نقطة( 
وبفارق األهداف عن القادسية 
مع الصليبخات )16 نقطة( على 
ستاد علي صباح السالم بنادي 
النصر، وفي نفس التوقيت وعلى 
ستاد محمد احلمد يستضيف 
القادسية الوصيف )22 نقطة( 
نظيره الساحل)8 نقاط(، وفي 
مواجهة ال تخل����و من اإلثارة 
الكويت )21  والندية يصطدم 
نقطة(، بكاظمة )18 نقطة(، على 
ستاد الصادقة والسالم، وفي 
لقاء أخير يستقبل اجلهراء )19 
نقطة(، فريق الفحيحيل متذيل 

الترتيب بنقطة واحدة.

األخضر يريد األول 

وف����ي اللقاء ال����ذي يجمع 
االخضر مع الصليبخات، يدخل 
العربي املباراة منتشيا بتأهله 
إلى نهائي كاس ولي العهد بفوزه 
على اجلهراء 2-1 ورغم جناح 
العرباوية في حتقيق الهدف من 

الساحلالعربي

الجهراءالكويت

القادسيةالصليبخات

الفحيحيلكاظمة

الساعة 4  -  الثالثة بلسالساعة 4  -  الثالثة الرياضية

الساعة 6:30 الساعة 6:30  -  الثالثة الرياضية

املباراة، اال ان األخضر بدا يعاني 
ف����ي مبارياته األخيرة من قلة 
التهديف، فالفريق ليست لديه 
مشكلة في الوصول الى مرمى 
اخلصوم لكن مشكلة التعامل 
الصحيح م����ع الفرص املتاحة 
ب����دأت تقلق امل����درب الصربي 
بوري����س بونياك. وفي املقابل 
يخ����وض الصليبخات املباراة 
قادما من خسارة أمام اجلهراء 
1-2 وال يزال الصليبخات يقدم 

مواجهة قوية بني الكويت وكاظمة.. وصعبة على العربي.. وسهلة على القادسية

VIVA صراع صدارة.. في دوري
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دورمتوند للنهوض.. وموناكو ملصاحلة جماهيره أمام تولوز

زيارة صعبة لـ»البيانكونيري« إلى فلورنسا

يخوض يوڤنتوس املتصدر وحامل اللقب 
في االعوام الثالث���ة االخيرة رحلة صعبة الى 
فلورنسا ملواجهة فيورنتينا الثامن اليوم في 
افتتاح املرحلة الرابعة عشرة من الدوري االيطالي 

لكرة القدم.
وغالبا ما تشهد مباريات الفريقني ندية كبيرة 
وهي لن تخرج عن هذا االطار الن كليهما يبحث 
عن الفوز ملواصلة الصحوة خاصة يوڤنتوس 
)34 نقطة( الذي يأمل في كسب النقاط الثالث 
حتى يضمن على االقل احتفاظه بفارق النقاط 
الثالث التي تفصله عن مطارده املباشر روما الذي 

سيستضيف ساسوولو العاشر غدا السبت.
كما ان رجال املدرب ماسيميليانو اليغري 
مينون النفس بتحقيق الف���وز اخلامس على 

التوالي لرفع معنوياتهم قبل مباراتهم القوية 
أمام ضيفهم اتلتيكو مدريد االسباني الثالثاء 
املقبل في اجلولة السادسة االخيرة من مسابقة 
دوري أبط���ال أوروبا، حي���ث يكفيهم التعادل 
ملرافقة الروخيبالنكوس وصيف بطل املوسم 

املاضي إلى الدور الثاني.
من جهته، يأم���ل فيورنتينا في مواصلة 
صحوته وحتقيق الفوز الثالث على التوالي 
بعد خس���ارتني متتاليتني وان كان ذلك على 

حساب فريق السيدة العجوز.
ويقدم »الفيوال« عروضا متميزة امام كبار 
»الكالش���يو« ويخرج بنتائج إيجابية، وهو 
يعول على عامل���ي االرض واجلمهور لوقف 
زحف يوڤنتوس واحلاق اخلس���ارة الثانية 

به هذا املوسم.

ألمانيا

تتركز االنظار على مباراة بوروسيا دورمتوند 
متذيل الترتيب وبط���ل 2011 و2012 مع ضيفه 
هوفنهامي الس���ابع في افتت���اح املرحلة الرابعة 

عشرة من »البوندسليغا«.
ويتوقع ان يجري املدرب يورغن كلوب عدة 
تغييرات في مباراة وصفها كمحطة مبكرة لقلب 

موسمه الرهيب مع الفريق االصفر.
ويعيش دورمتوند أسوأ بداية في تاريخه، إذ 
خسر 8 مرات في 13 مباراة آخرها امام اينتراخت 
فرانكفورت 2-0 االس���بوع املاضي، لينفرد في 

قاع الترتيب.

لك���ن كلوب رأى ان العبيه يجب ان يظهروا 
همتهم وهدد بإجراء بعض التغييرات: »مباراة 
اليوم مبكرة بالنسبة لنا، ويجب ان نظهر طينتنا، 
ونحاول في التمارين أن نكتش���ف القدرة اكثر 
على الصمود بهذا الوضع وسنختار التشكيلة 

على هذا االساس«.
وتابع كلوب الذي استبعد استقالته من تدريب 
دورمتوند: »لدينا فرصة كبيرة للخروج اقوى من 

هذه األزمة من دون ان نتعرض للشرذمة«.
ويتوق���ع ان يعود الى تش���كيلة دورمتوند 
اجلناح الپولندي ياكوب بالتسيكوفسكي وقائد 

الدفاع الدولي ماتس هوملس.
وحصل كلوب على ضمانة البقاء في منصبه 
حت���ى انتهاء عقده في 2018 م���ن قبل الرئيس 

التنفيذي في النادي هانز يواكيم فاتسكه.
وقاد كلوب )47 عاما( الذي يش���غل منصبه 
منذ 6 أعوام دورمتوند الى لقب البوندس���ليغا 
في 2011 و2012 ووصاف���ة 2013 و2014 ونهائي 
دوري أبطال أوروبا 2013، ويعتبر من أصحاب 

الشخصيات الصلبة في عالم التدريب.

فرنسا

وتفتتح املرحلة املرحلة السابعة عشرة من 
الدوري الفرنسي بلقاء تولوز احلادي عشر مع 
موناكو الثامن، حيث يسعى األخير لتعويض 
إخفاقه االخير في املسابقة بعد عدة انتصارات، 
وس���يكون مبقدوره حتقيق هدفه أمام صاحب 

األرض املتذبذب في هذا املوسم.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا )املرحلة 14(

10:45beIN Sports 3HDفيورنتينا � يوڤنتوس
املانيا )املرحلة 14(

10:30beIN Sports 4HDدورمتوند � هوفنهامي
فرنسا )املرحلة 17(

10:30beIN Sports 5HDتولوز � موناكو

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أدى أم����س فري����ق الكرة 
باألهلي بس����رية تامة مرانه 
األساس����ي بس����تاد القاهرة 
اس����تعدادا خلوض لقاء اياب 
نهائي كأس االحتاد األفريقي 
أمام سيوي سبورت العاجي 
املقرر له يوم غد بستاد القاهرة، 
فيما يتدرب فريق س����يوي 
سبورت على امللعب نفسه، 
وفي توقيت املباراة )الثامنة 

مساء بتوقيت الكويت(.
ووصلت فجر امس بعثة 
سيوي سبورت، ويأتي وصول 
البعثة بعد أن كان من املقرر 
أن تصل إلى القاهرة مس����اء 
الثالثاء املاضي، ولكن تأجل 
السفر، ومت تغيير موعده في 

اللحظات األخيرة.
وفرض اجلهاز الفني لالهلي 
بقيادة جاريدو السرية التامة 
على املران االساس����ي بعيدا 
عن عيون اإلعالم خش����ية أن 

يتم متابعته من قبل الفريق 
املنافس.

ويركز اجلهاز الفني على 
الهجم����ات الس����ريعة إلرباك 
املناف����س والضغط عليه من 
الدقيقة األولى من أجل إحراز 
هدف مبكر يبعد التوتر عن 
الالعبني، خش����ية أن يتأثروا 
بع����دم ه����ز ش����باك املنافس 
مبكرا، باإلضافة إلى التدريب 
على الضربات الثابتة، وأيضا 
العرضيات الت����ي يرغب في 

االس����تفادة منه����ا م����ن أجل 
هز شباك س����يوي سبورت، 
وضربات الترجيح في حالة 
اذا انتهت املباراة بنفس نتيجة 
لقاء الذه����اب، باإلضافة إلى 
تدريب املدافعني على كيفية 
التغطية خاصة في االختراقات، 
التي يقوم بها مهاجمو املنافس، 
وأيضا العرضيات التي تسبب 

ارتباكا لدفاع االهلي.
وعقب انتهاء املران، دخل 
الفريق معسكرا مغلقا بأحد 

الفن���ادق الكب���رى من أجل 
زيادة التركيز لدى الالعبني 
في ظ���ل ما متثل���ه املباراة 
من أهمي���ة قصوى حلصد 
أول لق���ب لألحمر في كأس 
االحت���اد األفريقي البطولة 
املستعصية على كل األندية 
املصرية، السيما أن األندية 
املصرية صاحبة الباع الكبير 
في البطوالت االفريقية ولكن 
تقف هذه البطولة عائقا أمام 

أحالم »الفراعنة«.

تدريب سري لـ »األهلي«

سورية تشارك في دورة األلعاب اإلقليمية

وصلت إلى القاه���رة بعثة األوملبياد اخلاص 
السوري املشاركة في دورة األلعاب االقليمية الثامنة 
ملنطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا والتي 

تستضيفها مصر حتى العاشر من هذا الشهر.
وتتألف البعثة الس���ورية من 56 شخصا بني 
العب ومدرب وإداري وتشارك في عشر ألعاب هي: 
السباحة - ألعاب القوى - الريشة - الدراجات 
- البوتشي - الفروسية - رفع األثقال - التزلج 

املدولب - تنس الطاولة - اجلمباز.
كما تشارك البعثة السورية في ثالثة مؤمترات 
عل���ى هامش الدورة من ضم���ن برامج األوملبياد 
اخلاص الدولي وهي: مؤمتر اعداد القادة - شباب 

ومدارس - مؤمتر األسر.
وتوزعت البعثة الس���ورية على أربعة فنادق 
في العاصمة املصرية القاهرة وذلك حسب توزيع 

األلعاب الذي أجرته اللجنة املنظمة للدورة. حيث 
قام رئيس الوفد السوري طالل برنية بزيارة تفقدية 
لالعبني في أماكن إقامتهم للتأكد من ضمان تأمني 
متطلباتهم السيما بعد التخبط التنظيمي والفني 

الذي ملسته جميع الوفود املشاركة.
وأشار برنية إلى أن األوملبياد اخلاص السوري 
كان حريصا على املشاركة في هذه الدورة إلتاحة 
الفرصة لالعبي األوملبياد اخلاص خلوض منافساتها 
السيما أن نشاطات األوملبياد اخلاص السوري لم 
تتوقف رغم الظروف التي متر بها البالد، والدليل 
على ذلك الدورة احمللية األولى التي أقيمت قبل أكثر 
من شهرين في دمشق والقت جناحا متميزا وكانت 
مبنزلة دورة إقليمية مصغ���رة والتي كان لدعم 
االحتاد الرياضي العام واجلهود التي بذلتها مؤسسة 

األوملبياد اخلاص دور كبير في جناحها.

بعثة الوفد السوري املشاركة في الدورة

ً الساملية ثالث الدوري مؤقتا

واستمر ضغط »السماوي« 
على مرمى »العنابي« وجنح 
العاجي جمعة سعيد مجددا في 
الدقيقة 28 من مترير كرة رائعة 
إلى املتألق فيصل العنزي الذي 
استغل ارتباك دفاعات النصر 
وسدد كرة جميلة سكنت في 
شباك صالح مهدي، ليساهم 
في إعطاء األفضلية الواضحة 
إلى العبي فريقه الذين شعروا 

بنشوة الفوز مبكرا.
الس����املية يواصل  وظل 
ضغطه عل����ى مرمى النصر 
ابتغاء زي����ادة محصلته من 
أهداف املباراة واخلروج بأكبر 
نتيجة ممكنة لتدعيم موقفه 
والدخول في دائرة املنافسة 
مع العربي والقادس����ية على 
صدارة الدوري، إال أن محاوالت 
أبناء »السماوي« لم تكن في 
حاسمة، فيما كانت محاوالت 
الرد من النصر خجولة وغير 
مكتملة وهو األمر الذي قلل 
من خطورتهم لينتهي الشوط 
األول بتقدم الساملية بهدفني 

نظيفني دون رد.
أما الشوط الثاني فقد جاء 
خاليا من األهداف حيث تراجع 
أقل  إلى  الفريقني  أداء العبي 
مما كان متوقعا له أن يحدث، 
إذ انحسر اللعب في منطقة 
وسط امللعب، وظل الفريقان 
يعتمدان على الهجمات املرتدة 
في محاوالتهم لبلوغ منطقة 
الفري����ق اآلخر بقصد  جزاء 

التسجيل.
النص����ر من جانب����ه بدا 
واضحا على العبيه عالمات 
االنهزام وغياب الروح القتالية 
بعد الهدفني اللذين دخال في 
مرماه وضياع بعض الفرص 
الس����انحة له وذلك أدى إلى 
تراجع أداء الالعبني إلى حد 
ع����دم متكنهم من اس����تغالل 

الفرص بشكل صحيح.
لينتهي بذلك الشوط الثاني 
بفوز مستحق لفريق الساملية 

على حساب النصر 0-2.

على مرم����ى »العنابي« الذي 
تعرض لعدد م����ن الهجمات 
اخلطرة وكان من أبرزها تلك 
الهجمة الت����ي قادها العاجي 
الدقيقة 19  جمعة سعيد في 
والذي مرر ك����رة رائعة إلى 
الذي  األردني عدي الصيفي 
قام بدوره في إيداعها بشباك 
صالح مهدي معلنا تقدم فريقه 

بهدف نظيف.

أحمد السالمي

صعد الساملية إلى املركز 
الثال����ث مؤقتا ف����ي انطالقة 
منافسات اجلولة العاشرة من 
بطولة دوري VIVA لكرة القدم 
بعد فوزه على مس����تضيفه 
النصر 2-0 بعد احراز عدي 
الصيفي )18( وفيصل العنزي 
)28( للهدفني، ليرفع رصيده 
إل����ى 22 نقطة  الف����وز  بهذا 
متساويا مع العربي والقادسية 

في النقاط.
ج����اء الش����وط األول في 
بدايته بضغط مكثف من قبل 
هجوم النصر الذين س����عوا 
إلى اقتناص فرصة فتح باب 
التسجيل عبر تكثيف هجماتهم 
على مرمى خالد الرش����يدي، 
وكانوا األقرب إلى التسجيل 
بعد أن أهدروا عددا من الفرص 
التي كانت سانحة لهم إال أنهم 
لم يس����تغلوا بشكل صحيح 
خاصة بعد اخلروج اخلاطئ 
حلارس املرمى خالد الرشيدي 
من داخل منطقة اجلزاء والذي 
كان متسرعا في اتخاذ قراراته 

حلماية عرينه.
ومع مرور أول ربع ساعة 
م����ن الش����وط األول متك����ن 
الس����املية من فرض نفوذه 
الفريق املستضيف له،  على 
وأحكم قبضته على مجريات 
الشوط وضيق اخلناق على 
مهاجميه وأغلق كل الثغرات 
النصر  التي سمحت لالعبي 
بالوص����ول إلى منطقة جزاء 
الساملية، وزادوا من ضغطهم 

الساملية ينجح في اقتناص الفوز من النصر )األزرق.كوم(

احمللية وقد اضطر اجلهاز الطبي 
للفريقني لالس����تعانة بسيارة 
اإلسعاف لنقله إلى املستشفى 
األمي����ري حي����ث أجري����ت له 
اإلسعافات الالزمة ومت حتويله 

عودة نواف زياد إلى البالد
حينها إلى مستش����فى الرازي 
وأج����رى له عملي����ة جراحية 
لغرس سيخ من احلديد داخل 

ساقه املكسورة.

أحمد السالمي

ع����اد إل����ى الب����الد الع����ب 
الفحيحيل نواف زياد بعد أن 
أنهى رحلة العالج التي قضاها 
في أملانيا وأجرى خاللها عددا 
من العمليات اجلراحية إلعادة 
ساقه إلى وضعها الطبيعي بعد 
أن تعرض لكسر مضاعف وذلك 
أثناء التحامه مع العب اجلهراء 
عبيد رافع في لقاء سابق خالل 
املوس����م املاضي. وكان رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن قد 
تكفل بتكالي����ف رحلة العالج 

لالعب نواف زياد.
اإلصابة الت����ي تعرض لها 
نواف زي����اد ه����ي األولى من 
راشد الكندري مع نواف زيادنوعها التي حتدث في املالعب 
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إدراج »زين - البحرين« في بورصة البحريناالقتصادية
أعلنت شركة االتصاالت املتنقلة )زين( أن شركة زين البحرين ش.م.ب وهي شركة تابعة 
ملجموعة زين مت إدراجها أمس في بورصة البحرين، حيث بلغ سعر الطرح 0.190 دينار 
بحريني.
هذا ومع العلم أن نسبة ملكية مجموعة زين في شركة زين البحرين قد انخفضت من 63% إلى 
54.8% نتيجة لطرح 15% من أسهم شركة زين البحرين في اكتتاب عام، وال يوجد أي تأثير على 
البيانات املالية ملجموعة زين.

»كويت 15« خسر 1.1% و»الوزني« 1.5% و»السعري« 3% خالل أسبوع

..إلى متى؟
جتميل ميزانيات الشركات 
التابعة لها هذه احملافظ من 

جهة أخرى.
٭ قد يتفاعل السوق بوتيرة 
أعلى من التي شهدها أمس 
على وقع خروج توصيات من 
مجلس األمة ملعاجلة أوضاع 
البورص���ة الكويتية، ومن 
أبرزها اإلسراع في تعديل 
قانون هيئة أس���واق املال، 
وتنفيذ املشاريع الرأسمالية 
لزيادة اإلنفاق وحتريك عجلة 

االقتصاد.

أما العوامل السلبية فهي 
تتمثل في اآلتي:

٭ استمرار ضعف الثقة في 
السوق الكويتي، خاصة أن 
أكثر  العام خسر  مؤش���ره 
م���ن 10% منذ بداي���ة العام، 
كما أن مكاس���ب املؤشرات 
الوزنية تتآكل بشكل الفت 

في الشهرين األخيرين.
املالية  ٭ تصريحات وزير 
أنس الصالح بأن احلكومة 
لن تضخ أي أموال بالبورصة 
حلماية قرارات استثمارية 
البعض ذا  خاطئة، قد يراه 
تأثير س���لبي في ظل حالة 
االنتظ���ار لتدخل احلكومة 
إلنق���اذ الوضع م���ن وجهة 

نظر هؤالء.
٭ مخاوف من اس���تمرار 
تراجع أس���عار النفط في 
السوق العاملي رغم التماسك 
في األيام القليلة املاضية، 
فمازال تراجع أسعار النفط 
الهاج���س األكبر  يش���كل 
ليس لسوق الكويت املالي 
فحسب، بل جلميع أسواق 

املنطقة.

٭ استمرار دخول احملفظة 
الوطني���ة عل���ى ع���دد من 
األسهم وضخ سيولة جديدة 
بتوجيهات حكومية وذلك 

إلحداث توازن بالسوق. 
٭ التحرك من قبل احملافظ 
والصناديق االس���تثمارية 
لبناء مراك���ز جديدة خالل 
الع���ام احلالي  املتبقي من 
من جلس���ات تداول بهدف 
االس���تفادة من التوزيعات 
السنوية من جهة، ومحاوالت 

من األسهم القيادية هو سبب 
زيادة متوسط السيولة.

األسبوع المقبل

وهن���اك عوام���ل ع���دة 
س���يكون لها تأثير متباين 
على مجمل أداء السوق خالل 
تعامالت األسبوع املقبل نظرا 
ألن منها ما يعتبره املراقبون 
ايجابيا وما يعتبرونه سلبيا 
العوامل اإليجابية فهي  أما 

كالتالي:

نقاط انخفاضا.
٭ العامل اإليجابي الوحيد 
الكويتية في  بالبورص���ة 
تعامالت األسبوع هو ارتفاع 
متوسط السيولة إلى 18.9 
مليون دينار ببلوغ اإلجمالي 
94.6 مليون دينار، مقارنة 
م���ع 15.8 ملي���ون دين���ار 
بإجمالي 79.3 مليون دينار 
في األسبوع املاضي، ويعد 
استهداف احملفظة الوطنية 
كما هو مرجح بالسوق لعدد 

شريف حمدي

الكويت  أنه���ى س���وق 
املالي���ة تعامالت  لألوراق 
األس���بوع على اس���تمرار 
تراجع مؤش���راته الوزنية 
والسعرية، على وقع التراجع 
احلاد للمؤشرات في جلسة 
افتتاح األسبوع وهي األولى 
بعد قرار »أوپيك« بتثبيت 
إنتاجها عند 30 مليون برميل 

يوميا.
وعقب هذا التراجع شهد 
السوق تذبذبا في األداء ما 
ب���ن ارتفاع وهب���وط إثر 
عمليات شراء انتقائية بهدف 
التي  االستفادة من األسهم 
باتت عند مستويات سعرية 
متثل فرصا يجب اقتناصها، 
وهو ما قابله عمليات بيع 
بهدف جني األرباح السريعة، 
ولكن احملصلة النهائية كانت 
تراجع املؤشرات على النحو 

التالي:
٭ خسر مؤش���ر كويت 15 
نحو 12 نقطة بنس���بة %1.1 
باس���تقراره عند مستوى 
1110 نقطة، ليظل في املنطقة 
اخلضراء مبكاسب 3.9% من 

بداية العام.
الوزني 7  ٭ خسر املؤشر 
نقاط بنسبة 1.5% ليستقر 
عند 456 نقطة، محتفظا بقدر 
قليل من مكاس���به السابقة 
منذ بداية العام وذلك بنسبة 

.%0.8
٭ تراجع املؤشر السعري 
إلى مستوى 6776 نقطة بعد 
كسر حواجز مئوية جديدة، 
التعامالت  ليسجل بنهاية 
خس���ائر ب� 3% محققا 210 

أي مستقبل ينظر اليه املستثمر ببورصة الكويت في ظل ضبابية الوضع الراهن؟

لألثرياء فقط.. 
طائرة فائقة 

السرعة
سي.ان.ان: كان القرن 

العشرون عصر السرعة، 
فهل يكون القرن احلالي 

عصر سرعة الصوت، 
وما بعد سرعة الصوت؟ 

سؤال جتيب عنه شركات 
بناء الطائرات، التي بدأت 

بناء طائرات حديثة، تطير 
بضعف سرعة الطائرات 

التجارية احلالية.
ستظهر الطائرات النفاثة 

فائقة السرعة للمرة األولى 
في سوق القطاع اخلاص 
وقطاع األعمال للطائرات. 

فشركة أيريون تبني 
طائرة تبلغ سرعتها 1200 
ميل في الساعة، وتكلفتها 
110 ماليني دوالر، ويتوقع 
عرضها في األسواق في 

العام 2020، وبواسطة 
هذه الطائرات، ميكن قطع 
املسافة من نيويورك إلى 

لوس أجنيليس في ساعتني 
ونصف الساعة فقط.

»االستثمارات«: احملفظة الوطنية ستلعب دوراً مهماً لضبط وضع السوق
التقرير االس����بوعي  ق����ال 
لشركة االس����تثمارات الوطنية 
ان مؤش����رات املع����دل اليومي 
لكمية األس����هم املتداولة وعدد 
الصفقات وقيمتها خالل تداوالت 
ارتفعت  األس����بوع املاضي قد 
بنسبة 22.5% و20.7% و%19.3 
على التوالي. ومن أصل ال� 193 
شركة مدرجة بالسوق مت تداول 
أسهم 166 شركة بنسبة %86.0 
من إجمالي الش����ركات املدرجة 
بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 
25 شركة بنس����بة 15.1% فيما 
انخفضت أسعار أسهم 116 شركة 
بنسبة 69.9% واستقرت أسعار 
أسهم 25 شركة بنسبة 15.1% من 

إجمالي أسهم الشركات املتداولة 
بالسوق ولم يتم التداول على 
أس����هم 27 شركة بنسبة %14.0 
من إجمالي أس����هم الش����ركات 
املدرجة بسوق الكويت لألوراق 
الرسمي، وباملقارنة مع  املالية 
االس����بوع قبل املاضي يالحظ 
املرتفعة  تراجع عدد الشركات 
مبق����دار 39 ش����ركة ومنو عدد 
الشركات املنخفضة مبقدار 56 
شركة وانخفاض عدد الشركات 
الثابتة مبقدار 10 شركات، كما ان 
إجمالي عدد الشركات املتداولة 
ارتفع مبقدار 7 شركات، وثبات 
مجموع عدد الشركات املدرجة 
عند 193 ش����ركة. علما بأن عدد 

الشركات املوقوفة عن التداول 
4 شركات متثل نسبة 2.1% من 
إجمالي األسهم الشركات املدرجة 
بسوق الكويت لألوراق املالية 
الرسمي. وبنهاية تداول األسبوع 
القيمة السوقية  املاضي بلغت 
الرأس����مالية للشركات املدرجة 
في السوق الرسمي 30.52 مليار 
دينار بانخف����اض قدره 449.6 
مليون دينار وما نسبته %1.5 
مقارنة مع نهاية األسبوع قبل 
املاض����ي والبالغة 30.97 مليار 
ق����دره 121.7  دينار وانخفاض 
مليون دينار وما نسبته %0.4 
عن نهاي����ة 2013. وحول األداء 
العام للس����وق فق����ال التقرير 

ان الس����وق أنهى تعامالته هذا 
األسبوع على تراجع وذلك مقارنة 
مع أدائه خالل األسبوع املاضي 
إذ تكبدت املؤشرات )السعري 
� الوزني � NIC 50 � كويت 15( 
خس����ائر بنس����ب بلغت %3.0 
و1.5% و1.1% و1.0%. بينما ارتفع 
املعدل اليومي للكمية املتداولة 
وعدد الصفقات بنسب %22.5 
و20.7% على التوالي خالل نفس 
الفترة. كما ارتفع أيضا املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة بنسبة 
19.3% إذ بلغ املعدل 19.0 مليون 
دينار خالل األسبوع باملقارنة 
مع متوسط 15.9 مليون دينار 
لألسبوع املاضي.  وكان الستمرار 

تدهور أسعار النفط والذي وصل 
مس����تواه إلى 67.09 دوالرا في 
إجازة األسبوع املاضي تزامنا 
مع قرار أوپيك باالستمرار بنفس 
كمية االنتاج للنفط اخلام أثرا 
سلبيا على السوق بشكل عام 
حيث انخفض املؤشر السعري 
233.8 نقطة أي بنس����بة %3.3 
في بداية األس����بوع مقارنة مع 
إقفال األسبوع املاضي ليصل إلى 
أدنى مستوى له منذ بداية إبريل 
2013 ليصل إلى 6.752.9 نقطة.  
واجلدير بالذكر أن أقل مستوى 
وصل إليه النفط الكويتي خالل 
األس����بوع احلالي ه����و 65.67 
دوالرا ويبدو أن موجات البيع 

العشوائية قد طغت على جميع 
القطاعات. حيث ان عدد الشركات 
املنخفضة زاد خالل هذا األسبوع 
ليصل إلى 116 شركة والتي مت 
التداول عليها خالل نفس الفترة 
مبتوسط سعر 82 فلسا بينما 
هناك فقط 25 ش����ركة ارتفعت 
قيمة أسهمها ومت التداول عليها 
مبتوسط سعر حوالي 279 فلسا 
مما يشير إلى استمرار معاناة 
السوق. ومن املتوقع أن تلعب 
الوطني����ة دورا مهما  احملفظة 
لضب����ط الوضع ال����ذي مير به 
 السوق واحلفاظ عليه من املبالغة
أو  االرتف����اع  ف����ي  س����واء 

االنخفاض.

»املال«: دعوى هيئة االستثمار
ال أساس لها من الصحة

»البورصة«: ضرورة استكمال 
 »VIVA« إجراءات  إيداع أسهم

وعقود التداول املوحدة

»التقدم« توقع عقدًا مع »الصحة« 
بـ 72.1 مليون دينار

»اخلرافي الوطنية« تبرم صفقة متويل 
مع بنك الدوحة بـ 25 مليون دينار

النفط الكويتي
ينخفض لـ 66.01 دوالراً

قالت شركة املال لالستثمار )املال( إن الدعوى القضائية 
اجلديدة التي رفعتها هيئة االستثمار ضد الشركة بتاريخ 
26 نوفمبر املاضي غير مجدية وغير قائمة على أس����اس 
قانوني. وقالت الشركة في بيان نشر على البورصة إن 
الهيئة طالبت ف����ي الدعوى بندب خبير للمطالبة بقيمة 
حصتها في السندات الصادرة عن الشركة في عام 2007 
والتي تدعي فيها بأن حصتها بقيمة مليون دينار كويتي 
)نحو 3.42 مالين دوالر أميركي( وفوائدها مبقدار %8.875 
فوق س����عر اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي 
والفوائد القانونية واملصاريف وأتعاب احملاماة. وأوضحت 
الش����ركة أن دعوى الهيئة اجلديدة حدد لها جلس����ة 26 
مارس 2015 أمام احملكمة الكلية ت.م.ك حكومة. وأشارت 
إلى أن الدعوى القضائية املذكورة لن يكون لها أي تأثير 
على مركز الش����ركة املالي أو ربحيته����ا، حيث إن تاريخ 
استحقاق الس����ندات احلالي وكل فوائدها جلميع حملة 
السندات هو 18 نوفمبر 2016، كما أن سعر الفائدة احلالي 
ثابت وقدره 1%، وذلك كله طبقا لقرارات الهيئة املوحدة 
حلملة سندات الشركة الصادرة باجتماع حملة السندات 
بتاري����خ 30 نوفمبر 2014 وبنس����بة تصويت 89، %817 
من مالكي السندات احلاضرين واملفصح عنها سابقا في 
حينه. ولفتت إلى أن حصة الهيئة العامة لالستثمار هو 
900 ألف دينار فقط وفي الش����ريحة ذات الفوائد الثابتة 
وليست بفوائد متغيرة كما تدعي وتخضع لذات الشروط 

التي يخضع لها جميع حاملو السندات.

دعا س����وق الكويت لألوراق املالية مس����اهمي شركة 
االتصاالت الكويتية )VIVA( بضرورة استكمال كل اإلجراءات 
الالزمة من إيداع األسهم، وإنهاء إجراءات عقود التداول 
املوحدة لدى شركات الوساطة املالية وذلك قبل إدراج أسهم 

الشركة بالسوق، وذلك لضمان تسهيل عملية البيع.

أعلنت شركة التقدم التكنولوجي أنها قد قامت بتوقيع 
عقد تصميم وإنش���اء وجتهيز طبي وتأثيث وصيانة 
تشغيلية ملشروع توسعة مستشفى الفروانية - وزارة 
الصحة - بن شركتنا واملقاول الرئيسي/ شركة سيد 

حميد بهبهاني وأوالده )ذ.م.م.(.
وقالت الشركة في بيان نشر لها على موقع البورصة 

ان قيمة العقد تبلغ 72.12 مليون دينار.

أبرم بنك الدوح���ة بنجاح صفقة في مجال متويل 
املش���اريع بقيمة 25 مليون دينار مع شركة اخلرافي 

الوطنية. 
ومبناسبة إبرام االتفاقية، حتدث الدكتور ر.سيتارامان، 
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائال: »يسعدنا أن تتاح 
لنا الفرصة لتمويل خطط النمو املس���تقبلية لشركة 
اخلرافي الوطنية. ويح���رص بنك الدوحة دائما على 
تقدمي الدعم الالزم لش���ريحة أكبر من عمالء األعمال 
في الكويت. لذا، نرى أن هناك إمكانية كبيرة لتوطيد 
عالقتنا مع ش���ركة اخلرافي الوطنية من خالل البيع 
الضمني ملنتجاتنا املالية ودعم متطلباتهم املالية طويلة 

األجل«.

كونا: انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداوالت 
أمس االول 83 سنتا ليستقر عند مستوى 66.01 دوالرا 
مقارنة ب� 66.84 دوالرا للبرميل وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية أمس. 
وسادت تعامالت متقلبة أسواق النفط العاملية أمس 
األول، فبينما تراجعت أسعار العقود اآلجلة لنفط خام 
برنت إلى ما دون 70 دوالرا للبرميل ارتفعت عقود اخلام 
األميركي إلى أكثر من 67 دوالرا بعد أن أظهرت بيانات 

هبوط مخزونات اخلام في الواليات املتحدة. 

متوسط السيولة 
ارتفع إلى نحو

19 مليون دينار 
بدعم احملفظة 

الوطنية

الكويت تصدر ملصر 3 ماليني 
برميل نفط شهرياً بتسهيالت

رويترز: قالت وزارة البترول والثروة املعدنية املصرية 
في بيان أمس إن الكوي����ت تصدر ملصر 3 مالين برميل 
خام شهريا، باإلضافة إلى 1.2 مليون طن سوالر سنويا 
و120 ألف طن من وقود الطائرات سنويا »بتسهيالت في 
السداد«. وكان العضو املنتدب لقطاع التسويق العاملي في 
مؤسسة البترول الكويتية ناصر املضف قال الشهر املاضي 
إن بالده تعتزم زيادة صادراتها من النفط اخلام ملصر إلى 

ما بن 90 و100 ألف برميل يوميا من 65 ألفا حاليا. 
وصدر بيان أمس بعد مباحثات أجراها وزير البترول 
والثروة املعدنية املصري شريف إسماعيل مع كل من وزير 
الطاقة واملناجم اجلزائري يوسف يوسفي ووزير النفط 
الكويتي د. علي العمير. وقالت وزارة البترول والثروة 
املعدنية املصرية إن مصر ستس����تورد ست شحنات من 
الغاز املس����ال اجلزائري خالل ع����ام 2015. وقال البيان 
»مت االتفاق على توريد س����ت ش����حنات من الغاز املسال 
اجلزائري خالل الفترة من ابريل وحتى س����بتمبر 2015 

مبعدل شحنة شهريا«.
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مراد: مشاريع 
مليارية تلبي 

احتياجات 
املغتربني املصريني 

واملستثمرين 
الكويتيني في متلك 

عقار مميز

أسعد السعد بقائمة أقوى 50 شخصية 
مؤثرة بالتكرير والبتروكيماويات

انضم الرئيس التنفيذي لشركة صناعة 
الكيماويات البترولية أسعد أحمد 

السعد إلى قائمة »أقوى 50 شخصية 
مؤثرة في مجال التكرير وصناعة 
البتروكيماويات بالشرق األوسط« 

والتي تصدرها سنويا مجلة التكرير 
والبتروكيماويات األجنبية.

وقالت املجلة في تقريرها الصادر في 
أول ديسمبر اجلاري إنه مت إدراج 

السعد في املرتبة 19 بتلك القائمة نظرا 
جلهوده خالل العام املاضي منذ توليه 

منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ويشير التقرير إلى أن شركة صناعة 

الكيماويات البترولية ومنذ إنشائها من 
نصف قرن وهي تخطو خطوات ثابتة 
نحو النجاح باستغالل موارد الكويت 

الهيدروكربونية في حتقيق قيمة 
مضافة لالقتصاد الكويتي، الفتا إلى أن 

الشركة باإلضافة إلى منتجاتها املختلفة 
في األسمدة واألولفينات والعطريات 
حققت جناحات من خالل مشاركاتها 
املتعددة حول العالم جعلها تكتسب 

سمعة طيبة من عمالئها.
ويضيف التقرير أن الشركة في مرحلة 

الدراسات األولية ملشروع األولفينات 
الثالث، وذلك ضمن مشروع التكامل مع 

املصفاة اجلديدة املزمع انشاؤها حيث 
سيستخدم املشروع العديد من أنواع 

القيم املختلفة مبا فيه االيثان والبروبان 
والنافثا، ومن املتوقع أن يصل إنتاج 

مشروع األولفينات الثالث نحو مليون 
طن من البولي ايثيلني سنويا و600 
ألف طن سنويا من البولي بروبيلني 
ومتوقع بدء اإلنتاج خالل عام 2017 

ليتم تصدير تلك املنتجات إلى كل من 
غالف اإلصدار اجلديد من مجلة التكرير والبتروكيماوياتآسيا والشرق األوسط وأوروبا.

فهد املخيزمي عرض تطور الصيرفة اإلسالمية وريادة البنك

وفد صيني رفيع املستوى يزور »بيتك«

»بيتك« استطاع ان يثبت 
عبر جناحاته املستمرة ان 
صناعة التمويل اإلسالمي 
تعتبر األجدى اقتصاديا 
واألكثر قدرة على االستدامة 
في املس���تقبل والتصدي 
للصدمات، مش���ددا على 
ان دور البنوك االسالمية 
العمل  ال يقتص���ر عل���ى 
املصرفي فحسب، بل يتعداه 

الى املس���اهمة في حتقيق 
التنمية الشاملة واالزدهار 

االقتصادي.
كما أبرز املخيزمي عددا 
م���ن آليات عم���ل البنوك 
اإلسالمية، مثل مرجعية 
هيئات الفت���وى والرقابة 
الشرعية، ووسائل التعاون 
الهيئات  والتواصل م���ع 
الرقابية، وكيفية تطبيق 
التعامل باملنتجات املصرفية 
وفقا للشريعة اإلسالمية، 
ال���ى اهم  م���ع التنوي���ه 
املنتجات التي انفرد »بيتك« 
بطرحها بالسوق، وشرائح 
عمالئه واخلدمات املقدمة، 
املالية  ومؤشرات »بيتك« 
ذات النمو املستقر، وكذلك 
التصنيف���ات االئتماني���ة 
االيجابي���ة املمنوحة من 
قب���ل وكاالت التصني���ف 
العاملي���ة، باالضاف���ة الى 
نبذة عن السوق املصرفي 
الكويتي والناجت اإلجمالي 
احملل���ي واهم املؤش���رات 

االقتصادية.
وأشار املخيزمي الى أن 
التحديات تعزز في »بيتك« 
سعيه الدؤوب للبحث عن 
االبتكار والتميز في طرح 
حلول متويلية ومصرفية 
وخدمات ومنتجات متوافقة 
مع املعايير العاملية للجودة 
وتلب���ي طلب���ات العمالء 
وتطلعاته���م، مبا يحافظ 
على الريادة على مستوى 

السوق احمللي والعاملي.

مستعرضا في ذلك االنتشار 
اجلغرافي وحجم اخلدمات 
واملنتج���ات ومجموع���ة 
الشركات التابعة التي تعمل 
في مجاالت اس���تراتيجية 
مهم���ة، باالضاف���ة الى ما 
يقدم���ه »بيتك« للصناعة 
م���ن الناحي���ة الفكري���ة 

والتشريعية والبحثية. 
الى ان  ولفت املخيزمي 

زار وف���د صيني رفيع 
التمويل  املس���توى بيت 
الكويت���ي )بيت���ك( حيث 
اطلع على جتربة الصيرفة 
اإلسالمية، وريادة »بيتك« 
ف���ي صناع���ة التموي���ل 
االس���المي، وتعرف على 
قص���ة جناح���ه ومنوذج 
عمله، الذي اصبح يحتذى 
في العديد من بلدان العالم، 
حي���ث أوض���ح مدير عام 
االستراتيجية والعالقات 
املؤسسية في »بيتك« فهد 
خالد املخيزمي ان الصناعة 
املصرفية االسالمية تشهد 
منوا مستمرا على مستوى 
العالم، ويتوقع ان يصل 
اجمالي موجودات التمويل 
االسالمي الى 2.1 تريليون 
دوالر في نهاية العام احلالي 
وان يصل اجمالي أصول 
القطاع املصرفي االسالمي 
1.6 تريلي���ون دوالر، م���ا 
يجعله���ا اح���د اخليارات 
املستقبلية املهمة للتطور 

االقتصادي العاملي.
وقال املخيزمي في عرض 
قدمه للوفد الصيني الذي 
ضم نائب الوزير للشؤون 
املالية في إقليم نينغشيا 
الصيني، يانغ شاو جون، 
ورؤساء بنوك ورجال أعمال 
كب���ار، ان »بيتك« يحظى 
بدور قيادى في الصيرفة 
االسالمية في العالم وأصبح 
منوذجا يتم تدريسه في 
العالم،  اكب���ر جامع���ات 

فهد املخيزمي يقدم هدية تذكارية ملسؤول الوفد الصيني

تستمر أنشطته حتى األحد مبشاركة كبرى شركات العقار املصرية

انطالق ملتقى األهرام لالستثمار العقاري
العاملية في مجال اإلعالن، 
كما ف���ازت وكالة األهرام 
لإلعالن بالعديد من اجلوائز 
عن أعماله���ا املتميزة في 
مجال احلمالت اإلعالنية 
التي تنفذها داخل مصر. 
وقد نالت ه���ذه اجلوائز 
م���ن اجلامع���ة األميركية 
بالقاهرة واجلمعية املصرية 

لإلعالن.
واشار مراد إلى أن إدارة 
املعارض واملؤمترات في 
وكالة األهرام لإلعالن تهدف 
إلى إعداد وتصميم وتنفيذ 
املعارض احمللية والدولية 
من خالل اخلبرات والكفاءات 
املتميزة كما حترص على 
دراسة األسواق اخلارجية 
دراسة جيدة قبل جتهيز 
هذه املع���ارض، ومن أهم 
التي  املعارض اخلارجية 
اإلدارة: ملتق���ى  نفذته���ا 
األهرام لالستثمار العقاري 
ف���ي الكوي���ت، ومعرض 
األهرام للمنتجات املصرية 
باملدينة املنورة، واألسبوع 
اخلليج���ي،   � املص���ري 
ومعرض األهرام للمنتجات 
املصرية بالدمام، ومعرض 
األهرام بالبرتغال، ومعرض 
األهرام في كوناكري. ومن 
املعارض الداخلية في مصر: 
معارض األهرام للكمبيوتر 
إندورز لألثاث  ومعارض 

والديكور.
من جانبه، قال مدير عام 
وكالة األهرام لإلعالن هشام 
لطفي: إن مؤسسة األهرام 
دائم���ا تق���وم باخلطوات 
السباقة للعمل على اظهار 
وتنش���يط حركة السوق 
العقاري املصري من خالل 
املعارض العقارية الداخلية 
واخلارجية الناجحة والتي 
تهدف ال���ى انعاش حركة 

البيع للشركات والتواصل 
مع اجلمهور، ولذلك قامت 
وكال���ة األه���رام لإلعالن 
بتنظيم ه���ذه اجلولة في 

الكويت.
من جهته، أكد مدير ادارة 
املعارض في وكالة األهرام 
لإلعالن تامر علي أن ملتقى 
االهرام لالستثمار العقاري 
والسياحي يقام هذا العام 
تلبية لرغبات واحتياجات 
اجلالية املصرية والعربية 
بالكويت ومبش���اركة من 
كبريات الشركات العقارية 
الت���ي تعك���س الصورة 
املشرقة واملشرفة للنهضة 
العمرانية في مصر ويقدم 
بانورام���ا متكاملة للبناء 
والعمران حيث االستثمار 
احلقيقي واآلمن، وهو من 
العقارية  أهم املع���ارض 
املتخصص���ة مل���ا يتمتع 
به من الثق���ة واملصداقية 
الس���وق من  لدى أطراف 
الشركات العارضة وجمهور 

الزائرين.
وأض���اف أن الس���وق 
العقاري���ة املصرية متتلك 
املقوم���ات التي تؤهلها ألن 
تكون قاط���رة للتنمية في 
القطاعات  مص���ر واكث���ر 
جذبا لالس���تثمارات، ومما 
يجعل االستثمار في مجال 
العقار م���ن اكثر القطاعات 
امانا ويجعل  االستثمارية 
العقار مخزنا للقيمة بعيدا 
عن آث���ار التضخ���م، ومن 
املتوقع ح���دوث طفرة في 
العق���ارات خالل األش���هر 
املقبل���ة، وكذلك ارتفاع في 
اس���عار العق���ارات لزيادة 
الطلب عليها، وبالتالي يكون 
الوقت احلال���ي هو الوقت 
املالئم المتالك العقار سواء 

للسكن او االستثمار.

واالسواق الدولية املصرية 
خالد شحاته وذلك لتعزيز 
الشفافية بالنسبة لألسعار 
املطروح���ة ف���ي املعرض 
وامتام الصفقات العقارية 
بسهولة ويسر حتت اشراف 
رقابي مصري يضمن جميع 
حقوق العمالء في الكويت 
ومصر ومنعا ألي عمليات 
تالعب محتملة، حيث حتظى 
جميع األسعار والصفقات 
العقارية في املعرض بنظام 

رقابي صارم.
وأش���ار م���راد إلى أن 
مجموعة املس���ار لتنظيم 
املع���ارض واملؤمت���رات 
التوس���ع في  تس���تهدف 
حزمة من األسواق االقليمية 
خالل العام 2015 مع تعزيز 
ش���راكاتها وحتالفاته���ا 
والعاملي���ة  االقليمي���ة 
بالشراكة مع وكالة األهرام 
لإلعالن التي تأسست عام 
1965 لتؤدي مهام متعددة 
وأنش���طة متكامل���ة على 
مختلف املستويات احمللية 
والعربية والعاملية، وحققت 
وكالة األهرام لإلعالن على 
م���دى 35 عاما العديد من 
اإلجنازات، وتطور حجم 
أعماله���ا بش���كل ملحوظ 
التطورات  م���ع مواكب���ة 

أعل���ن املدي���ر الع���ام 
ملجموعة املس���ار لتنظيم 
املع���ارض واملؤمت���رات 
الكويتية س���عود مراد أن 
»املس���ار« عقدت شراكة 
اس���تراتيجية م���ع وكالة 
األه���رام لإلع���الن أكب���ر 
وأعرق وكال���ة إعالن في 
الش���رق األوسط لتنظيم 
ملتقى األهرام لالستثمار 
العقاري في الكويت والذي 
انطلقت انشطته اخلميس 
وتستمر حتى يوم االحد 
املقبل مبش���اركة كبريات 
التي  الش���ركات املصرية 
تطرح مشاريع كبرى وتقدم 
عروضا خاصة تناس���ب 
جمي���ع الش���رائح وتلبي 
العمالء  جميع احتياجات 

في السوق املصري.
وأوضح مراد في بيان 
صحافي أن قيمة إجمالي 
املش���اريع املطروحة في 
ملتقى األهرام لالستثمار 
العق���اري ف���ي الكوي���ت 
ملياري���ة، فيم���ا تط���رح 
الش���ركات املش���اركة في 
امللتقى فرصا استثمارية 
وعقاري���ة عدة للمغتربني 
املقيم���ني في  املصري���ني 
الكويت وللمس���تثمرين 
الكويتيني الراغبني في متلك 
عقارات في السوق العقاري 
املصري الذي مازال يوفر 

فرصا واعدة.
وأضاف مراد أن ملتقى 
األهرام لالستثمار العقاري 
والسياحي يقام نحت رعاية 
رئيس جلن���ة االولويات 
عضو مجلس االمة النائب 
د.يوسف الزلزلة والسفارة 
املصرية في الكويت ومكتب 
التمثي���ل التج���اري، كما 
يحظى أيضا بإشراف رئيس 
الهيئ���ة العامة للمعارض 

سعود مراد

د.أحمد بن علي نائب رئيس أول اتصاالت املؤسسة في مجموعة اتصاالت يتلقى اجلائزة

التي  وتضمنت اجلوائز 
حصدتها املجموعة، جائزة 
صفقة االتصاالت للعام، وذلك 
تقديرا الستكمالها بنجاح، 
في شهر مايو من العام 2014 
اجلاري، صفقة االستحواذ 
عل����ى حص����ة فيفيندي في 
املغ����رب »ماروك  اتصاالت 
تيليكوم« والبالغة 53%. كما 
فازت مجموعة »اتصاالت« 
أيضا بجائزة املشغل األفريقي 
للهواتف املتحركة، وذلك بعد 
توسع عملياتها ودخولها إلى 
14 سوقا في القارة االفريقية، 
وكذل����ك ف����ازت »اتصاالت« 
اإلمارات بجائزة املشغل العام، 
جلهودها في قيادة عملياتها 
الرائدة في دول����ة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وتعليقا على فوز مجموعة 
»اتصاالت« بهذه اجلوائز قال 
أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي 
ل� ملجموعة »اتصاالت«: »إذا 
أردت أن أخلص العام 2014 
في كلمة واحدة فسوف أقول 
إنه عام اإلجنازات، لذلك فإنني 
أبارك  أود بهذه املناسبة أن 
ملوظفينا في كل األسواق التي 
نعمل به����ا على هذا اإلجناز 
الذي حققوه، والذي  املميز 

مايلز«، سيجمع األعضاء أمياال 
إضافية مقابل الدفع نقدا عند 
الشراء من تشكيلة البضائع 

املعروضة.
وس���يتم إطالق البرنامج 
مبدئيا في 10 بلدان، وبغض 
النظر عن تركيا فإنها تشمل 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وبلجي���كا وفرنس���ا وأملانيا 
وإيطاليا وهولندا وروس���يا 
وإس���بانيا واململكة املتحدة، 
مبنتج���ات صنع���ت وفق���ا 
الحتياج���ات هذه األس���واق 

املهمة.
املوق���ع  وع���الوة عل���ى 
اإللكتروني، سوف يتم توفير 
كتال���وج مطب���وع بأصناف 
منتجات »ش���وب آند مايلز« 
في جيب املقعد على رحالت 
التركية،  اخلطوط اجلوي���ة 
وأكشاك مخصصة للتسوق 
سوف يتم وضعها في أماكن 
مختلفة ف���ي املطار املركزي 
للناقلة مطار أتاتورك الدولي 

باسطنبول.
ومت تصمي���م تش���كيلة 
املنتج���ات املقدمة من خالل 
»ش���وب آن���د مايل���ز« وفقا 

تقديراً لريادتها في قطاع االتصاالت

»اتصاالت« حتصد 3 جوائز رئيسية 
»CommsMEA« من جوائز

»التركية« تطلق خيار »شوب آند مايلز« 
للمسافر الدائم

جاء نتيج����ة جلهودهم في 
حتويل قطاع االتصاالت في 
منطقة الشرق األوسط وآسيا 
وافريقيا إلى واحد من أكثر 
القطاعات حيوية ونش����اطا 
العالم. إنني فخور جدا  في 
بهذا اإلجن����از وبهذا اجلهد، 
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى 
جميع شركائنا وعمالئنا في 
كل األسواق التي نعمل بها، 
وإلى مجلس إدارة »اتصاالت« 
ومس����اهمينا الذين اسهموا 
في مس����يرة »اتص����االت« 
ومتكينها م����ن حتقيق هذه 

اإلجنازات«.
جت����در اإلش����ارة إلى أن 
جوائ����ز CommsMEA متنح 
لشركات االتصاالت واألفراد 
أثبت����وا ريادتهم في  الذين 
قطاع االتص����االت اإلقليمي 
التطور والنمو. كما  سريع 
تكرم اجلوائز أيضا الشركات 
التي قامت باالس����تثمار في 
قطاع تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلوم����ات، وعمل����ت في 
الوقت نفس����ه عل����ى تنفيذ 
اس����تراتيجيات متميزة في 
تطوي����ر وحتديث اخلدمات 
للمس����تخدمني  املقدم����ة 

النهائيني.

الحتياجات واهتمامات ركاب 
التركية.  اخلطوط اجلوي���ة 
وتض���م إح���دى مجموعات 
املنتجات أصناف���ا حصرية 
حتمل عالمة اخلطوط اجلوية 
التركي���ة والتي من ش���أنها 
البرنامج  الس���ماح ألعضاء 
بإظه���ار والئه���م للناقل���ة. 
وتضم »تي كيه كولكش���ن« 
تشكيلة واسعة من احلقائب، 
وأجه���زة كمبيوتر محمولة 
لأللع���اب، ومنتجات أخرى 
تعك���س الوجه���ات العديدة 
الناقلة.  إليه���ا  التي تطي���ر 
وتتضمن األصناف األخرى 
املفيدة أكوابا للشرب مبقابض، 
وسماعات، وأغطية هواتف 
متحرك���ة، وقمص���ان »تي 
ش���يرت«، وقبعات، ومناذج 
طائرات، وكلها حتمل شعار 

الناقلة »وسع عاملك«.
وعالوة على هذه التشكيلة 
آند  اخلاصة، يوفر »ش���وب 
مايل���ز« ما يزيد على 5 آالف 
منتجا ضمن 23 فئة رئيسية 
و93 فئ���ة فرعي���ة اختارتها 
خصوصا ش���ركة »س���نال 

مجازتشليك إنك«.
وتتضم���ن املجموع���ات 
الرئيس���ية دم���ى ولع���ب 
أطف���ال، وأجه���زة منزلية، 
وأجهزة كمبيوتر، وحقائب 
ومحافظ، وأجهزة كهربائية، 
وأجه���زة  وإلكتروني���ات، 
ومنس���وجات،  للمطب���خ، 
واكسس���وارات،  وهداي�����ا 
وألعابا وهوايات، وقرطاسية، 
والرعاية والصحة الشخصية، 
واكسس���وارات الس���يارات، 
وعط���ورا، ومس���تحضرات 
جتميل، وساعات ونظارات، 
وس���فرا وجت���ارب مميزة، 
ورياضة وأنشطة خارجية، 
ومظ���الت، وهوات���ف ثابتة 
ومتحركة، وحقائب، وبطبيعة 
احل���ال »تش���كيلة اخلطوط 

اجلوية التركية اخلاصة«.
آند  وبإط����الق »ش����وب 
مايلز«، تضي����ف اخلطوط 
اجلوية التركية قيمة وراحة 
مضافة لعمالئه����ا، كما يعد 
الناقلة  طريقة أخرى لتميز 
بها نفس����ها في مجال النقل 

اجلوي العاملي.

دبي: حص���دت مجموعة 
»اتصاالت«، شركة االتصاالت 
الش���رق  الرائدة في منطقة 
األوسط وآسيا وإفريقيا، ثالث 
جوائز مرموق���ة خالل حفل 
 CommsMEA توزي���ع جوائز
السنوية في دورتها التاسعة، 
والتي ج���رت فعالياتها في 
منتجع س���وفيتيل- النخلة 

في دبي.

استجابة للشعبية املتزايدة 
للتسوق عبر اإلنترنت، أطلقت 
شركة اخلطوط اجلوية التركية 
 Shop« »خيار »شوب آند مايلز
Miles &« كطريق���ة بديل���ة 
الس���تخدام األميال املتراكمة 
في برنام���ج مكافآت األميال 
الشائع للمس���افر الدائم من 
الناقل���ة. ويس���مح اخليار 
اجلديد لألعضاء بشراء أصناف 
منتجات سواء من خالل األميال 
أو الدفع نقدا أو كليهما معا.

وقامت اخلطوط اجلوية 
التركية بإنشاء موقع إلكتروني 
جدي���د للتس���وق، ويحظى 
األعض���اء اآلن بفرصة إنفاق 
أميالهم مقابل بضائع معروضة 
على املوقع كبديل لالستخدام 
التقليدي للسفر واملواصالت. 
وكحافز إضاف���ي عن طريق 
اس���تخدام موقع »شوب آند 

أحمد جلفار 

تيميل كوتيل متحدثا خالل احلدث

هشام لطفي

تيميل كوتيل وأعضاء اخلطوط اجلوية التركية خالل تقطيع كيكة االحتفال 
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

78
514

1349
3967

41
376

685
4729
849376

1267
758
6752

29168
475

856271
4713

374
5984

1 3
32817

756
127

65
1238
47
354

782

أفقياً:

عمودياً:

البحر
السباحة

مواسم
الصيف
املدينة
املائية
أمواج

الشاطئ
الغوص

اللؤلؤ

احملار
الصدف
الرمال

الذهبية
أجواء

اللطيفة
رياح

املوكب
سفن

الشراع

اين وجدت اقدم 
مدرسة في التاريخ؟

٭ عثر باحثون فرنسيون عام 
1894 على بقايا مدرسة قرب 
مدينة بابل يعتق��د انها اقدم 
مدرسة في التايخ وكانت البناية 
على شكل ساحة وحولها غرف 
التدريس، وقد عثر على ألواح 
من الطني في غرف التدريس 
كان الطالب يستعملونها للكتابة 
وبقي��ت على احداه��ا اجلملة 
التالية: »من يجيد الكتابة على 
اللوح ينير كالش��مس«،  هذا 
وكانت هذه املدرسة مفتوحة في 
عهد املشرع البابلي حمورابي 

سنة 1200ق.م.

من أول من رسم 
خارطة العالم؟

٭ اول م��ن رس��م خارط��ة 
العال��م ه��و االدريس��ي ابو 
عبداهلل محم��د )1100 - 1166( 
ولد الس��رة علوية وتعلم في 
قرطبة، وملا كبر ساح في اوروبا 
وآسيا الصغرى وحوض البحر 
املتوس��ط ثم استقر في بالط 
امللك روجر الثاني في بالرمو 
عاصمة صقلية وهناك صنع 
كرة فلكية من الفضة وخريطة 
للعالم على اسطوانة فضية وقد 
بعث روجر نفرا من الباحثني 
الى بقاع مختلفة من االراضي، 
وكان هؤالء يأتون مبا شاهدوه 
ويقدمونه لالدريسي فوضع 
كتابه )نزهة املشتاق في اختراق 
اآلفاق( وهو وصف لالراضي 
وما عليها وقد ساعده هذا على 
رسم خريطة العالم الذي كان 

معروفا حتى ذلك اليوم.

ما اقدم جامعة في 
العالم؟

٭ اول جامع��ة في العالم هي 
جامع��ة القرويني ف��ي مدينة 
فاس في املغرب والتي اوصى 
ببنائها محمد بن عبداهلل الفهري 
ابنتاه  القيرواني وق��د قامت 
بتنفيذ وصيته  فاطمة ومرمي 
وشيدتا عام 859م مسجدا على 
نية ان يكون مسجدا للصالة، 
ومدين��ة فقه وعل��م كان اول 
جامعة في العالم باملعنى العلمي 

لكلمة جامعة.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1- احمد زويل، 2- جلام - دفاتر، 
3- س���ارية - عس )معكوسة(، 
4- ميادين، 5- طرفة - الرحى، 
6- أين - ما، 7- نادي- أبي، 8- 
رماية، 9- ويالت - أر )معكوسة(، 

10- رعود - غزل.

عموديًا:
1- السرطان - فر، 2- حجا - رياء، 3- رام 
)معكوسة( - فند - و و، 4- دميمة - يريد، 
5- هي - مل، 6- ود - ا ا ا ا ا ا ا، 7- في 
)معكوسة( - دل - بيت، 8- ال - يرميه، 

9- تسنح - رز، 10- ورع - احلالل.

حل عينك .. عينك

1- عال���م عربي حصل على جائ���زة نوبل، 2- 
رس���ن - للكتابة، 3- حاملة العلم - سار ليال 
)معكوسة(، 4- ساحات، 5- شاعر جاهلي - حجر 
الطاح���ون، 6- لالس���تفهام - للنفي، 7- مكان 
ملمارس���ة الرياضة - والدي، 8- من الرياضات 
القدمية، 9- مصائب - للمس���احة )معكوسة(، 

10- قبل املطر - احد اغراض الشعر.

1- أح���د ابراج الفلك - هرب، 2- عقل - نفاق، 
3- طلب )معكوسة( - ابطل احلجج - متشابهان، 
4- قبيحة - يطلب، 5- ضمير منفصل- ضجر، 
6- حب - متش���ابهة، 7- للجر )معكوسة( - 
ارشد- دار، 8- للنفي - يقذفه، 9- تتاح الفرصة 

- من احلبوب، 10- تقي - عكس احلرام.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
حسني املهدي

حل كلمة السر:
املسيلة

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أحد شواطئ 
الكويت من 7 أحرف

لاعااةاصبا
سلاجلرموكم
فسروصيوغرو
نبشاداالما

ؤالءفحجالس
لحاةالةاام

ؤةايلانلرف
لرلبلليماي

لحرهـطشداحص
ابمذيامءمل
يلالفطليلا

سالاةئاةام

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 عندما تسير على الشاطئ 
مبحاذاة الصخور او كاسرات 
االمواج او دعامات اجلسور، 
سترى حيوانا بحريا قشريا 
يسمى »البرنقيل« والواقع ان 
هذا النتوء القشري الكبير الذي 
تراه هو نتاج ماليني السنني من 
جتمع اعداد هائلة من البرنقيل 

فوق بعضها البعض.
والبرنقيل كما اشرنا هو 
حي��وان ذو صدفة، بس��يط 
التركيب، عندم��ا يخرج من 
السباحة  بيوضة يس��تطيع 
بش��كل كامل، ولك��ن عندما 
يص��ل ال��ى س��ن البلوغ ال 
يعود ق��ادرا عل��ى احلركة، 
ومن ثم يقوم بلصق نفس��ه 
في جوانب السفن واالسماك 
الكبيرة باالضافة الى اجلدران 

البحرية والصخور.
»أي  الطريق��ة  وه��ذه 
االلتص��اق« تعتب��ر من اهم 
العوامل املزعجة لالنسان فعند 
التصاق البرنقيل بأعداد هائلة 
فوق جسم السفينة، يؤدي الى 
تخفيض س��رعتها الى نحو 

.%50
وفي ايام السفن الصغيرة 
كان البرنقي��ل يعتبر خطرا 
حقيقيا ف��كان يجعل القيادة 
صعبة باالضاف��ة الى تأخير 
وصول الس��فن في املواعيد 

احملددة.
الذين يسيرون  فالبحارة 
ف��ي البحر الكاريب��ي، عادة 
ما يتوقفون على الس��واحل 
ويقومون بتنظيف السفن من 

جتمعات البرنقيل الهائلة.
حتى سفننا القوية، اليوم 
تكلف مبالغ باهظة كل س��نة 
للتنظي��ف والصيانة  نتيجة 

وضياع الوقت.
هن��اك ان��واع كثيرة من 
البرنقي��ل منه��ا البرنقي��ل 
الصخري، الذي يعيش ملتصقا 
الى الصخور، وعندما يلتصق 
البرنقي��ل، تنم��و على كامل 
جسده صدفة، وهو ال يتحرك 
بتاتا، بل ان الشيء الوحيد الذي 
يتحرك هو ش��عيرات دقيقة 
جدا يحرك بها املاء الستجالب 

الطعام.

ما هو البرنقيل؟

رباب احمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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بقلم: عبدالهادي العجمي

إلى جنة اخللد 
يا »أحمد«

 اهلل سبحانه وتعالى 
جعل املوت محتوما 

على جميع العباد فال 
مفر ألحد وال أمان، كل 
من عليها فان، ساوى 

فيه بني الغني والفقير، 
الصغير والكبير وكل 

ذلك بتقديره جل جالله، 
فجعنا باألمس بخبر 

وفاة ابن العم »أحمد بن 
يوسف بن عبدالرحمن« 

ذي اخللق احلسن 
ونادر املثال في األدب 

والسماحة.. والذي 
كان رحمه اهلل سفيرا 
للزمالة احلقة واإلخوة 

الصادقة، وال غرابة 
في ذلك فوالده ووالدنا 

جميعاً العم يوسف 
عبدالرحمن الذي نذر 

قلمه وعلمه وجهده 
لإلسالم واملسلمني 

في كل بقعة من بقاع 
األرض منذ أكثر من 

٣٥ عاما وأكثر، وخير 
دليل ذلك اجلمع الغفير 

املهيب والذي شارك 
به الكويتيون من كل 

األطياف وأيضا اخوة 
لنا من جميع اجلنسيات 
يربطنا بهم دم العروبة 

والدين غصت بهم 
مقبرة الصليبيخات 

وسط هالة كبيرة من 
احلزن واأللم اللذين 

اعتصرا اجلميع لوداع 
»أحمد« الغالي عليهم 

وعلينا جميعا، »وأقسم 
باهلل العظيم أن حزني 

انقسم إلى نصفني 
النصف األول على 

فراق ابن العم واآلخر 
كيف أمتاسك أمام العم 
»أبومهند« عند تعزيته 

في مصابنا اجللل« وهلل 
احلمد واملنة وجدته 

واإلميان يغمره بالرضا 
ويفيض عليه من 

السكينة مما خفف من 
آالمه وآالمنا وسكن من 

جراحه وجراحنا. فقد 
تذرع بالصبر والثبات 

واحتفظ بتوازنه ورباطة 
جأشه، ترجم ذلك كله 
مبا يناسب احلال من 

الكلمات والعبارات 
التي تعكس استسالمه 
ألمر اهلل تعالى ورضاه 

بقضائه، فتراه يكثر 
من قول »احلمد هلل« 

و»ال حول وال قوة إال 
باهلل« وما شابه ذلك من 

األقوال التي تثقل بها 
املوازين وتذهب قلق 
األهل واحملبني.. كان 

موقف العم »يوسف« 
ونحن نودع أخينا 

وحبيبنا »أحمد« درسا 
من جامعة احلياة. 

عنوانه »املسلم من 
استسلم للقضاء 

والقدر، واملؤمن من 
تيقن بصبره الثواب 

على املصيبة والضرر« 
نعلم بأن النعم ال محالة 

زائلة وأن السرور بها 
إذا أقبلت مشوب باحلذر 
بفراقها إذا أدبرت، وأنها 

ال تفرح بإقبالها فرحا 
حتى تعقب بفراقها 

ترحا، فعلى قدر السرور 
يكون احلزن.

واملفروح به اليوم هو 
احملزون عليه غدا، 

ومن بلغ غاية ما يحب 
فليتوقع غاية ما يكره 
ومن علم أن كل نائبة 

إلى انقضاء حسن 
عزاؤه عند نزول البالء 

والصبر في النائبات 
صعب، لكن فوات 

الثواب أصعب.
عظم اهلل أجر والدنا 

يوسف بن محمد بن 
عبدالرحمن ال ضاعن 

العجمي في وفاة 
فقيدنا »أحمد«، ونعزي 
أنفسنا وجميع محبيه 
متضرعني هلل سبحانه 

وتعالى أن يتغمد
فقيدنا الغالي بواسع 

رحمته وأن يدخله 
فسيح جناته.

mw٥14@hotmail.com
د.محمد القزويني

زبن حمد البذال

تقوم وزارة الصحة عبر مشاريعها 
الضخمة بتطوير املستشفيات احلالية 

وإنشاء أخرى جديدة تتميز بحسن 
املنظر وضخامة املنشأة. ولست 
هنا في معرض احلديث عن هذا 

اجلانب فعال لكن بودي ان أتطرق 
الى ناحية لم يتناولها احد من قبل. 

فاملستشفيات اجلميلة ال تعدو كونها 
علبا اسمنتية مزخرفة تفتقر الى 
اجلانب احليوي الطبيعي الذي قد 

يساعد على سرعة الشفاء، فجولة في 
املستشفيات تالحظ من خاللها ان 

بعضها يحبس املرضى في غرف تبدو 
مملة وكئيبة رغم حسن جتهيزها 

وجمال ألوانها لكنها بعيدة كل البعد 
عن الطبيعة، خاصة لو كانت تطل 

على داخل املستشفى فال مجال لرؤية 
خضرة أو منظر طبيعي أو مظهر من 

احلياة االعتيادية وال أدري ما ضر 

املصمم أو املهندس أو حتى الوزارة 
لو جعل اجنحة املستشفيات املختلفة 

تطل او تفتح على حديقة صغيرة 
يرّوح بها املرضى عن انفسهم 
وحتسسهم باحلياة وتغير من 

روحيتهم التي فرضها عليهم املرض.
العالم اآلن كله يتجه للتخضير 

ولتغيير بيئة املريض كي يحس 
بالراحة النفسية لذا جند كثيرا من 

املستشفيات تنشأ في غابات او وسط 
أشجار وزرع لتضفي بهجة على 

املكان وتغير من طبيعة االقامة بتلك 
االماكن لتكون مشافي نفسية كما 

هي مشاٍف عضوية فلماذا ال يعمل 
في الكويت نفس الشيء خاصة ان 

الفضاء عندنا متسع؟ ترى هال يدرك 
اطباؤنا قبل مهندسينا اهمية تخضير 

بيئة املرضى كي يضمنوا ذلك في 
مقترحاتهم إلنشاء مستشفيات 

جديدة؟
إن مرضى السرطان مثال وكذلك 

األعصاب واألمراض الصدرية هم 
اكثر الناس حاجة الى ان يعيشوا في 
بيئة طبيعية متتاز باخلضرة وحتى 
بعض وسائل الترفيه او األلعاب او 

األجهزة الرياضية التي تخفف عنهم 
تلك االمراض الثقيلة. فليت املسؤولني 

عن املباني الهندسية يسارعون الى 
احلاق بعض احلدائق باالجنحة في 

املستشفيات كي يقضي فيها املرضى 
وقت راحتهم او ما بعد قيلولتهم.

إنني أوجه دعوة هنا ملن بيده القرار 
او املتبرعني من احملسنني كي يطالبوا 
بالسماح إلنشاء حدائق ولو صغيرة 
تلحق باملستشفيات كي ال تكون تلك 

املنشآت ثكنات عسكرية جميلة املبنى 
خالية الروح مبا يسرع في الشفاء 

ويهدئ من النفوس.

قبل فتره مت تناول قضية انضمام 
األردن واملغرب إلى مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية، ورمبا يعد 
هذا األمر مبنزلة مفاجأة للجميع لم 

يتوقعوها إال ان األردن في واقع األمر 
طلبت االنضمام إلى املجلس قبل الغزو 
العراقي على الكويت، ولكن طلبها اجل 

في تلك الفترة ألن املجلس لم ميض 
على إنشائه سوى سنوات عدة، اضافة 

الى أن ميثاق مجلس التعاون ينص 
على ان العضوية في املجلس تقتصر 

على دول اخلليج الست فقط مبعنى انه 
إذا أرادوا إدخال دولة جديدة فالبد من 
تغير املادة اخلامسة في امليثاق، وطالب 

أيضا اليمن باالنضمام إلى املجلس 
ومت إشراكه ليس كدولة عضو ولكن 

مشاركته في األمور الثقافية والرياضية 
كدورة اخلليج لكرة القدم وما يشابهها 

من انشطة، اليوم الوضع يختلف 
متاما، فالدول احلالية جاءت مطالبتها 
باالنضمام في ظل تغيرات سياسية 
واقليمية في املنطقة ونشوء الكثير 

من الصراعات بني بعض الدول وعملية 
التهديد اإليراني لدول مجلس التعاون 
ومحاولة فرض سيطرته ونفوذه على 

دول املنطقة، واتضح هذا جليا من 
خالل التهديدات والتصريحات املستفزة 

من قبل قيادات النظام اإليراني على 
مختلف مواقعهم واجتاهاتهم، والشك 

ان هذا كله ظهر بعد فشل ايران في 
إسقاط نظام مملكة البحرين الشقيقة 

وإكمال املخطط اإليراني على جميع 
دول املجلس، وهذا بالطبع جعلها 

تفقد توازنها وتظهر وجهها احلقيقي، 
خصوصا بعد جناح قادة دول مجلس 

التعاون بااللتفاف بعضهم حول البعض 
والظهور باملظهر الصلب واملتماسك 
امام النظام اإليراني، لذلك فإن فكرة 

انضمام األردن واملغرب ملجلس 
التعاون خصوصا في ظل األوضاع 

املعقدة واملتشابكة التي يعيشها حاليا 
العالم الشك انها تعد خطوة جيدة 

رغم معارضتها من قبل البعض بحجة 
أن هذه الدول ال متتلك موارد كدول 

اخلليج وانها بعيدة جغرافيا عنها وال 
تشابهها في بعض األمور.

أعتقد أن هذه احلجج او االعذار من 
املمكن جتاوزها من خالل التنسيق 
بني الدول اخلليجية التي ستجد كل 
الدعم اإلعالمي من األردن واملغرب، 
حيث سيتم الدفاع عنها على األقل 

في الوسائل اإلعالمية من خالل 
السفارات والصحافة والسياسة 

الداخلية واخلارجية لكل منهما، وكل 

هذا سيأتي بالفائدة على دول املجلس 
ويحد من األطماع اإليرانية والتقلبات 
السياسية في بعض األنظمة بني احلني 
واآلخر، وخاصة الدولة املجاورة التي 
كانت لنا معها جتارب مريرة ومازالت 

تراوغ كالثعلب لشدة تقارب نظامها 
مع النظام اإليراني، لذلك نتمنى إزالة 

جميع العقبات التي تواجه مثل هذا 
االنضمام سواء من ميثاق املجلس 

الذي يتطلب تغيير املادة اخلامسة منه 
لدخول دول جديدة ومحاولة القضاء 

على األصوات الشاذة التي حتاول إعاقة 
مثل هذا املشروع بسبب تعلقها وميلها 

للجانب اإليراني وخلطها للجانب الديني 
باجلانب السياسي.

األردن واملغرب أنظمتهما وراثية كدول 
اخلليج، وهذا يساعد على انضمامهما، 
وأمتنى ايضا في املستقبل بعد انتهاء 

األزمة في اليمن أن ينضم الى دول 
اخلليج كعضو وبشكل مباشر حتى 

يصبح مجلس التعاون اخلليجي على 
مستوى اقليم وبسياسة كونفيدرالية 
من خاللها نستطيع أن نحقق األمن 
واالستقرار لدول وشعوب املنطقة 

ونصبح كيانا قويا يخشاه اجلميع، وال 
تستطيع أي دولة تكن لنا الشر والعداء 

االقتراب منه.

اخلضرة والصحة

مجلس التعاون 
بني الواقع 
والطموح

باليراع

كنت أظن أن احلزن على حال »سوريتي« قد 
استنفد كل احلزن الذي في الكون. وكنت أظن أن 

املآقي جفت لكثرة ما فقدنا من أحبة. 
ولكن أبى املوت إال أن يضيف إلى حزني حزنا 

ويزيد آالمي أملا. ووجدت عيني فيضا من الدمع 
على زميل اصطفاه املوت شابا يافعا باسما. 

لو كنت أعلم يا »سميي« أحمد أن حوارنا الباسم 
عندما كنا متجاورين خالل حملة سحب الدم في 
»األنباء« سيكون آخر عهدي معك، لطلبت منهم 
أن يسحبوا مني املزيد. ولو كنت أعلم أن املرات 

القليلة التي التقينا فيها، هي كل ما سيبقى لي من 
ذكراك، لكنت تقربت إليك أكثر. 

لم أكن بحاجة ألكثر من حديث أو حديثني معك 
ألعرف معدنك ودماثة خلقك وتواضعك. فكيف 

إذا كانت جتربتي معك معطوفة على ثناء كل من 
احتكوا بك في العمل، وكل من خبروا صداقتك 

قبلي. سيرتك احلسنة كانت تسبق اسمك دائما. 
كما كانت ابتسامتك تسبقك كلما دخلت من ذلك 

الباب الى صالة التحرير. 
لكن هو ذا القدر، مازال ميتحن صبرنا ومقدرتنا 
على االستمرار رغم كل األسى. وعزاؤنا أن من 
»عاجل بشرى املؤمن، ثناء الناس عليه باخلير«. 

وال نقول إال ما يرضي ربنا و»وإنا على فراقك يا 
احمد حملزونون«.

أحمد أخي الصغير، رحيلك له مرارة صعبة جدا 
على قلبي، فقد اصطفاك اهلل إلى جواره وأنت في 

ريعان شبابك.
طيب القلب.. ضحوك الوجه.. دمث اخللق.

لم يكن باحلسبان أبدا يا أحمد أنني سأنعاك، 
وفي احلقيقة انني أنعى نفسي على فراقك 

الغالي.. فكلما مررت بجانب مكتبك تسبقني 
دموعي وأنا أعلم أنني لن أراك وأنك لن تعود إليه 

ثانية.
صدقا لقد انكسر قلبي عندما سمعت اخلبر، 

وعزائي الوحيد قول الرسول ژ »أنتم السابقون 
وانا ان شاء اهلل بكم الحقون«.

أيها الغالي أنت القصة التي لم تكتب، فقد كان 
رحيلك سريعا.

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره تلقيت ببالغ 
احلزن واألسى نبأ وفاة املرحوم بإذنه تعالى 
أحمد يوسف عبدالرحمن ـ ابن العم الفاضل 

أبي مهند ـ عظم اهلل أجره وأحسن عزاءه وغفر 
لولده وجبر مصابه وألهمه الصبر والسلوان.
وإنني أقول في هذا املصاب اجللل: أستاذنا 

الفاضل أبا مهند، إن فقد الولد مصيبة عظمى 
ال تتحملها إال نفس املؤمن الصابرة الراضية 

بقضاء اهلل تعالى وقدره، وقد عهدنا عنكم 
النفوس الصابرة الراضية بقضاء اهلل وقدره.

ونذكركم بقوله تعالى: )وبشر الصابرين. 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 

راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم املهتدون(، وقول نبينا ژ: »عجبا 

ألمر املؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك ألحد إال 
للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن 

أصابته ضراء صبر فكان خيرا له«.
كلنا سائرون على هذا الطريق، وليست هذه 
الدنيا بدار قرار، ولو أنها دامت ألحد لدامت 

حلبيبنا ونبينا محمد ژ.
إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وال نقول إال ما 
يرضي ربنا وإنا على فراقك يا أحمد حملزونون.
أستاذي املربي أبا مهند أسأل اهلل أن يكتب لكم 
األجر العظيم والثواب الكبير على صبركم على 

هذا املصاب اجللل، وأسأل اهلل بفضله ومنّه 
وكرمه أن يغفر لفقيدنا أحمد ويرحمه رحمة 

واسعة.. اللهم اغفر له.. اللهم اغفر له وارحمه.. 
وعافه واعف عنه.. وأكرم نزله.. ووسع مدخله.. 

واغسله باملاء والثلج والبرد.. ونقه من الذنوب 
واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض.. اللهم جازه 
باحلسنات إحسانا.. وبالسيئات عفوا وغفرانا.. 
اللهم أنزل على قبره الضياء والنور.. والفسحة 

والفرح والسرور.. اللهم أنزل عليه بردا 
وسالما..

اللهم انقله برحمتك من عتمة القبور.. إلى نور 
وسعة الدور والقصور ومن ضيق اللحود الى 
جناتك جنات اخللود..اللهم اجعل قبره روضة 

من رياض اجلنة.. اللهم بيض وجهه.. ومين 
كتابه.. ويسر حسابه.. وثبته على الصراط.. 

اللهم اجعل مروره على الصراط كالبرق 
اخلاطف..

اللهم أظله حتت ظل عرشك.. يوم ال ظل إال 
ظلك.. اللهم أسكنه في الفردوس األعلى من 

اجلنة مع نبينا وحبيبنا محمد ژ.. واسقه من 
أنهارها.. وأطعمه من ثمارها.. اللهم أخرجه من 

ذنوبه كيوم ولدته أمه..
اللهم أبدله دارا خيرا من داره.. وصحبا خيرا 

من صحبه..اللهم آمني..
هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 

مسمى فلتصبر ولتحتسب.. إنا هلل وإنا إليه 
راجعون.

أحمد شعبان

فريال

حسين العنزي

..وإنا على فراقك يا أحمد حملزونون

وداعاً أيها الراحل

إنَّا للَّ وَإنَّا إلَيْه رَاجعُونَ

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

ال جديد، املعارضة الكويتية 
املقاطعة لالنتخابات ال تزال تدور 

في فلك القضايا نفسها التي 
تطلقها كتصريحات سياسية 

مكررة دون ان توجد بديال او 
برنامجا إصالحيا حقيقيا لكل ما 

تطرحه من قضايا.
ال أحد هنا يشكك في نوايا 

املعارضة ولكن لألسف املعارضة 
نفسها تقدم مشروعها كظاهرة 
صوتية دون ان متتلك مشروعا 

إصالحيا حقيقيا، كل ما في االمر 
بصراحة »شوية مواقف.. وشوية 

تصريحات«، ولكن ال توجد لديها ـ 
على األقل فيما هو معلن ـ أجندة 
مشروع يحمل رؤيتها اإلصالحية 

لكل ما تدعي انها تنوي او تريد 
إصالحه.

املواقف وحدها والتصريحات ال 

تبني مشروعا إصالحيا، بل ال بد 
ان يكون هناك مشروع واضح 

مبالمح محددة واستراتيجية معلنة 
بل وأسماء مطروحة، اما وأن األمر 
مجرد تصريحات تدعو لإلصالح 

وتغريدات توضح املواقف املعروفة 
سلفا، فهنا املعارضة تقع في فخ 

التكرار، وهو باملناسبة فخ بدأ 
يكرهه الناس.

وللخروج من هذا املأزق على 
املعارضة ان تعلن وبشكل واضح 

وصريح عودتها الى العمل 
مبوجب القانون والدستور وأن 

تعلن بالتزامن مع ذلك مشروعها 
اإلصالحي عبر حزمة قوانني تريد 

تقدميها حال وصول أعضائها 
الى مجلس األمة عبر االنتخابات 

القادمة.
اما وأنها فقط تهاجم وتشكك 

وأحيانا تلمح فهذه معارضة 
صوتية، بل انها معارضة من 
اجل املعارضة وهذا ال يصب 
في صاحلهم وال صالح البلد، 

فاملعارضة احلقيقية يجب ان متتلك 
مشروعا إصالحيا واضحا ومحدد 

املالمح ومعلنا، اما املعارضة من 
اجل املعارضة او املعارضة وفق 
مبدأ االصطفاف السياسي فال 
نريدها وال نحتاجها، فنصف 

الشعب الكويتي »تويتري« -بهذا 
القياس- ومعارضون صوتيون ال 

اكثر.
>>>

توضيح الواضح: اخلروج 
مبشروع واضح عبر خوض 

االنتخابات القادمة وتقدميه
من خالل القنوت الدستورية هو 

احلل.

املعارضة 
وفخ التكرار
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عربية وعالمية

مؤمتر األزهر يدعو 
إلى لقاء حواري 
عاملي للتعاون 

على صناعة 
السالم وإشاعة 
العدل في إطار
احترام التعدد 

العقدي واملذهبي 
واالختالف 

العنصري

انتخاب محمد الناصر رئيساً لبرملان تونس اجلديد
تونس ـ أ.ف.پ: انتخب »مجلس نواب الشعب« التونسي أمس محمد الناصر )80 عاما( القيادي في 
حزب »نداء تونس« العلماني الفائز باالنتخابات التشريعية األخيرة، رئيسا للبرملان اجلديد الذي 
سيباشر العمل التشريعي والرقابة على احلكومة خالل السنوات اخلمس القادمة. وانبثق البرملان 
اجلديد الذي يضم 217 مقعدا، عن االنتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر املاضي، وكانت 
أول انتخابات تشريعية حرة في تاريخ البالد منذ استقاللها عن فرنسا سنة 1956. وكان من املفترض 
انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه )رجل وسيدة( في اجللسة االفتتاحية التي عقدها املجلس 
منذ يومني قبل أن يتم إرجاؤها الى امس لفسح املجال أمام تقدمي الترشحات إلى هذه املناصب.

أكد مع رئيس االستخبارات السعودية على ضرورة إظهار طبيعة اإلسالم السمحة

طالب يتظاهرون للمطالبة بإخراج مسلحي احلوثي من جامعة صنعاء

السيسي: والئي هلل والوطن وال يدخل أحد بيني وبني املصريني

»القاعدة« في اليمن ميهل واشنطن 3 أيام
لتنفيذ مطالبه مهدداً بإعدام رهينة أميركي

مواجهة اإلرهاب«ـ  إلى لقاء 
حواري عاملي للتعاون على 
صناعة الســــام وإشاعة 
العــــدل في إطــــار احترام 
العقدي واملذهبي  التعدد 
واالختــــاف العنصري، 
والعمل بجد وإخاص على 
إطفاء احلرائق املتعمدة بدال 

من إذكائها.
كما أكد املؤمتر على أن 
املسلمني واملسيحيني في 
الشرق هم إخوة، ينتمون 
معا إلى حضــــارة واحدة 
وأمة واحدة، عاشوا معا 
على مدى قــــرون عديدة، 
وهم عازمون على مواصلة 
العيش معا في دول وطنية 
سيدة حرة، حتقق املساواة 
املواطنــــني جميعا،  بــــني 

وحتترم احلريات.
ودعــــا املؤمتــــر الدول 
إلــــى تنظيــــم  العربيــــة 
تعاونهــــا وإلــــى تطوير 
آليات هــــذا التعاون، مبا 
يحقق االســــتقرار واألمن 

واالزدهار.
وأشار إلى أن هذه الدول 
لو أقامت سوقا اقتصادية 
وجتارة واحتادا جمركيا، 
ودفاعا مشتركا لتحققت 
مقومات التضامن والتكامل 
في إطار دائرة واحدة جتمع 
الــــدول الوطنية املتعددة 
في اســــتراتيجية موحدة 

حتميها وحتتمي بها.
وطالــــب املؤمتر بقوة 
العلماء واملراجع الدينية في 

أنا أبحث عن  في صنعاء.. 
أي مساعدة إلخراجي من هذا 
الوضع .. با شك فإن حياتي 

في خطر«.
وأضـــاف »أنـــا جالس 
هنا وأســـأل.. لو كان هناك 
أي شيء ميكن فعله رجاء 

افعلوه اآلن«.
واختطف سومر »33 عاما« 
من أحد شـــوارع العاصمة 
صنعاء من قبل مسلحني في 
سبتمبر من العام املاضي بعد 
أكثر مـــن عامني من إقامته 
فيها، وعمـــل مترجما للغة 
اإلجنليزية في األمانة العامة 
ملؤمتر احلوار الوطني ضمن 
الطاقم اإلعامي، وصحف 

العربي واإلسامي  العالم 
بأن يتحملوا مسؤولياتهم 
أمــــام اهلل والتاريــــخ في 
إطفاء كل احلرائق املذهبية 
والعرقية وخصوصا في 
البحرين والعراق واليمن 

وسورية.
وأكد مؤمتــــر األزهر، 
فــــي بيانــــه اخلتامي أن 
الفــــرق واجلماعــــات  كل 
و»امليليشيات«  املسلحة 
التي استعملت  الطائفية 
العنف واإلرهاب في وجه 
أبنــــاء األمــــة رافعة زورا 
وبهتانــــا رايــــات دينية، 
آثمة فكرا  هي جماعــــات 
وعاصية سلوكا، وليست 
من اإلسام الصحيح في 
شيء، إن ترويع اآلمنني، 
وقتل األبرياء، واالعتداء 
على األعــــراض واألموال، 
وانتهاك املقدسات الدينية، 
هي جرائم ضد اإلنسانية 
يدينها اإلســــام شــــكا 
وموضوعــــا، وكذلك فإن 
استهداف األوطان بالتقسيم 
والدول الوطنية بالتفتيت، 
يقدم للعالم صورة مشوهة 

كريهة عن اإلسام.
وشــــدد علــــى أن هذه 
اجلرائــــم ال تتعارض مع 
الدين فحســــب،  صحيح 
ولكنها تســــيء إلى الدين 
الســــام  الذي هــــو دين 
العدل  والوحدة، وديــــن 
واألخــــوة  واإلحســــان 

اإلنسانية.

مينية ناطقة باإلجنليزية.
الى ذلك، تظاهر العشرات 
من طـــاب جامعة صنعاء 
)حكوميـــة(، امـــس، فـــي 
العاصمة اليمنية، مطالبني 
اهلل«  »أنصـــار  جماعـــة 
)احلوثي( باخلـــروج من 

اجلامعة.
وانطلقت تظاهرة شارك 
فيها عشـــرات الطاب من 
أمـــام بوابة جامعة صنعاء 
وجابت عددا من الكليات قبل 
أن تستقر أمام مقر رئاسة 
اجلامعة، للمطالبة بخروج 
مســـلحي جماعة احلوثي 

منها.
ورفع املتظاهرون عددا 
مـــن الافتـــات أبرزها: »ال 
للميليشـــيات املســـلحة«، 
و»اجلامعة ليســـت صرحا 

للبنادق«.
وبحسب بيان صادر عن 
التظاهرة، طالب احملتجون 
بســـرعة إخراج مســـلحي 
جماعة احلوثي من اجلامعة 
واستبدالهم بحراسة مدنية 
عن طريق التعاقد مع شركات 

خاصة.
كما طالب البيان بإنهاء 
التواجد املسلح في اجلامعة 

واحلفاظ على مدنيتها.
وســـبق أن نظم هؤالء 
الطاب عدة مظاهرات خال 
األســـابيع املاضية طالبت 
بنفـــس املطالـــب، في ظل 
اســـتمرار انتشار مسلحي 

احلوثي باجلامعة.

العمــــل علــــى تصويــــب 
الســــائدة عن  الصــــورة 
اإلسام وإظهاره بطبيعته 
الســــمحة احلقيقية التي 
العنــــف والتطرف،  تنبذ 
التســــامح  وحتض على 
واالعتدال وقبول اآلخر، 
حيث شــــهد اللقاء تأكيدا 
على ضرورة تكاتف جهود 
الدول العربية واإلسامية 
لتحقيق هذا الهدف، وذلك 
من خال التنسيق والعمل 

املشترك.
الى ذلــــك، أدان مؤمتر 
األزهــــر ملواجهة اإلرهاب 
والتطــــرف، االعتــــداءات 
اإلرهابيــــة التي تقوم بها 
القــــوات الصهيونية في 
الفلســــطينية  األراضــــي 
احملتلة، وخاصة في القدس 
الشريف، والتي تستهدف 
اإلنسان الفلسطيني املسلم 
واملسيحي على حد سواء، 
كما تســــتهدف املســــاجد 
والكنائس وبخاصة املسجد 
األقصى الــــذي بارك اهلل 

حوله.
وناشد املشاركون في 
املؤمتــــر، املجتمع الدولي 
التدخل بفاعلية ومسؤولية 
لوضع حد لهذه االعتداءات 
اآلثمة وإحالة مرتكبيها إلى 
محكمتي العدل واجلنايات 

الدوليتني.
كما دعــــا املؤمتر ـ في 
بيانه اخلتامــــي بعنوان 
»بيــــان األزهر العاملي في 

بالطائرات«، في إشارة إلى 
تقارير حول مشاركة قوات 
أميركية خاصة مع اجليش 
اليمني فـــي حترير رهائن 
كانوا محتجزين لدى تنظيم 

القاعدة.
أوباما  البيـــان  وحـــذر 
واإلدارة األمريكية من مغبة 
قيامهم بارتكاب »حماقات 

أخرى«.
وظهر في الڤيديو املصور 
الصحافي األميركي احملتجز 
وهـــو يناشـــد بضـــرورة 
مســـاعدته إلخراجـــه من 

االحتجاز.
وقال سومر »لقد مر علي 
أكثر من عام من اختطافي 

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: قال 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي »إن من يسأل من 
هو عبدالفتاح السيســــي 
فإننــــي أقول له أنا والئي 
هلل والوطن وبلدنا مصر، 
وال أباع وال أشترى، وأرجو 
أن يكون هذا الكام واضح 
ومحدش يدخل بيني وبني 

املصريني«. 
وأضاف السيسي خال 
افتتاحه مشروعات للقوات 
املسلحة: مصر ستواجه كل 
التحديات واملخاطر طول 
ما والدها على قلب رجل 
واحد، ومحدش هيقدر أبدا 
على املصريني، فالشعب 
الذي قام بثورة في 25 يناير 
وكملها تاني واحترك في 
30 يونيو وممكن يتحرك 
مرة ثالثــــة، وال يتصور 
أبدا ان يفرض أحد أي من 
كان أمر ضد إرادة الشعب 
املصري، ومحدش يشككنا 
في بعضنا، والزم نحترم 
فكر كل واحد بشرط إن كل 
واحد يكون فكره لنفسه 
من غير مــــا يفرضه على 

اآلخر.
الرئيس املصري  واكد 
على ان الفساد لن ينتهى 
مبجرد إجراءات تقليدية 
أو بقوانني فقــــط، ولكن 
يجب أن يكون كل مسؤول 
مهتما ببلده، ولديه إرادة 
حقيقية في مكافحة الفساد، 
وال يسمح ألحد بالتجاوز، 
الفساد  مؤكدا أن مكافحة 
ليست مسؤولية القانون 
الرقابية فقط،  واألجهزة 
ولكــــن يجــــب ان تتوافر 

اإلرادة لدى اجلميع.
في غضون ذلك، استقبل 
الرئيس املصــــري األمير 
خالد بن بندر بن عبدالعزيز 
رئيــــس االســــتخبارات 

السعودية.
وصرح الســــفير عاء 
الرسمي  يوسف املتحدث 
اللقاء  الرئاسة بأن  باسم 
تناول سبل دعم وتعزيز 
العاقــــات املتميــــزة بني 
البلدين في جميع املجاالت، 
وكذا مت استعراض تطورات 
العديد من القضايا اإلقليمية 
ذات االهتمام املشترك، وفي 
مقدمتها األوضاع في العراق 

وسورية وليبيا واليمن.
وعلى صعيد مكافحة 
اتفقــــت رؤى  اإلرهــــاب، 
اجلانبــــني بشــــأن أهمية 

صنعـــاءـ  وكاالت: أمهل 
تنظيـــم القاعدة في اليمن، 
امس واشـــنطن ثاثة أيام 
لتنفيذ مطالبه، مهددا بإعدام 
الصحافـــي األمريكي »لوك 
سومر« احملتجز لديه منذ 

أكثر من عام.
القاعدة،  وقال تنظيـــم 
في بيان مصـــور قرأه أحد 
عناصر التنظيم )لم يعرف 
نفســـه( بثه على صفحته 
مبوقع »تويتر«، امس، »منهل 
واشنطن ثاثة أيام لتنفيذ 
مطالبنا التي يعلمونها جيدا، 
الرهينة األمريكي  وإال فإن 
سياقي مصيره احملتوم«.

وفيما لم يوضح التنظيم 
طبيعة تلك املطالب قال، في 
بيانـــه، إن »أميركا ترتكب 
العالم اإلسامي  جرائم في 
منذ عقود ابتداء من فلسطني 
بدعمها للمحتلني الصهاينة 
ودعمهـــا العســـكري فـــي 
عدوان ومرورا بجرائمها في 
أفغانسان والصومال والعراق 
وما تقوم به بقيادة أوباما 
من حملة صليبية واعتداءات 
وحشية ضد املسلمني تعتمد 

فيها على الطيران«.
إلـــى تنفيذ  كما اشـــار 
عمليـــات القوات األميركية 
اليمن كان  فـــي  »مداهمات 
آخرها عمليتهم الفاشلة في 
حضرموت، والتي استشهد 
فيها كوكبة من املجاهدين، 
كما نحسبهم واستمرارهم 
املجاهديـــن  بقصـــف 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس االستخبارات السعودية األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في القاهرة أول من أمس   )أ.ف.پ(

صورة من الڤيديو للصحافي االميركي الذي حتتجزه القاعدة في اليمن  )أ.ف.پ(

هيالري تختار مرشحها لنائب الرئيس
 ثم تتردد في خوض املعركة الرئاسية

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

اختارت هياري كلينتون جون بوديستا 
رئيس طاقم البيت األبيض األسبق في نهاية 
رئاســـة بيل كلينتون مرشحا ملنصب نائب 
الرئيس على البطاقة التي ســـتتصدرها هي 
نفسها مرشـــحة للرئاسة إال انها أعقبت ذلك 
بالتعبير عن ترددها في خوض املعركة الرئاسية 

من األصل لعدد من مقربيها.
وطبقا لتســـريبات من الدائـــرة احمليطة 
بهياري فإن انصارها املقربني اختلفوا فيما 
بينهم حول ضرورة اعان ترشحها قبل منتصف 
يناير املقبل ام االنتظـــار حتى نهاية فبراير 
وهو موعد يراه كثيرون متأخرا للغاية وغير 
مألوف في املعارك الرئاســـية األميركية. بيد 
ان وزيرة اخلارجية السابقة قررت االنتظار، 
فيما قال احـــد انصارها: »انها التزال مترددة 

حتى اآلن«.
وأضاف: »قلنـــا لها انها لـــو تأخرت عن 
منتصف يناير فإنها ستضعف فرصة احلزب 
في املعركة الرئاسية وهو امر سيجعلها محطا 
للوم اذا فشـــل احلزب في االحتفاظ بالبيت 
األبيض. كما أبلغناها باملعلومات التي لدينا ان 

مجموعة من احملافظني في احلزب اجلمهوري 
يعدون حلملة ضخمة من االعانات التلفزيونية 
في كل الواليات بهدف رسم صورة سلبية لها 
في أذهان الناخبـــني وأن عليها اال تفقد زمام 
املبادرة. غير انها متسكت بالرفض. انها تقول 
ان أحدا لن يدفعها الى اتخاذ قرار ال تشـــعر 

باالطمئنان الى ضرورة اتخاذه«.
وقال معلقون جمهوريون ان التسريبات 
تهدف الى بلبلة صفوف اجلمهوريني وإرغامهم 
علـــى تأجيل أي هجوم علـــى هياري. وكان 
السيناتور جيم ويب وزير البحرية األسبق 
وعضو مجلس الشيوخ السابق قد اعلن من 
قبل اعتزامه ترشيح نفسه للرئاسة عن احلزب 
الدميوقراطي مما يعني احتمال إجراء انتخابات 
لتصفية املرشحني قبل إجراء االنتخابات العامة. 
وفي املقابل فان جب بوش الذي يبدو حتى اآلن 
ابرز املرشحني اجلمهوريني احملتملني، اعرب 
بدوره عن تردده في خوض السباق الرئاسي. 
وقال بوش في حفل عام في نيويورك أول من 
امس انه »ليس بعيدا عن حلظة اتخاذ القرار« 
غير انه اضاف »للحقيقة فإنني ال اعرف حتى 
اآلن ماذا ســـأقرر. ان علي ان أنفرد بنفســـي 

لبعض الوقت لكي أحسم األمر«.

حادث بسيط في محطة نووية أوكرانية
كييڤ: اعلنت الســـلطات االوكرانية امس 
األول ان حادثا وقع االسبوع املاضي في محطة 
نووية في جنوب شرق الباد لكنه ال ميثل مع 

ذلك »أي تهديد« من انبعاث مواد مشعة.
وقال وزير الطاقـــة االوكراني فولودميير 
دمتشيشني »ال يوجد أي تهديد. وقع احلادث 
في املفاعل الثالث في محطة زابوريا النووية 
داخل نظام وصل كهربائي، هذا ليس على عاقة 
بأي حال من األحوال باملفاعل، انه عبارة عن 

انقطاع في التيار«.
وحصل االنقطاع في التيار ما اثار انقطاعات 

في التيار الكهربائي في املنطقة املجاورة.
وأضاف دمتشيشني »لم حتصل انبعاثات، 
وال مشاكل في املفاعل، احلادث ليس مرتبطا 
بأي طريقة كان باملفاعل، وتركزت كل اجلهود 
على اصاح املوقع«، مضيفا ان احملطة ستعاود 

العمل بكامل طاقتها اجلمعة.
وجاء في بيان نشـــر علـــى موقع احملطة 
اإللكتروني في وقت سابق انه مت فصل املفاعل 

رقم 3 عن الشبكة حتى اخلامس من ديسمبر، 
وان معدالت االشـــعاع في محيط احملطة »لم 
تتغير«. من جانبها، قالت شركة »اينيرجوم 
اتوم « وهي مشـــغل محطات الطاقة النووية 
في اوكرانيا بحسب بيان للسفارة األوكرانية 
تلقت »األنباء« نسخة منه أمس: انه في 28 من 
نوفمبر املاضي في الساعة السابعة والنصف 
مساء انقطعت الوحدة الثالثة حملطة الطاقة 
النوويـــة مبدينة زابوريا عن شـــبكة التيار 
الكهربائي وذلـــك نتيجة لعمل نظام احلماية 

املضادة لألضرار الداخلية للمولد.
وتابع البيان: سبب االنقطاع هو الضرر في 
ملف محول اجلهد لقسم تغذية االحتياجات 
اخلاصة بالوحدة وأدى ذلك الى اطفاء محول 
القطع حملول  االحتياجات اخلاصة ومفاتيح 

الوحدة.
وتنتج احملطات النووية األربع في البلد، أي 
15 مفاعا، نسبة 44% من الكهرباء في اوكرانيا، 

بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

»إمارة القوقاز« تتبنى.. وبوتني يتوعد

هجوم في وسط غروزني يؤجج املخاوف 
من أعمال عنف في الشيشان

موسكو ـ أ.ف.پ: قتل وأصيب العشرات من 
عناصر الشرطة الروسية خالل مواجهات مع 
متمردين شيشانيني حتصنوا في مدرسة في 

غروزني، في اول مواجهة اكتوبر في وسط 
العاصمة الشيشانية التي يحكم الرئيس 

رمضان قديروف سيطرته عليها.
وحتصن املقاتلون في مدرسة وقامت 

الشرطة بتطويق الطرقات، في حني اندلعت 
املواجهات اثناء إلقاء الرئيسي فالدميير بوتني 

خطابه السنوي الى االمة، متوعدا بإنهاء 
العنف في الشيشان.

وقال قديروف ان تسعة من املتمردين قتلوا 
بعد ساعات من املواجهات التي دارت في 

الشوارع، واملناطق السكنية.
وقتل عشرة من عناصر الشرطة واصيب 28 

بجروح، وفق بيان للهيئة الوطنية ملكافحة 
االرهاب نقلته وكاالت االنباء الروسية.

وقالت الهيئة ان الشرطة نشرت ناقالت 
مصفحة للجند ومتكنت من القضاء على 

املجموعة و»احبطت هجمات ارهابية كبيرة«، 
ولكن بعض العمليات االمنية كانت التزال 

جارية.
وتوعد بوتني بالقضاء على التمرد في شمال 
القوقاز لكن اخلاليا النائمة التزال تنشط في 

الشيشان واملناطق املجاورة.
وفي اوائل اكتوبر قتل خمسة من عناصر 

الشرطة حينها، بينما كانوا مينعون في 
غروزني شابة من تفجير نفسها على مدخل 

قاعة حفالت موسيقية مكتظة. وقال قديروف 
عبر اذاعة »صدى موسكو«: »حاصرناهم 
في منطقة املدرسة«، مضيفا ان املهاجمني 

»كانوا مدججني بالسالح« مبا في ذلك قاذفات 
الصواريخ.

وقالت مراسلة »فرانس برس« انه مت اغالق 
منطقة كبيرة وسط املدينة وكانت تسمع 
اصوات اطالق النار وحتى اطالق نار من 

اسلحة ثقيلة. وأشارت الى حريق كبير التهم 
»دار الصحافة«.

وقال بوتني في الكرملني انه واثق من ان 
شرطة غروزني »ستتعامل مع االمر بالطريقة 
املالئمة« الحباط »الهجوم االخير لالرهابيني«.
وذكرت الهيئة الوطنية ملكافحة االرهاب، ان 

مجموعة من املتمردين شنت هجوما من 
مستديرة في وسط غروزني، ثم واصلت 

املعارك مع قوات االمن في مدرسة وفي مبنى 
»دار الصحافة« الذي يضم مكاتب لوسائل 

اعالم محلية، وهو يرمز الى اعادة اعمار 
العاصمة الشيشانية التي يقوم بها الرئيس 

رمضان قديروف.
واعلن املتمردون انهم ينتمون الى »إمارة 

القوقاز«، ابرز حركة اسالمية، مؤكدين انهم 
شنوا الهجوم تنفيذا الوامر قائدهم الشيخ 

علي ابومحمد.
وقال رجل كما يتبني من العناوين الفرعية 
على شريط ڤيديو نشر على موقع كفكاز 

سنتر.كوم، ان »عددا كبيرا من املقاتلني 
دخلوا املدينة. سنقاتل حتى املوت«. والهجوم 
ضربة حلليف بوتني رمضان قديروف الذي 

يحكم سيطرته على الشيشان منذ 2007.
وقتل سبعة متمردين واثنان من عناصر 
الشرطة ايضا في مواجهات اندلعت في 

جمهورية داغستان املجاورة مطلع اكتوبر.
وتؤجج اعمال العنف املتكررة هذه املخاوف 

من جولة عنف جديدة في الشيشان، قبل ايام 
من الذكرى العشرين لبداية احلرب االولى 

الروسية ـ الشيشانية من ديسمبر 1994 الى 
اغسطس 1996، خلنق التطلعات االستقاللية 

للجمهورية.
وفي نهاية حرب ثانية بدأت في 1999، 

استعادت الشيشان على ما يبدو بعضا من 
االستقرار، بفضل عوامل عدة منها املالحقات 

الواسعة النطاق لعناصر امارة القوقاز 
التي بدأت تتالشى في السنوات االخيرة، 

وخصوصا على اثر مقتل مؤسسها ورئيسها 
دوكو عمروف في مارس.

لكن العالقات التي اقيمت اخيرا مع تنظيم 
الدولة االسالمية، املنتشر في سورية 

والعراق ويقاتل في صفوفه عدد كبير من 
الشيشانيني، امدت متمردي امارة القوقاز 

بدعم جديد على ما يبدو، كما يقول مراقبون.
ونشرت الدولة االسالمية في مستهل 

سبتمبر على موقع يوتيوب شريط ڤيديو 
هددت فيه بشن »حرب« في الشيشان وفي 
القوقاز »لتحريرهما« من الهيمنة الروسية.

وقال احمللل الكسندر تشيركاسوف من 
منظمة ميموريال للدفاع عن حقوق االنسان 

»ننسى سريعا اننا لم نتوصل بعد الى 
تسوية الوضع في الشيشان«.

واضاف »ماذا يعني هذا الهجوم اجلديد؟ 
يعني ان امارة القوقاز ما زالت موجودة 

وانها قادرة على شن هجمات حتى في قلب 
اجلمهورية«.

وخلص هذا احمللل الى القول »ايا تكن كثافة 
الرقابة الشاملة على الناس، فمن املؤكد ان 
امارة القوقاز ما زالت موجودة بسبب هذه 

الرقابة«.
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»الغذاء العاملي« يحتاج 29 مليون دوالر إلغاثة النازحني العراقيني في الربع األول من 2015

»اليونسيف«: ماليني األطفال السوريني  ينامون ببطون خاوية

العامل����ي االربع����اء املاض����ي 
حملة تبرعات على ش����بكات 
التواصل االجتماعي جلمع مبلغ 
64 ملي����ون دوالر الضروري 
الستئناف املساعدة الغذائية 
بأسرع وقت ممكن ل� 1.7 مليون 

الجئ سوري.
وكان البرنامج اعلن االثنني 
املاض����ي تعليق املس����اعدات 
الغذائية التي تتم بواس����طة 
قس����ائم ش����راء ملئ����ات آالف 
الالجئني السوريني في االردن 
ولبنان وتركيا والعراق ومصر، 

بسبب نقص األموال.
ويحت����اج البرنامج الذي 
يتخذ من روم����ا مقرا له الى 
64 ملي����ون دوالر )51 مليون 
يورو( الستئناف مساعدته 

للشهر اجلاري.
وفي العراق املجاور، قال 
برنامج الغذاء العاملي التابع 
لألمم املتحدة، إنه يحتاج إلى 

29 مليون دوالر أميركي لتقدمي 
الغذاء للنازحني العراقيني، في 

الربع األول من العام املقبل.
وأوضح البرنامج في بيان، 
»نحت����اج 29 ملي����ون دوالر 
أميركي لتقدمي الغذاء للنازحني 
العراقيني في الفترة بني يناير 

ومارس«.
وفي البيان، حذر البرنامج 
األممي من أن نحو مئات اآلالف 
م����ن النازح����ني ف����ي العراق 
»سيعانون قريبا من اجلوع 
بس����بب نفاد متويل عمليات 

اإلغاثة بنهاية ديسمبر«.
وف����ي مؤمتر صحافي في 
القاهرة، قال����ت جني بيرس، 
املدير القطري ملكتب برنامج 
األغذية العاملي في العراق، إن 
البرنامج »بدأ في توفير قسائم 
غذائية ملساعدة نصف مليون« 
وفق نظام جديد، خالل الشهر 

اجلاري.

الهشة في املنطقة«.
ال����ى ان »هذا  واش����ارت 
التعليق سيسهم في اإلحساس 
املتنامي باليأس، خاصة بني 
األطفال واألمهات املرضعات، 

وذوي اإلعاقات واملسنني«.
ونق����ل البيان ع����ن ماريا 
كالفيس، مديرة »يونسيف« 
اإلقليمية في الشرق األوسط 
وشمال افريقيا، قولها ان »أطفال 
سورية وأسرهم يدفعون ثمنا 
باهظا للص����راع القائم. ومع 
اقتراب فصل الشتاء، سيكون 
للنقص في متويل األغذية أثر 

مدمر عليهم«.
وحضت يونسيف الدول 
املانحة عل����ى »توفير املزيد 
من الدع����م العاج����ل لتلبية 
االحتياجات املاس����ة ألطفال 
س����ورية وجتن����ب كارث����ة 

محققة«.
واطلق برنام����ج االغذية 

عم����ان � أ.ف.پ: قال����ت 
منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونسيف( في بيان لها أمس 
ان املاليني من أطفال الالجئني 
السوريني الذين هم في وضع 
أضعف قد ينامون جوعى اثر 
تعليق برنامج الغذاء العاملي 
مس����اعداته لنحو 1.7 مليون 
سوري.واعتبرت »يونسيف« 
ان »تعليق املساعدات الغذائية 
يزيد م����ن املخاطر الصحية 
ويهدد الس����المة خالل أشهر 
الشتاء«، محذرة من ان »املاليني 
من أطفال الالجئني السوريني 
األكثر هشاش����ة ق����د يأوون 

للفراش ببطون خاوية«.
واضاف����ت انها تش����ارك 
في الن����داء »للحصول على 
دعم طارئ لبرنامج األغذية 
العاملي بعد أن أجبر على تعليق 
مساعدات كان يقدمها حلوالي 
1.7 مليون سوري من الفئات 

)أ.پ( طفلة سورية الجئة جتلس بني االوحال في احد مخيمات اللجوء في شرق لبنان قرب احلدود السورية 

»داعش« يشن هجوماً على مطار دير الزور العسكري

استبدال قوات »البيشمركة« املقاتلة في كوباني
عواص����م � وكاالت: قالت 
مصادر في قوات البيشمركة 
الكردية العراقية: إن مجموعة 
ثانية قوامها 150 فردا دخلت 
مدينة عني العرب )كوباني( 
السورية عبر تركيا، لتحل محل 
مجموعة أولى كانت تسعى لفك 
احلصار الذي تفرضه الدولة 
اإلسالمية »داعش« على املدينة 
احلدوية. وق����ال مصدر من 
البيشمركة ل� »رويترز«: غادرت 
املجموعة األولى كوباني في 
إشارة إلى 150 عسكريا وصلوا 
للمدينة احملاصرة في مطلع 
نوفمبر. وأضاف املصدر أن 
املجموعة الثانية وصلت إلى 
كوباني في وقت متأخر يوم 

الثالثاء املاضي.
ورح����ب املقاتلون األكراد 

الس����وريون الذين يقاتلون 
الدولة اإلس����المية منذ ثالثة 
أشهر تقريبا بقوات البيشمركة، 
وهي كلمة كردية تعني »الذين 
يتحدون املوت«. وحتى اآلن لم 
يسهم مقاتلو البيشمركة وال 
األسلحة الثقيلة التي جلبوها 
معهم وال حتى الضربات اجلوية 
لقوات التحالف الذي تقوده 
الواليات املتحدة األميركية، في 
حتقيق تأثير ملحوظ لتغيير 

دفة املعركة في املدينة.
وفي موقع آخ����ر، قتل 19 
عنصرا م����ن ق����وات النظام 
السوري في تفجير انتحاري 
نفذته قوات »داعش« في محيط 
مطار دير الزور العسكري في 
شرق سورية تلته اشتباكات 
ب����ني الطرفني حق����ق خاللها 

التنظيم بعض التقدم داخل 
أجزاء من املطار، بحس����ب ما 
ذكر ناشطون واملرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
وق����ال املرصد ف����ي بريد 
إلكترون����ي: إن التفجير وقع 
عندما ق����ام مقاتل من تنظيم 
الدول����ة اإلس����المية بتفجير 
نفس����ه بعرب����ة مفخخة عند 
بناء املسمكة الواقع في محيط 
مطار دير الزور العسكري، وفي 
االشتباكات التي تبعت التفجير 
في منطقة حويجة املريعية 

القريبة من أسوار املطار.
ومتك����ن التنظي����م م����ن 
السيطرة على مبنى املسمكة 

وبعض املواقع احمليطة.
وأسفرت االشتباكات عن 
مقت����ل ما ال يقل عن س����بعة 

عناصر من »داعش«، بحسب 
املرصد الذي أشار إلى استيالء 
التنظيم على دبابتني وعربة 
مدرعة ومدفعية ورشاشات 
ثقيلة م����ن املواقع التي تقدم 
اليها.وترافقت املعارك مع قصف 
عنيف لتنظيم الدولة اإلسالمية 
على قرية اجلفرة التي تسيطر 
عليها قوات النظام، ومواقع 
قوات النظام داخل مطار دير 
الزور العسكري، فيما قصفت 
قوات النظام مناطق في محيط 
املطار.ونقلت »رويترز« عن 
ناشط إعالمي من دير الزور 
طلب عدم نش����ر اس����مه، أن 
التنظي����م ش����ن هجوما على 
املطار ليلة األربعاء من ثالثة 
محاور في محاولة للسيطرة 
عليه، مشيرا إلى أن الهجوم 

على املطار العس����كري جاء 
تزامنا مع هجوم التنظيم على 
األحياء الشرقية من مدينة دير 
الزور، والتي يتقاسم التنظيم 
والنظام السيطرة عليها. ولم 
تورد وكالة األنباء السورية 
الرس����مية )سانا( أي نبأ عن 
القتال في املطار، لكنها نشرت 
خبرا أشارت فيه إلى أن القوات 
احلكومي����ة كب����دت »الدولة 
اإلسالمية« خسائر فادحة في 
مدينة دير الزور ودمرت سيارة 
ملغومة كان يقودها انتحاري 
ليبي.وقال الناشط اإلعالمي: 
إن التحالف لم يقصف أثناء 
هجوم »الدولة اإلسالمية« على 
املطار، مشيرا إلى أن آخر غارة 
لطيران التحالف كانت من نحو 

أسبوع تقريبا.

بغداد ـ رويترز: أصبح ملقاتلي الدولة اإلسالمية 
»داعش« أعداء في مختلف أنحاء العالم، كما أنهم 
يتلقون ضربات جوية تستهدفهم بقيادة الواليات 

املتحدة منذ ثالثة أشهر لكنهم لم يتنازلوا عن أراض 
مهمة تذكر من »دولة اخلالفة« التي أعلنوها، للقوات 

التي تصطف في مواجهتهم على جبهة عريضة. 
فعبر دولتهم التي متتد على آالف الكيلومترات 

املربعة في سورية والعراق يواجه املتشددون 
اإلسالميون خليطا غير متناسق من جنود اجليش 

في كل من العراق وسورية وميليشيات شيعية 
وكردية ومعارضني من السنة يقاتلون احلكومة 

السورية.
وفي حني أن مقاتلي الدولة اإلسالمية فقدوا مدنا 

على أطراف دولتهم في العراق وخاصة في املناطق 
ذات األعراق املتباينة التي ال تلقى فيها أفكارهم 
املتشددة في تفسير الدين اإلسالمي تأييدا فقد 

قويت شوكتهم في بعض أجزاء قلب املناطق السنية 
في العراق. في أغسطس املاضي مت صد هجوم 

للدولة اإلسالمية على املناطق الكردية في العراق 
وبعد شهرين مت إخراج مقاتليها من مدينة جرف 
الصخر إلى اجلنوب من بغداد. كما أخرجوا من 

مدينتني قرب احلدود اإليرانية الشهر املاضي.
غير أنه باستثناءات قليلة مثل كسر اجليش حصار 

»داعش« ألكبر مصفاة لتكرير النفط بالبالد في 
بيجي فإن سيطرة املتشددين على احملافظات إلى 

الشمال والغرب من بغداد لم تواجه أي حتديات 
خطيرة.ويقول خصوم الدولة اإلسالمية إن استعادة 

بعض املدن يظهر انقالب احلال وجلوء التنظيم 
للدفاع.وقال هادي العامري رئيس جماعة بدر التي 

تتبعها ميليشيا عراقية شيعية قادت مع قوات 
البيشمركة الكردية عملية استعادة بلدتي السعيدية 

وجلوالء قرب احلدود اإليرانية »أفضل ما بوسعهم 
اآلن قطع طريق أو مهاجمة دورية. لكن مت بالكامل 

وقف أي تقدم أو مكاسب أرضية لهم«.
لكن أبو بكر البغدادي زعيم الدولة اإلسالمية قال 

ملقاتليه قبل ثالثة أسابيع إن ارسال الواليات املتحدة 
املزيد من خبرائها العسكريني للعراق يظهر أن 

العكس صحيح.
وأضاف أن الضربات اجلوية والقصف املتواصل 
ليل نهار ملواقع الدولة اإلسالمية لم يوقف تقدمها.

وفي الواقع أن الدولة اإلسالمية لم حتقق منذ 
الهجوم الذي شنته في يونيو املاضي تقدما يذكر 
فيما يتجاوز محافظتي األنبار في الغرب وصالح 
الدين إلى الشمال من بغداد باالضافة إلى محافظة 
نينوى التي تقع فيها مدينة املوصل التي سيطر 

عليها التنظيم في يونيو املاضي. 
وقال اخلبير األمني العراقي هشام الهاشمي إن 

الصورة في مختلف أنحاء العراق هي جمود الوضع 
إذ استردت القوات احلكومية بعض االراضي لكن 
الدولة اإلسالمية تفرض سيطرتها بقوة في قلب 

املناطق اخلاضعة لسيطرتها.
وأضاف أن الدولة اإلسالمية تسيطر اآلن على 
85% من محافظة األنبار، حيث تشن الهجمات 

على العاصمة اإلقليمية الرمادي وتقتل املئات من 
معارضيها من رجال العشائر.

وقال وزير املالية العراقي هوشيار زيباري إن 
النقطة احلاسمة في هزمية الدولة اإلسالمية متثل 

في رأيه استمالة العشائر العربية السنية في األنبار 
وصالح والدين ونينوى وإن ذلك سيمثل بداية 

النهاية للدولة اإلسالمية.
»غياب االستراتيجية« في سورية، وفي حني أن من 
الواضح في العراق أن الدولة اإلسالمية تأخذ وضع 

الدفاع في بعض املناطق فهي حتت ضغط أقل في 
سورية لقلة حلفاء الواليات املتحدة على األرض 

ممن قد يدعمون ضرباتها اجلوية. 
وقد أوضحت واشنطن أن سياستها في سورية 
متواضعة مقارنة بالعراق وتركز على منع الدولة 
اإلسالمية من التحرك عبر احلدود وعلى ضرب 

مراكز القيادة والسيطرة التابعة لها.
لكن املتشددين في سورية وكذلك محللون غربيون 

يقولون إن الهجمات اجلوية فشلت في إضعافهم.
وقال انتوني كوردزمان من مركز الدراسات 

االستراتيجية والدولية إن الواليات املتحدة ال تتبع 
استراتيجية في سورية إذ يعوقها تضارب أولوياتها 

إزاء الدولة اإلسالمية والرئيس بشار األسد.
وكانت النتيجة »فوضى استراتيجية« سمحت 

لقوات األسد بتصعيد هجماتها اجلوية على 
جماعات املعارضة األخرى والتي يتعاطف بعضها 

مع واشنطن وتركت في الوقت نفسه أهداف الدولة 
اإلسالمية لقوات التحالف الدولي.

 وقال مقاتل في مدينة الرقة التي تسيطر عليها 
الدولة اإلسالمية »هل يعتقدون أن قصفنا سيخيفنا 

وسنجري عائدين إلى بالدنا؟«.
وفي إشارة للمعركة الدائرة على مدينة عني العرب 

في شمال سورية أضاف املقاتل »بينما يحاول العالم 
كله إنقاذ كوباني نتوسع نحن ونكبر في العراق 

وسورية«.
وقال وزير اخلارجية األميركي جون كيري إن 

الغارات التي بلغ عددها نحو ألف غارة في البلدين 
لها أثر كبير.لكن أحد مقاتلي »داعش« في سورية 
استخف بذلك قائال »قبل أن تهزم عدوك عليك أن 
تفهمه. هذه هي القاعدة األولى في القتال وهؤالء 

احلمقى فاتهم ذلك«.

رغم  ضربات التحالف اجلوية.. »داعش« تتشبث مبواقعها على األرض
تقرير إخباري

حكومة الثني تستعد »لتحرير« طرابلس من املسلحني

احلكومة السورية تتهم املجتمع الدولي بالتأخر 
في تدمير ما تبقى من ترسانتها الكيميائية

واشنطن حتذر من هجوم محتمل على مقر 
احلكومة السورية املؤقتة في غازي عينتاب

أوباما: الشرق األوسط مير مبرحلة انتقالية 
»خطيرة« طويلة ستتجاوز رئاستي

اجليش األميركي يعلن عن رصد معسكرات 
تدريب لـ »الدولة اإلسالمية« شرق ليبيا

عواصم � وكاالت: عزت دمشق التأخر في 
تدمير ما تبقى من ترسانتها الكيميائية ألسباب 

فنية، نافية مسؤوليتها عن ذلك.
وقال سفير سورية لدى االمم املتحدة  بشار 
اجلعفري، ان احلكومة السورية تؤكد أن أي 
تأخير في التس����ليم هو مسؤولية األطراف 
الدولية، وليس مسؤولية احلكومة السورية، 
وأضاف أن »عملية تدمير 12 منش����أة إنتاج 
خاوي����ة من املقرر أن تبدأ في وقت الحق من 
شهر ديس����مبر احلالي مع تدمير أول نفق«. 
وكانت سورية أكدت أن العمل على تدمير هذه 
املنشآت الكيميائية سيبدأ في نوفمبر، إال أن 
الشركة الس����ورية، التي مت اختيارها للقيام 

بهذه العملية، انسحبت.
وقال اجلعفري »إنه مت اختيار ش����ركتني 
أخريني، إال أن الشركة املكلفة بتدمير خمسة 
أنفاق تنتظر تس����ليمها متفجرات ومعدات«. 
وج����اءت تصريحات اجلعف����ري، بعد دعوة 
الواليات املتحدة إلى تكثيف الرقابة على تدمير 
عشرات مواقع إنتاج األسلحة الكيماوية في 
سورية الذي تأخر شهورا عن مواعيده املقررة.

وقال مندوب الواليات املتحدة في منظمة حظر 
األس����لحة الكيميائية بوب ميكوالك إنه ألمر 
»مخي����ب لآلمال أن تدمير 12 منش����أة إلنتاج 

األس����لحة الكيماوية التي أعلنتها س����ورية 
تعثر وتأخ����ر اآلن عن موعده كثيرا«. وتابع 
قائ����ال »من الواضح أن هن����اك ضرورة ملزيد 

من الرقابة«.
ويتعني على سورية مبوجب االتفاقية أن 
تتخلص من كل برنامجها إلنتاج األس����لحة 

الكيماوية.
وقالت مصادر ديبلوماس����ية لرويترز إن 
التأخير في تدمي����ر املواقع يرجع في جانب 
منه إلى مشكالت تتعلق بالعثور على شركة 

تتولى تنفيذ املهمة.
وجرى سحب التنفيذ من الشركة التي وقع 
االختيار عليها أوال بعد أن تبني أن لها عالقة 

مع حكومة األسد.
وسعت دمش����ق كذلك إلى فرض ضرائب 
على العمل الذي ميوله املجتمع الدولي األمر 

الذي أثار غضب بعض احلكومات.
وأضاف الديبلوماسيون أنه جرى التعاقد 
مع شركة جديدة وأنه يجري وضع تفاصيل 
خطة تدمير األسلحة الكيماوية السورية مع 

خبراء منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
وقال ميك����والك إن تدمير املواقع »عنصر 
رئيسي في بناء الثقة في أنه مت التخلص متاما 

من برنامج األسلحة الكيماوية السوري«.

إسطنبول - رويترز: قالت السفارة األميركية 
في أنق���رة إنها تلقت تقاري���ر بأن »جماعات 
متشددة« رمبا تخطط لشن هجوم على مقرات 
املعارضة الس���ورية في مدينة غازي عنتاب 
بجنوب شرق تركيا. ولم حتدد السفارة اجلهة 
التي تعتزم استهداف حكومة املعارضة والتي 
تعتبر نفسها حكومة في املنفى. وأضاف البيان 
»تلقت السفارة األميركية تقارير بأن جماعات 
متشددة رمبا تخطط لشن هجوم على مبنى 

تابع للحكومة السورية املؤقتة«.

وتابع »نذكر املواطنني األمريكيني بأن الوضع 
في جنوب شرق تركيا الذي عادة ما يكون هادئا 
ميكن أن يتغير من دون سابق إنذار. وينبغي 
للمواطنني األمريكيني جتنب التوجه إلى مناطق 

قريبة من احلدود السورية«.
وتشكلت احلكومة السورية املؤقتة على 
يد االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 
السورية املدعوم من الغرب في نوفمبر 2013. 
وفي وقت سابق هذا العام أنشأت مقرا لها في 

غازي عنتاب وهو إقليم يحد سورية.

واش���نطن � كونا: ق���ال الرئيس االميركي 
باراك اوباما ان منطقة الش���رق االوسط متر 
اآلن مبرحل���ة انتقالية »مضطربة وخطيرة« 
ستستمر لفترة طويلة تتخطى فترة رئاسته 

املتبقية التي تستمر عامني. 
وعزا الرئيس اوباما خالل مناقشات جرت 
عق���ب القائه كلمة في اجتم���اع لرجال أعمال 
هذا االمر »الى النزاعات املذهبية بني الشيعة 
والسنة والنزاعات بني الدول التي تدخل في 
صراعات بالوكالة تعتبر اكثر دموية وشراسة 
مما كانت عليه في الصراع بني العرب واليهود 
وهذا ما تش���اهدون اآلن وبالدرجة االولى في 

العراق وسورية«. 
وأعرب عن ثقته من متكن بالده وحلفائها 
من هزمية تنظيم الدولة االسالمية )داعش( 
في العراق »اال ان هزميته في سورية امر آخر 

ويشكل مشكلة«. 
وأوضح »ان هزمية »داعش« في س���ورية 
أصعب وأحد أسباب ذلك ان احلرب األهلية التي 
ازدادت سوءا كما مصالح االطراف اخلارجية 
في ه���ذا البلد متضاربة ال���ى درجة ان األمر 
يقتض���ي املزيد من الوقت ك���ي تخف وتيرة 

هذه االمور«. 
وفي الشأن االوكراني قال الرئيس اوباما ان 
تطورات الوضع في اوكرانيا فاجأت الرئيس 
الروس���ي فالدميير بوتني »وهو اآلن يصور 
نفس���ه بارجتالية بأنه القومي والوطني مع 
تبني نهج رجعي للسياسة الروسية بطريقة 

تخيف جيرانه وأضرت باقتصاد بالده«. 
وأكد الرئيس اوباما ان العقوبات املفروضة 
على روسيا بسبب مواقفها اخلاصة باالزمة 
االوكراني���ة تؤث���ر س���لبا عل���ى االقتصاد 

الروسي. 
وأوضح »مستمرون بتوفير الوسائل لروسيا 
للوصول الى حل ديبلوماسي لالزمة االوكرانية 
ولكن التحدي اآلن هو ان ما يقوم به الرئيس 
بوتني حاليا بش���أن األزمة االوكرانية يفيده 
سياس���يا في الداخل الروسي على الرغم مما 

ينتج عنه من عزلة دولية كاملة لروسيا«. 
وأكد ان األوروبيني مازالوا متحدين حول 
ف���رض العقوبات على روس���يا وضرورة ان 
حتاسب بس���بب مواقفها حول ما يحدث في 
اوكرانيا على الرغم من التأثير السلبي لهذه 

العقوبات على االقتصاد االوروبي. 

عواصم � وكاالت: أعلن جنرال اميركي أمس 
األول ان تنظيم الدولة االسالمية »داعش« لديه 
معسكرات تدريب في شرق ليبيا، مشيرا الى ان 
القوات االميركية تراقب من كثب هذه املعسكرات 

التي قلل في الوقت نفسه من اهميتها.
وقال اجلنرال ديڤيد رودريغيز قائد القيادة 
العسكرية االميركية في افريقيا للصحافيني ان 
تنظيم الدولة االسالمية »اقام معسكرات تدريب 

هناك« في ليبيا فيها نحو 200 مقاتل.
وس����بق للدول الغربي����ة الكبرى ان ابدت 
خشيتها من ان يستغل املتطرفون االسالميون 
االنفالت االمني والسياسي الذي تشهده ليبيا 
من اجل التمدد في ه����ذا البلد، لكن اجلنرال 
رودريغيز استبعد القيام بأي عمل عسكري 
في املس����تقبل القريب ضد هذه املعس����كرات 

»احلديثة العهد«.
وقال ان هذا النش����اط في ليبيا »محدود 
جدا وحديث العهد«. ول����م يتضح بعد مدى 
ارتباط املتدربني بالدولة اإلس����المية أو ما اذا 
كان يتعني على القوات األميركية اس����تهداف 

هذا النشاط.
واضاف ان هذه املعسكرات تضم »نحو 200« 
مقاتل، مؤكدا ان القوات االميركية ستستمر 
في مراقبة الوضع عن كثب لتبيان ما اذا كان 
وجود »الدولة االس����المية« في ليبيا يتوسع 

ام ال.
وردا على سؤال عما اذا من الوارد توسيع 
رقعة الغارات اجلوية التي تش����نها الواليات 
املتح����دة مع حلفاء لها ض����د تنظيم »الدولة 
االسالمية« في كل من العراق وسورية بحيث 
تشمل معسكرات التنظيم في االراضي الليبية، 
قال اجلنرال االميركي »كال، ليس اآلن«. وأضاف 
ان املتدربني على األرجح اعضاء من الفصائل 
التي »حتاول ان تكون ذائعة الصيت أو حتاول 
إقامة حتالف����ات«. وتابع انه لم يتضح ما اذا 

كانوا سينضمون إلى مقاتلي الدولة اإلسالمية 
في مكان آخر فور اكتمال تدريباتهم.

وتابع »األمر يتعلق في األساس بأشخاص 
يأت����ون ملواق����ع التدريب للتدري����ب والدعم 
اللوجس����تي في الوقت الراهن وهذا ما نراه 
حاليا. لم نلحظ بعد اي شبكة ضخمة للقيادة 

والسيطرة«.
في س����ياق آخر، أعلنت احلكومة الليبية 
املؤقتة التي يرأس����ها عبداهلل الثني أن قوات 
اجليش متمركزة اآلن ف����ي أطراف العاصمة 
طرابلس »لتحريرها« من املجموعات املسلحة 

اخلارجة عن سلطة الدولة.
وذكرت احلكومة املعترف بها من األسرة 
الدولية في بيان له����ا الليلة قبل املاضية ان 
قوات اجليش الليبي بدأت عملياتها العسكرية 
لدخول مدين����ة طرابلس، موضحة ان الهدف 
من العمليات العس����كرية إخراج املجموعات 
املسلحة اخلارجة عن س����لطة الدولة والتي 
سيطرت على املدينة بقوة السالح واقتحمت 

مقرات احلكومة الشرعية.
وأضافت أن هذا الفلتان وصل إلى اغتيال 
ضباط الس����الح اجلوي في عمليات اغتيال 
ممنهجة على ش����اكلة االغتياالت التي طالت 
كوادر اجليش والس����الح اجلوي الليبي في 

بنغازي طيلة السنوات املاضية.
ودعت احلكومة »أفراد املجموعات املسلحة« 
إللقاء السالح وعدم املقاومة متعهدة بضمان 
سالمتهم وعدم تعرضهم للخطر وأنهم سيلقون 
املعاملة اإلنسانية مبوجب اللوائح والضوابط 
القانونية.وأوضحت أنها لن تستهدف األشخاص 
مهما كان����ت انتماءاتهم لكنها حذرت من أنها 
»ستستخدم القوة ضد كل من يقاوم دخولها 
املدينة ويعرض حياة املواطنني األبرياء للخطر 
ويعرض املمتل����كات العامة واخلاصة للدمار 

والتلف«.
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مصادر لـ »األنباء«: سجى الدليمي حامل ومهمتها إيصال األموال

النووي التي أثبتت أن األطفال 
الثالثة هم أبناؤها«.

وكش����فت املعلومات أنه 
الدليمي  »عندما عرض على 
تزويدها مبواد نظافة طبية 
حتتاجها النساء رفضت ذلك، 
وقالت إنها ليست بحاجة لهذه 
املواد ألنها حامل، ورفضت 
اإلفصاح ع����ن هوية زوجها 

احلالي«!
وأوضحت املعلومات »أن 
الدليمي كانت مهمتها متويل 
املجموعات االرهابية، وهي 
كانت تنقل االموال إلى هذه 
أنها  املجموعات حتت غطاء 
ابنة رجل أعمال عراقي ثري 
جدا«. والتركيز في التحقيقات 
هو على معرفة االش����خاص 
الت����ي كانت توص����ل إليهم 

األموال.
وعث����ر مع س����جى على 
رس����الة تخاطبها باسم »أم 
ال����ى ابنتها  هاجر« نس����بة 
هاجر والرسالة موقعة باسم 

»أبوهاجر«.
في هذا الوقت، استغرب 
ط����ور  س����يرج  النائ����ب 
الكش����ف عن  سركيس����يان 
الدليمي قيد  وجود س����جى 
االعتقال لدى اجليش، وقال: 
ما يهمنا استعادة العسكريني 

املخطوفني.
ودعا سركيسيان )14 آذار( 
الى تولي مدير املخابرات في 
اجليش املشاركة باملفاوضات 
من اجل العسكريني املخطوفني، 
والتوقف من جانب 8 آذار عن 
املطالبة بالتنسيق السياسي 

مع دمشق.
وق����ال: الزالت رئاس����ة 
اجلمهورية رهين����ة لدى 8 

آذار.
واستبعد ان يصل احلوار 
املط����روح ب����ني ح����زب اهلل 
واملستقبل الى نتيجة مادام 
ان امللفات اخلالفية مستبعدة، 
كما استبعد حصول اغتياالت 
مادام ان احلوار لن يتطرق 

الى اخلالفيات.
انه  والحظ سركيسيان 
الطائف  اق���رار  في مرحلة 

كان املجل���س النيابي ميدد 
لنفسه، امنا كان هناك رؤساء 
التمديد  اليوم  للجمهورية، 

يحصل وليس من رؤساء.
وفي سياق احلديث عن 
احلوار، الحظت اوساط 8 آذار 
ل� »األنباء« ان بيان مجلس 
املطارنة الشهري الذي اذيع 
االربعاء املاضي لم يتطرق 
الى احلوار بني املس���تقبل 
وح���زب اهلل املرتقب قريبا 

جدا.
اما عن رئاسة اجلمهورية، 
فقد نقلت صحيفة »االخبار« 
عن العماد ميشال عون قوله: 
ال طري���ق النتخاب رئيس 

للجمهورية سوى الرابية.
الرئاس����ة كان  موضوع 
محور لقاء البطريرك املاروني 
الرابطة  الراعي مع  بش����ارة 
املارونية برئاس����ة احملامي 

سمير ابي اللمع.
واعل����ن رئي����س جلن����ة 
االدارة والع����دل في مجلس 
النواب روبير غامن بعد لقائه 
البطريرك ضرورة انهاء الفراغ 
الرئاس����ي في لبنان بأسرع 

وقت.
من جهت����ه، اعلن رئيس 
الن����واب نبيه بري  مجلس 
عن حتدي����د يوم االربعاء 10 
اجل����اري النتخ����اب رئيس 
للجمهورية، وهذه اجللسة 

حتمل الرقم 16!
امنيا، اطلق����ت مضادات 
اجليش اللبناني النار باجتاه 
3 طائرات استطالع اسرائيلية 
MK حلقت بشكل دائري فوق 
مطار رياق العسكري، وتقول 
مصادر ان هذه الطائرات كانت 
تصور املجموعات املسلحة 
ضمن خطة هادفة للوصول 
الى مط����ار رياق من مناطق 

الزبداني السورية.
وشيع اجليش امس اخلبير 
العسكري محمود نور الدين 
الذي استشهد في تفجير عبوة 
ناسفة كان يحاول تفكيكها في 
جرود عرسال، ومت التشييع 
في مس����قط رأسه كفر رمان 

مبحافظة النبطية.

في منطقة ال توجد فيها الوية 
مقاتلة باستثناء فوج احلدود 

البرية.
وفي اول رد فعل له على 
استشهاد العسكريني السبعة، 
ق����ال العماد ج����ان قهوجي 
ان معركتن����ا ض����د االرهاب 
واالرهابيني مس����تمرة ولن 

تتوقف.
لصحيف����ة  واض����اف 
»املستقبل« ان اجليش مسيطر 
على الوضع رغم ان االرهابيني 
ال ينطلقون من مواقع ثابتة 
في اجلرود امن����ا يعتمدون 

طريقة اضرب واهرب.
واضاف في تصريح آخر ل� 
»النهار«: اذا كان االرهابيون 
يردون اآلن عل����ى ضرباتنا 
االستباقية فإن تلك الضربات 
كانت كثيرة وستكون هناك 

ضربات اكثر.
واوضح ان سجى الدليمي 
اوقفت قبل 15 يوما بعد رصد 
دقيق بدأ منذ شهرين، وكان 
هدفنا التأكد من هويتها، ولم 
يجزم بأن االعت����داء االخير 
على اجليش في جرود رأس 
بعلب����ك له عالق����ة بتوقيف 
العدو  الدليمي، وق����ال: هذا 
ليس كالسيكيا، ونحن نتوقع 
منه كل شيء، وسنمضي في 
ضربهم حتى هزميتهم مهما 
طال الوق����ت، ونحن اقوياء 
ولسنا ضعفاء اطالقا، ونحن 
عسكر نتلقى ضربة ونرد ب� 
100 وسنهزمهم مهما بلغت 

التضحيات.
تصريحات العماد قهوجي 
اهالي  جاءت بعد مناش����دة 
العسكريني له بأن يقول كلمة 
بأوضاع ابنائهم العسكريني 
قبيل الكمني االرهابي للدورية 

العسكرية في رأس بعلبك.
الى ذلك، علمت »األنباء« 
من مصادر واس����عة االطالع 
أن »املوقوفة سجى الدليمي، 
ترفض حت����ى اآلن اإلفصاح 
عن تفاصيل تتصل بحياتها 
اخلاصة، السيما األزواج الذين 
ارتبطت بهم وأسماء أبنائها، 
رغ����م فحوص����ات احلمض 

بيروت ـ عمر حبنجر

الداخلية  تراكم االحداث 
لم يغيب لبنان عن احلراك 
الدولي املتصل بهذه االحداث، 
كمؤمت����ر بروكس����ل ل����دول 
التحالف ضد »داعش«، وقد 
متثل لبنان بوزير اخلارجية 
جبران باسيل، وكان الالفت 
في هذا املؤمتر ترحيب وزير 
اخلارجي����ة االميركية جون 
كي����ري بالضرب����ة اجلوية 
االيراني����ة الح����دى قواع����د 
داعش ف����ي العراق ووصفها 

بااليجابية.
في الوقت نفسه، انشغل 
املسؤولون اللبنانيون بزيارة 
موفد الرئيس الروس����ي الى 
املنطقة ميخائيل بغدانوف 
الذي وصل الى بيروت امس 
في زيارة ليومني يلتقي خاللها 
كبار املسؤولني ويشارك في 
احتفال بقصر االونيس����كو 
عصر اليوم مبناسبة 70 عاما 
على العالقات الديبلوماسية 

بني روسيا ولبنان.
كما وصل الى بيروت امس 
الوس����يط القطري السوري 
اجلنسية احمد اخلطيب املكلف 
التفاوض مع مجموعات داعش 
والنصرة خاطفي العسكريني 
اللبنانيني في جرود عرسال 
والقلم����ون عل����ى احل����دود 

اللبنانية � السورية.
انعقد  في هذه االثن����اء، 
مجلس الوزراء اللبناني امس 
ليبحث ب����� 50 ملفا مختلفا 
على رأسهم امللف العسكري 
املتضمن الكمني املسلح الذي 
اوقع 6 قتلى من العسكريني 
الذي  اللبنانيني، واالنفجار 
افضى الى استش����هاد خبير 
عسكري لبناني اثناء تفكيكه 
لغما في جرود عرسال، فضال 
عن تطورات قضية العسكريني 
ال� 27 املختطفني لدى داعش 
والنصرة ف����ي ضوء اعتقال 
س����جى الدليمي طليقة امير 
داع����ش ابو بك����ر البغدادي 
ووصول الوس����يط القطري 

الى بيروت.
مص����ادر وزارية قالت ل� 
الكمني  »األنب����اء« ان دوافع 
ضد دورية اجليش في جرود 
رأس بعلبك تراجعت من حيث 
اولوية االسباب عن توقيف 
س����جى الدليمي، طليقة ابو 
بكر البغدادي، وفق فحوص 
احلمض النووي التي اجرتها 
السلطات اللبنانية على سجى 
واوالدها الثالثة باملقارنة مع 
حمض ابو بكر املستقدم من 
بغداد، ليتقدم عامل الرد على 
االبراج البريطانية ال� 12 التي 
اقيمت مؤخرا، وجرى تضخيم 
اهمية دورها في منع التسلل، 
وعلى نحو اظهر وكأن اهالي 
رأس بعلب����ك املس����يحيني 
مستهدفون بالذات ضمن اطار 
البروباغندا االعالمية الناشطة 
في لبنان، لغاية اثبات ان هذه 
االبراج املستحدثة ال حتمي 
العسكريني وال غيرهم، وان 
باستطاعة الداعشيني جتاوز 
كل العوائ����ق والوصول الى 
مشارف رأس بعلبك ونصب 
كمني هناك لدورية من اجليش 

)محمود الطويل(  عناصر من اجليش اللبناني خالل تشييع احد زمالئهم الذي سقط في كمني رأس بعلبك 

أكد في حديث لـ »األنباء«أن مؤمتر ڤيينا أنتج لقاءات إيجابية بني العديد من القوى الدولية واإلقليمية

جابر: ال بديل عن حوار يختصر 15 عاماً جديداً من االقتتال
ب���أن درء الفتن���ة ومفتاح 
األمن واالستقرار السياسي 
في لبن���ان هو التفاهم بني 
املس���تقبل وح���زب اهلل 
كفريق���ني رئيس���يني في 
مواجهة التطرف والتكفير 
واالرهاب، مستدركا بالقول 
ان ما س���اهم ف���ي إنضاج 
مس���اعي الرئيس بري هو 
يق���ني اجلمي���ع أن احلرب 
االهلية في لبنان انتهت الى 
طاولة ح���وار في الطائف، 
أي ان���ه ال بديل عن حوار 
يختصر 15 عاما جديدا من 

االقتتال العبثي.
وردا على سؤال أيضا، 
نفى النائب جابر أن يكون 
جانب من احلوار هو تخاطبا 
سعوديا - إيرانيا من خالل 
املستقبل وحزب اهلل، مشيرا 
ال���ى أن مؤمتر ڤيينا أنتج 
لقاءات إيجابية مباش���رة 
وغير مباشرة بني العديد من 
القوى الدولية واالقليمية، 
انبثق عنه���ا مناخ إيجابي 
سهم في تس���ديد مساعي 
الرئيس بري الستيالد حوار 
بني املستقبل وحزب اهلل، 
لذلك يعتبر جابر أن الكالم 
عن حوار سعودي - ايراني 
بوجوه لبنانية هو مجرد 
حتليالت صحافية ال متت 
الواقع بصلة، السيما  الى 
أن السعودية وإيران ليستا 
بحاجة الى حوار في لبنان 

لتتخاطبا من خالله.
على صعي���د مختلف، 
وع���ن قان���ون االنتخاب 
العتيد، لفت النائب جابر الى 
أن أحدا لن تفاجأ غدا حال 
عدم توصل اللجنة النيابية 
الى تفاه���م حول القانون، 
النيابية  علما أن االكثرية 
القانون املختلط مع  تؤيد 
انقس���ام في االختيار بني 
قانون الرئيس بري 64 - 
64، وقانون القوات اللبنانية 
60 - 68، أي ان القان���ون 
املختلط أيا تكن تقسيماته، 
شق طريقه باجتاه التصويت 
عليه في الهيئة العامة، إال 
أن بعض العقبات السياسية 
مازالت حتول دون وصوله 
اليها، مستدركا بالقول ان 
عدم التوصل الى اتفاق بني 
اللجنة، س���يحمل  أعضاء 
اللبنانيني الى موعد جديد 
مع قانون الستني، هذا من 
جهة، نافيا من جهة ثانية 
ما ذكره البعض أن املختلط 
ال يلغي احملادل االنتخابية، 
وذلك العتباره أن االنتخابات 
وفقا لقاعدة النسبية، تزيد 
م���ن إقب���ال الناخبني على 
صناديق االقتراع، األمر الذي 
يعطي املرشحني على الئحة 
ضعيفة حافزا للوصول الى 
السدة النيابية، األمر الذي 
تهابه احمل���ادل االنتخابية 

وتخشى حصوله.

مش���تركة وطويل���ة ضد 
االره���اب والتكفير، لذلك 
يعتبر جابر أن املتحاملني 
على احلوار بني املستقبل 
وحزب اهلل، يساهمون عن 
قصد أو عن غير قصد في 
إضع���اف املناعة اللبنانية 
وتعريض لبنان ملزيد من 
الهزات األمنية والسياسية، 
مستش���هدا بكالم الرئيس 
سعد احلريري بأن »وقوع 
الفتنة يعني انتهاء الكيان 
اللبناني برمته وزواله عن 
الدولي���ة، وهو  اخلريطة 
ما يدركه متاما حزب اهلل 
ويس���عى جاه���دا النعقاد 
طاولة احلوار دون شروط 

مسبقة«.
وردا على سؤال كشف 
جابر النقاب عن أن مسعى 
الرئيس بري جلمع املستقبل 
وحزب اهلل عل���ى طاولة 
حوارية، بدأ قبل أشهر من 
إطالق السيد نصراهلل في 
ليلة العاش���ر م���ن محرم، 
إشاراته االيجابية باجتاه 
الرئيس س���عد احلريري، 
وه���و ما أملح إليه الس���يد 
نصراهلل ف���ي خطابه، بأن 
احللف���اء واالصدقاء )أي 
بري وجنب���الط( يطلبون 
منه التح���اور مع الرئيس 
احلريري، مش���يرا بالتالي 
ال���ى أن الرئيس بري بذل 
كل تلك اجلهود إميانا منه 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب د.ياسير 
جاب���ر، ان أكث���ر ما يؤذي 
احل���وار ب���ني املس���تقبل 
وحزب اهلل ويضع العصا 
في عجالته قبل انطالقته، 
هو ارتفاع سقف التوقعات 
الس���لبية له واحلكم عليه 
سلفا باالعدام، معتبرا أن 
مجرد حص���ول حوار بني 
فريقني رئيسيني في املعادلة 
السياسية، وجلوسهما على 
طاولة واحدة بعد سنوات 
من القطيعة، حتى وان كان 
حوارا صامتا ال عناوين له 
وال ج���دول أعم���ال، مينع 
الفتنة الس���نية � الشيعية 
ويعطي جرعة أمل للبنانيني 
في إع���ادة ترتيب الوضع 
الداخلي ب���دءا من انتخاب 
رئيس للجمهورية مرورا 
بتش���كيل حكومة جديدة 
وصوال الى قانون انتخاب 
ومن ثم الى مجلس نيابي 
جديد. ولفت النائب جابر في 
تصريح ل� »األنباء« الى أن 
أكثر ما يهم الفريق الشيعي 
في لبنان هو مالقاة االعتدال 
الطريق،  الس���ني وس���ط 
لتحصني الساحة اللبنانية 
من املخاطر التي تقرع بابها، 
خصوص���ا أن الطرفني في 
خندق واحد، ضمن معركة 

 ياسني جابر

مسعى الرئيس بري 
جلمع »املستقبل« 

وحزب اهلل
سبق إشارة نصراهلل 

باجتاه احلريري

بيروت: ما يتفق عليه اجلميع أن امللف 
الرئاسي سيكون جزءا أساسيا ومتصدرا 

من حوار املستقبل- حزب اهلل، وإذا لم يكن 
األمر كذلك فال معنى لهذا احلوار الذي 

وضعت خارجه كل امللفات اخلالفية التي 
لها أبعاد إقليمية وسيكون حوارا فارغا 

من دون مضمون ومن دون هدف، ولكن 
االختالف واقع حول كيفية مقاربة امللف 

الرئاسي وما سيئول إليه. ففي وقت يرفع 
تيار املستقبل يافطة »الرئيس التوافقي« لم 
يبلغ حزب اهلل هذه املرحلة ولم يخرج بعد 

من موقفه ومرشحه العماد ميشال عون.
وعشية انطالق هذا احلوار، تسود نظريتان 

ومعادلتان فيما خص موضوع رئاسة 
اجلمهورية:

1 ـ املعادلة األولى السائدة على نطاق واسع 
في أوساط 8 آذار، ومفادها أن احلوار 

الرئاسي بني املستقبل وحزب اهلل ال يعني 
حكما وبالضرورة أن عون صار خارج 

البحث والتداول، وأن مبدأ الرئيس التوافقي 
قد حسم، فإذا كان الرئيس سعد احلريري 

يسعى من خالل هذا احلوار الى العودة 
الى رئاسة احلكومة بعد االتفاق على رئيس 
جديد، فإن رئاسته للحكومة تقابلها رئاسة 
عون للجمهورية ومن منطلق أن التوازن 
في احلكم )السلطة التنفيذية( يفرض إذا 

كان رئيس احلكومة من صقور وقيادات 14 
آذار أن يكون رئيس اجلمهورية من صقور 
وقيادات 8 آذار، وبالتالي فإن معادلة »عون 

ـ احلريري« التزال قائمة كخيار واقعي 
وعلى األقل كاحتمال نظري. وإذا كان عون 

خاض حوارا مع احلريري على امتداد أشهر 
على أساس هذه املعادلة ووصل الى طريق 
مسدود بعدما أخذ احلريري في موضوع 

احلكومة من دون أن يعطي، لعدم رغبة 
أو عدم قدرة، في موضوع الرئاسة، فإن 

حزب اهلل يكمل في حواره مع احلريري ما 
كان بدأه عون وينطلق في »سباق البدل« 
من النقطة التي توقف عندها حوار عون 
احلريري، وبالتالي فإن إعالن حزب اهلل 
أن مرشحه هو العماد عون ليس مناورة 

سياسية وال موقفا عاطفيا وإمنا هو خيار 
مبني على حسابات سياسية واستراتيجية، 

وحيث ليس في حسابات احلزب تكرار 
سيناريو 2008 )اإلتيان بـ »ميشال سليمان 

آخر« وممارسة ضغط على عون لالنسحاب( 
وال تكرار سيناريو 2005 )التحالف الرباعي 

على حساب عون(.
2 ـ املعادلة الثانية السائدة على نطاق واسع 

في أوساط 14 آذار ومفادها أن التوازن 
السياسي النيابي مينع على أي فريق )8 
و14 آذار( إيصال مرشحه وكسب معركة 

النصاب )تأمني الثلثني(، وبالتالي فإن معادلة 
الرئيس التوافقي ستفرض نفسها في نهاية 

املطاف وسيجد حزب اهلل نفسه عاجال أم 
آجال بحكم التوازن الداخلي الدقيق وحتت 

وطأة تصاعد الضغوط واملداخالت الدولية 
واإلقليمية أمام حتمية االنتقال الى التفاهم 
على الرئيس التوافقي إذا كان يريد لألزمة 

السياسية وللفراغ الرئاسي حال. وهذا معناه 
أن تعاطي حزب اهلل مع عون سيتحول من 
مرحلة »عون هو الرئيس« إلى مرحلة عون 

هو الشريك في عملية الرئيس التوافقي، 
وامللف الرئاسي مير في الرابية ولكنه ال 

يقف عندها.
في هذا املجال يطرح حزب اهلل مسألة 

إرضاء عون والثمن السياسي الذي سيعطى 
له مقابل تنازله عن رئاسة اجلمهورية، وبات 
شائعا أن التقدميات واملطالب باتت تتمحور 

حول النقاط التالية:
٭ دور وكلمة في اختيار الرئيس التوافقي 
وإعطاء عون حق الفيتو، مبعنى أنه ليست 

له قدرته إيصال من يريده ولكن له حق 
استبعاد من يرفضه.

٭ احلكومة اجلديدة )احلصة الوازنة مع 
بقاء وزارتي اخلارجية والطاقة في يد 

التكتل(.
٭ قانون االنتخاب للوصول الى القانون 

األنسب واألقرب إلى مبدأ املناصفة، وليكون 
احلصول على هذا القانون هو البديل 

والتعويض عن عدم الوصول الى »الرئيس 
القوي«.

٭ قيادة اجليش التي تطرح مسألة التغيير 
فيها مع كل رئيس جديد، ويطرح اسم 

العميد شامل روكز في الئحة الترشيحات 
لهذا املركز احليوي.

وفي حال انتخاب رئيس توافقي للجمهورية 
وسيكون أقرب الى 8 آذار، فإن رئيس 

احلكومة األولى في العهد اجلديد سيكون 
توافقيا ومحسوبا على 14 آذار، هذا منطق 
حزب اهلل، أما منطق تيار املستقبل فيقول 

ان عودة احلريري الى رئاسة احلكومة 
ليست متصلة برئيس اجلمهورية وهويته 
السياسية، وإمنا بالواقع السني واألكثرية 

النيابية.
في ظل هاتني املعادلتني ترتسم 3 احتماالت:
ـ االحتمال األول االضعف وشبه املستحيل 

في ظل املعطيات والتوازنات الراهنة هو 
انتخاب عون رئيسا للجمهورية.

٭ االحتمال الثاني الوارد واملمكن ولكن 
ليس في القريب العاجل وإمنا ابتداء من 

مطلع الربيع القادم هو االتفاق على رئيس 
للجمهورية من ضمن ترتيبات سياسية 

للمرحلة املقبلة.
٭ االحتمال الثالث واألقوى حتى اآلن هو 
استمرار الوضع احلالي حتى إشعار آخر 

وإلى أن يطرأ حتول جذري في املسار 
اإلقليمي: من جهة استمرار معادلة »عون ـ 

أو الفراغ«، ومن جهة ثانية استمرار حكومة 
سالم حتى نهاية والية املجلس املمدد له، 

وأيضا استمرار القيادات العسكرية واألمنية 
في مراكزها.

»املضمون الرئاسي« في حوار »املستقبل« ـ »حزب اهلل«.. 
معادلتان وثالثة احتماالت

تقرير إخباري

توقيف الدليمي.. املشنوق ينتقد تسريب اخلبر 
وريفي ينتقد مبدأ اعتقال النساء

 .. وتضارب معلوماتي بني بغداد وبيروت 

استقدام مجندات من اجليش
لتفتيش النساء عند مداخل عني احللوة

بيروت: توقف وزير الداخلية نهاد املشنوق 
في اجتماع خلية األزمة الوزارية عند نشر نبأ 
توقيف سجى الدليمي، سائال عن املصلحة في 
هذا التسريب الذي يشكل معطى خطيرا. واعتبر 
املشنوق )في حديث تلفزيوني( أن كشف التوقيف 
»إساءة وعدم احتراف وعدم معرفة بأدنى أصول 

العمل األمني«.
في هذا اإلطار، طرحت أوساط سياسية )بحسب 
تقارير صحافية( تساؤالت عمن يقف وراء تسريب 
اخلبر والهدف منه وما إذا كانت ثمة قوطبة على 
اجليش انطالقا من اعتبارين أساسيني أحدهما هو: 
أن عدم التكتم سياسيا على التطور املهم أطاح 
بإمكان أن تفاوض الدولة بعيدا من األضواء في 
ملف العسكريني الرهائن على األقل كما فعل حزب 
اهلل بالنسبة الى أسيره، أما االعتبار الثاني فهو 
أن التط����ورات األخيرة تزيد من إرباك احلكومة 

وإظهار تخبطها في ظ����ل إدارة ال تبدو متمكنة 
في هذا املل����ف في ظل تعدد الطباخني وكثرتهم 
على هذا الصعيد، وفي ظل تداول إعالمي تكثر 
فيه املعطيات التي ال تتسم بالدقة فتساهم في 
مزيد من اإلرباك بدال من املس����اعدة في احللول، 
إذ تكشف مصادر رفيعة أنه لم يكن من مصلحة 
اجليش اللبناني الكشف عن ذلك، خصوصا أنه 
مضى أكثر من أسابيع عدة في مراقبة ما يعتبر 
صيدا ثمينا ميكن اس����تخدامه أو توظيفه على 
عدة صعد، وأن ثمة خشية أن يكون هذا الكشف 
أضاف تعقيدات على ملف العسكريني املخطوفني 

أكثر من السابق.
وكان الفتا أن وزير العدل أشرف ريفي هاجم 
ف����ي اجتماع خلية األزمة مب����دأ اعتقال األطفال 
والنس����اء أيا كانوا، واعتب����ر أن هذا خطأ كبير 

»يدخلنا في دوامة كبيرة«.

أكد مصدر قضائي أن نتائج فحص احلمض 
النووي التي أجريت على الدليمي أثبتت أنها 
زوجة البغدادي. وأوضح أن السلطات اللبنانية 
سبق أن تسلمت من السلطات العراقية احلمض 
النووي العائد للبغدادي ومتت مطابقته على 
الفح���وص التي أجريت عل���ى األوالد الثالثة 
الذين كانوا برفقة الدليمي أثناء توقيفها وتأكد 
أنهم أوالد البغدادي، في حني أن املوقوفة لم 
تعت���رف حتى اآلن بأنها إحدى زوجاته. ورد 

املصدر سبب إعالن وزارة الداخلية العراقية اول 
من امس أن املوقوفة ليست زوجة البغدادي، 
الى إمكان أن يكون الزواج غير مس���جل في 
قيود األحوال الشخصية العراقية، الفتا الى 
أن املوقوفة هي نفسها التي كانت ضمن صفقة 
تبادل راهب���ات معلوال، وكانت حينها زوجة 
البغدادي. ونقل عن الدليمي أنها امرأة قوية، 
تواجه احملقق���ني باإلنكار واإلصرار على أنها 

ليست زوجة البغدادي.

بيروت ـ محمد حرفوش

ش���دد اجليش اللبناني من تدابيره األمنية 
املتخذة عن���د حواجزه على مداخل مخيم عني 
احللوة، وقضت اإلجراءات بتفتيش دقيق للجميع 
دون اس���تثناء. وذلك بعد توافر معلومات عن 
إمكانية خ���روج مطلوبني منه، ومنعا لدخول 
مطلوبني آخرين إليه. والبارز على صعيد تلك 
التدابير استقدام مجندات من اجليش للتواجد 
ليال ونهارا على احلواجز للتحقق من النسوة 
املنتقبات اللواتي يصعب على اجلنود التحقق 
منهن أو ممن يشتبه بها منهن قد تكون مطلوبا 

ومتخفيا بنقاب امرأة.

وكان اجليش قد طلب من الفصائل الفلسطينية 
أجوبة شافية عن وجود شادي املولوي والشيخ 
املتواري أحمد األسير وفضل شاكر في املخيم، 
وترافق ذلك مع تسريبات حتدثت عن خروج 
املولوي من عني احللوة حتت ضغط املطالبة 
الفلسطينية السياسية والشعبية له ولغيره، 
إال أن بعض األوساط الفلسطينية ترى أنه لم 
يثبت حتى اآلن أن املولوي دخل املخيم أساسا 

حتى نستطيع القول انه قد خرج منه.
وأكدت هذه األوساط أن توافقا فلسطينيا 
قد أبلغ الى املراج���ع األمنية بأن عني احللوة 
لن يكون مم���را أو مقرا ألي هارب من العدالة 

اللبنانية.

قهوجي: سنمضي 
في احلرب على 
اإلرهابيني حتى 

هزميتهم

بري ُيّذكر 
بجلسة االنتخاب 
الرئاسية الـ 16 

وسركيسيان: 
رئاسة اجلمهورية 

رهينة 8 آذار

أوساط 8 آذار 
لـ »األنباء«: بيان 
املطارنة جتاهل 

حوار »املستقبل« 
و»احلزب«

مضادات اجليش 
اللبناني تتصدى 

لطائرات استطالع 
إسرائيلية فوق 

البقاع
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احملامي محمد محسن املطيري

األمن العام يداهم كافيتريا تخلط العصير باخلمر وُيغلق سردابًا
إلعادة تعبئة املواد الغذائية املنتهية ويضبط مخدرات وسالحاً نارياً

السرداب وقد حتول الى مخزن إلعادة تعبئة املواد الغذائية املنتهية الصالحية  احدى املركبات املضبوطة لعدم انطباق شروط األمن   السالح واحلبوب ضبطت مع مدين في الصاحلية 

في ترجمة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنه مطلوب لدين قدره 6000 
دينار، حيث مت توقيفه ونقله 
الى مخفر الصاحلية، وداخل 
إعادة تفتيشه،  املخفر متت 
ليعثر بحوزته على س���اح 
ناري وكمية م���ن احلبوب 
املخدرة )فراولة(، الى جانب 

قطعة من احلشيش.
وخ���ال نقط���ة تفتيش 
لقط���اع األم���ن الع���ام على 
طريق اخليران، مت االشتباه 
ف���ي واف���د مص���ري يدعى 
إكرامي، وبتفتيشه احترازيا 
عثر بحوزته على هيروين 
وحبوب مخدرة، ومتت إحالته 
ال���ى االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.
كم���ا أس���فرت احلمات 
التفتيشية لقطاع األمن العام 
العاصمة عن  في محافظ���ة 
ضبط 22 شخصا با إثبات 
وحترير 110 مخالفات مرورية 

وحجز 6 مركبات.
وأسفرت حملة أمنية لقسم 
تسيير اآلليات ملديرية أمن 
العاصمة أيضا بقيادة العقيد 
عبداحملسن السعيد، مت ضبط 
مركبتني مبّلغ عن سرقتهما و3 
مطلوبني للتنفيذ اجلنائي و8 

مخالفني لقانون اإلقامة.

مداهمة البقالة وضبط خمور 
مس���توردة بداخلها، وجرى 
ضبط العامل في البقالة والذي 
أبلغ عن آخر كلفه بهذه املهمة 

وجار ضبطه.
وبشأن السرداب الذي أعد 
إلعادة تعبئة املواد الغذائية 
منتهية الصاحي���ة، يقول 
مصدر أمن���ي: إنه بناء على 
تعليمات الل���واء العلي الى 
أمن حولي بضرورة االنتشار 
األمني بدوريات راجلة ونقاط 
تفتيش لضبط األمن وفرض 
الهيبة، متت مشاهدة وافدين 
ينقلون مواد غذائية الى إحدى 
املركبات من داخل سرداب، 
وبالدخول الى السرداب تبني 
أنه محول الى ورشة إلعادة 
تغليف وبيع املواد الغذائية، 
وضبط داخل السرداب مكائن 
إلعادة التعبئة وكميات كبيرة 
م���ن األرز والبه���ارات، ومت 

توقيف من بداخله.
أما فيما يتعل���ق باملواد 
املخ���درة وبحس���ب مصدر 
أمني فإن دورية راجلة ألمن 
العاصمة وخال وجود أفرادها 
في مجمع الصاحلية مت رصد 
شخص يبدو عليه االرتباك 
الشديد، وباالستعام عنه تبني 

الغذائية منتهية الصاحية 
وتغليفها مرة أخرى، هذا الى 
جانب ضبط العش���رات من 
مخالفي قانون االقامة وحترير 
املئات من املخالفات املرورية 
وحجز العديد من املركبات.

وح���ول الضبطيات التي 
متك���ن قطاع األمن العام من 
إجنازها، قال مصدر أمني إن 
معلوم���ات وردت الى مدير 
العميد علي  أمن األحم���دي 
البقاالت  املري بشأن إحدى 
املتنقل���ة والتي تقوم بخلط 
العصائر باخلم���ور، حيث 
أجرى اتصاال باللواء العلي، 
إذ سارع االخير متوجها الى 
محافظ���ة االحم���دي ومتت 

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة 
عبدالعزيز فرحان

في ترجمة عاجلة لتعليمات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد، لم متر ساعات على 
اجتماع���ات الش���يخ محمد 
اخلالد والقي���ادات امليدانية 
ف���ي وزارة الداخلية والذي 
من خاله أك���د اخلالد على 
ض���رورة االنتش���ار األمني 
املكثف ملعاجلة السلوكيات 
املنحرفة واملرتبطة بتعاطي 
امل���واد املخ���درة، واحلد من 
الظواهر السلبية، شن قطاع 
األمن العام وبحضور وكيل 
الداخلي���ة املس���اعد  وزارة 
لش���ؤون األمن العام اللواء 
عبدالفتاح العلي إحدى أكبر 
احلمات في محافظات الكويت 
الست، وأس���فرت احلمات 
تلك عن ضبط بقالة متنقلة 
)كافيتريا( تبيع اخلمور بعد 
الطازجة  خلطها بالعصائر 
مقابل 3 دنانير لكل مشروب 
عصير مخلوط باخلمر، الى 
جانب ضبط م���واد مخدرة 
وساح ناري وإغاق سرداب 
مت جتهيزه إلعادة تعبئة املواد 

اللواء عبدالفتاح العلي الشيخ محمد اخلالد 

بأمر احملكمة: طرد مواطنة من مسكن الزوجية

سرقة آيباد ميني وحقيبتني من جامعية خالل وجودها في عزاء

إثيوبية حاولت االنتحار بالقفز من علو

محمد الجالهمة

تقدم���ت طالبة من جامعة 
الكوي���ت الى مخفر ش���رطة 

العدان وسجلت قضية حملت 
عنوان »س���رقة ع���ن طريق 
إنها  امُلبّلغة  الكس���ر« وقالت 
كانت تؤدي واجب العزاء في 

إحدى قريباتها قد كسر وسرق 
من داخلها حقيبة كان بداخلها 
»آيباد ميني«، ورفضت اتهام 

أحد بالسرقة.

كما تقدمت وافدة مصرية 
الى مخفر ميدان حولي وسجلت 
قضية بتصنيف جنائي، وأبلغت 
عن مجهول كسر زجاج مركبتها 

وسرق من داخل املركبة حقيبة 
كان فيها مبلغ 60 دينارا وهاتف 
نقال ومستندات رسمية تخصها 

وأبناءها القصّر.

عبداهلل قنيص

وضعت وافدة اثيوبية تدعى 
»كريما« في مستوصف العدان 

التحفظ، وسجلت عنها  تحت 
قضية ش��روع في االنتح��ار، 
أمن����ي فإن  وبحس����ب مصدر 
الى  الوافدة اآلس����يوية نقلت 

المستشفى مصاب��ة بكس���ور 
وسحج���ات.

وتبين من خال التحقيقات 
األولية أن الواف����دة ح���اولت 

الهرب من من��زل كفيله��ا ف��ي 
منطق��ة الع��دان.

وقامت برب���ط شراش���ف، 
إال أن الشراشف تقطع��ت لدى 

استخدام االثيوبية لها في عملية 
الهروب.ما تسبب في وقوعها 
على األرض وتعرضها لإلصابات 

الموصوفة.

حبل اخليمة ينحر »بدون« في العبدلي

آثار حبل اخليمة على رقبة الشاب

هاني الظفيري

جنا شاب من موت محقق بعد أن نحره 
حب���ل خيمة في منطقة ب���ر العبدلي أثناء 
قيادته دراجة نارية »بانشي وأدخل الشاب 
الذي وصفت حالته باحلرجة غرفة العناية 

املركزة ملستشفى اجلهراء.
وقال مصدر املصدر إن باغا ورد مساء 
أمس األول الى غرفة عمليات الداخلية عن 
وجود شاب غارق في دمائه بعد أن اصطدم 

بحبال خيمة في بر العبدلي وحتديدا الكيلو 
7 وعليه توجه رجال االس���عاف، حيث مت 
إسعاف الشاب وأشرف مساعد مدير العمليات 
الظفيري  مبستشفى اجلهراء أحمد عطية 
على دخول الشاب غرفة العمليات على وجه 
السرعة ليتم إجراء عملية تكللت بالنجاح، 
وأفاد املبلغ بأنه شاهد الشاب ساقطا على 
األرض وحب���ل اخليمة على رقبته بعد أن 
اصطدم به أثناء قيادته »للبانش���ي« ومت 

إخطار محقق املستشفى ورجال األمن.

مصري وسوري يسقطان 
بـ»كوكتيل« مخدرات

عبدالعزيز فرحان

متكن رج���ال أمن الفروانية من ضبط 
وافد مصري وآخر س���وري في قضيتني 
منفصلت���ني وعثر بحوزتهم���ا على مواد 

مخدرة متنوعة متثلت في شبو وحبوب 
ترامادول وكبتاغون.

هذا، وأمر اللواء عبدالفتاح العلي بإحالة 
املتهمني إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 

الستكمال التحقيقات معهما.

مؤمن المصري

قضت الدائرة املستعجلة الثانية باحملكمة 
الكلية بطرد مواطنة كويتية من القسيمة 

وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل 
واألشخاص واملنقوالت وسليمة من أية 

تلفيات.
وكان احملامي محمد محسن املطيري 

بصفته وكيال عن املدعية قد أقام دعوى 
طرد غاصب ضد مواطنة تشغل الدورين 
األرضي واألول بالقسيمة التي اشترتها 
موكلته من طليق املواطنة املدعى عليها.

وذكر احملامي املطيري في صحيفة 
دعواه أن موكلته هي مالكة القسيمة 

مبوجب وثيقة متلك صادرة من إدارة 
التسجيل العقاري، وعند تسلم موكلته 

للقسيمة فوجئت بطليقة البائع تشغل 
دورين بهذه القسيمة دون سند قانوني 

ورفضت اخلروج منها.
وقدم احملامي املطيري أمام احملكمة 

جميع املستندات الدالة على شغل املدعى 
عليها لدورين بقسيمة موكلته دون سند 
قانوني. فقضت احملكمة بطرد املواطنة 
املدعى عليها من القسيمة ملك املدعية.

 املواد املخدرة  املضبوطة

كمية املخدرات بحوزة الوافد املصري

بار يستخدمه صاحب البقالة املتنقلة خللط اخلمور بالعصائر 
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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.

املقدم سليمان شنيبر

حتت رعاية نائب رئي���س مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، وحضور وكيل وزارة 
الداخلية رئيس مجلس ادارة نادي ضباط الش���رطة 
الفريق سليمان الفهد افتتح املخيم الربيعي لنادي ضباط 
الشرطة مبنطقة صبحان بحضور اعضاء مجلس االدارة 

حيث اش���تمل حفل االفتتاح على العديد من الفقرات 
الترفيهية وتوزيع الهدايا لألطفال واملسابقات للكبار 
والصغار واستمرت الفعاليات الترفيهية واملسابقات 

للكبار والصغار باملخيم.
وفي هذا االطار اشاد مدير ادارة نادي ضباط الشرطة 

املقدم س���ليمان عبد اللطيف شنيبر باحلضور املميز 
الذي تزامن مع عطلة نهاية االس���بوع حيث استمرت 

الفعاليات من خالل املسابقات والفقرات الترفيهية.
وأشار إلى ان املخيم اشتمل على 35 خيمة لإليجار 
وديوانية مخصصة لل���زوار )من الرجال( وديوانية 

اخرى مخصصة )للنساء( وعدد من املطاعم واملقاهي 
واحملالت جتارية وأوضح املقدم س���ليمان شنيبر ان 
حجز اخليام باملخيم مستمر طوال ايام االسبوع ويتم 
احلج���ز في ادارة نادي ضباط الش���رطة مبنطقة ابو 

احلصانية ومبخيم نادي الضباط في صبحان.

شنيبر: حجز اخليام في مخيم نادي ضباط الشرطة مستمر طوال أيام األسبوع
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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

التسجيل لاللتحاق بدورة 
وكيل عريف وشرطي مستمر 

حتى نهاية الشهر اجلاري
أكدت اكادميية س����عد العبد هلل للعلوم 
االمنية اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد، بقطاع 
التعليم والتدريب حي����ث انه يعتبر بداية 
االنطالقة لعمل امني متميز شكال ومضمونا، 
وأنه يش����دد دوما على تش����جيع االنخراط 
في سلك الشرطة من خالل االلتحاق مبثل 
الدورات الكتساب اخلبرات واملهارات  هذه 
ف����ي فنون العمل األمني م����ن حيث اإلعداد 
والتجهيز ودق����ة التنفيذ التعليمي إليجاد 
رجل األمن الق����ادر على مواجهة التحديات 
األمنية بشتى صورها، ويؤكد على ضرورة 
حتديث العمل األمني وأنه البد من االهتمام 
بالقاعدة األساسية لذلك وهو قطاع التعليم 

والتدريب.
وأوضحت االكادميية أن التسجيل مستمر 
في قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة 
الداخلي����ة للراغبني في االلتح����اق باإلدارة 
العام����ة لتأهي����ل ضباط الص����ف واألفراد 
)مدرس����ة الش����رطة( لدورة وكيل عريف 
وشرطي تخصص )مباحث جنائية � مرور 
� أمن حدود � خفر سواحل( للعام الدراسي 

.2015-2014
واش���ارت الى أن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون التعليم والتدريب اللواء 
الش���يخ فيصل نواف، يش���رف على كافة 
إجراءات التسجيل من داخل قسم التسجيل 
للعمل على راحة املتقدمني والرد على كافة 
األسئلة واالستفسارات املتعلقة بهذا الشأن، 
وأن التسجيل مس���تمر حتى يوم األربعاء 
2014/12/31. مؤكدة أن تسلم طلبات الراغبني في 
االلتحاق يتم يوميا من العاشرة صباحا وحتى 
الواحدة بعد الظهر من خالل بوابة االكادميية 

رقم )4( بإدارة التسجيل والقبول.
طبقا للشروط العامة للدورة هي:

أوال: أن يكون املتقدم كويتي اجلنس���ية 
وأن يكون محمود الس���يرة حسن السمعة 
وأال يكون قد س���بق احلكم عليه في جناية 
أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة وأال يكون 
قد س���بق فصله من خدمة احلكومة بحكم 
أو بقرار تأديبي نهائي وأال يكون قد س���بق 
فصله تأديبيا م���ن أحد األجهزة التعليمية 
باألكادميي���ة أو من أي جهة تعليمية أخرى 
وأن يكون الئقا صحيا للخدمة النظامية، وأال 
يقل طول قامته عن )155( س���م وأن يجتاز 
الطالب اختبارات اللياقة البدنية واملعلومات 
الثقافية والقدرات واالختبارات النفسية وأن 

يجتاز الطالب املقابلة الشخصية.

املتهم وأمامه كمية احلشيش املضبوطة

استمرارا للتعاون الوثيق بني االدارة العامة 
للمرور واالدارة العامة للتحقيقات عقد وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا اجتماعا مع املدعي العام سعد 
احلربي ضم من االدارة العامة العامة للمرور 
مساعد املدير العام لشؤون التخطيط وبحوث 
املرور اللواء صالح الناجم ومساعد املدير العام 
لشؤون تنظيم السير والتراخيص باإلنابة اللواء 
صالح بودستور ومن االدارة العامة للتحقيقات 
كل من: رئيس ادعاء األحمدي املدعي د.خلف 

العنزي ورئيس إدعاء العاصمة املدعي منتهى 
الهاجري مت خالله بحث العديد من املواضيع 
ذات العالقة املشتركة بني االدارتني واخلاصة 
بالتحقي���ق في احل���وادث املرورية وتطوير 
اداء العمل وتس���هيل االجراءات ملس���تخدمي 

الطريق.
وفي نهاية االجتماع متنى اللواء عبداهلل 
املهنا للحضور دوام التوفيق واالستمرار على 
التعاون املثمر لدفع مس���يرة العمل لألفضل 

خلدمة وطننا احلبيب الكويت.

في إطار اجلهود املس����تمرة لوزارة الداخلية 
في مكافحة املخدرات وتعقب مروجيها متكنت 
)إدارة املكافحة احمللية( التابعة لإلدارة العامة 
ملكافح����ة املخدرات من ضبط ش����خص من غير 
محددي اجلنس����ية بحوزته 20 كيلو غراما من 
مادة احلشيش املخدرة، وذلك بعد ورود معلومات 
تفيد بأن املتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد 
االجتار، وبعد التأكد من صحة وجدية املعلومات 
مت اتخاذ اإلجراء القانوني لضبطه حيث مت تكليف 

أحد املصادر السرية للتفاوض مع املتهم لشراء 
عدد 1 كيلوغرام من مادة احلشيش التي بحوزته 
وقد أبدى املتهم استعداده لذلك، وبعمل كمني محكم 
مت ضبطه أثناء التس����لم والتسليم، وبتفتيشه 
وتفتيش س����يارته مت العثور على ما يقارب 20 
كيلو غراما من مادة احلشيش املخدرة، وبالتحقيق 
معه أفاد بأن ما مت ضبطه بحوزته يخصه بقصد 
االجتار والتعاط����ي. هذا، وقد متت إحالة املتهم 

واملضبوطات إلى جهة االختصاص.

الفريق سليمان الفهد خالل اجتماعه بعدد من القياديني االمنيني االتراك

الفهد يزور عددًا من اإلدارات التابعة 
لوزارة الداخلية التركية

»بدون« يسقط بـ  20 كيلو غراماً من احلشيش

اللواء املهنا يجتمع مع املدعني العامني

.. ويستمع لشرح من احد الفنيني في احدى اإلدارات األمنية

واالطالع على استعدادها للقيام 
باملهام اخلاصة والصعبة العالية 
اخلطورة واستعداد كوادرها 
العمليات وعن  للقيام بتل����ك 
امكانية تب����ادل اخلبرات بني 

اجلانبني.
وقام بجولة في االدارة واطلع 
على ميادين الرماية باالضافة 
الى عدد من التمارين اخلاصة 
التحركات املس����لحة  مبقاومة 
للتنظيمات االرهابية وعناصر 
اجلرمية املنظم����ة وتخليص 
الرهائن واملختطفني والقبض 
عل����ى االش����خاص اخلطرين 

املسلحني.
وشاهد الفريق الفهد شرحا 
ع����ن اآلليات املس����تخدمة في 
ادارة العمليات اخلاصة ومدى 

التطور التكنولوجي واثرها على 
العمليات القتالية للوصول الى 

املستوى املطلوب.
وانتقل وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد عقب ذلك 
الى املختب����رات اجلنائية في 
وزارة الداخلية التركية واستمع 
الى شرح قدمه مدير هذه اإلدارة 
ثم قام بجولة في شعب وأقسام 
االدارة املختلفة لالطالع على 
طبيعة عملها في مجال كشف 
اجلرمي����ة من خ����الل فحص 
العينات امللتقطة من مس����رح 
اجلرمي����ة والتصوير اجلنائي 
التزوير والصوت  ومختبرات 

والصورة واالستعراف.
واجتم����ع الفريق الفهد مع 
مدير اكادميية الشرطة التركية 
اللقاء عن  التباحث خالل  ومت 
اكادميية  التعاون بني  امكانية 
سعد العبداهلل للعلوم االمنية 
واالكادميية التركية في مجال 
تبادل اخلبرات واالستفادة من 
تطوير رج����ال االمن بالعلوم 

الشرطية.
وش����اهد خ����الل اللقاء الى 
عرض مرئي ع����ن االكادميية 
التركية واالدارات واالقس����ام 
التابعة لها واملناهج التعليمية 
اخلاصة مبنتسبي االكادميية 
والتدريبات التي يقومون بها.

زار وكي����ل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد امس عددا 
التابعة لوزارة  م����ن االدارات 
الداخلية التركية بهدف االطالع 
وفتح آفاق جديدة في مجاالت 
التع����اون والتبادل االمني بني 
البلدين. واستهل الفريق الفهد 
زياراته الدارات وزارة الداخلية 
العمليات  ادارة  ال����ى  التركية 
الى شرح  اخلاصة واس����تمع 
مفصل عن آلية العمل في االدارة 
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تصدر عن: شركة باب الكويت للصحافة )ذ.م.م(

تطبع في مطابع »األنباء«

الشويخ  ـ طريق املطار ـ شارع الصحافة 
ص.ب 23915 ـ الصفاة - الرمز البريدي  13100 كويت

املقاالت  املنشورة  بأسماء كتابها تعبر عن
وجهة نظر أصحابها وال تعكس رأي »األنباء« أو موقفها

E-mail: editorial@alanba.com.kw

البدالة:
22272727

فاكس:
التحرير: 22272830 
الرياضة: 22272876
االعالن: 22272747

التوزيـع: 22272736
اإلعالن: 22272750 - 22272751

التوزيع:
االشتراكات: 22272733  - الشكاوى: 22272734

املستشفيات

املستوصفات

الصيدليات اخلافرة

الصيدليات املناوبة

بلدية الكويت

طوارئ املاء

طوارئ الكهرباء

طوارئ األشغال 

وزارة الداخلية

مؤسسات وهيئات
الفتاوى واللجان اخليرية

ديوان سمو  رئيس مجلس الوزراء

شرطة - مطافئ - إسعاف 112

األميري حوادث 22450005
األميري أطفال 22451442

الصباح24812000
الوالدة 24842100 - 24843100

مبارك الكبير 9 - 25312700
اجلهراء 24575300

العدان 20 - 23940600
ابن سينا 24840300

الرازي 24846000
الطب االسالمي 24849000

األمراض الصدرية 24849400

الفروانية 24888000
احلساسية 24849252

األسنان 39 - 22466631
النفسي 24843900

العيون 22413911
األمراض السارية 24870351

مصح النساء 24848022
املعزل الصحي 24873272

مكافحة السرطان 24849100
الطب الطبيعي 24874330

الروضة 22517733
العديلية 22517144

اخلالدية 24848075
كيفان 24849807

الشامية 24848913
الشويخ 24814507

ض.ع. السالم 22549134
النزهة 22526804

ش. الصناعية 24814764
القادسية 22515088
 الدسمة 22532265

بنيد القار 22531908
الشعب 22518752

القبلة 22459381
عيون القبلة 22451082

املرقاب 22456536
الشرق 22465401

الساملية 25746401
اجلابرية 25316254

ميدان حولي 25623444
بيان 25388462

مشرف 25381200

العاصمة - الفرح - املباركية ـ ق4 22407955
حولي - االسراء - الساملية ـ شارع بغداد 25736626

االحمدي- صدف - الفحيحيل ـ شارع مكة 23914715
الفروانية- التعاون - الفروانية ـ ش حبيب مناور 24726895

اجلهراء - تبارك - اجلهراء ـ مجمع احلرمني 24557666

العاصمة - األمني القبلة ـ شارع فهد السالم 22598817
حولي - الدائري الرابع - حولي ـ شارع الدائري الرابع 22624624

االحمدي - الرخيص - الفحيحيل ـ شارع مكة ـ ق 5 23921162
الفروانية - ج. الرابية - الفروانية ـ جمعية الرابية 24749977

اجلهراء - اجلهراء - اجلهراء ـ شارع املضخة 24553802

املبنى الرئيسي 1844448
فرع بلدية العاصمة 1855555 - 25345908

فرع بلدية حولي 1855550 - 25715301
فرع بلدية الفروانية 1855551 - 24762671

فرع بلدية اجلهراء 1855552
فرع بلدية األحمدي 1852222 - 24576168

فرع بلدية مبارك الكبير 1854444 - 23840295
العالقات العامة 22424915 - 22424567

املدينة 24847329 – 24847041
اجلهراء 24578180 – 24578380

الشويخ الصناعية 24817328 – 24831792
الساملية 25642011 – 25642311

خيطان 24722918
حولي 25312567 ـ 02521352

الفحيحيل  23911333 - 23915300
الوفرة 59601832 ـ 39601832

انارة الشوارع 24745598 ـ 24745536 ـ 24745509
جنوب السرة 25312520 – 25312521

شكاوى  الكهرباء واملاء 1888188
مياه الشويخ 24832798 – 24832933 

مياه الصليبخات 24674568 - 24670239
مياه الساملية 255642104 - 25642011 - 25642311

مياه اجلهراء 24555231 - 24553640
مياه االحمدي 23983096 – 23984926 – 23984755

مياه حولي 22635725 – 22627729
جابر العلي 23840017 – 23840015 – 23840018

شبكة املجاري 24811264

طوارئ وزارة االشغال العامة »اخلط الساخن« 150
محافظة العاصمة 24818014

محافظة حولي 25713154 ـ 25713299
محافظة الفروانية 24895804 ـ 24893755

23981521 ـ 23980134
محافظة األحمدي 23981272 ـ 23981351

محافظة اجلهراء 24578500 ـ 24578532
محافظة مبارك الكبير 23902307

مكتب خدمة املواطن ـ إدارة العالقات العامة: 25395506
البريد االلكتروني لوكيل الوزارة:

website: undersecretary@mpw.gov.kw
E–mail: news@mpw.gov.kw :البريد االلكتروني للوزارة

الدفاع املدني 25384728 ـ 25383189 ـ 25383187
    )داخلي: 543 ـ 546( 25382192

ضابط العمليات 25391455
خفر السواحل 23906134/35/36 -1888050

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات 94928282

وزارة األوقاف:22487200 - 22487211 - 22487225
بيت الزكاة: 44474752 - فاكس: 21725752 
فتوى املسجد الكبير: 7 - 84481422 أو 149

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية: 
8 - 9 - 25387647 - 25387650 ـ فاكس: 25397704 

بيت الزكاة : 76 ـ 77 ـ 25752711
خدمة املتبرعني: 22418025 ـ 1808300

جلنة زكاة الشامية والشويخ:  24821199 
فاكس: 24837929 ـ اخلط الساخن: 99196300
 اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة: 25387639

فاكس: 22455505
فائض األطعمة واملالبس واألثاث:

24830040 ـ 24830050 - 24832772 - فاكس: 24822960
جلنة التعريف باالسالم: 22447526

مشروع بنك الفقراء اخليري: 99554411 - 22550300
جلنة الكلمة الطيبة: 25330029

جمعة احياء التراث االسالمي »فرع اجلهراء«:
24553655 - 24555068

جلنة تشغيل املعاقني: 24817606
جمعية بشائر اخلير: اخلط الساخن: 97214760 - 97217813

website: www.pm.gov.kw
E–mail: info@pm.gov.kw

اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان
)صندوق مرضى السرطان( هاتف: 22530184 - 22530186

الرابطة الكويتية لداء السكري
هاتف: 24819838 ـ 24819242 فاكس: 24819885

Laud@moj.kw وزارة العدل

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات هاتف: 94928282

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هاتف: 1800018

أطباء الباطنية والصدر
د. عبد ال محسن العبد الرزاق 25739282

د. مساعد ابراهيم العصفور 
1886060/22629091

د. حسام العمد 25747830
د. اياد محمد الرويح 25720380

د. موسى خداده 003 / 22666311
د. عياد العنزي 24558811

د. احمد االنصاري 25658888
د. جواد سعود 22437626

د. عبد الرحمن ابو عيش)سكري( 24757818
د. لطيفة الدويسان 25728004/ 25727004

استشاريو امراض باطنية وقلب
د. مبارك الدوب 24726446

د.محمد عبداملجيد زبيد 22621500
د. طه حسون الطه 25648070/25648040

د. مروان بورزق ـ الصفاة االمريكي 22247999
استشاريو امراض باطنية وروماتيزية
د. محمد زهير دباس 23713100
د. رياض النفيسي 25651544

د. خالد فهد اجلاراهلل 1886677
استشاريو باطنية وغدد صماء

د. عبد الناصر العثمان 25339330
د. يوسف يعقوب بو عباس 

25722978/25750756
د. محمد قرطم 22650700

د. عادل العوضي 25330060
استشاريو باطنية كلى

د. كامل الرشيد 1 / 25345600
د. وائل عبد احملسن الرشيد 

22613500/22613400
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ 25764224/5
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر »استشاري« 25329924

استشاري سمنة وغدد صماء وسكر
د.فهد مالح العنزي 24568859

د. عيد الفضلي 25726666
استشاريو امراض صدرية وحساسية 

د. سليمان فالح العلي 25338277/66
د. عدنان ابل 22639939

د. موسى خداده 22666300
د. ناصر بهبهاني 3 / 25654300

د. ناصر األحمد)حساسية ومناعية(  
25669846

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري  25633324/ 25618044

د. جاسم مال حسني 25346728 / 25345873
د. اسامة جبر البكر 22269393/60919666

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي 25651501/25651500

د. يعقوب محمد الشوبكي 66609836/22612990
د. صقر عبدالرحمن السريع 25712420

د. جابر احمد العلي 96080508 / 22269331

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو 25620124

د. سامي امان 22636464
د. محمود سليمان البدر 25746880

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط 25320069

د. موسى خورشيد 25620170
د. عامر فواز الفواز 22610044

د. محمد براك الهيفي 22665058/9
د. صباح يحيى احلديدي 25745111/1886677

د. رفيق شلبي 22637349/22620024
استشاريو جراحة العظام واملفاصل

د. أحمد الرويح 25628517/25620555
د. عز الدين زكي احلداد 22564529

عبدالرزاق عبداحلميد العبيد 22232724

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة 25655556

د. عبد الرضا الري 22617700
د. محمد خلف إبراهيم 25638181

د. عبد احملسن جعفر )جتميل الوجه( 22616122
د. عادل قطينة 25625060/30

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي 23926926

د. كاظم صالح معرفي 23929828
د. دينا عبداهلل الرفاعي 2 / 25333501

د. نبيل األيوبي 91 / 24577781
د.حمود البراك 23920505

د. نانسي روماني 25630408/9
د. طاهر محمد خان 25611060

د. عبدالرزاق محمد العنجري )طب عائلة( 24758973/8
استشاريو امراض القلب

د. عبد احملسن العبد الرزاق 25739277
صصد. ناصر جوهر حيات 25344765

د. هاني شحيبر 25638844
د. فريدة احلبيب 25755056 / 25755858

د. مروان صالح بورزق 22247999
د. فوزية يوسف الكندري 25625136/7 / 94022640

أطباء النساء والوالدة
د. مهجة البدر 22413282

د. منى صالح الشرهان 23511631
د. أميرة فيصل بهبهاني 24734505

د. اميان غيث املطوع 25527558
استشاريو  أمراض  النساء والوالدة

د. عادل الريس 25742557
د. محمود املطاوعة 22661519

د. ناهدة عبداهلل العلي »عقم« 25656886
د. معصومة مخصيد 9 / 22641308

د. ماجدة اليتامى 25343406
د. جنيبة القطان 25713016

د. دالل السالم 25325051

د. خالدة صالح البخيت 22631008
د. سامر الريس 8 /25742557

د. منصور الصليلي 24584140 / 24580030
د. سميرة العوضي 22622088

د. فواز الكاظمي 25329050
د. ماجد الشمري 24567850/24567860

د. عمرو محمد الصياد 25630408/9
د. صبرية اللنقاوي 24554066/77

د.جاسم يوسف احلجي 22644475/22621515
د. محمود محمد األسطل 22564592

د. خيرية عباس السالم 25611060
عيادة جنني 22232731

اختصاصيو امراض نساء ووالدة
د.هند محمد احلمدان 24726511/24726614

أطباء األسنان
مركز )32( لطب األسنان 23720888

عيادة عبداملجيد زلزلة 22450721
د.حسن محمد قطب 22444485

د. هدى الدالي 25343330 / 25342727
د. جنيب قاسم 25739277

عيادة امليدان الكويت 1883322
مركز العائلة:  25343330 / 25342727 / 

25326265
عيادة امليدان الفحيحيل 7 / 23911026

عيادة امليدان الفروانية 20 / 24727130
عيادة امليدان اجلهراء 32 / 24553591

د. شمة املطر »استشاري« 2 / 22641071
عيادة اخلليج د. انيسة الرشيد 25630002/3/4

د. شيخة بوقريص 25344520
د. عبداهلل العامر 25630002/3/4

د. فيصل الفوزان 22619557
د. عبد اهلل الدويسان 22668777

د. سعيد اللوغاني 25320880
د. سلوى عبد السالم 25730003

د. جناة بهمن 25732000
د. عمر عبد اهلل القعود 22613663

د. جاسم املنصور 22622266

املركز الطبي الكويتي/الساملية 5 /25759044
املركز الطبي الكويتي/اجلهراء 24579288/7

د. سالم العنزي 22572002
د. ابراهيم بهبهاني 25730000
د. عباس الرامزي 22666620

د. فريدة احلرز 22573994
د. معصومة غريب 22610538

د. محمود احمد محمد علي 24763223
د. اقبال عبد احملسن العصفور 25724690

د. عبد الرزاق بن ناجي 22523111
د. سعاد العباد 22611277
د. فؤاد صادق 25320515

عيادة زلزلة 22444485 / 22450721
د. عاطف القويسني 22573535

د. ضحى الشقات 22614614
د. بدري الريس 8 / 25742557

د. حسام عبد الباقي 22269360/1
مركز احلكمة التخصصي لطب االسنان 3 / 2 / 

22641445
مركز البيان لطب األسنان / 22497787/97 

 25730050/60
د. هادي الصفار 22497787/97

د. صالح أحمد الكندري 23733606
د. محمد غالب 22669252

مركز اللؤلؤة لطب األسنان 
25351162/25351163

د. جمال بوجبارة )استشاري عالج العصب(  
22656646/26

مركز سما لطب األسنان 
22562226/22572002/22561444

د. شيماء صديق 22614130
عالج اللثة 

د. بدر  األنصاري 25622355 / 25620111
د. وليد العلي 22610534

اخصائيو أسنان اطفال
د. قماشة اجلامع 25634702

د. وليد احمد الديولي )استشاري( 25328093

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي 22620304

د. ياسر القحف 25764232/1
د. سعاد البصيري 25711226
د. سيلفا شحيبر 25638844
د. صالح الرومي 22614130

د. نحمده ابو سنة 23925599
د. سناء معروف 25713514

د. نادية مشاري يوسف احلمد 25662101
مراكز طبية

مركز الربيعة الطبي 1826826
مستوصف الرعاية االملاني الطبي 24334282

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء« 
24579287/24578288

املركز الطبي الكويتي »الساملية« 
25759044/5/6

مركز دنتل كير لألسنان »الساملية« 25620111
مركز دنتل كير لألسنان »الفروانية« 24756444

استشاريو طب اطفال
د. عفاف الرومي 3 / 25318092

د. لولوة أبو شعبان )وقلب( 1826666 داخلي 
2318

د. ندى عبد الوهاب التركيت 22615053
أنف وأذن وحنجرة

د. سند الفضالة 25529019/1808088
د. عبد احملسن جعفر )استشاري( 22616122

د. خالد حمد الصبيح )استشاري( 22967770/22967777
أطباء العيون

د. سامي الربيعة 1826826
د. مبارك العجمي 1886060/22629091

د. محسن ابل 25757700
د. جمال علي الكندري 99785613/25620057

د. رائد بهبهاني 25636988
اختصاصي تخاطب

د. مدينة صادق اجلمعة 25647366/25625494

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان 25664000

د. صالح اجلريوي 22655566
د. محمد ابو حمرة 25626162

دالل إبراهيم التركيت 25632369
طالل سليمان العلي 22628090   / 26580902

استشاريو جراحة  مسالك بولية
د. فوزي طاهر أبل 25723422/99114344

د. خليل عبد اهلل العوضي 22616660
د. عادل احلنيان)وتناسلية( 25313120

د. علي مهدي زاده 22655888
د. حسان البارد 22614130

طب نفسي
د. عصام االنصاري 25642070/25642060

د. كاظم ابل 25737773
مركز الراشد لالستشارات 7 / 6 / 22666205

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

د. ابراهيم العلي »استشاري« 25321542/3
د. محمد املوسوي »استشاري« 

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

مركز السورالنفسي ـ د. نايف املطوع 23717997
مركز األسرة لالستشارات النفسية والصحية 

22476566
مكتب استشارات تربوية وأسرية 22476566
مركز الصحة النفسية - د. شريفة اخلميس 

22663018
مركز بن سينا التخصصي لالستشارات النفسية 
واالجتماعية - د. غازي العتيبي  »استشاري«  

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

هيئة التعويضات : 24818917
داخلي 2244 ـ 2276 ـ 2278 ـ 2282 ـ 2283

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الفتوى الهاتفية التابعة لقطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية:   149  -  22444405

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(
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