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املوسوي: عدد 
العمليات التي 

جترى في العالم 
ال تزيد على %10 

من احلاجة الفعلية 
لزرع األعضاء

د. مصطفى املوسوي وديفيس شيرامل

الكويت األولى عربياً في احلصول على األعضاء من الوفيات
حنان عبد المعبود

اختتمت اجلمعية الكويتية 
لزراعة األعضاء حملة التبرع 
باألعضاء والتي اس����تهدفت 
اجلالية الهندي����ة املقيمة في 
الكويت بالتعاون مع رئيس 
مؤسسة الكلى في الهند والتي 
يرأسها األب ديفيس شيرامل 
واستمرت ملدة أسبوع مبؤمتر 
صحافي عقد في مقر اجلمعية 
قدم فيه األب شيرامل أكثر من 
2000 بطاقة تبرع باألعضاء 

من اجلالية الهندية.
في بداية املؤمتر حتدث 
رئيس اجلمعي���ة الكويتية 
لزراعة األعضاء د.مصطفى 
املوسوي عن مشكلة نقص 
األعض���اء ف���ي العالم وفي 
الكويت بصفة خاصة، مشيرا 
إل���ى أن إحصائيات منظمة 
الصحة العاملية تبني أن هناك 
100 ألف عملية زرع أعضاء 
العالم س���نويا،  جترى في 
بينما املطلوب مليون عملية، 
مبا يعني أن عدد العمليات 
ال تزيد على 10% من احلاجة 
الفعلية إلجراء عمليات زرع 

األعضاء.
وذكر د.املوسوي أن السبب 
الرئيسي لقلة إجراء عمليات 
زرع األعضاء يعود إلى نقص 
األعضاء املوجودة في جميع 

دول العالم.
وأوضح ان����ه في الكويت 
نحتاج لإلج����راء 160 عملية 
زرع كلية سنويا، بينما العدد 
احلالي يتراوح ما بني 70 و100 
عملية، وذلك بسبب عدم توافر 

الكلى الكافية للمرضى.
وأك����د أن هن����اك اهتماما 
من وزير الصحة للش����روع 
الكبد  في برنام����ج لزراع����ة 
والقل����ب خالل الع����ام املقبل 
وق����د مت حتضي����ر قائم����ة 
باملرض����ى احملتاجني لزراعة 
الكبد، باإلضافة إلى االتصال 
ببع����ض املختص����ني خارج 
الكويت للمساعدة في إنشاء 
البرنامج. ومن املعروف  هذا 
أن مثل ه����ذا البرنامج يعتمد 

على احلصول على األعضاء 
من الوفيات.

إلى  وتشير اإلحصائيات 
أنه يصاب سنويا في الكويت 
150 شخصا بالوفاة الدماغية، 
بينما عدد الوفيات التي يتم 
احلصول على أعضاء وأنسجة 
منها يتراوح م����ا بني 12 و18 
حالة سنويا فقط، وألول مرة 
يصل هذا العدد إلى 24 حالة 
خالل العام احلالي 2014 ومت 
توزيع األعضاء واألنسجة من 
هذه الوفيات على 112 مريضا. 
وهذا ما يجعل الكويت بالنسبة 
إلى عدد السكان األولى عربيا 
والثانية على مستوى الشرق 

األوسط )بعد إيران(.
وتأتي زيارة األب شيرامل 
في هذا االجتاه حيث ان اجلالية 
أكب����ر اجلاليات  الهندية من 
في الكوي����ت، وخالل الزيارة 
التقى مع عدد كبير من اجلالية 
الهندية، ومت خالل هذه اللقاءات 
تسجيل أكثر من 2000 بطاقة 

تبرع باألعضاء.
م����ن جانب����ه، عب����ر األب 
شيرامل عن سعادته لزيارته 
الكويت والتي وصفها بأنها من 
أفضل الدول في مجال زراعة 
األعضاء خاص����ة انها الدولة 
الوحيدة الت����ي تقدم خدمات 
زرع األعضاء بش����كل مجاني 

للكويتيني واملقيمني.

صاحب السمو هنأ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صـباح األحمــد ببرقية تهنـــئة 

الى الرئيس ساولي نينيـستو 
رئيس جمهورية فنلندا الصديقة 

عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية.

وبعث سمو ولـي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 

الرئيس ساولي نينيستو رئيس 
جمهورية فنلندا الصديقة ضمنها 

سموه خالص تهــانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

السفير القطري حمد بن علي آل حنزاب متوسطا السفير ضاري العجران وعبدالعزيز املشاري في ديوان األنصاري

على هامش حفل العشاء الذي أقامه على شرفه عبداهلل األنصاري

آل حنزاب: قطر والكويت حريصتان على عمق العالقات الثنائية

السفير حمد بن علي آل حنزاب وعبدالعزيز املشاري

أكد سفير دولة قطر لدى الكويت 
حمد بن عل����ي آل حنزاب على عمق 
العالقات الثنائية بني قطر والكويت، 
مبين����ا أن البلدي����ن حريصان على 
إرساء هذا التعاون على أسس متينة 
ومستدامة. جاء ذلك خالل حفل العشاء 
الذي أقامه عب����داهلل األنصاري في 
ديوانه مع أهال����ي منطقة اليرموك 
على ش����رف الس����فير القطري لدى 
البالد حمد بن علي آل حنزاب، وذلك 
بحضور الس����فير د.عبداهلل بشارة 
ومدير املراسم والتشريفات في وزارة 
اخلارجية الس����فير ضاري العجران 
ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز 

املشاري وعدد كبير من األهالي.
وقد تخلل احلفل بعض األحاديث 
الودية واألمور املشتركة الثنائية بني 

البلدين الشقيقني.

فتح باب الترشيح جلوائز »اإلعالم السياحي العربي«
أسامة أبوالسعود

أعل����ن املكت����ب التنفيذي 
العرب����ي لإلع����الم  للمرك����ز 
السياحي عن فتح باب الترشيح 
لإلعالمي����ني والش����خصيات 
العربية جلوائز  الس����ياحية 
العربي  الس����ياحي  اإلع����الم 

)الدورة اخلامسة 2015(.
وقال رئيس املركز حسني 
املناع����ي إن املركز يس����تقبل 
الترشيحات حتى نهاية شهر 
ديسمبر اجلاري، حيث يحق 
لكل مؤسسة اعالمية املشاركة 
في الترشيح إلحدى اجلوائز، 
كما يحق لكل صحافي عربي 
أو  يعمل في إحدى الصحف 
العربي����ة املطبوعة  املجالت 
أو االلكتروني����ة التي تصدر 

أو ت����وزع في بل����د عربي أو 
أكثر وتكون أعماله منشورة 
خالل عام 2014 التقدم بأعماله 
لنيل إح����دى جوائز االعالم 

السياحي.
وأوضح أن فئات اجلائزة 
تتضمن افضل كاتب سياحي 
العربي، وجائزة  الوطن  في 
افض���ل صحيف���ة عربي���ة 
تخصص صفح���ة او ملحقا 
سياحيا، وجائزة افضل موقع 
إلكترونى س���ياحي عربي، 
وافضل مجلة سياحية عربية، 
وافضل برنام���ج تلفزيوني 
س���ياحي، وافض���ل برنامج 
إذاعي سياحي، وافضل حملة 
ترويجية س���ياحية عربية، 
وافضل وكال���ة انباء عربية 
تهتم ببث االخبار السياحية، 

القائمة  اللجن���ة  واضاف���ت 
بأعمال االش���راف والتنظيم 
جائزة افضل لقطة سياحية 
بعنوان »لقطة خيالية« وهى 
احدث جوائز االعالم السياحي 
العربي وافضل ش���خصية 
عالقات عامة. وبدأت اللجنة 
في تلق���ي اوراق الترش���ح 
جلوائز الشخصيات والهيئات 
الس���ياحية لعام 2015 وهى 
ش���خصية العام السياحية، 
وسفير الس���ياحة العربية، 
احلكومي���ة  والش���خصية 
العربية الداعمة للس���ياحة، 
الى جان���ب افضل الوجهات 
السياحية العربية لعام 2014، 
وافضل فنادق العرب مالءمة 
العربية، واملدينة  لألس���رة 
العربية األكثر منوا، والطيران 

العربية،  الداعم للس���ياحة 
واملعلم االبرز على مستوى 

العالم العربي.
وكان مجلس إدارة املركز 
العربي لإلعالم السياحي اعلن 
في مؤمت����ر صحافي في دبى 
املعايير اجلديدة واسم رئيس 
جلنة التحكيم وجلنة اإلشراف 
اخلاص����ة بجوائز عام 2015، 
حيث متت املوافقة على اسم 
د.ملياء محمود رئيس شبكة 
صوت العرب من مصر رئيسا 
للجن����ة التحكي����م، ود.هدير 
عبدالق����ادر اس����تاذ بجامعة 
اجلزائر م����ن اجلزائر نائبا، 
وستكون فترة الترشح حتى 
نهاية ديس����مبر وس����تعلن 
النتائج في شهر فبراير املقبل 

من عام 2015.

»الهندية« تسجل أكثر من 2000 بطاقة تبرع باألعضاء في ختام حملة التبرع

دانيال بولس 

بعثة جديدة تتكون من 3 ديبلوماسيني تصل إلى البالد

ً بولس: إعادة فتح السفارة السورية في الكويت قريبا
أوضح د.دانيال بولس 
رئيس اجلالية السورية في 
الكويت واملتواجد حاليا في 
دمشق بزيارة عمل تتعلق 
أبناء  مبصالح وش����ؤون 
اجلالية أن الديبلوماسيني 
الس����وريني الس����ابقني لن 
يعودوا للكويت بس����بب 
انتهاء املدة املقررة لبعثتهم 
وفقا لألنظمة املعمول بها 
بوزارة اخلارجية السورية 
لذل����ك س����تحضر بعث����ة 
ديبلوماسية جديدة تتكون 
من 3 ديبلوماسيني وقد متت 
املوافقة من جانب احلكومة 
الكويتي����ة عل����ى الطلب 
الذي تقدمت به احلكومة 

الس����ورية إلع����ادة فت����ح 
أن  سفارتها بالكويت بعد 
كانت اتخذت قرارا بإغالقها 
في ش����هر إبريل من العام 
احلالي وذلك وفقا ملا صرح 
به وكيل وزارة اخلارجية 
خال����د اجل����اراهلل، وعليه 
فهناك إج����راءات تنفيذية 
يت����م اتخاذه����ا لوصول 
الديبلوماسيني السوريني 
ولك����ن حت����ى اآلن لم يتم 
حتديد موع����د إعادة فتح 
السفارة الستقبال معامالت 
املواطنني السوريني املقيمني 
أمله  بالكويت، معربا عن 
في أن يكون ذلك بالقريب 
العاجل حلاجة أبناء اجلالية 

الس����ورية املاسة خلدمات 
سفارتهم وخصوصا جتديد 

جوازات السفر املنتهية. 
كما أف����اد د.بولس بأنه 
البعض من أعضاء  التقى 
البعثة اجلديدة بدمشق وهم 
من الكفاءات الديبلوماسية 
والوطنية املش����هود لهم 
بإجنازاته����م وعملهم كما 
كان، ووع����د أبناء اجلالية 
بأن حكومتهم لن تتوانى 
في اتخاذ أي قرارات لصالح 
أبنائها املغتربني، فالسفارة 
ستنفض عنها غبار األشهر 
املاضية وستكون جاهزة 
في خدمتهم خ����الل فترة 

قريبة.
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صالح املضف

أعلن املدي���ر العام لبنك 
االئتمان صالح املضف اعتماد 
الالئح���ة اجلديدة للقروض 
العقارية املنظمة للقروض 
العقارية التي مينحها البنك 
في صيغتها النهائية متهيدا 

لبدء العمل بها. 
وق���ال املضف ف���ي بيان 
صحاف���ي إن مجل���س ادارة 
البنك اعتمد خالل اجتماعه 
األخير الالئحة اجلديدة التي 
تعد ركيزة أساس���ية وهي 
مبنزلة حجر الزاوية في عمل 
البنك حيث حتدد اشتراطات 
وضواب���ط من���ح القروض 
العقارية واملستفيدين منها 
واألوراق واملستندات املطلوبة 
واخلطوات واالجراءات العملية 

الالزمة للحصول عليها. 
وأضاف أن النص اجلديد 
العقارية  الق���روض  لالئحة 
محصلة جهد دؤوب ومخلص 
بذله على مدى س���تة أشهر 
فري���ق عمل على مس���توى 
عال من املهنية والتخصص 
العام  املدير  برئاس���ة نائب 

املالي���ة  للبن���ك للش���ؤون 
واإلدارية والقانونية هديل 

بن ناجي. 
وأوضح أن الفريق ضم كال 
من رئيس قسم اللجنة العامة 
القيالني والباحثة  جاس���م 
القانونية حباري اخلشتي 
القانوني أشرف  واملستشار 
شكري واملدقق محمد حسن 
اضاف���ة إلى مندوب���ة ادارة 
الفت���وى والتش���ريع منى 

الكندري. 
وأكد املضف حرص فريق 
العمل على أن تخرج الالئحة 
اجلديدة إلى النور في أسرع 
وقت ممكن نظرا الى دورها 
احملوري في عمل البنك وعلى 
أن تتسم صياغتها بالوضوح 
والبس���اطة واالبتع���اد عن 
التعقيدات قدر االمكان بحيث 
يتمكن املستفيدون من فهمها 
واستيعاب مضمونها بسهولة 

ويسر ودون عناء. 
ولفت الى السعي احلثيث 
إللغاء التناقضات التي اعترت 
بعض احل���االت في الالئحة 
الس���ابقة وفك االشتباك بني 
البن���ود وتوضيح  بع���ض 
ابتداء من  مس���ارات األمور 

تقدمي الطلب مرورا باستحقاق 
القرض وأدائه وبحيث تبدو 
الالئحة وكأنها خارطة طريق 
للراغبني في احلصول على 
ق���روض عقاري���ة تبني لهم 
واملس���تندات  االج���راءات 
املطلوبة في كل مرحلة وصوال 
إلى احلصول على القرض. 

وذكر املضف أن الالئحة 
ج����اءت بلغ����ة مختص����رة 
ومباش����رة وش����ملت بيانا 
مبس����طا للق����روض الت����ي 
مينحه����ا البنك ملس����تحقي 
الرعاية الس����كنية بأنواعها 
املختلفة مبا في ذلك قروض 
بناء املساكن وشرائها وزيادة 
االنتفاع معربا عن أمله في أن 
تقدم الالئحة اجلديدة حلوال 
ومعاجلات لبعض االشكاالت 
الت����ي كان����ت تواجه بعض 

املستفيدين سابقا. 
القيام  أنه س����يتم  وبنينّ 
بخطوات الحقة لتبس����يط 
اجراءات القروض وتقليص 
املستندات املطلوبة وصوال 
إلى احلص����ول على القرض 
العقاري من بن����ك االئتمان 
الكويتي )التسليف سابقا( 
عن طريق شبكة االنترنت.

أكد احلرص على إلغاء التناقضات وفك االشتباك بني بعض البنود

املضف: بنك االئتمان اعتمد الئحة جديدة حتدد 
اشتراطات وضوابط منح القروض العقارية

القاهرة - هناء السيد 

في اطار دعم العالقات االقتصادية بني جمهورية مصر 
العربية والكويت واسهاما في تلبية الطلب املتزايد 

على الطاقة الكهربائية مبصر يوقع الصندوق الكويتى 
للتنمية االقتصادية برئاسة عبد الوهاب البدر وبحضور 

سفيرنا لدى مصر سالم الزمانان ومدير العمليات 
بالصندوق مروان الغامن، على اتفاقية قرض ومشروع 

مببلغ 30 مليون دينار جلمهورية مصر العربية لالسهام 
في مشروع غرب القاهرة بطاقة 650 ميغاوات واعداد 

الدراسة التوجيهية الشاملة ملنطقة املثلث الذهبى سفاجا- 
القصير -قنا، وذلك مبقر مجلس الوزراء املصري .

الصندوق الكويتى للتنمية 
يوقع اتفاقية قرض ومشروع 
بـ 30 مليون دينار مع مصر

Required 

Interested Candidates are invited 
to submit their resumes to

If interested call 55644361
ali_alsharief@hotmail.com

for a famous
Italian Restaurant in Kuwait

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

would be an asset.
* Transferable residence.
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بسبب أعمال اجلرد.. والعمل جار على إعداد مشروع قرار إداري في ضوابط وشروط استقدام العمالة من اخلارج

الدوسري: إيقاف جلنة تصاريح العمل وإجراءات التحويل آخر أسبوعني من ديسمبر
جار على اعداد مشروع قرار هذا 
القطاع  بالنسبة للعاملني في 
اما بالنسبة للعاملني  اخلاص 
في القطاع احلكومي ويخضعون 
لقانون اخلدمة املدنية ان املادة 
25 من قان����ون اخلدمة املدنية 
ل����دى جهة  جتي����ز للموظف 
حكومية العمل في جهة أخرى 
غير حكومي����ة طبقا لضوابط 
وشروط ومبوافقة من الوزير 
املختص وأن يكون العمل في 
القطاع اخلاص أو مؤسس����ات 

وجمعيات النفع العام.

علما ان املركز يعمل حاليا على 
استقبال العمالة التي تعاني من 

مشاكل مع أصحاب االعمال. 
وعن تفعيل املواد القانونية 
التي تسمح للعامل بالعمل لدى 
صاحب عمل آخر خارج أوقات 
الدوام الرسمي، أوضح الدوسري 
ان هناك نصا في قانون العمل 
يجيز تش����غيل العامل بعض 
الوق����ت عند صاحب عمل آخر 
على ان يص����در بذلك قرار من 
الوزير املختص يحدد الضوابط 
والشروط لتطبيق ذلك والعمل 

املنزلية الى العمل في القطاع 
اخلاص نهائيا وسيتم السماح 
القطاعات باس����تقدام  جلميع 
العمالة من اخلارج وفق ضوابط 
وشروط سوف تصدر في قرار 
اداري تأخ����ذ في عني االعتبار 
حاجة سوق العمل للعمالة بناء 
على اخر احصائيات مع مراعاة 

نسبة النمو. 
إيواء  افتت����اح مركز  وعن 
العمالة رسميا بنينّ الدوسري انه 
جار التنسيق مع اجلهات املعنية 
الرسمي قريب جدا  واالفتتاح 

مبينا أن ادارة العقود احلكومية 
سوف تستمر في العمل في كل 
اإلجراءات، أم����ا إدارات العمل 
فسوف تستقبل حاالت جتديد 
اإلقام����ة وإذن العمل أول مرة 
باالضافة ال����ى اإللغاء النهائي 

للسفر خالل فترة اإليقاف. 
وأكد الدوسري أنه مع بداية 
العام س����وف يت����م فتح باب 
تصاريح العمل وبناء عليه مت 
ايقاف كل االجراءات التي كانت 
حتصل عبر حتوي����ل الزيارة 
التجاري����ة وحتوي����ل العمالة 

بشرى شعبان ـ كريم طارق

كشف مدير عام الهيئة العامة 
للقوى العاملة جمال الدوسري 
عن ايقاف بعض إجراءات ادارات 
العمل خالل األسبوعني األخيرين 
من الشهر اجلاري إلجراء اجلرد 
السنوي.  وقال الدوسري في 
تصري����ح صحاف����ي إن جلنة 
تصاريح العمل س����يتم ايقاف 
العمل بها خ����الل فترة اجلرد 
الس����نوي باالضافة الى إجراء 
التحوي����ل ف����ي ادارات العمل، 

 جمال الدوسري

»املسنني« تنظم دورة إسعافات 
أولية للعاملني بالتعاون

مع »اخلدمات الطبية باحلرس«

بشرى شعبان ـ كريم طارق 

ف����ي إطار برنامج عمل احلكوم����ة وضمن خطة إدارة 
رعاية املس����نني والهادفة إلى تطوير وحتسني اخلدمات 
املقدمة للمسنني وبرعاية وكيل وزارة الشؤون عبد احملسن 
املطيري وبالتعاون مع احلرس الوطني � مديرية اخلدمات 
الطبية فقد نظمت اإلدارة دورة إسعافات أولية ملنتسبي 
اإلدارة واس����تمرت خمس����ة أيام مت خاللها التدريب على 
كيفية س����رعة ومعاجلة احل����االت املفاجئة التي حتدث 
وكيفية التصرف بش����كل سريع يساهم في إنقاذ حاالت 
قد تكون خطيرة في حال عدم معرفة الش����خص العادي 

التصرف السليم.
هذا وقد اختتمت الدورة بحضور مدير إدارة رعاية املسنني 
خالد القحطاني وقائد اإلس����ناد باحلرس الوطني العميد 

الركن فالح فالح وأيضا طالب من وزارة التربية. 
وقد أشاد مدير اإلدارة خالد القحطاني بنتائج الدورة 
واستيعاب املوظفني املشاركني بالدورة وسعادتهم لتنظيم 
مثل هذه الدورات املفيدة لهم في حياتهم العملية، كما قدم 
الشكر والتقدير العميد الركن فالح فالح على حرصه وأركان 
إداراته للمشاركة في العديد من املناسبات العديدة لإلدارة 
ودعمه إلجناح هذه الفعاليات وقدم الشكر اجلزيل والتقدير 
للمشرفني على الدورة ملا قدموه من فائدة عظيمة وتدريبات 
عمليه ونظرية تعود بالفائدة على جميع املشاركني والذين 
أعربوا عن ش����كرهم لهذا املجهود واملعلومات التي تعود 

عليهم بالفائدة. 
مشيدا بالدور الكبير والتنظيم والترتيبات التي أعدت 
إلجناح هذه الدورة وجهود املنظمني واملشاركني في وضع 
برامج ودورات ملنتسبي اإلدارة والعمل بإخالص لتطوير 
وحتديث أنشطة وفعاليات اإلدارة لصالح اجلميع وحتقيق 
خطة اإلدارة والوزارة ضمن برنامج عمل احلكومة وفي 
ختام الدورة قام الدورة مدير ادارة املسنني خالد والعميد 
الركن قائد اإلس����ناد باحلرس الوطني بتوزيع الشهادات 

على املشاركني في الدورة وتكرمي اجلهات املشاركة.

جانب من التكرمي 

لقطة جماعية 
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اختتم أعماله أول من أمس برعاية صاحب السمو وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولفيف من الديبلوماسيني واملسؤولني والوفود املشاركة

التونسي محمد زياد انتزع جائزة املعرض الدولي السابع لالختراعات 
والكويتيون العجمي واجلاراهلل واملطوع حصدوا جوائز التقدم العلمي

املريض من التيبس ألنه يعمل 
على حتريك مفاصل اليد والقدم 
بحركة اجبارية للمحافظة على 
وظيفة اليد والقدم من التيبس 

أو االنتفاخ.
من جهت����ه أوضح املخترع 
الكويتي محمود املطوع الفائز 
باملركز الثالث جلائزة مؤسسة 
الكوي����ت للتق����دم العلمي ان 
اختراعه الفائز يأتي في مجال 
توفير الطاقة، وهو جهاز للتحكم 
ومراقبة االستهالك الكهربي، وهو 
عبارة عن نظام ملراقبة االستهالك 
الكهرب����ي والتحكم فيه ويقوم 
بتحذير املستخدم بشأن حالة 
االستخدام، ويشتمل االختراع 
على نظام فرعي يصدر ثالثة 
مستويات من التحذير، يتمثل 
األول منها في اصدار إش����ارة 
ضوئية والثاني����ة في حتذير 
صوتي، واألخير يأتي بتحذير 
صوتي أعلى من سابقه، وذلك 
لتحذير املستخدم من أنه سيتم 
فصل الطاقة عنه خالل مدة زمنية 
محددة في حالة االستخدام الزائد، 
موضحا أن التحذي����ر األخير 
يتضمن عدادا يش����ير إلى املدة 
الزمنية املسموحة للمستخدم 

قبل قطع التيار الكهربي عنه.
وأضاف ان اجلهاز يشتمل 
أيضا على وحدة داخلية إلعادة 
الطاقة بعد مرور مدة زمنية يتم 
حتديدها مسبقا أو بعد حدوث 
انخفاض في اس����تهالك الطاقة 
إلى املستوى احملدد قبل القطع، 
الفتا إلى أن اختراعه حائز شهادة 

براءة اختراع عاملية.

اإلسطرالب الذهبي

من ناحيته، ق����ال املخترع 
الكويتي محمد بهبهاني الفائز 
بجائ����زة اإلس����طرالب الذهبي 
املقدمة م����ن احلملة اخلليجية 
الثانية لصناعة رواد االختراع 
وقدرها 1000 دوالر إضافة إلى 
اسطرالب ذهبي مطلي بالذهب 
اخلالص عيار 24 قيراطا: فوزي 
بهذه اجلائزة التي تقدم ضمن 
جوائز املعرض فضل من اهلل، 
فأنا لم أتوقع الفوز، ولكن كان 
عندي احساس بالفوز ملا قرأته 
من املعرض نفس����ه وإعجاب 

اجلمهور الزائر باالختراع.
وعن اختراعه الفائز، قال إنه 
عبارة عن »سنادة يد متحركة 
لكراسي طلبة املدارس«، الفتا 
إل����ى أن الدراس����ات والبحوث 
الطبية تش����ير إلى أن كراسي 
طلبة املدارس غير مريحة مما 
يسبب لهم الكثير من آالم الظهر 
والعمود الفقري، وقد تؤدي الى 
أمراض مزمنة على املدى الطويل، 
وخاصة انهم في مرحلة عمرية 
تس����تدعي اجللوس على تلك 

املقاعد لفترات طويلة. 

أفضل اختراع

كما عب����ر املخترع اللبناني 
ريتش����ارد حلو عن س����عادته 
باملشاركة في املعرض وحصوله 
عل����ى ميدالي����ة ذهبية ألفضل 
مخت����رع، مبين����ا ان اختراعه 
متعلق بالغوص فهو للغواصني 
والصيادين ليكون نظام تزامن 
لألصدقاء يسمح جلميع أجهزة 
الكمبيوتر بان تكون متزامنة في 
الوقت ويكون له إنذار مبرور 
الوقت ومن ش����أنه أن يوضع 
على كل أجهزة الكمبيوتر في 
وقت واحد حتى يتسنى جلميع 
الغواصني التمكن من التحقق 

عن حالة رفاقهم، 

أفضل مخترع لفئة الشباب

وأعرب املخت����رع املصري 
الشاب مصطفى مجدي الشحات 
الفائز بامليدالية الذهبية وجائزة 
املنظمة العاملية حلماية امللكية 
الفكرية )WIPO( ألفضل مخترع 
لفئة الشباب، عن سعادته البالغة 
بالفوز بهذه اجلائزة، الفتا الى 
ان فوزه بتل����ك اجلائزة ميثل 
اجنازا ش����خصيا له في بداية 
حياته البحثية نظرا ملدى أهميتها 
بالنسبة له وملستقبله العلمي 

والعملي.

بالده مبعرض االختراعات الذي 
يعتبر ظاه����رة علمية فريدة، 
وكذلك فوز املخترع التونسي 
باجلائزة الكب����رى للمعرض، 
مضيفا ان هذا الفوز يعتبر دليال 
على القيمة التي توليها تونس 
منذ االستقالل للعلم والتعليم 

والبحث العلمي.

الجائزة الكبرى

الفائ����ز  أع����رب  ب����دوره، 
باجلائ����زة الكب����رى للمعرض 
املخترع التونسي محمد زياد 
عن سعادته وفرحته الشديدة 
بجائزة املعرض الكبرى، مشيرا 
إلى انه لم يكن يتوقع الفوز على 
اعتب����ار ان املع����رض يتضمن 
اختراعات عدة ومميزة ومثيرة 
لالهتمام، ولفت إلى ان املعرض 
السابع لالختراعات كان مميزا 
من حيث روعة التنظيم، مؤكدا 
اننا »نغادر الكويت مع انطباعات 

جيدة وذكريات جميلة«.
وفيما يتعلق مببلغ اجلائزة، 
قال زياد ان لديه بعض التجارب 
التي يري����د اجراءها وتطبيقها 
واألم����ر مهم ج����دا لرؤية مدى 

فاعلية هذا االختراع وفائدته.
وبني أن اختراعه عبارة عن 
»شحن الهاتف النقال عن طريق 
الصوت«، الفتا إلى ان اختراعه 
ميكن مستخدم الهاتف النقال من 
االستغناء عن الكهرباء لشحن 
الهاتف، مضيف����ا ان االتصال 
بش����خص ملدة 5 دقائق متكننا 
من شحن الهاتف عبر االتصال، 
وهذا يسهم في حل مشكلة فراغ 
بطارية الهاتف في املناطق التي 

ال حتتوي على كهرباء.
 

جوائز التقدم العلمي

وقال املخترع الكويتي د.علي 
العجمي الفائ����ز باملركز األول 
جلائزة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم����ي، أبارك لكل املخترعني 
الذي����ن حصلوا عل����ى جوائز 
وميداليات وكذلك املخترعون 
املشاركون في املعرض وأيضا 
الذين لم يحالفه����م احلظ في 
الفوز بجوائز املعرض، حيث 
كل املخترعني شاركوا باختراعات 

مميزة. 
وبني أن اختراعه عبارة عن 
جهاز متعدد األغراض لتبريد 
املاء وتسخينه وتكييف الهواء، 
موضحا أن جهازه يعمل على 
االستفادة من تخزين الطاقة في 
املاء املبرد ليعمل كوسيط لتبريد 
الهواء، وكذلك تتم االستفادة من 
احلرارة الناجتة عن دورة التبريد 

لتوفير ماء ساخن. 
وأوضح أن اختراعه له عدة 
مميزات منها توفير الطاقة حيث 
انه يعم����ل بضاغط واحد على 
أكثر من جهاز، ويوفر في احليز، 
حيث انه يقلل من عدد األجهزة 
املستخدمة في حيز واحد، وسهل 
التحكم فيه، كما يتمتع بإمكانية 

زيادة عدد التطبيقات عليه.
من جهتها، أشادت املخترعة 
الكويتية حمدة اجلاراهلل الفائزة 
باملركز الثاني جلائزة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي بالتنظيم 
الرائع للمعرض، متقدمة بالشكر 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد عل����ى رعايته 
للمعرض، وعن اختراعها الفائز، 
قالت انه عبارة عن جهاز طبي 
لتدليك الي����د والقدم للتخلص 
من األورام والسوائل، كالقفاز 
واحلذاء االلكتروني، ويحتوي 
على خصائص عديدة ملنع تراكم 
السوائل باليدين والقدمني عند 
عدم احلركة.  وعن فكرة عمل 
االخت����راع، قالت انها تتلخص 
في عمل مساج بحركات طبية 
دقيقة ومدروسة من أعلى وأسفل 
لتجديد حركة الدورة الدموية، 
والتحكم في درجة حرارة جسم 
املريض لتجنب احلروق، كما 
يحت����وي اجلهاز عل����ى وحدة 
لرفع اليد أو القدم ضد اجلاذبية 
األرضية لتسهل نزوح السوائل 
املتجمعة املسببة للورم ألسفل، 
كما يحافظ على اليد والقدم لدى 

صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
الذي أنش����أ لدع����م املوهوبني 
واملخترعني، واحتضن املخترعني 
وش����اهدنا نتائج أعمالهم التي 
متثل اختراعات مميزة، متمنيا 
ان ينتقل هذا احلدث الى باقي 
الدول العربي����ة ودول مجلس 

التعاون.

اهتمام

من ناحيت����ه، أعرب وكيل 
وزارة التج����ارة والصناع����ة 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية 
والتجارة اخلارجية الشيخ منر 
فهد الصباح عن سعادته بحضور 
حفل ختام معرض االختراعات 
ممثال عن مكتب براءات االختراع 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي����ة، موضحا ان مجلس 
التعاون يهتم باملش����اركة في 
مختلف األنش����طة والس����يما 

اخلاصة باالختراعات.
وأض����اف ان االختراع����ات 
املش����اركة في املعرض أثلجت 
صدورنا باكثر من 200 اختراع 
من 24 دولة، وهذا يدل على ان 
الدول العربية واإلسالمية بدأت 
تهتم باملخترعني، وهذا دليل على 
ان تطور الدول الذي يكون من 

خالل املبتكرين واملبدعني.

ظاهرة علمية

م����ن جانبه، أعرب س����فير 
تونس لدى الب����الد نور الدين 
الري عن س����عادته مبشاركة 

هي قل����ب اخلارط����ة العلمية 
العاملية. 

وقال إن جناح املعرض في 
دورت����ه الس����ابعة دليل جناح 
الكويت وتأكيد على أنها أصبحت 
حتتل مكانة ب����ارزة ومتميزة 
ومرموقة في مجاالت االختراعات 
واالبداع، معرب����ا عن األمل في 
ان تستمر الكويت على خطى 
ثابتة بتنظيم ه����ذا النوع من 
املعارض وان تنال نصيبها من 
الفوز نتيجة جلهودها اجلبارة 

بهذا الشأن.

نتائج مبهرة

من جانبه، أع����رب رئيس 
مجلس إدارة الن����ادي العلمي 
الكويت����ي ورئي����س اللجن����ة 
العليا املنظمة ورئيس اللجنة 
العلمي����ة للمع����رض الدولي 
السابع لالختراعات في الشرق 
األوس����ط م.اي����اد اخلرافي عن 
سعادته بلقاء املخترعني الذين 
مثلوا 24 دولة خالل فعاليات 
املع����رض، الفتا إل����ى أن هدف 
املعرض منذ بداية تنظيمه هو 
تعريف الوطن العربي بحقوق 
امللكية الفكرية وكيفية احملافظة 
عليها، إضافة إلى إيصال اختراع 
املخترع العربي إلى املستثمرين 

لالستثمار بأفكار جديدة.
وأضاف ان املعرض خالل 7 
سنوات من تنظيمه، جاء بنتائج 
مبهرة على صعيد دعم املخترعني 
واملبتكرين، أبرزها انشاء مركز 

العاملية حلماية امللكية الفكرية 
)WIPO( فق����د فاز بها املخترع 
املصري الشاب مصطفى مجدي 
الش����حات عن اختراعه »السد 
العربي الذكي«، وحصد املخترع 
اللبناني ريتشارد حلو جائزة 
أفضل اختراع، وذهبت جائزة 
أفضل مخترع����ة إلى اإليرانية 
مهاس����ا برزادي عن اختراعها 
»حزام أمان لتأمني سالمة الطفل 

في الطريق«.

مستوى مميز

وصف وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العب����داهلل االختراع����ات التي 
ش����اركت في املعرض الدولي 
السابع لالختراعات في الشرق 
األوس����ط بانها على مستوى 
عال من اإلبداع والتميز، معربا 
عن ش����كره للن����ادي العلمي 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ومركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع على رعايتهم للمبدعني 
واملخترعني من خالل تنظيم هذه 
الفعاليات سنويا، على امل ان 
تنال الكويت نصيبها من الفوز 

مستقبال.
وهنأ العب����داهلل الفائزين 
العرب واخلليجيني والغربيني 
بجوائز املع����رض القيمة، كما 
هنأ الكويت على تبوئها مكانة 
احلاضنة له����ذه االحتفاليات 
واملع����ارض والتي جتمع بقاع 
العالم في دولة صغيرة لتكون 

وفيما يخص جائزة مكتب 
براءات االختراع لدول مجلس 
التعاون اخلليج����ي وقيمتها 
اإلجمالي����ة 50 أل����ف ري����ال 
سعودي وتقدم ل� 3 مخترعني 
خليجي����ني، فق����د حصل على 
جائزة املركز األول وقدرها 25 
ألف ريال سعودي املخترع خالد 
األنصاري م����ن دولة قطر عن 
اختراعه »وصلة لتحويل أحد 
أنظمة اجل����ر من احملوري إلى 
كروي جلر املقطورات«، وجائزة 
املركز الثان����ي وقدرها 15 ألف 
ريال سعودي ذهبت الى املخترع 
السعودي عبدالعزيز املطيري 
الطالب بجامعة املجمعة باململكة 
العربية السعودية عن اختراعه 
»استخدام اخلاليا اجلذعية في 
عالج جروح السكري«، وجائزة 
املركز الثالث والبالغة 10 آالف 
ريال سعودي فقد حصلت عليها 
املخترعة البحرينية آالء محمد 
محمود عن اختراعها »مازج طالء 

األظافر االلكتروني«.
وفاز بجائزة اإلس����طرالب 
الذهب����ي املقدمة م����ن احلملة 
اخلليجية الثانية لصناعة رواد 
االختراع بقيم����ة 10000 دوالر 
إضافة إلى اسطرالب ذهبي مطلي 
بالذهب اخلالص عيار 24 قيراطا 
املخترع الكويتي محمد فوزي 
بهبهاني عن اختراعه »سنادة يد 
متحركة لكراسي طلبة املدارس«، 
أما جائزة أفضل مخترع لفئة 
الش����باب املقدمة من املنظمة 

دانيا شومان

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وبحضور وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الش����يخ محمد 
العبداهلل، ووكيل وزارة التجارة 
والصناعة املس����اعد لش����ؤون 
املنظمات الدولي����ة والتجارة 
اخلارجية الش����يخ من����ر فهد 
الصباح، ورئيس مجلس إدارة 
النادي العلمي إي����اد اخلرافي 
ولفيف من الشخصيات وعدد من 
الديبلوماسيني مت خالل املعرض 
الدولي السابع لالختراعات في 
الشرق األوس����ط إعالن أسماء 
الفائزين في املعرض، يوم أول 
من أمس، حيث انتزع املخترع 
التونس����ي محمد زياد اجلائزة 
الكبرى للمعرض الدولي السابع 
لالختراعات في الشرق األوسط، 
وقيمتها 15 ألف دوالر عن اختراعه 
»شحن الهاتف النقال عن طريق 
الصوت«، بينما حصلت املخترعة 
االسبانية ماريا ديل مارسينشيز 
جائزة النادي العلمي وقدرها 10 
آالف دوالر عن اختراعها »تكامل 
الطاقة الشمسية في البوليستر«، 
فيما حصد التايواني فينغ سونغ 
شو جائزة معرض جنيڤ الدولي 
لالختراعات وقيمتها 5 آالف دوالر 
عن اختراع »حتويل الدوران في 

الزجاج«.
أما جائزة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وقيمتها اإلجمالية 
50 ألف دينار وتوزعت على 3 
مخترعني كويتيني، فقد حصل 
على جائزة املركز األول وقدرها 
25000 دين����ار املخترع د.علي 
العجمي عن اختراعه جهاز متعدد 
األغراض لتبريد املاء وتسخينه 
وتكييف اله����واء، فيما ذهبت 
جائزة املرك����ز الثاني وقدرها 
15000 دينار للمخترعة حمدة 
اجلاراهلل عن اختراعها »جهاز 
طبي لتدليك اليد والقدم للتخلص 
من األورام والسوائل«، أما جائزة 
املركز الثالث وقدرها 10000 دينار 
كويتي فق����د كانت من نصيب 
املخترع محم����ود املطوع عن 
اختراعه نظام ملراقبة االستهالك 

الكهربي والتحكم فيه.

املخترع التونسي محمد زياد يتسلم اجلائزة الكبرى للمعرض  )محمد هاشم( وليد اخلشتي يتسلم تكرمي زين كأحد رعاة املعرض الشيخ محمد العبداهلل وم. إياد اخلرافي والشيخ منر الصباح وليد واخلشتي في مقدمة احلضور

القنصل اللبناني فرح سبليني واملخترع ريشارد حلو والزميلة دانيا شومانخالد األنصاري يتسلم جائزة مكتب براءات االختراعات لدول التعاون

العبداهلل: جناح 
املعرض تأكيد على أن 
الكويت أصبحت حتتل 

مكانة بارزة ومتميزة 
ومرموقة في مجاالت 

االختراعات واإلبداع

اخلرافي: نتائج مبهرة 
على صعيد دعم 

املخترعني 
واملبتكرين

القطري األنصاري 
والسعودي املطيري 

والبحرينية آالء محمود 
فازوا بجوائز مكتب 

براءات االختراع عن 
دول »التعاون«
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عبدالغني 
بهبهاني: تقدمي 
األفضل واألرقى 

لعمالئنا

لقطة تذكارية مع البراعم في مستشفى السيف

غادة احلريري تقدم الهدايا لألطفال فحص أسنان احدى الطالبات

أطفال مجموعة جنوم املستقبل في ضيافة
مستشفى السيف للتوعية واالطمئنان على أسنانهم

استقبل مستشفى السيف 
براعم حضانة مجموعة جنوم 
املستقبل الذين حضروا بدعوة 
من قسم األسنان في املستشفى 
في جولة تعريفية على قسم طب 
أسنان األطفال في املستشفى، 
قدمت خاللها د.شنتال شرسان 
ـ اخصائية طب اسنان األطفال 
وذوي االحتياجــــات اخلاصة 
شرحا مبسطا ومعلومات طبية 
هامة وتعليمات للبراعم حول 
االهتمام بنظافة وصحة األسنان 
والعادات الصحية اليومية الالزم 
اتباعها لضمان أسنان جميلة 
خالية من التسوس والتشوه، 
ثم خضع جميع األطفال لفحص 
شامل لألسنان بعمل فحوصات 

ميدانية ألسنان االطفال.
وأكــــدت د.شــــنتال أهمية 
مثل هذه الزيارات وعبرت عن 
سعادتها بزيارة براعم حضانة 
مجموعة جنوم املستقبل قائلة: 
من الضروري أن يقوم الطفل 
بزيــــارة عيادات األســــنان في 
الوقت الذي ال يكون فيه مريض، 
فالعيادات السنية بأجهزتها تولد 
عادة رهبة لدى األطفال وخوفا 
مينع فــــي كثير مــــن األحيان 
الطبيــــب من القيــــام بالعالج 
الوجه املطلوب واملريح،  على 
وزيارات كهــــذه جتعل الطفل 
املكان  يشــــعر باالعتياد على 
فيألفه ويزول من نفســــه ذلك 
الشعور املرعب ألزيز األجهزة 

وصورة الطبيب بقناعه.
كما استقبلت مديرة العالقات 
االعالمية في املستشفى غادة 

احلريــــري اطفــــال احلضانة 
ورحبت بهم وعبرت عن سعادتها 
بوجودهم في املستشفى وقامت 

بتوزيع الهدايا عليهم.
بــــدوره، أكد نائب الرئيس 
التنفيذي في املستشفى لقطاع 
العامة والتســــويق  العالقات 
طريف العوضي أن هذه الزيارة 
تندرج ضمن برامج املستشفى 
التــــي تختص بنشــــر الوعي 
الفئات  الصحي بني مختلــــف 
العمرية في املجتمع ومبا حتتمه 
املسؤولية االجتماعية التي ألزم 
بها املستشــــفى نفســــه بهدف 
تعزيز ونشــــر الوعي الوقائي 

والصحي.
إدارة  تولــــي  وأضــــاف: 
ملستشفى السيف أهمية خاصة 
بصحة األطفال ولذلك نستضيف 
براعم حضانة جنوم املستقبل 
اوال لتعليمهم بعضا من قواعد 

الصحــــة الفمويــــة واالهتمام 
باألســــنان وثانيا لالطمئنان 
على صحة أسنانهم بالكشف 
املبكر عن أي تسوس أو تشوه 

في أسنانهم.
مــــن جهتها، ثمنــــت إدارة 
مجموعــــة حضانــــة جنــــوم 
املســــتقبل جهود مستشــــفى 
الســــيف وعبرت عن شكرها 
التي تلقتها احلضانة  للدعوة 
من إدارة املستشــــفى وأشادت 
التنظيم واالستقبال  بحســــن 
وقالــــت مشــــرفة البراعم: »ال 
شك أن زيارة أطفالنا ملستشفى 
السيف ستترك أثرا طيبا لدى 
براعمنا وستعزز لديهم الوعي 
بأهمية احلفاظ على صحتهم 
من خــــالل دمج ما تعلموه في 
احلضانة من معلومات نظرية 
مبا شاهدوه وتعرفوا عليه هنا 

خالل الزيارة«. 

عبداحملسن العازمي  عبداهلل العازمي

زفاف العازمي اإلثنني
يحتفل الوكيل املساعد بوزارة املواصالت عبداهلل مطلق 

املزعل العازمي وإخوانه بزفاف ابنهم عبداحملسن، 
ويقيمون باملناسبة حفال مساء يوم االثنني 8 اجلاري 
في صالة جمعية الصليبخات لألفراح. ألف مبروك يا 

بومحمد.

موظفو األهلي الكويتي يتبرعون بالدم

علي مراد بهبهاني وياسني تاجأحمد يوسف بهبهاني وياسني تاج

فـــي خطـــوة جديـــدة 
تضـــاف لـــه علـــى طريق 
املشاركة االجتماعية ضمن 
اســـتراتيجيته الهادفة إلى 
خدمة املجتمع، نظم البنك 
األهلي الكويتي بالتعاون مع 
بنك الدم املركزي يوما خاصا 
ملوظفيـــه للتبرع بالدم في 
إطار حملته السنوية التي 
يقوم بها للتبرع بالدم كونه 
جزءا ال يتجزأ من املجتمع 
الكويتي وتفعيـــال للدور 
البنك كاحدى  الذي يلعبه 
املؤسسات الداعمة ألنشطة 
بنك الدم. بهذه املناسبة قالت 
مديرة العالقات العامة سحر 
الذربان: تأتـــي هذه املبادرة 
اإلنسانية من منطلق التعاون 
مع بنك الدم املركزي في سبيل 
توفيـــر احتياجات املرضى، 
حرصا منه على االستجابة 
الفورية واملستمرة ألي نداء 

انســـاني، الفتة الى ان تبرع 
موظفي البنك بالدم مساهمة 
منهم في انقاذ حياة املرضى 
الذين يكونون في حاجة ماسة 
لنقل الدم. وأضافت الذربان أن 
البنك األهلي الكويتي يؤمن 
بدوره ومسؤوليته االجتماعية 
جتاه املجتمع ولذلك استضفنا 

بنـــك الدم املركـــزي إلتاحة 
الفرصة ملوظفي البنك للتبرع 
بالدم ملساعدة من هم بأمس 
احلاجـــة لتوفير الـــدم لهم، 
باإلضافة الى الفوائد الصحية 
الكثيـــرة التي يحصل عليها 
جســـم اإلنســـان من عملية 
التبرع بالدم وجتديد خاليا 
الدم وتنشيط الدورة الدموية. 
وفي ختام اليوم قامت الذربان 
بتقدمي الشـــكر إلى بنك الدم 
املركزي على جهودهم املبذولة 
وجهود الطاقم اإلداري والطبي 
على تعاونهم املســـتمر مع 
البنك فـــي تنظيم هذا اليوم 
بشكل مســـتمر. ومن جانبه 
أعرب الفريق الطبي في بنك 
الدم املركزي عن سعادته بهذه 
املبادرة الطيبة من قبل البنك 
األهلي الكويتي وتقدم بالشكر 
اجلزيل إلى قســـم العالقات 

العامة.

»األهلي الكويتي« يستضيف بنك الدم

بهبهاني يفتتح أول بوتيك لـ »فاشيرون كونستانتني« 

»ديكم« تلتقي 450 مدرباً معتمداً من خريجيها الثالثاء

د. احمد بو زبر

التطوير  ضمن منتـــدى 
الوظيفي اخلليجي الذي يعقد 
حتت شـــعار »تعزيز الوالء 
الوظيفي للعاملني مبؤسسات 
العمل الوطنية واخلليجية« 
والذي يقام فـــي الفترة من 
8- 10 ديسمبر اجلاري، حتت 
رعاية ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
وفي اطار اهتمامها املتواصل 
والدؤوب نحو خدمة أعضائها 
وعمالئهـــا، أعلـــن اخلبير 
التنمية  االســـتراتيجي في 
البشـــرية ورئيس أكادميية 
ديكم للتدريب والقيادة د.أحمد 

بوزبر أن الشركة ستحتفل 
بـ)450( مدربا معتمدا تخرجوا 
من خالل )22( دورة تدريبية 
الشـــركة لتطوير  أقامتهـــا 
التدريـــب لديهم،  مهـــارات 
وذلك في إطـــار حفل خاص 
يضم جميع خريجي ديكم من 
املدربني يوم الثالثاء 9 اجلاري 
بقاعة الشيخة سلوى الصباح 
باملارينا. وأعلن د.أحمد بوزبر 
أن املتحدث الرئيسي في احلفل 
ســـيكون اخلبيـــر واملدرب 
العاملي في اجلمعية األميركية 
للتدريب والتطوير د.ساردك 
لـــوف، والذي ســـيركز فيه 

على أهم أربعة أسرار جتعل 
املدرب متميزا ومطلوبا بقوة 
في ســـوق العمل التدريبي، 
واألمر سيعود بالنفع بالدرجة 
األولى علـــى خريجي ديكم 
مـــن املدربـــني، موضحا أن 
ديكم ستعلن يوم احلفل عن 
بعض املفاجآت التدريبية التي 
تخدم متدربيها من احلضور، 
باإلضافة بالطبع إلى الهدف 
الرئيســـي من اللقاء املتمثل 
في توفير فرص التواصل بني 
املدربني واحلضور وذلك تأكيدا 
للشعار الذي ترفعه ديكم: أن 

ديكم التنسى خريجيها.

أحمد يوسف بهبهاني وعبدالغني بهبهاني وياسني تاج والسفير السويسري يفتتحون البوتيك   )محمد خلوصي(

إحدى الساعات املعروضة 

لميس بالل 

في إطار سعيها املتواصل 
لتقدمي أفخر املاركات لعمالئها، 
أعلنت شـــركة أحمد يوسف 
بهبهانـــي، الوكيل احلصري 
واملوزع املعتمـــد ملجموعة 
واسعة من املاركات العريقة 
في عالم الســـاعات الفاخرة، 
عن عقد شراكة مع »فاشيرون 
 Vacheron« »كونســـتانتني
Constantin«، التي تعتبر أول 

مصنع للساعات في العالم.
وافتتحت شـــركة أحمد 
يوسف بهبهاني أول بوتيك 
لـ »فاشيرون كونستانتني« 
الكويـــت فـــي مجمع  فـــي 
الصاحلية، حيث ستعرض 
الفاخـــرة لهذا  املجموعـــات 
الذي  املصنع السويســـري 
يعتبـــر تاريخـــه التاريـــخ 
احلقيقي لصناعة الساعات 

حول العالم. 
ومبناسبة هذه الشراكة 
اجلديـــدة والواعـــدة، قـــال 
الرئيس  عبدالغني بهبهاني 
التنفيـــذي لشـــركة أحمـــد 
يوســـف بهبهاني: »نشـــعر 
ببالغ الفخر والسعادة لضمنا 
ماركة فاشيرون كونستانتني 
إلى محفظتنـــا من العالمات 
الفاخرة، ويسرنا  التجارية 
أيضا افتتاح بوتيك فاشيرون 
كونستانتني األول من نوعه 

في الكويت«.
وأضـــاف: »لطاملـــا كنا 
حريصني على تقدمي األفضل 
واألرقى لعمالئنا، وفاشيرون 
كونستانتني هي واحدة من 
العالمـــات التجارية الرائدة 
العالم والتي البد لكل  حول 
شـــخص يعشـــق الساعات 
احلرفيـــة  ذات  اجلميلـــة 
العالية ولكل باحث عن الرقي 
والفخامة أن يسأل عنها. ومع 
هذه الشراكة اجلديدة وهذا 

البوتيك اجلديـــد نعتقد أن 
ساعات فاشيرون كونستانتني 
التي تعتبر كل واحدة منها 
حتفة فنية ستالقي اهتماما 
خاصا من الكويتيني الشغوفني 

باألصالة والرقي«.
املديـــر  قـــال  بـــدوره، 
اإلقليمي لشركة »فاشيرون 
الشـــرق  كونســـتانتني« 
األوسط ياسني تاج: نحتفل 
اليوم بافتتاح أول بوتيك لـ 
»فاشيرون كونستانتني« في 
الكويت وسعداء بشراكتنا مع 
شركة أحمد يوسف بهبهاني، 
وسنحتفل العام املقبل مبرور 
260 ســـنة على ميالد شركة 
فاشيرون كونستانتني والتي 
استمرت من دون توقف في 
صناعة الساعات. ووجه تاج 
دعوة لكل املهتمني بتصميمات 
الساعات الفريدة بأن يزوروا 
البوتيك واالطالع على تشكيلة 
مميـــزة بتصاميم تلتقي مع 
الراقي في  الكويتـــي  الذوق 

اختيار الساعات.
وبدءا من ساعته الرجالية 
األولى التي صنعت في العام 
الساعات  إلى  1755، وصوال 
التي  اجلميلة االســـتثنائية 
يبتدعها في وقتنا احلاضر، فقد 
صنع »فاشيرون كونستانتني« 

على الدوام وطوال هذه املدة 
ساعات رجالية استثنائية. 
ومن خالل مجموعاته املختلفة 
واملتنوعة، يقدم »فاشيرون 
كونستانتني« لعمالئه خيارا 
واسعا من الساعات الرجالية 
والنسائية التي تعبر بشكل 
واضح عـــن مكانته كمصنع 
ماهر ميلك تقليدا طويال في 
الســـاعات  صناعة وإبتكار 

اجلميلة.
وبعبـــق مـــن التاريـــخ 
احلافـــل باألصالة، يقدم هذا 
املصنع التاريخي خط ساعات 
 »Patrimony« »باترميوني«
الـــذي يعـــد جوهـــر وقلب 
»فاشـــيرون كونستانتني« 
والـــذي يختـــزل الصنعـــة 
واحلرفة املمتـــدة على مدى 

أكثر من 250 عاما.
هذا، ومتتلك شركة أحمد 
يوسف بهبهاني التي تأسست 
عام 1978 مجموعة واســـعة 
من الوكاالت احلصرية ألفخم 
العالمات التجارية العاملية في 
مجال الساعات ومنها »أودميار 
بيغيه«، »كارل اف بوشيرير«، 
»برايتلينـــغ«، »موريس ال 
كروا«، »إبيل«، »كونكورد«، 
»بول«، »فيسكونتي«، »روج« 

و»رابورت«.
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جمعية الجهراء التعاونية

مجل�س الإدارة

إعــــالن تمـــديـــد فتـــرة تقديـــم العطـــاءات
 لشرگات السياحة والسفر لتسيير رحلة عمرة للمساهمين

يسر جمعية الجهراء التعاونية أن تعلن 
عن تمديد تقديم العطاءات لشرگات السياحة والسفر 

لتسيير رحــلــــة عـــمـــرة للمســـاهميـــن
وذل���ك يوم األربع���اء المواف���ق 2015/2/11 لمدة )4( أي���ام وثالث ليال 

والعودة يوم السبت الموافق 2015/2/14.
وتدعو الس���ادة ش���رگات السياحة والس���فر إلى التوجه إلدارة الجمعية 
في أوقات الدوام الرس���مي الستالم گراس���ة الشروط لتقديم عروضها 

خالل الفترة من:
يوم االح���د الموافق 2014/12/7 وحتى نهاية دوام يوم األحد الموافق 

2014/12/14 في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
لالستفسار :  تليفون : 24572130 - 24572131 

فاك���س : 24572129
ملحوظة:

الظرف مغلق ومختوم بختم الش���رگة مع گتابة اسم الشرگة فقط 
من الخارج.

والله ولي التوفيق,,,

اأطباء ق�سم طب الأطفال

مب�ست�سفى الفروانية

يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة

للدكتور/ حممد طه الليثي

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والـــدتـــه

داعني املوىل عز وجل اأن يتغمدها برحمته وي�سكنها

ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

العثمان أول كويتية في مجلس إدارة »املزارعني«
انتخابات بعد استقالة امني 
السر الس����ابق جابر الدماك، 
وقد زكى مجلس ادارة االحتاد 
عودة نه����ار الظفيري أمينا 

للسر.  

الرجال الزراعة لصعوبتها. 
العثمان  هذا، وتوجه����ت 
بالشكر الى إخوانها املزارعني 
حيث أكدت ان ثقتهم غالية 
جدا عليها، متمنية ان تكون 
عند هذه الثقة في العمل على 
اليه  حتقيق كل م����ا يصبو 
املزارع الكويتي، مشيرة الى 
ان املركز الذي حصلت عليه 
وسام فخر واعتزاز لكل امرأة 
كويتية، مؤكدة على العمل يد 
واحدة مع إخوانها في مجلس 
االدارة والعمل في روح الفريق 
لبلوغ ما يطمح له كل مزارع 

كويتي. 
جت����در اإلش����ارة الى ان 
العثمان هي االحتياطي الثاني 
الذي يدخ����ل مجلس االدارة 
بعد دخ����ول رئيس االحتاد 
األسبق صالح االنبعي الذي 
كان حل احتياطيا اول في اخر 

بشرى شعبان

س����جلت نادي����ا العثمان 
إجنازا جديدا للمرأة الكويتية، 
حيث دخلت معتركا ظل طويال 
حكرا عل����ى الرجال اال وهو 
عضوية مجلس ادارة االحتاد 
الكويت����ي للمزارعني، حيث 
دخل����ت العثمان الى مجلس 
االدارة بعد تقدمي عضو مجلس 
االدارة عبدالعزي����ز العازمي 
اس����تقالته كونها كانت في 
االنتخابات االخيرة لالحتاد 

احتياط ثان.
وقالت العثمان في تصريح 
ل� »األنباء« إن ذلك ليس بغريب 
على املرأة الكويتية فهي التي 
تثبت دائما وباستمرار قدرتها 
على العمل والعطاء واإلبداع 
في اي مكان أو مركز حتى ولو 
ناديا العثمانكانت مهنة تعرف أنها مهنة 

)هاني عبداهلل( إحدى فقرات احلفل 

على هامش فعاليات »لست وحدك« من تنظيم مركز اخلرافي مبناسبة اليوم العاملي للمعاقني

رعد: مركز اخلرافي يسعى دائماً لتقدمي أفضل األنشطة لذوي اإلعاقة

من مركز اخلرافي مبشرف الى 
سوق شرق، مبشاركة العديد من 
اجلهات التطوعية. واضاف رعد 

وال����ذي تضم����ن العدي����د من 
البرامج والفعاليات املش����وقة 
حيث تخللها مسيرة باملركبات 

ان فعاليات اليوم تتضمن الكثير 
من االنشطة والبرامج املسلية، 
موضحا ان الفعاليات س����وف 
تنطلق من املركز عبر مسيرة 
باملركب����ات والدراجات متجهة 
الى س����وق شرق ملتابعة باقي 
الفعاليات وذلك بالتنسيق مع 
وزارة الداخلية، مشيرا الى انه 
سوف تقام العديد من االنشطة 
الرائع����ة وبعض  الترفيهي����ة 
الفقرات االس����تعراضية وذلك 
بالتعاون مع ادارة سوق شرق 
وماكدونالدز. الفتا الى ان شعار 
احلملة »لست وحدك« تهدف الى 
توصيل رسالة البنائنا املعاقني 
بانهم ليسوا مبفردهم، موضحا 
ان كلم����ا كانت البيئة احمليطة 
باملعاق اكثر اهتماما به اجتماعيا 
وصحيا كان لذلك اثر ايجابي 
اندماجهم وعطائهم داخل  في 

املجتمع.

بشرى شعبان ـ كريم طارق

اكد نائب مدير مركز اخلرافي 
النشطة املعاقني رعد ضاهر على 
سعي املركز الدائم لتقدمي افضل 
االنشطة املميزة لتلك الفئة وذلك 
بهدف اب����راز حقوق تلك الفئة 
اكثر  ومس����اعدتهم ليصبحوا 
اندماجا مع املجتمع، مش����يرا 
الى ض����رورة تعريف املجتمع 
بحقوق تلك الفئة ومساعدتهم 
من خالل ازال����ة كافة العوائق 
التي ق����د تعي����ق انتاجهم او 
مش����اركتهم في املجتمع.  جاء 
ذلك في تصريح صحافي له على 
التي يقيمها  الفعاليات  هامش 
املركز مبناسبة االحتفال باليوم 
العاملي للمعاقني بالتعاون مع 
اجلمعي����ة الكويتي����ة ملتابعة 
قضايا املعاقني حتت ش����عار 
»لس����ت وحدك« صباح امس، 

الفضالة: االستثمار في رأس املال 
البشري يعزز الوالء في الشركات

قال أمني عام املؤمتر السنوي 13 ملنتدى التطوير الوظيفي 
اخلليجي فهد الفضالة: إن االستثمار في رأس املال 

البشري يعزز الوالء في الشركات رغم أن آليات التدريب 
البشري التزال غير فاعلة بالشكل املطلوب محليا 

واقليميا. 
 وأضاف الفضالة في 

بيان صحافي مبناسبة 
استضافة الكويت 

املؤمتر السنوي الـ 
13 للمنتدى بعد غد 
أن عدم فاعلية تلك 
اآلليات يحتم تغيير 

سياسات دول مجلس 
التعاون اخلليجي حيال 

التدريب ليكون أكثر 
كفاءة وفاعلية على 

املدى البعيد. 
 وأوضح أن املشاركني 
في املؤمتر سيناقشون 

على مدى ثالثة أيام حتديات الوالء الوظيفي مبنظمات 
األعمال في القطاعني العام واخلاص والبحث عن حلول 

عملية لتعزيز الوالء الوظيفي في الدول اخلليجية. 
 وذكر أن املنتدى الذي يهدف الى االطالع على أفضل 
املمارسات في الوالء الوظيفي مبنظمات األعمال على 

املستويني احلكومي واخلاص يعزز دوره من خالل ستة 
محاور رئيسية تتمثل في العالقة بني الوالء الوظيفي 

واألداء املتميز في منظمات العمل املعاصرة ودور القيادة 
في صناعة البيئة املؤسسية اخلصبة للوالء الوظيفي 

واملناخ التنظيمي املناسب لتعزيز الوالء الوظيفي وتنمية 
روح االبتكار لدى العاملني. 

فهد الفضالة

على هامش مؤمتر صحافي مبناسبة االحتفال بانضمام عمان للمنظومة

اجلسار: الربط الكهربائي اخلليجي منع 1001 انقطاع للتيار في دول التعاون
مجل���س التعاون الخليجي 
بانضمام سلطنة عمان إلى 
الخليجي  الرب���ط  منظومة 
لتك���ون آخر دولة خليجية 
تربط ش���بكتها الكهربائية 
الربط  بمنظومة مش���روع 

الخليجي.
وش���دد على ان مشروع 
الخليجي  الكهربائي  الربط 
أثب���ت ج���دواه من���ذ بدء 
التشغيل، محققا األهداف التي 
المجلس  رسمها قادة دول 
في مواجهة فق���دان القدرة 
الحاالت  ف���ي  التوليد  على 
الطارئة وخفض احتياطي 
التوليد الكهربائي وتحسن 
اعتم�ادي���ة نظ���م الطاق���ة 
الكهربائية في الدول األعضاء 
للمحافظة على استمرارية 
الكهربائي في  التيار  تدفق 
شبكات دول المجلس ورفع 
مستوى الموثوقية واألمان 
لألنظمة الكهربائية الخليجية 
االنقطاع���ات  وتجني���ب 

بمستوى %100.

20 عاما، وبعد عمل الدراسات 
الخاصة بجدواها االقتصادية 
وتحديد مسارات الشبكة التي 
استغرقت تقريبا 10 سنوات 
تم وضع العقد االستشاري 
ووضع المواصفات الخاصة 

بالمشروع.
واشار إلى ان هيئة الربط 
اتفقت على تنفيذ المشروع 
على ثالث مراحل لكي يتالئم 
مع الطبيعة الجغرافية لدول 

المجلس.
ولفت إل���ى ان االحتفال 
المرحلة األولى  بتش���غيل 
من مشروع الربط الكهربائي 
الكويت  ف���ي  الخليجي تم 
في ديسمبر 2009 وشملت 
دول الكويت والس���عودية 
والبحرين وقطر، وفي عام 
2011 تم االحتفال في ابوظبي 
بتش���غيل المرحلة الثانية 
العربية  وانضمام اإلمارات 
لمنظومة الربط، وفي نوفمبر 
الفائت تم االحتفال رسميا، 
بحضور األمين العام لدول 

المحتاجة بالطاقة الكهربائية 
التي تنقصها«.

احتفال بانضمام عمان

وأض���اف الجس���ار ان 
مجل���س إدارة هيئة الربط 
احتفل اليوم )أمس( بانضمام 
آخر دول���ة خليجية وهي 
إلى منظومة  سلطنة عمان 
الربط الكهربائي الخليجي، 
الربط  موضحا ان مشروع 
بدأ التفكير في تنفيذه قبل 

دارين العلي

كشف رئيس هيئة الربط 
الخليج���ي وكي���ل وزارة 
الكهرب���اء والم���اء م. أحمد 
الجسار عن نجاح مشروع 
الخليجي  الكهربائي  الربط 
منذ تشغيل مرحلته األولى 
ف���ي 2009 بتجني���ب دول 
انقط���اع  المنظوم���ة 1001 

كهربائي.

وقال الجسار أمس على 
هام���ش المؤتمر الصحافي 
الذي عقدت���ه إدارة مجلس 
الكهربائي  الرب���ط  هيئ���ة 
الخليجي بمناسبة احتفال 
الهيئة بانضمام سلطنة عمان 
الكهربائي  الربط  لمنظومة 
الخليجية » ان دول منظومة 
مشروع الربط الكهربائي لم 
تعان منذ تشغيل المشروع 
من أي عجز في انتاج الكهرباء 
نتيج���ة الميزة التي حققها 
هذا المشروع بتزويد الدول 

نايف الرشيديم.أحمد اجلسار

الرشيدي: نشكر »الكهرباء« لتوفير كروت تعبئة تناكر املياه
أشاد نائب رئيس االحتاد الكويتي للمزارعني 
نايف الرشيدي باجلهود التي قام بها وكيل 
وزارة الكهرباء واملاء أحمد اجلسار وكذلك 

مدير ادارة محطة تعبئة املياه راشد الشالح 
ورئيس قسم ايرادات مياه حولي م. فيصل 

اخلالدي على جهودهم الكبيرة في توفير كروت 
تعبئة املياه في محطات التوزيع بعدما أصبحت 
تفتقر لها منذ أيام. واملعروف ان استمرار هذه 

املشكلة سوف يولد كارثة للبالد ال حتمد عقباها 
خاصة ونحن في بداية املوسم الزراعي والتي 

يقوم خاللها جموع املزارعني في مزارع الوفرة 
والعبدلي ببذر األراضي استعدادا حلصادها في 
الشهور القادمة ونزولها للسوق لكن بفضل اهلل 
أوال ثم بجهود قيادات وزارة الكهرباء وتعاونهم 

مع مطالبات مجلس ادارة االحتاد الكويتي 
للمزارعني مت توفير أعداد كبيرة من الكروت 

لتعبئة تناكر املياه وهذا ان دل على شيء فامنا 
يدل اهتمام تلك القيادات باملنتج الكويتي. وقال 
الرشيدي في تصريح صحافي في ظل الظروف 

احلالية التي كنا نعاني قبل أيام في عدم وجود 
كروت التعبئة ينذر بحدوث كارثة حقيقية 

خاصة ان كثيرا من املزارعني يعتمدون اعتمادا 
كليا على املياه العذبة خاصة في ظل انقطاع 

املياه املعاجلة بني فترة وأخرى لكن حتى هذه 
املياه ال يجدها املزارع لعدم توافر تلك الكروت 

التي ال يستطيع العامل تعبئة تنكر املياه اال 
بوجودها والتي كانت غير متوافرة في مراكز 

التوزيع، ما يؤدي الى عدم تعبئة التناكر وعندما 
طالبنا بالتحرك السريع عبر عدد من املراسالت 

واملكاملات الهاتفية مت التحرك من قبل قيادات 
وزارة الكهرباء حلل هذه املشكلة واحلمدهلل 

مت حلها من قبل رجاالت نذروا أنفسهم حلل 
املشكلة. 

وطالب بضرورة الوقوف الى جانب املزارع 
الكويتي الذي يبذل قصارى جهده ويدفع أمواله 

وال يراعي صحته من أجل املساهمة في تأمني 
األمن الغذائي في كل زمان ولقد أثبت االنتاج 

الكويتي جدارته بشهادة اجلميع.
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املطيري: اإلجماع 
على »تناول 

اإلفطار« أهم 
نتائج االستبيان.. 

وهو محورنا 
في احلمالت 

املستقبلية

الدويسان: االحتاد 
الدولي للسكر 

دعا إلى حتقيق 
منط حياة صحي 

ملواجهة التحديات 
الصحية املتنامية 

عن السكري

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة  املزيــنــي الگــــرام
لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

غنيمة عبدالعزيز يوسف املزيني
تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

شدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات وطنية حديثة وشاملة عن معدالت السرطان في الكويت

الفالح: 1987 إصابة باألورام عام 2011
بالكويت حسب السجل الوطني للسرطان

58.5% من احلاالت املشخصة 
الكويتيات و48.7% من  بني 
احلاالت املشخصة بني غير 
الكويتيات كان���ت بالفئات 

العمرية 50 سنة فأكثر.
أم���ا الن���وع ال���ذي جاء 
باملرتب���ة الثانية بالترتيب 
من حيث شيوعه، فقد كان 
سرطان القولون واملستقيم 
حيث ميثل 9.4% من إجمالي 
حاالت الس���رطان املسجلة، 
وكان مع���دل حدوث���ه بني 
الكويتيني 13.6 لكل 100 ألف 
من السكان بينما كان املعدل 
بني غير الكويتيني 8.2 لكل 
مائة ألف من السكان وجاء 
ترتيب اللوكيميا في املرتبة 
الثالثة بالترتيب من حيث 
شيوعه وذلك بنسبه %7.9 
من إجمالي حاالت السرطان 
الس���جل  املس���جلة بوحدة 
الوطني للس���رطان، وكان 
مع���دل احل���دوث 6.8 لكل 
مائ���ة ألف من الس���كان بني 
الكويتيني بينما كان املعدل 
بني غير الكويتيني 5.5 لكل 
مائة ألف من السكان. وجاء 
س���رطان الغدة الدرقية في 
املرتبة الرابعة بنسبة %7.9 
من إجمالي حاالت السرطان 
مبعدل 8.5 لكل مائة ألف من 

السكان الكويتيني و3.6 لكل 
مائة ألف من الس���كان غير 

الكويتيني. 
كما أوضح تقرير السجل 
الوطني للسرطان أن سرطان 
أنواع  أكثر  البروستاتا كان 
السرطان شيوعا بني الذكور 
الكويتيني مبعدل حدوث 20 
لكل مائة ألف من الس���كان 
بينما جاء في املرتبة الثالثة 
بني الذك���ور غير الكويتيني 
مبعدل 14.1 لكل مائة ألف من 

السكان.
وأك���د الفالح على أهمية 
الوقائي  املس���ح الصح���ي 
لالكتش���اف املبك���ر لبعض 
أنواع السرطان في مراحله 
األولى، وه���و ما يفتح آفاق 
التدخ���ل العالجي في وقت 
مبك���ر ويزيد م���ن معدالت 
الش���فاء الت���ام ويخفف من 
األعباء املترتبة على اإلصابة 
بالسرطان على املريض وعلى 
األسرة وعلى املجتمع، مؤكدا 
على األهمية الكبيرة لوجود 
قاعدة بيانات وطنية حديثة 
وشاملة عن معدالت السرطان 
بالكويت ضمن اإلستراتيجية 
الوطنية الشاملة للوقاية من 
السرطان والتصدي لعوامل 

اخلطورة.

الطبي  القط���اع  أو  النفطي 
اخل���اص وعوامل اخلطورة 
واألسباب ذات العالقة بحدوث 

السرطان.
وقال »ان التقرير الدوري 
الوطني  األخي���ر للس���جل 
للسرطان الذي أعدته رئيسة 
وح���دة الس���جل الوطن���ي 
الكويت  للس���رطان مبركز 
ملكافحة الس���رطان د.أماني 
البسمي تضمن مؤشرات مهمة 
تلقي الضوء على حجم وأبعاد 
مش���كلة السرطان بالكويت 
حي���ث أوض���ح التقرير أن 
أكثر أنواع السرطان شيوعا 
املس���جلة بني النس���اء هو 
سرطان الثدي حيث ميثل %20 
من إجمالي حاالت السرطان 
املس���جلة خالل ع���ام 2011 
و39% من حاالت الس���رطان 

بني النساء«.
وكان معدل انتشار سرطان 
الثدي بني النساء الكويتيات 
55.7 لكل 100 ألف من السكان 
بينما كان املعدل 37.1 بني غير 
الكويتيات وكان متوس���ط 
العمر عند تشخيص مرضى 
سرطان الثدي 53.9 سنة بني 
النساء الكويتيات و49.3 سنة 
بني غير الكويتيات. وأوضحت 
البيانات الواردة بالتقرير أن 

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم عبداهلل

أعلن وكيل وزارة الصحة 
املس���اعد لش���ؤون اجلودة 
والتطوير د.وليد الفالح أن 
عدد حاالت الس���رطان التي 
مت تسجيلها بوحدة السجل 
الوطني للسرطان عام 2011 
قد بلغ 1987 حالة من بينهم 
977 حالة بني الكويتيني و1010 
حاالت بني غير الكويتيني وقد 
بلغ املعدل 137.6 لكل 100 ألف 
من السكان الكويتيني و92.8 
لكل 100 ألف من السكان بني 

غير الكويتيني.
وشدد الفالح في تصريح 
صحاف���ي بصفته رئيس���ا 
للجنة بحث ودراسة خطط 
الوزارة لوضع إستراتيجية 
املس���ح ألمراض السرطان 
والوقاية من���ه، على أهمية 
وجود قاعدة بيانات وطنية 
حديثة وشاملة عن معدالت 
الس���رطان في الكويت وأن 
إلى  القاع���دة  تس���تند تلك 
الكاملة عن كل  املعلوم���ات 
حالة سرطان يتم تشخيصها 
سواء باملستشفيات احلكومية 
أو املستش���فيات  األخ���رى 
التابع���ة للقطاع  واملراك���ز 

د. وليد الفالح

جمعية األطباء الباكستانيني في الكويت نظمت 
معسكرها الطبي املجاني للسنة السابعة على التوالي

الباطنة  التخصصات مثل 
واجلراح����ة واألذن األنف 
والنساء والتوليد و األطفال 

وأمراض القلب والصدر. 
كما قام سفير باكستان 
بالكويت محمد اسلم خان 
بزي����ارة املعس����كر، وعبر 
ع����ن س����عادته وإعجاب����ه 

أطباء يتحدثون العربية. 
اجلدير بالذكر أن املعسكر 
األخير شهد حضور أكثر من 
ستمائة شخص بني رجال 
ونس����اء وأطفال، حيث مت 
فحص ضغط الدم والسكر 
بالدم وذلك في وجود أطباء 
باكس����تانيني من مختلف 

بدقة النظام في املعس����كر 
وتقديره لنبل مقاصد األطباء 
الكويت،  الباكستانيني في 
مثمنا دور حكومة الكويت 
في تق����دمي أرقى اإلمكانات 
الطبي����ة جلميع الناس في 
الكويت سواء من املواطنني 

أو املقيمني.

حنان عبد المعبود

نظم����ت جمعية األطباء 
الباكس����تانيني في الكويت 
املعس����كر الطب����ي املجاني 
للسنة السابعة على التوالي، 
حيث اعتادت اجلمعية تنظيم 
هذا املعسكر طوال السنوات 
الس����ابقة، والذي  الس����ت 
يقام بالتع����اون مع رابطة 
األطب����اء الكويتية ورابطة 
السكر الكويتية في املدرسة 
الباكس����تانية االجنليزية 
في جليب الشيوخ. ويقام 
الناس  اليوم لعم����وم  هذا 
م����ن مختلف اجلنس����يات 
مبعلوم����ات  لتزويده����م 
طبية وإرشادات صحية عن 
الشائعة  املشاكل الصحية 
وذلك مبختلف اللغات وذلك 
لتخطي حاجز اللغة عندما 
يتوجهون للعالج بواسطة 

عدد كبير من املراجعني خالل املعسكر السفير الباكستاني خالل زيارته للمعسكر

تكوّن من 12 سؤاالً.. وشارك فيه 1212 شخصاً 71% منهم كويتيون

استبيان »الصحة«: 60% من األفراد يشربون الشاي
أو القهوة مع السكر مبا يتعارض وتوصيات االحتاد الدولي

باالمراض املعدية د.نزيلة 
الى أن االحتاد  الدويس���ان 
الدول���ي للس���كر دعا دول 
الى السعي لتحقيق  العالم 
منط حي���اة صحي ملواجهة 
التحديات الصحية املتنامية 
ملرض السكري خالل عامي 
2014 - 2016، ل���ذا اخت���ار 
االحتاد شعار اليوم العاملي 
للسكر 2014 والذي صادف 
14 نوفمبر االفطار الصحي 
ليك���ون بداي���ة صحيحة 
الس���كري،  للوقاية وعالج 
الفتة الى أن االفطار الصحي 
يساعد على الوقاية من النوع 
الثاني من السكر، كما يساعد 
على تنظيم والسيطرة على 
مرض السكر واحلماية من 

مضاعفاته. 
ان االفطار  الى  وأشارت 
الصحي هو استثمار حقيقي 
لتقليل العبء العاملي للسكر 
ويوفر ماليني الدوالرات التي 
تصرف للعناية الصحية، 
مبينة أن التكلفة االقتصادية 
املرتبط���ة مبرض الس���كر 
ومضاعفاته كبيرة، فهناك 
400 مليون مصاب بالسكر 
و5 ماليني وفاة بسبب السكر 
س���نويا، علما بأن اجمالي 
تكلف���ة العناي���ة بهم 550 
مليار دوالر سنويا، مؤكدة 
أن التكلف���ة األكبر تصرف 
للعناية وعالج مضاعفات 
الس���كر التي ميكن الوقاية 
منها بالع���الج الفعال، هذا 
باإلضافة ال���ى ان اكثر من 
الس���كري  70% من حاالت 
النوع الثاني ميكن الوقاية 
منها او تأخير حدوثها عند 
اتباع منط حياة صحي مثل 
» االكل الصحي والنش���اط 

االمتناع عن االفطار الصحي 
يرتبط بزيادة الوزن.

وقالت: من اهم التوصيات 
الت���ي س���يتم تعزيزها في 
احلمالت املستقبلية للجنة 
هي »اختيار املاء او القهوة 
او الش���اي غير احمللى بدال 
من العصائر واملش���روبات 
الغازي���ة � اكل على االقل 3 
حصص خضراوات ورقية و3 
حصص فاكهة يوميا � اختيار 
او زبادي  مكسرات، فاكهة، 
غي���ر محلى كوجبة خفيفة 
� اختيار الدواجن واألسماك 
بدل اللحوم احلمراء � اختيار 
خبز احلب���وب الكاملة بدل 
اخلبز االبيض � اختيار االرز 
االسمر بدل االرز االبيض � 
اختيار الدهون غير املشبعة 
الزيت���ون والكنوال  كزيت 
والذرة وعباد الشمس بدل 
الدهون املش���بعة كالزبدة 
والدهون احليوانية وزيت 
النخيل وزيت جوز الهند«.

وأك���دت د.املطي���ري أن 
املكت���ب االعالم���ي بوزارة 
الصح���ة مس���تمر في عمل 
االستبيانات التي من شأنها 
تطوي���ر املنظومة الصحية 
من خالل التركيز على اهم 
املوضوعات الصحية لوضع 
احللول واملقترحات لعالجها، 
مشيرة الى ان املكتب االعالمي 
بوزارة الصح���ة قام بعمل 
العديد من االس���تبيانات، 
ومنه���ا عن موس���م احلج، 
الس���كر، والكشف  ومرض 
املبك���ر عن ام���راض الثدي 

والتوعية بااليدز.
بدورها، اش���ارت عضو 
املكت���ب االعالم���ي بوزارة 
الصح���ة وجلن���ة التوعية 

يتناولون وجب���ة االفطار، 
فقد اكد االس���تبيان أن %78 
منهم يعتق���دون ان وجبة 

االفطار مهمة.
وأفادت بأن االس���تبيان 
كش���ف عن 60% من االفراد 
القهوة  او  يشربون الشاي 
مع الس���كر مم���ا يتعارض 
الدولي  وتوصيات االحتاد 
للس���كر، كما بني ان نسبة 
كبيرة يش���ربون العصائر 
بنسبة 87%، و17% املشروبات 
الغازية، و41% فقط يتناولون 
التوست األسمر،  أو  اخلبز 
فضال ع���ن 33% من االفراد 
الفواك���ه او  ال يتناول���ون 
اخلض���راوات ف���ي وجبة 

االفطار.
وأوضحت أن اهم نتائج 
االستبيان متثلت في املوافقة 
على تناول االفطار، والذي 
يتوافق م���ع اهم توصيات 
االحتاد الدولي للسكر والتي 
ذكر فيها ان االفطار الصحي 
يقلل م���ن خط���ر االصابة 
الثاني  النوع  بالسكري من 
ويساعد على التحكم بالشهية 
ومستوى السكر في الدم عند 
االطف���ال والبالغني، كما ان 

حنان عبدالمعبود
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أج���رى املكتب اإلعالمي 
بوزارة الصحة اس���تبيانا 
الس���لوك  إلكتروني���ا عن 
الصحي اخل���اص باإلفطار 
واختي���ارات األفراد لوجبة 
اإلفطار، وذلك بهدف توجيه 
احلمالت التوعوية مستقبال 
للتركي���ز عل���ى تصحيح 
املفاهيم واملمارسات اخلاطئة 
والتى س���يكون له���ا بالغ 
االثر ف���ي التقليل من خطر 
الس���كري  اإلصابة مبرض 
الثاني، وتساعد  النوع  من 
ايضا املصابني باملرض من 
النوعني في العالج والوقاية 

من مضاعفاته.
وذك���رت مدي���ر املكتب 
ب���وزارة الصحة  االعالمي 
التوعية  ورئي���س جلن���ة 
باألم���راض املعدية د.غالية 
املطيري في تصريح صحافي 
أن االستبيان تكون من 12 
سؤاال ارس���ل عبر رسائل 
التواصل  اجلوال ووسائل 
االجتماعي، مشيرة الى انه 
متت مشاركة 1212 شخصا 
في اإلجابة عن االستبيان، 
موزعني على 61% من الذكور، 
و39% من االناث، معظمهم 
الكويتيني بنسبة %71،  من 
مؤكدة أن مرض الس���كري 
ميثل 32% من املشاركني بعدد 
)379 شخصا(، كما ان %73 
بعدد )867( من املش���اركني 
يحرصون على تناول وجبة 
االفطار، ويتفق املشاركون 
في االستبيان على ان وجبة 
االفطار مهمة بنسبة %92، 
حتى ب���ني الفئ���ة الذين ال 

د.نزيلة الدويساند.غالية املطيري

التميمي: احلربي أكد حرصه على تذليل 
العقبات والصعوبات أمام العاملني باملختبرات

حنان عبدالمعبود - عبد الكريم العبداهلل

اجتمع الوكيل املس���اعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة بوزارة الصحة د.جمال احلربي 
مع نقابة العاملني باملختبرات الطبية، وبحضور 

رؤساء الفنيني باملستشفيات.
واكد امني س���ر نقابة العاملني باملختبرات 
الطبية عون التميمي أن االجتماع تطرق الى 
عدة قضايا مهمة تخص العاملني باملختبرات 
واملشاكل التي يواجهونها من نظام »اخلفارات« 
املعمول به حاليا، وعدم وجود »هيكلة« لهم، 
هذا باالضافة الى البدالت التي لم تصرف الى 
االن للعامل���ني في هذا املج���ال من »تلوث - 

ضوضاء - عدوى - خطر«.
واش���ار التميمي ال���ى ان الوكيل احلربي 
اب���دى اهتماما بالغا وحرصا ش���ديدا لتذليل 

كافة العقبات والصعوبات التي تواجه العاملني 
في املختبرات الطبية، والذي من شأنه تقدمي 
افضل خدمة للمرضى واملراجعني، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن الوكي���ل احلربي حرص على 
استعجال صرف بدالت »العدوى - اخلطر - 
التلوث - الضوضاء« للمستحقني من العاملني 
ف���ي مجال املختبرات الطبية باملستش���فيات 
ومراكز الرعاية االولية والتخصصية من خالل 
اعتماده لكشوف االسماء التي مت رفعها ملكتبه، 
مشيدا مببادرة الوكيل احلربي وحرصه على 
مبادراته الطيبة لرفع العقبات من امام العاملني 

في مجال املختبرات الطبية.
واكد التميمي أن نقابة العاملني في املختبرات 
الطبية مس���تمرة في مطالباتها املش���روعة، 
وستسعى جاهدة بالتعاون مع القياديني في 

وزارة الصحة لتحقيقها.

 د.جمال احلربي متوسطا مجلس إدارة نقابة املختبرات ورؤساء الفنيني باملستشفيات

اللقاء ناقش اخلفارات والهيكلة بحضور رؤساء الفنيني باملستشفيات

السلبية له. وتأكيدا على ذلك 
التدخني على  وتوضيحا ألثر 
اجلينات املرتبطة بعقم الرجال، 
أظهرت دراسة أخرى نشرتها 
أندرولوجيا  العلمي����ة  املجلة 
)Andrologia(في عدد شهر أكتوبر 
التدخني  2014 وأظهرت تأثير 
على اجلين����ات املرتبطة بعقم 
الرجال ما يؤكد ضرر التدخني 

على خصوبة الرجل.
وف����ي دراس����ة مهم����ة عن 
التغيرات  التدخني على  تأثير 
اجلينية للحيوان����ات املنوية 
ونقص كفاءتها في اإلخصاب 
وكذلك زيادة نسبة فشل احلمل 
وفقد األجنة، والتي نشرت في 
مجلة عدد شهر سبتمبر 2014 
)Molecular Cytogenetic(. وقد 
أجري����ت في البرازي����ل وكندا 
التدخني على  وأثبتت ض����رر 
التش����وهات اجلينية  زي����ادة 
وخصوصا في كروموس����وم 
3 الذي له ارتب����اط في نقص 

اخلصوبة عند الرجل.
وأكد د. الكندري أن للتدخني 

التدخني خطر مؤكد على خصوبة الذكور وسبب لعقم الرجال

د.الكندري: على الرجل أن يختار بني الذرية 
والتدخني .. والشيشة ضارة مثل أو أكثر من السيجارة
أثرا سلبيا على نتائج احلقن 
املجهري، كما أظهرت األبحاث 
أنه ال فرق  املختلفة. وأوضح 
في الضرر السلبي بني تدخني 
السجائر وتدخني الشيشة، بل 
ان بعض األبحاث أوضحت أن 
كمية الس����موم قد تكون أكثر 
في الشيشة منها في السجائر، 

وكالهما ضار.

حنان عبد المعبود

صرح استش����اري جراحة 
البولية والتناسلية  املس����الك 
والعقم واألستاذ املساعد بكلية 
الطب في جامعة الكويت د.أحمد 
الكندري، بأن هناك الكثير من 
األبح����اث العلمية أكدت ضرر 
الرجل  التدخني على خصوبة 

وقدرته على اإلجناب. 
واستعرض د.الكندري بعض 
أمثلة الدراسات العلمية احلديثة 
واملنش����ورة في أشهر املجالت 
الطبي����ة التخصصية العاملية 

والتي تعنى باخلصوبة.
العلمي����ة  املجل����ة  فف����ي 
 Fertility( )اخلصوبة والعقم(
and Sterility(ف����ي عدد ش����هر 
أغسطس 2014، أوضحت دراسة 
علمية أجريت في إيطاليا زيادة 
مس����توى عوامل الضرر وهي 
مركبات كيميائية تضر بنشاط 
وعدد احليوان����ات املنوية في 
الس����ائل املنوي للمدخنني عن 
د.أحمد الكندريغير املدخنني م����ا يؤكد اآلثار 

معدل انتشار 
سرطان الثدي بني 

النساء الكويتيات 
55.7 لكل 100 

ألف من السكان 
بينما كان املعدل 

37.1 بني غير 
الكويتيات
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عمادي: جناح املؤسسات يرتبط 

بشكل وثيق مبهارات قياداتها

أقامت وزارة األوقاف ممثل���ة في قطاع التخطيط 
والتطوير ورشة العمل الثانية لصياغة معايير القيادة 
االستراتيجية »املداخل العلمية والتطبيقية« على مدى 
يومني وذلك حتت رعاية الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
واملالية م. فريد عمادي والوكيل املس���اعد للتخطيط 

والتطوير خالد أبو غيث.
وقال عمادي إن القيادة اإلستراتيجية لوزارة األوقاف 
تؤمن بضرورة االهتمام في هذا اجلانب، حيث ان جناح 
املؤسسات يرتبط بشكل وثيق مبهارات قياداتها، كما 
أن الكثير من املؤسس���ات في العالم حتقق النجاح إذا 
كانت القيادات متارس القيادة ممارسة صحيحة، مؤكدا 
وجود ضوابط ومعايير إن لم يتبعها القائد فستكون 

النتيجة واضحة للعيان.
من جهته، ذكر الوكيل املساعد للتخطيط والتطوير 
خالد أبو غيث إنه انطالقا من س���عي وزارة األوقاف 
والش���ؤون اإلس���المية وتأكيد التزامها جتاه تفعيل 
توصيات املؤمترات السابقة في مجال األداء االستراتيجي، 
يأتي محور اهتمام هذا اللقاء، وما سيتبعه من ورش 
لترجمة توصيات مؤمتر املمارسات القيادة االستراتيجية 

الذي عقد في يناير املاضي.
وأردف قائال: إنه إدراكا من الوزارة للدور احملوري 
واحليوي الذي تلعبه القيادات في أي مؤسس���ة على 
اختالف مجاالت عملها الس���يما املؤسس���ات العربية 
واإلسالمية التي تتعايش مع واقع يفرض عليها الكثير 
م���ن التحديات واملتغيرات، ج���اءت احلاجة إلى بناء 
وترس���يخ مهارات وقدرات القيادات مبؤسساتنا في 
ضوء معايير وأسس تكسبهم التعامل مع تلك املتغيرات 
ووفق فهم ومعايير القيادة االستراتيجية وممارساتها 

العلمية والعملية. 

م. فريد عمادي وخالد أبو غيث خالل الورشة

ليلى الشافعي

كش���ف رئيس مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
للدسلكس���يا محمد القطامي عن متكن فرق العمل 
من الباحثني والعاملني في مجال صعوبات التعلم 
من تصميم برنامج كمبيوتر يساعد اولياء االمور 
على عالج حاالت الدسلكس���يا الت���ي قد تصاحب 

بعض االبناء.
وأعلن القطامي عن اقامة محاضرة توعوية في 

الس���ابعة مساء بعد غد الثالثاء املوافق 9 ديسمبر 
مبق���ر اجلمعية مبنطقة العمرية قطعة 4 ش���ارع 
العمرية بلوك 4 وسيحاضر فيها عبدالرزاق محمد 

مسفر املتخصص في صعوبات التعلم.
وبني القطامي ان البرنامج سيمكن اولياء االمور 
من التعرف على املش���كلة وكيفية عالجها، مؤكدا 
انه خطوة نحو تطوير العالجات واخلدمات التي 
تقدمها اجلمعية للمجتم���ع وألولياء امور االطفال 

املصابني بالدسلكسيا.

وقال القطامي: نحن نحرص على التفاعل والتطوير 
ومواكبة اجلديد ف���ي تكنولوجيا املعلومات ألجل 
النهوض واالرتقاء بخدماتنا التي نقدمها لهذه الشريحة 
من ابنائنا إليصال رسالتنا وفق خطتنا اإلستراتيجية 

والوصول بها ألكبر شريحة ممكنة.
كما بني القطامي ان للجمعية موقعا على اليوتيوب 
 )kuwait_dyslexia( وعلى االنستغرام )KuwaitDyslexia(
التويتر) @Kuwait_Dyslexia(، وكذلك على  وعلى 

الفيسبوك.
محمد القطامي

القطامي: عالج عسر القراءة بالكمبيوتر في »الدسلكسيا«

بوحمرا: »التنمية األسرية« سيناقش 
قضايا املرأة ودورها في املجتمع

الزيد: »مناء« تنفذ »امنحهم شتاء دافئاً«

أسامة أبوالسعود

قالت مديرة إدارة التنمية األسرية في وزارة األوقاف 
سعاد بوحمرا: إن وزارة األوقاف ستقيم مؤمتر التنمية 
األسرية الرابع برعاية وزير العدل وزير األوقاف يعقوب 
الصانع خالل الفترة ما بني 8 و10 اجلاري بعنوان »املرأة 
بني جتاذب الفكر واختيارات الذات« في قاعة املاسية في 

فندق الشيراتون.
وقالت بوحمرا في 
تصريح صحافي: إن 
مؤمتر التنمية األسرية 
الرابع أطلقته وزارة 
األوق���اف لترس���يخ 
وتأكيد أهمية دور املرأة 
في حياة املجتمع ولهذا 
حرصت اللجان املنظمة 
لهذا املؤمتر على دعوة 
نخبة متخصصة في 
مجاالت عدة ومن بلدان 
مختلفة إلثراء النقاش 
وتوس���يع حواراته 

حتى يخرج املؤمتر بالفائدة املرجوة من إقامته.
وأضافت أن محاور مؤمتر التنمية األس���رية الرابع 
سيناقش أثر وس���ائل التواصل االجتماعي على املرأة 
ودورها في املجتمع باإلضافة إلى أهمية حتقيق الذات 
عن���د املرأة اخلليجية واحتياجاتها النفس���ية ومفهوم 
احلري���ة في مجتمع املرأة اخلليج���ي وحماية القانون 
حلقوق املرأة ضد التعس���ف املجتمعي، باإلضافة إلى 
عدة مواضيع وعناوين مهمة س���تثري احلوار وحتقق 

األهداف املرجوة.

ليلى الشافعي

مع دخول فصل الش����تاء وانخفاض درجات احلرارة 
بش����كل ملحوظ تنظم مناء للزكاة واخليرات في جمعية 
اإلصالح حملة إعالمية جلمع التبرعات للمشروع املوسمي 
الشتوي »امنحهم شتاء دافئا« والذي يستهدف توفير الدفء 
في فصل الش����تاء لألسر املستفيدة.  وفي هذا الصدد أكد 
مدير عام مناء للزكاة 
واخليرات في جمعية 
الزيد  اإلصالح ناصر 
الس����نوي  التغير  أن 
الذي يح����دث للمناخ 
ف����ي منطق����ة اخلليج 
العربي والكويت جزء 
منه يجعلنا نهتم أكثر 
مبراعاة جوانب أخرى 
الحتياج����ات األس����ر 
املتعفف����ة قد ال تنتبه 
لها العديد من اجلهات 
اخليرية والتي منها هذا 
املش����روع املميز الذي 
تقوم جلان الزكاة التابعة لنماء بتنفيذه للسنة العاشرة 
على التوالي.  وبني الزيد أن قيمة السهم الواحد فقط 10 
دنانير وميكن للمتبرع الكرمي أن يتبرع بقيمة أكثر من 
سهم، داعيا أهل اخلير الغتنام أجر أيام الغنيمة الباردة 

مبساعدة األسر احملتاجة داخل الكويت.

سعاد بوحمرا

ناصر الزيد
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جمعية النجاة 
سخرت كل 

إمكانياتها وخصصت 
خطًا ساخنًا ووفرت 

مندوبيها وفتحت 
جميع فروعها 

الستقبال التبرعات 
واملساهمات

احلملة انطلقت منذ 
3 سنوات يشارك 
فيها أبناء مصر في 
اخلارج ملساعدة 
األسر الفقيرة في 

كل أنحاء مصر

السفير املصري أشاد بالعمل اخليري الكويتي مؤكداً استحقاق صاحب السمو لقب قائد العمل اإلنساني

سليمان: نثمّن مشاركة جمعية النجاة في حملة »املليون بطانية«
وحده بل هناك أمور رقابية من 
قبل احلكومة املصرية التي تراقب 
عن كثب توصيل هذه املساهمات 
إلى مس���تحقيها، من خالل دار 
األورمان وجمعية مصر اخلير 

إليصال هذه املساعدات. 

جهات أخرى

بخالف أفرع جمعية النجاة 
اخليرية في الكويت، هل هناك 

جهات أخرى يتم من خاللها 
جتميع املساهمات؟ 

٭ من املعلوم أن أفرع جمعية 
النجاة منتش���رة ف���ي مختلف 
الكوي���ت، واملصريون  مناطق 
موجودون في كل أنحاء الكويت، 
لذلك فإن فروع اجلمعية وجلانها 
اخليرية تعد أمرا مثاليا لتجميع 

املساهمات. 

هل هناك وسيلة اتصال من 
خاللها ميكن للمصريني 

املتبرعني تقدمي مساهماتهم؟ 
٭ ميكن االتص���ال على اخلط 
الس���اخن للجمعي���ة هاتفي���ا/ 
55644002 أو التواص���ل م���ع 
مندوب���ي جمعي���ة النج���اة أو 
الذه���اب إلى ف���روع اجلمعية 
املنتشرة بالكويت وذلك للعمل 
على استقبال املساهمات، وفي 
احلقيقة ان عملية توفير مندوبني 
من قبل جمعية النجاة الستقبال 
وجتميع التبرعات واملساهمات 
يعد عمال رائعا من قبل اجلمعية 
يستحق القائمون عليه كل الشكر 

والتقدير.. عمل رائع بالفعل. 

كلمة أخيرة 

أكرر ش���كري للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا على مساهماتها 
ومساندتها للعمل اخليري، وأثمن 
عالي���ا جهود جمعي���ة النجاة 
اخليرية، والشكر موصول أيضا 
إلى وزارتي اخلارجية والشؤون 
الكويتيتني، وأشكر كل من ساهم 
في هذا املشروع، وأشكر جميع 
اجلهات املساهمة في املشروع 
مث���ل جمعية مصر اخلير ودار 
األورمان وشركة »دي إتش إل 
القاهرة  DHL«، وكذلك برنامج 
اليوم، وكل من س���اهم في هذه 

احلملة املباركة بإذن اهلل.

التأخير، وبدورها تفاعلت معنا 
النجاة اخليرية تفاعال  جمعية 
كبيرا في سبيل إجناح احلملة. 

العمل الخيري الكويتي

العمل اخليري واإلنساني 
بالكويت مييز أهل الكويت 

وأميرها صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد.. حدثنا عن أوجه 
املساعدات والدعم الذي تقدمه 
الكويت ومؤسساتها اخليرية؟ 

٭ لقد جب���ل أهل الكويت على 
فعل اخلير وجابت مساعداتهم 
ش���تى بق���اع اخلي���ر، وألمير 
الكويت صاحب السمو الشيخ 
صب���اح األحمد حفظه اهلل أياد 
بيضاء ف���ي كل أنحاء املعمورة 
وليس في الدول الفقيرة فقط، 
ال���دول الغنية  ولكن حتى في 
والدول العربية، وفي موضوع 
سورية أبرز مثال، حيث نثمن 
جه���ود صاحب الس���مو األمير 
في تنظيم مؤمترين للمانحني 
الالجئ���ني والنازحني  إلغاث���ة 
السوريني املتواجدين في املناطق 
احلدودية، فضال عن مساهمات 
الكويت في غزة، باإلضافة إلى 
مساهمة الكويت املالية ألبحاث 
في مكافحة ڤي���روس اإليبوال 
ف���ي أفريقيا، ولهذا اس���تحقت 
الكويت ان يتم تكرميها من قبل 
هيئة األمم املتحدة واستحقت 
أن يطلق عليها مركزا إنسانيا 
عامليا، واستحق صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أن 
يتم تكرميه ويطلق عليه »قائد 
العمل اإلنساني«، وللمرة األولى 
في العال���م يتم منح هذا اللقب 
ألحد الزعماء وهو صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.

ضمان إيصال المساعدات

كيف يتم ضمان املساهمات 
ملستحقيها؟ وهل هناك جهات 

رقابية لتوصيل املساعدات 
ألصحابها؟ 

٭ في احلقيقة إن هذه األمور وإن 
كانت في املقام األول تعتمد على 
الضمير اإلنس���اني وأنني على 
يقني بأن القائم���ني على أعمال 
اخلي���ر والبر ف���ي مصر وفي 
الكويت ضميرهم يقظ في فعل 
اخلير، إال أننا ال نكتفي بالضمير 

النجاة اخليرية للمش���اركة في 
احلمل���ة وحتمس���ها، حيث إن 
اجلمعية ال تس���تهدف إال فعل 
اخلير وتعزيز العمل اإلنساني 
بالدرجة األولى، ونثمن جهود 
القائمني على اجلمعية بداية من 
رئيسها د.محمد األنصاري إلى 
أصغر موظف فيها لهم منا هنا 
في السفارة ومن أبناء مصر كل 
الشكر والتحية، كما نشيد إشادة 
كاملة بأبناء مصر لتلبيتهم لنداء 

األهل في مصر احملروسة.

ما الشريحة املستفيدة من 
احلملة؟ 

٭ في مصر فئات غنية وأخرى 
الدخل وثالثة فقيرة  متوسطة 
وأخ���ص بالذكر الفئ���ة الثالثة 
الفقي���رة فتلك هي الش���ريحة 
املس���تفيدة من احلملة، وأعداد 
هذه الفئة ليست بالقليلة، ونأمل 
وصول أكبر عدد من املساهمات 

لهذه الشريحة.

هل هناك جهات محددة يتم 
التنسيق معها في مصر لتوزيع 

البطاطني واألغطية؟ 
٭ نع���م هناك جه���ات في كل 
احملافظات، حيث يتم التنسيق مع 
فروع دار األورمان وفروع جمعية 
مصر اخلير، وكلتا اجلهتني لهما 
فروع في كل أنحاء اجلمهورية، 
حيث تتولى توزيع املساهمات 

على أهالينا في مصر. 

تسهيالت وترتيبات

ما التسهيالت والترتيبات التي 
تقدمها السفارة جلمعية النجاة 

في سبيل إجناح هذه احلملة؟
٭ ف���ي احلقيقة إن الس���فارة 
املصرية قامت بإع���داد مذكرة 
ومت تقدميها لوزارة اخلارجية 
الكويتية في هذا الشأن، وقامت 
وزارة اخلارجي���ة م���ن جهتها 
بالتواصل مع وزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل في الكويت 
املوافقة عل���ى تفعيل  ومت���ت 
احلملة ومتت املوافقات وتسهيل 
اإلجراءات في وقت قياسي قصير 
نظرا لظ���روف اجلو البارد في 
مصر، وذلك لضمان اإلسراع في 
توزيع املساهمات من بطاطني 
وأغطية حيث إن األمر ال يحتمل 

ونحن من جانبنا قمنا بالتواصل 
م���ع وزارة اخلارجية املصرية 
لتس���هيل إجراءات هذه احلملة 
في مصر، ومت كل شيء بشكل 
قانوني، ومت���ت موافقة وزارة 

اخلارجية. 
ووجدن���ا رد فع���ل طي���ب 
م���ن جمعية النج���اة اخليرية 
باس���تعدادها إلجن���از احلملة، 
وقام���ت بفتح جمي���ع فروعها 
املنتشرة في  وجلانها اخليرية 
جميع أنحاء الكويت، الستقبال 
املساهمات من املواطنني املصريني 
في الكويت، عالوة على ذلك قامت 
جمعية النجاة التي لم تقصر بل 
قامت بواجبها على أكمل وجه 
بتخصيص خط ساخن الستقبال 
املساهمات من أبناء مصر، ونحن 
من جانبنا نشكر اجلمعية على 
هذه اجلهود التي تصب في تعزيز 

العمل اخليري.

الجهات الداعمة

حدثنا عن اجلهات الداعمة 
للحملة؟ 

٭ في الواق���ع إن هناك أطرافا 
كثيرة تقدم كل أش���كال الدعم 
للحملة منها برنامج القاهرة اليوم 
الذي يقدمه اإلعالمي عمرو أديب 
الفكرة، وبرنامج  وهو صاحب 
الي���وم« يقدم اجلزء  »القاهرة 
الدعائ���ي للحملة باإلضافة إلى 
البرامج التلفزيونية األخرى التي 
تدعم احلملة دعائيا وإعالميا، 
ع���الوة على ذلك ف���إن مجلس 
الوزراء في مصر يساند الدعوة 
بقوة وأعطى تعليماته لوزارة 
اخلارجية الت���ي بدورها قامت 
بتوجيهنا في السفارة املصرية 
إلى تق���دمي كل أش���كال الدعم 
للحمل���ة. ومن اجلهات األخرى 
الداعمة للحملة جمعية »مصر 
اخلير« و»دار األورمان«، عالوة 
 »DHL على شركة »دي، إتش، إل
فقد تكفلت من جانبها بتوصيل 
إلى  البطاطني واألغطية مجانا 

أهالينا في مصر.

كيف تثمن دور جمعية النجاة 
اخليرية وحتمسها للمشاركة في 

احلملة؟ 
٭ إنني أش���يد بال���دور الرائع 
والفعال الذي تشارك به جمعية 

احلملة الش���عبية معضدة في 
الوقت ذاته جلهود احلكومة في 
حتسني األحوال املعيشية ألبناء 
جنوب الوادي من غير القادرين 

وذوي الدخل احملدود.
لذلك فإن احلملة تعتمد على 
تبرعات ومساعدات أبناء مصر 
أهاليهم  في اخلارج ملس���اعدة 
وأقاربهم وذويهم في داخل مصر 
احملروسة، )كلنا واحد( ويجب 
على القادرين م���ن أبناء مصر 
مس���اعدة غير القادرين وذوي 

العوز من أبناء مصر.
عالوة على ذلك قامت احلكومة 
املصرية ومجلس الوزراء بتبني 
الفكرة وقامت وزارة اخلارجية 
بتوجيه تعليم���ات لنا هنا في 
السفارة املصرية بالكويت لدعم 
احلملة بتجميع أكبر عدد ممكن 
البطاطني واألغطية عالوة  من 
على توفير املالبس الش���توية 
األخرى، خاص���ة أن البطاطني 
وس���يلة فعالة وعملية وسهلة 
وسعرها في املتناول، ولو كان 
مبقدور احلكومة وأبناء مصر 
توفير وسائل أخرى للتدفئة مثل 
الدفايات الكهربائية ملا ترددنا في 
ذلك.  وقد أعلنت جمعية النجاة 
اخليرية في الكويت عن مبادرة 
التبرعات في فروعها  استقبال 
والتنسيق مع السفارة لتوزيع 
املس���اعدات في مصر باملناطق 

الفقيرة والعشوائيات.

ما الذي متثله هذه املبادرة؟ 
٭ في احلقيقة ملا علم القائمون 
على جمعية النجاة اخليرية في 
الكويت بانطالق حملة املليون 
إدارة اجلمعية  بطانية قام���ت 
بتوجيهات مدير عام اجلمعية 
د. محم���د األنصاري باالتصال 
علينا في السفارة املصرية رحبنا 
مبش���اركة جمعي���ة النجاة في 
احلملة نظرا جلهودها اخليرية 
وخبرتها الطويلة في مجال العمل 

اخليري واإلنساني.
ما أود أن أوضحه أن جميع 
املس���ؤولني في جمعية النجاة 
اخليري���ة أب���دوا تعاونا كبيرا 
الزمالء بالس���فارة،  مع جميع 
وحصلت اجلمعية على جميع 
املوافق���ات القانونية من وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل، 

في سياق السطور التالية:

البداية واالنطالقة

بداية.. حدثنا عن بداية احلملة، 
ومن أين جاءت الفكرة؟ 

٭ لقد ب���دأت احلملة منذ ثالث 
سنوات، وكانت فكرة أحد املذيعني 
املصريني وهو االعالمي عمرو 
أديب، وفي احلقيقة نحن نقوم 
باستمرار بهذا النشاط ويتم جمع 
البطاطني لتوزيعها على األسر 
محدودة الدخل، ولكن لم يأخذ 

النشاط شكل احلملة. 

ما الهدف من احلملة؟ 
٭ ف���ي احلقيقة فإن الهدف من 
احلملة هو الشعور واإلحساس 
واملش���اركة بالدرجة األولى في 
تخفيف معان���اة أهالينا، حيث 
نسعى إلى تقدمي العون واملساعدة 
ورسم االبتس���امة على وجوه 
الفق���راء وذوي الدخل احملدود 
خاصة ممن يعيشون في جنوب 
الوادي، الذي يتميز مبناخ شديد 
البرودة في الشتاء، لذلك نسعى 
لتوفير هذه الكميات من البطاطني 
وتوزيعها باذن اهلل تعالى على 
الفقراء الذين ليس لديهم إمكانات 
لتوفير وسائل تدفئة تقيهم برد 

الشتاء إال البطاطني.
كما أن احلملة يتم تنفيذها 
باجلهود الشعبية من املصريني 
عن طريق تب���رع أبناء الوطن 
بهذه البطاط���ني، حلماية أبناء 
مصر خاصة في جنوب الوادي 
التي  نتيجة الظروف الصعبة 
يعيشونها هناك، وتعتبر هذه 

الس���فير املصري في  أشاد 
البالد عبدالكرمي سليمان بالعمل 
اخلي���ري الكويت���ي، مؤكدا أن 
مساهمات أهل الكويت اخليرية 
جابت الكرة األرضية ووصلت 
إلى جميع بقاع املعمورة، وذلك 
بتوجي���ه من صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
استحق أن تكرمه األمم املتحدة 
وتطلق علي���ه لقب قائد العمل 
الكويت  اإلنساني واس���تحقت 
في عهده أن تكون مركزا للعمل 

اإلنساني. 
وحتدث السفير سليمان في 
حوار صحافي عن حملة »املليون 
بطانية« مثمنا اجلهود احلثيثة 
التي تقوم به���ا جمعية النجاة 
اخليرية من خالل مش���اركتها 
ف���ي احلمل���ة واس���تعدادها 
التام إلجناح احلملة، مشيدا 
الوق���ت ذات���ه بتحمس  في 
اجلمعية الشديد لهذا املشروع 
وتخصي���ص كل فروعه���ا 
املنتشرة في الكويت الستقبال 
املس���اهمات والتبرعات من 
أبناء مصر في الكويت متهيدا 
إلرسالها ألهاليهم في كل أنحاء 
مصر من االسر الفقيرة وذوي 

الدخل احملدود. 
وأوضح سليمان أن السفارة 
املصرية تنفذ احلملة منذ ثالث 
سنوات، مؤكدا أن الهدف من 
هذه احلملة إنساني بالدرجة 
األولى لرسم االبتسامة على 
وجوه أصحاب الدخل احملدود 
في صعيد مصر واملس���اهمة 
في حمايتهم من برد الشتاء 
القارس في جنوب وادي النيل، 
مؤكدا أن البطاطني واألغطية بل 
املالبس الشتوية أكثر الوسائل 

فعالية في هذا الصدد. 
وأعرب سليمان عن شكره 
جلمي���ع اجله���ات املتعاونة 
إلجن���اح احلملة منها وزارتا 
الشؤون واخلارجية بالكويت 
التس���هيالت  وتقدميه���ا كل 
وتذليل جميع السبل إلجناح 
احلملة في أسرع وقت، مشيرا 
إلى متابعة مجلس الوزراء في 
مصر للحملة وتشديد الرقابة 
عليها لضمان إيصال املساعدات 
إلى أصحابه���ا... وتفاصيل 
أخرى ميك���ن التعرف عليها 

السفير عبدالكرمي سليمان

بصورته املش���رفة التي كانت 
محل اهتمام وحديث املجتمع 
داخل الكوي���ت، وكذلك جهود 
العاملني معه، وال ننس���ى أن 
نتوجه بالش���كر أيضا جلميع 
وسائل اإلعالم التي حرصت على 
التواجد قبل وأثناء وبعد احلدث 
من خالل تغطيته���ا للفعالية 
واحلرص على إظهارها بالصورة 
املتمي���زة وهو ليس بالغريب 
عليهم بإبرازهم كل ما من شأنه 
نهضة الوطن ودعم جهود سمو 
األمير، حيث كان تكرمي األمم 
املتحدة تكرميا للكويت وأهلها 
كما ذكر صاحب السمو في كلمته 

خالل االحتفالية.
من جانب���ه، وجه محافظ 
العاصمة الفريق متقاعد ثابت 
املهنا الشكر والتقدير ملجلس 
إدارة جمعي���ة الروض���ة على 
اجله���ود التي بذل���ت إلجناح 
أهالي  الفعالي���ة، كم���ا هن���أ 
الروضة بجمعيتهم وما تقدمه 
من أنشطة وفعاليات متنوعة 
تنهض بها، وأش���ار املهنا إلى 

املاض���ي وحتى 3  نوفمبر 
ديس���مبر اجلاري وجمعت 
10 فرق من أبن���اء املنطقة 
بالتع���اون م���ع مدرس���ة 
البيروني املتوس���طة بنني 
ومرك���ز الروبوت الكويتي 
ف���ي وزارة التربية ومكتب 
امللست اإلقليمي لقارة آسيا 
باملنظمة العاملية الستثمار 
أوق���ات الف���راغ بالعل���وم 

والتكنولوجيا.
وبدوره، اكد مقرر اللجنة 
االجتماعية مشعل الكوس أن 
اجلمعية وضعت في قائمة 
أولوياته���ا دعم األنش���طة 
التعليمية مبختلف الطرق 
والوسائل، وتنمية املهارات 

أن تكرمي صاحب الس���مو من 
قبل األمم املتحدة قائدا للعمل 
اإلنساني لم يأت من فراغ ألن 
سموه خفف من معاناة كثير 
الفقي���رة من خالل  من الدول 
مس���اعداته باإلضاف���ة إلى أن 
سموه كان له دور بارز في عقد 
مؤمتري املانحني لدعم الوضع 
اإلنساني في سورية، مشيرا إلى 
أن هذا اللقب يستحقه سموه 
لدوره املش���هود في املبادرات 
واألعمال اإلنسانية التي جاوزت 
حدود الكويت وشملت خريطة 
العالم.  وفي خت���ام احلفل مت 
تكرمي احملتفى بهم وقام رئيس 
اجلمعية ش���ايع الشايع بإهداء 
محافظ العاصمة درعا تذكارية 
وآخر للوكيل املس���اعد لشؤون 
التلفزيون يوسف مصطفى. جتدر 
اإلشارة إلى أن احتفالية تكرمي 
األمير قائدا لإلنس���انية شملت 
مشاركات من أصحاب الدراجات 
الكالسيكية  النارية والسيارات 
والطائرات الشراعية والالسلكية 

وجهات أخرى.

الفردية لدى األبناء الطلبة، 
املبذولة  مش���يدا باجلهود 
من خالل اجلهات املشاركة 

والراعية محليا ودوليا.
وتاب���ع بأن���ه جرى في 
حفل اخلتام تكرمي الفائزين 
باملراكز الثالثة األولى ومنح 
جميع الطلبة املشاركني في 
الدورة ميداليات تشجيعا 
لهم على تطوي���ر قدراتهم 
واالهتمام بالبحث العلمي، 
مش���يرا إلى أن الدورة كان 
لها صدى إيجابي لدى جميع 
الذين عبروا  أبناء املنطقة 
عن سرورهم لهذه املبادرة 
الطيبة من جمعية قرطبة 

التعاونية.

معا.
وقال الشايع: إنني أود أن 
أشير إلى أن هذا النجاح كان بعد 
التخطيط  توفيق اهلل بسبب 
واملبادرة معا والتي شارك فيها 
أعضاء مجلس اإلدارة وأخص 
الرئيس محمود  بالذكر نائب 
أبل الذي تكفل بإدارة املشروع 
بنفسه واستغرق أياما إلخراجه 

والتكنولوجيا وشغل أوقات 
الفراغ.

جاء ذلك في ختام دورة 
الروبوت االولى التي جرى 
تنظيمها في الفترة بني 29 

محمد راتب

الروضة  »أقامت جمعي���ة 
وحولي التعاونية حفل تكرمي 
للفرق التطوعية املشاركة في 
إجناح االحتفال بتكرمي الكويت 
»مركز إنسانيا« واختيار صاحب 
السمو األمير »قائدا لإلنسانية« 
م���ن قبل هيئ���ة األمم املتحدة 
لعام ،2014 وقد ش���مل احلفل 
تكرمي بعض موظفي اجلمعية 
الوكيل  واإلعالميني، بحضور 
التلفزيون  املساعد لش���ؤون 
يوس���ف مصطف���ى ومحافظ 
العاصمة الفريق متقاعد ثابت 
املهنا وذل���ك بصالة الزبن في 
الروض���ة، وقد ألق���ى رئيس 
مجلس اإلدارة ش���ايع الشايع 
كلم���ة رحب فيه���ا باحلضور 
وشكر املكرمني على جهودهم 
التي بذلوها في إجناح الفعالية 
والتي بادرت بها اجلمعية من 
بني العديد من قطاعات الدولة 
األهلية واحلكومية لتؤكد بذلك 
الوطن���ي واالجتماعي  دورها 

محمد راتب

أعل���ن أم���ني الصندوق 
ورئيس اللجنة االجتماعية 
في جمعية قرطبة التعاونية 
مش���اري الدي���ني أن دورة 
التي مت  الروبوت األول���ى 
تنظيمها قبل يومني جنحت 
في استقطاب أعداد كبيرة من 
املشاركني، وجعلت اجلمعية 
هي األولى على مس���توى 
التعاونية في  اجلمعي���ات 
تنظي���م دورة علمية بهذا 
املس���توى لطالب املرحلة 
املتوس���طة، وذل���ك بهدف 
صقل املواهب وحث األبناء 
عل���ى االهتم���ام بالعلوم 

ثابت املهنا وشايع الشايع يكرمان فريق »كورفت« التطوعي

مشاري الديني ومشعل الكوس في تكرمي بعض املشاركني في الدورة

في حفل حضره محافظ العاصمة والوكيل املساعد لشؤون التلفزيون

تعاونية الروضة تكرم الفرق التطوعية املشاركة
في احتفالية تكرمي األمير قائد اإلنسانية

الديني: جمعية قرطبة نظمت دورة الروبوت األولى
على مستوى اجلمعيات التعاونية للمرحلة املتوسطة

مبشاركة 10 فرق وبالتعاون مع مدرسة البيروني ومركز الروبوت ومكتب امللست اإلقليمي

تعاونية إشبيلية تتسلم
السوق املركزي ومبنى اإلدارة

إدارة  قال رئيس مجل���س 
جمعية اش���بيلية فواز متعب 
املطيري ان���ه وأعضاء مجلس 
اإلدارة بعد حصولهم على ثقة 
املساهمني وتوليهم مهام مجلس 
إدارة جمعية اشبيلية التعاونية 
اللحظة األولى  حرصوا من���ذ 
على جعل اجلمعية في مصاف 
الريادة للجمعيات التعاونية في 
الكويت، جاء ذلك خالل تسلمه 
مبنى اإلدارة الرئيسي والسوق 
املركزي بحضور أعضاء مجلس 

اإلدارة. 
واضاف أنه وزمالءه األعضاء 
عملوا منذ حلظة توليهم إدارة 
اجلمعية على العديد من األمور 
وقبل تسلم املبنى الرئيسي حيث 
حرصوا على صيانة وجتديد 
الشكل اخلارجي لألفرع وزيادة 
األرفف مما كان له األثر الواضح 
في املبيعات بتوفير معظم السلع 

األساسية والضرورية.
وقال: قمن���ا ايضا بتوقيع 
عقود مع عدد من البنوك لوضع 
مكائن السحب اآللي لتقدمي خدمة 

التي تعمل  الف���روع  ATM في 
طوال اليوم، الفتا إلى إن ادارة 
اجلمعية حرصت على توفير 
مخبز خلدمة املنطقة والذي مت 
ترخيصه وتوقيع عقده في فرع 

7 قطعة 4. 
واشار املطيري الى أنه وبعد 
التسليم قمنا بعمل اإلجراءات 
الالزمة للتراخيص التجارية من 
البلدية والوزارات املعنية مببنى 
اإلدارة والسوق املركزي واحملالت 
حيث ان املبنى يعتبر من أحدث 
املباني املتطورة التي مت إنشاؤها 
من قبل الدولة وتش���مل إدارة 
اجلمعية وسوقا مركزيا وموال 
جتاريا يشمل ما يقارب 40 محال 
ألنشطة مختلفة، مشيرا إلى أن 
اإلدارة س���تقوم قريبا بتجهيز 
املبنى وتأثيث السوق املركزي 
ومتابعة االجراءات االزمة مع 

وزارة الشوؤن.
وش���كر املطيري رؤس���اء 
وأعضاء اللجان على مجهودهم 
الكبير للقيام بدورهم على الوجه 
األكمل والشكر موصول أيضا 

لكل م���ن س���اندنا ووقف إلى 
جانبنا ط���وال الفترة املاضية 
إلنهاء إجراءات املبنى بصورة 
سريعة وهم: وزارة االشغال، 
إدارة اإلطفاء،  املالي���ة،  وزارة 
محاف���ظ الفرواني���ة الش���يخ 
فيصل احلم���ود، جهاز متابعة 
األداء احلكومي، مختار املنطقة 

ومساهمو اجلمعية.

علي العازمي وسعد املطيري وبسام املطيري

فواز املطيري

صورة جماعية بعد تسلم املبنى

املطيري: املول التجاري يشمل ما يقارب 40 محالً
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االحتاد األوروبي 
أشاد بالنظام 
الدميوقراطي 

الكويتي وبحرية 
الصحافة ودور 

مؤسسات املجتمع 
املدني

على هامش زيارة مدير إدارة الشرق األوسط مبفوضية االحتاد األوروبي

اخلبيزي: مراجعة شاملة ملفوضية االحتاد األوروبي 
بشأن طلبات اإلعفاء من »الشنغن« العام املقبل

تأشيرة الشنغن املسبقة.
لل����دور  وع����ن تقييم����ه 
اإلنساني الذي تلعبه الكويت 
جتاه دعم العمليات اإلنسانية 
في سورية، قال ان من املهم 
جدا أن يكون هناك تعاون بني 
الكوي����ت واالحتاد األوروبي 
فيما يتعلق بتقدمي املساعدات 
اإلنسانية لكل احملتاجني لها، 
ويجب على اجلانبني تطوير 
وتنس����يق نشاطهم من أجل 
الوص����ول ألفض����ل النتائج 
التي تؤث����ر في أرض الواقع 

باإليجاب.
وعن رؤيته للعالقة بني 
االحت����اد األوروب����ي ودول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
بش����كل عام والكويت بشكل 
خاص، قال منغريللي: نحن 
نعلم أن املجلس يلعب دورا 
مهما ورئيسيا في كل األزمات 
التي تشهدها املنطقة، وانه 
م����ن مصلحتنا أن ننس����ق 
حوارنا وتعاوننا ونشاطنا 
الكويت  ان  معهم، مضيف����ا 
تلعب دورا مهما في التحالف 
الدولي املناهض لداعش، وهي 
مصممة على تقدمي كل الدعم 
لهذا التحالف من أجل ضمان 
دحر والقضاء على التنظيمات 
اإلرهابي����ة التي ته����دد أمن 

واستقرار املنطقة.

اإلرهاب واجلرائم املنظمة«.
وبني منغريللي أن تنمية 
بعض القطاعات التي وصفها 
باملهمة من شأنها أن تساهم 
العالق����ات بني  ف����ي تطوير 
الكوي����ت واالحتاد األوروبي 
مث����ل العالق����ات التجاري����ة 
واالقتصادية وقطاعات الطاقة 
واألبحاث والتعليم باإلضافة 
الى املجاالت املتعلقة بالتغير 
املناخي والبيئة، كما أن دول 
املقابل تستطيع  االحتاد في 
تقدمي املعرفة واخلبرات الى 
دول املجلس بكل املجاالت التي 
تهمهم، مؤكدا في الوقت نفسه 
أن املصلحة تستوجب تطوير 
تلك املجاالت حتى يعود النفع 

والفائدة على اجلانبني.
وبخصوص ملف الكويت 
املتعل����ق بأعف����اء مواطنيها 
من تأشيرة الشنغن، اعتبر 
الكويت لديها  منغريللي أن 
سبب وجيه لهذا التحرك وهذا 
الطلب الذي وصفه باإليجابي، 
مشيرا الى أن العملية ستأخذ 
التي  وقتا نتيجة اإلجراءات 
يجب أن تتبع من قبل االحتاد 
الى أن دول  األوروبي، الفتا 
االحت����اد األوروب����ي ت����درك 
أن هناك مصالح مش����تركة 
س����يتم حتقيقها م����ن وراء 
اعفاء املواطنني الكويتيني من 

وروسيا، وسويسرا والنرويج 
وذل����ك بتبادل جت����اري بلغ 
حوالي 130 مليار دوالر، الفتا 
الى أن الكويت تعد الشريك 
التجاري ال� 46 لالحتاد والذي 
هو في نفس الوقت الشريك 

التجاري السادس للكويت.
من جهت����ه، وصف مدير 
إدارة الش����رق األوس����ط في 
مفوضي����ة االحتاد األوروبي 
هي����وز منغريللي الكويت ب� 
»الشريك املهم لدول االحتاد 
األوروبي«، مش����يرا الى »أن 
الهدف من زيارته للبالد هو 
من أجل تعزيز وتقوية أواصر 
التعاون بني االحتاد األوروبي 
أنهم  الى  والكويت«، الفت����ا 
يتمنون أن يتم تطوير وتنمية 
العالقات الثنائية بني اجلانبني 
وذلك بكل املجاالت وامليادين 

ذات االهتمام املشترك.
وأضاف اننا نسعى حاليا 
الى تنمية احلوار السياسي مع 
الكويت بشأن كل القضايا التي 
تتعلق باملنطقة، مثل مواجهة 
تنظي����م داعش ف����ي العراق 
واألزمة الس����ورية والوضع 
الذي تعيش����ه كل من اليمن 
وليبيا، مستدركا »نحن نسعى 
أيضا الى التباحث والتشاور 
لتوحيد جهودنا وعالقاتنا في 
مجاالت أخرى مثل مكافحة 

على تعزيز وتطوير العالقات 
بني الكويت واالحتاد األوروبي 
وتأطيرها من خالل مقترح 
االحتاد لتوقيع اتفاقية انشاء 
جلنة مشتركة بني اجلانبني، 
مع التأكيد على أهمية موضوع 
اعفاء الكويتيني من تأشيرة 
الشنغن، موضحا »أن الكويت 
ترحب باملقت����رح األوروبي 

إلنشاء اللجنة املشتركة«. 
وأك����د أن دول مجل����س 
التعاون لعبت دورا أساسيا 
خالل األزمة االقتصادية التي 
تعرضت لها دول االحتاد من 
الس����يادية  خالل الصناديق 
اخلليجية التي وضعت برامج 
استثمارية ساهمت في حماية 
القطاعات احليوية األوروبية 
وكبار الشركات األوروبية من 
االف����الس، معتبرا في الوقت 
نفس����ه ان هذا الدور يطمئن 
اجلانب األوروبي بأن الشراكة 
اخلليجي����ة � األوروبية تعد 
تاريخية واستراتيجية، الفتا 
الى أن هن����اك رغبة من قبل 
مجلس التعاون اخلليجي في 
تعزيز ورفع معدل الشراكة مع 
االحتاد األوروبي، وخصوصا 
دول املجلس حسب احصائية 
التي تعد الشريك  عام 2012 
التجاري السادس معهم بعد 
الوالي����ات املتحدة، والصني، 

املتبادل.  وبني اخلبيزي أن 
االحتاد األوروبي أشاد في عدة 
مناسبات بالنظام الدميوقراطي 
في الكويت وبحرية الصحافة 
ودور مؤسس����ات املجتم����ع 
املدني في العمل السياس����ي 
واالجتماعي وحرص القيادة 
الكويتية على انش����اء جلنة 
حلقوق االنسان في البرملان 
وخارجه، كما اش����اد االحتاد 
باملكانة الدولية التي تتمتع 
بها الكوي����ت ودورها الفاعل 
في قضية الش����رق األوسط 
الدعم املس����تمر  من خ����الل 
للسلطة الفلسطينية والبرامج 
التنموية التي تشرف عليها 

املنظمات الدولية.
ولفت الى »أنه مت بحث آفاق 
التع����اون الثنائي بني الكويت 
واالحتاد مع الضيف االوروبي«، 
مشيرا الى »أن هناك الكثير من 
األمور التي ميكننا العمل بها 
من خالل االحتاد كمركز لتنويع 
الدول األعضاء«،  التعاون مع 
واصف����ا زي����ارة منغريلل����ي 
أن����ه  ب�»املهم����ة« خصوص����ا 
يشغل مكانة رفيعة في االحتاد 
األوروبي والسيما في ظل جهود 
الكوي����ت إلعفاء مواطنيها من 

تأشيرة الشنغن.
ان  اخلبي����زي  وب����ني 
»املباحثات الثنائية ارتكزت 

الغامن بهذا الشأن، ومت تشكيل 
جلنة صداق����ة حرصت على 
زيارة دول االحتاد األوروبي 
واحلصول على تعهدات منها 
السيما زيارة الغامن االخيرة 
ال����ى ايطالي����ا والتي حصل 
خاللها على تعهدات، وبالتالي 
فإن املسار اآلخر سيكون داخل 
البرملان االوروبي اجلديد لكن 
اخلطوات حتت����اج الى وقت 
ونعمل بهدوء معهم ليستقر 
االمر داخل االحتاد والبرملان 

االوروبي.
من جه����ة اخ����رى، لفت 
اخلبيزي الى »وجود رغبة في 
توقيع اتفاقية نهائية بشأن 
الكويت  مذكرة الشراكة بني 
واالحت����اد األوروبي من أجل 
املضي ف����ي تطوير وتعزيز 
املصالح اإلس����تراتيجية بني 
اجلانب����ني«، مش����يرا الى أن 
مذكرة التفاهم تشمل القطاعات 
املهمة واحليوية منها الصحة 
والتعليم والنف����ط والبيئة 
والطاقة املتجددة، وأكد أن هذه 
القطاعات التي تهم اجلانبني 
ميكن من خاللها االس����تفادة 
م����ن اخلب����رات األوروبي����ة 
بهذا الش����أن، وتعزيز أيضا 
الكويتية في  االس����تثمارات 
أوروبا، وهي مبنزلة خطوة 
من أجل تعزيز حجم التعاون 

بيان عاكوم 

شدد مدير ادارة اوروبا في 
وزارة اخلارجية السفير وليد 
اخلبيزي على أن »موضوع 
إعفاء الكويتيني من »الشنغن« 
يعد م����ن املوضوعات املهمة 
وم����ن أولويات السياس����ة 
الكويتي����ة في  اخلارجي����ة 
عالقاتها مع االحتاد االوروبي 
في املرحلة املقبلة، الفتا الى ان 
العام املقبل سيشهد مراجعة 
ش����املة من قب����ل املفوضية 
حول االقتراحات املقدمة من 
الدول األعضاء في مجموعة 
الشنغن في طلباتها إلعفاء 
الدول خ����ارج املجموعة من 

تأشيرة الشنغن«. 
ج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحاف����ي مبناس����بة زيارة 
مدير إدارة الش����رق األوسط 
في مفوضية االحتاد األوروبي 
هيوز منغريلل����ي للكويت. 
وأك����د اخلبيزي ان »الكويت 
حتظ����ى بدع����م كل ال����دول 
األعضاء«، مجددا احلديث عن 
االستحقاقات الفنية التي تقوم 
بها الكويت لتنفيذ اخلطوات 
املطلوبة لإلعفاء من الشنغن، 
متحدثا في الوقت نفسه عن 
اجلهود الت����ي بذلها ويبذلها 
رئيس مجلس االمة مرزوق 

وليد اخلبيزي

الكويت تشارك في سوق خيري 
بهنغاريا ملساعدة احملتاجني

ڤيينا ـ كونا: شاركت الكويت في فعاليات سوق خيري 
دولي سنوي في بودابست عاصمة هنغاريا تخصص عائداته 

لصالح األعمال اخليرية واإلنسانية ومساعدة األطفال 
احملتاجني. وقالت سفارتنا لدى هنغاريا في بيان إنها شاركت 

ممثلة للكويت في السوق الذي تنظمه جمعية زوجات 
السفراء والديبلوماسيني املعتمدين في هنغاريا. وأضافت 

أن اجلناح الكويتي شهد اقباال متميزا واستقطب العديد من 
الزائرين الذين اشادوا بحسن التنظيم واملعروضات. 

د.نبيل بهجت واملستشار العسكري حامت عاشور وأشرف أبواليزيد خالل تكرمي أحد املشاركني

املكتب الثقافي املصري 
كرّم املشاركني في معرض »مصر اجلميلة«

أسامة أبوالسعود

في إطار نش����اطه الدوري، 
وسعيه لتأسيس مركز إشعاع 
أدبي وفني، أقام املكتب الثقافي 
لسفارة جمهورية مصر العربية 
ف����ي الكويت برعاية الس����فير 
عبدالكرمي س����ليمان، أمس����ية 
تكرميي����ة للطالبات والطالب 
املش����اركني في معرض »مصر 
اجلميلة«. كما مت تكرمي املشرفني 
على هذا النشاط ألبناء اجلالية 

املصرية.
من جانبه، أكد رئيس املكتب 
الثقافي املصري د.نبيل بهجت 
عزمه عل����ى حتويل املكان إلى 
ألوان  الفنون، واألنشطة األدبية، التي بوتق����ة تنصهر فيه����ا 

تتكئ على رصيد مصري كبير 
ومتميز ف����ي الثقافة العربية، 
مضيف����ا ان املكت����ب الذي بدأ 
نشاطه بتكرمي رموز في األدب 
والصحافة، يكرم اليوم األجيال 
الواعدة، لتكون هناك قدم في 
احلاضر وأخرى في املستقبل، 
آم����ال أن يعود هؤالء املبدعون 
إلى وطنهم وهم مش����اعل نور 

يبنون غد مصر الزاهر.
ودعا بهج����ت كال من حامت 
العس����كري  امللحق  عاش����ور، 
لسفارة جمهورية مصر العربية 

في الكويت، والشاعر والروائي 
أشرف أبو اليزيد لتقدمي شهادات 

التكرمي.
الطالبات  التكرمي  وش����مل 
جهاد إبراهيم أحمد، وندى ماهر 
وأميرة عادل وهيام مس����اعد، 
والش����يماء محمد دياب ومنة 
اهلل عادل وبسمة اهلل طه ورمي 
هاشم وعلياء محمود ودارين 
عاش����ور ونيرة عاشور، التي 
قدمت عزفا منفردا على الناي 

القى استحسان احلضور.
كما كرم الطالب حسني وائل 
حسني وطارق أحمد وعمر أمين 
وعبد اهلل محمود وأحمد أسامة 

وبسام أمين ومحمد عبداهلل.
وقدم����ت ش����هادات تكرمي 
خاصة للمعلمني املتميزين وهم 
غريب عبد السالم وأمل ناجي، 
من مدرس����ة البن����ات، وعمرو 
التوني وهان����ي منصور، من 
مدرسة البنني. واختتم التكرمي 
باألساتذة املشرفني على املعرض 
التشكيلي »مصر اجلميلة«، وهم 
أحمد رضا عبد املنعم، وابراهيم 

حافظ، وأحمد الطباخ.
ووجه الكاتب أش����رف أبو 
اليزي����د، الفائز بجائزة مانهي 
العام، كلمة ألبناء  لآلداب هذا 
اجلالي����ة، حت����دث فيه����ا عن 
كتابه »رحال����ة العرب«، الذي 
املكرم����ون من الطالب  حصل 
والطالب����ات على نس����خ منه، 
متمني����ا أن يواصل هذا اجليل 
ذلك اللون من األدب الذي نبغ 
فيه العرب، وأن يوثقوا رحالتهم 
بالصورة والريشة والقلم، كما 
اب����ن فضالن من  خص رحلة 
بغداد إلى تتارستان باحلديث 
منوذجا للرحالت التي يعرضها 

الكتاب.
التكرميي  واختتم احلف����ل 
بعروض موس����يقية وأداءات 
متثيلية، فغنت سارة مبصاحبة 
اجليتار أغنيتني باإلجنليزية، 
وش����دت مرمي »م����ن مكة إلى 
املدينة«، بينم����ا أطرب فريق 
الكورال احلض����ور مبجموعة 

من أغاني سيد درويش.
وفي اخلتام وع����د د.نبيل 
بهجت رئي����س املكتب الثقافي 
املصري بأن يك����ون هناك ناد 
للقراءة يتم افتتاحه قريبا ضمن 
باقة من األنش����طة التي جتمع 
أبناء اجلالي����ة املصرية حتت 

مظلة الثقافة.

فقرة غنائية
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اقترح قانوناً حول حقوق املريض في ظل نظام صحي متكامل وحماية اجتماعية وفقاً ملعطيات الطب احلديث

عسكر: يحق لكل مريض يتولى أمر العناية به طبيب أو مؤسسة 
صحية أن يحصل على املعلومات الكاملة حول وضعه الصحي

املدنية، عند  أو  اجلزائي���ة 
مخالف���ة أي من م���واد هذا 
القانون تطبق أحكام املواد 
39، 40، 41 م���ن املرس���وم 
بالقانون رقم 25 لسنة 1981 

املشار إليه.

المادة التاسعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء � كل فيما يخصه � 

تنفيذ هذا القانون. 
وجاءت املذكرة االيضاحية 
للقانون مبا يلي: أوضحت 
املادة 1 من املرسوم بالقانون 
رقم 25 لس���نة 1981 بشأن 
مزاولة مهنة الطب البشري 
وطب األسنان واملهن املعاونة 
لهما توصيف���ا ملهنة الطب 
البش���ري، واقتص���رت في 
البند الثامن منها على إعطاء 
شهادة أو تقرير طبي يتعلق 
أو بتعطله  بصحة اإلنسان 
عن العمل، وحيث إن العمل 
الطبي يعتبر م���ن األعمال 
اإلنسانية السامية ويتطلب 

الدقة في التوصيف.
ل���ذا رؤي وض���ع تدخل 
تشريعي ليضمن هذه الدقة 
في حياة املريض، لذا جاء هذا 
االقت���راح بقانون في أربعة 
أبواب تضمنت املادة األولى 
في الباب التمهيدي منه على 
تعريف احلق ف���ي العناية 
الطبية، وج���اءت املواد من 
الثانية إلى اخلامسة في الباب 
األول ببيان احلق في احلصول 
على املعلومات الطبية الالزمة 
للعالج والتشافي للمريض 
القانوني���ن،  أو ممثليه���م 
وحتدثت املواد من السادسة 
إلى احلادية عشرة في الباب 
الثان���ي منه ع���ن ضرورة 
موافقة املريض على العمل 
الطبي تبعا حلالته املرضية 

واشتراطاتها.
وجاء الب���اب الثالث في 
م���واده من الثانية عش���رة 
والثالثة عش���رة والرابعة 
عش���رة لينص على احترام 
احلياة الش���خصية وسرية 
املعلوم���ات املتعلق���ة بها 
واجل���زاءات املترتبة على 

مخالفتها.
كما بينت مواد الباب الرابع 
اخل���اص بحق االطالع على 
امللف الطبي وذلك من املادة 
اخلامسة عش���رة إلى املادة 
الثامنة عش���رة التي نوهت 
القانون  إلى تطبيق أحكام 
رقم 25 لس���نة 1981 املشار 
إليه فيما يتعلق باملسؤولية 
اجلزائية واملدنية ملخالفة هذا 

القانون.

تشخيص أو توقع طبي مبوت 
املريض، ال تتعارض السرية 
املهنية مع حصول عائلة املريض 
على املعلومات الضرورية في 

هذا الشأن.

الباب الرابع: الحق في االطالع 
على الملف الطبي

المادة الخامسة عشرة

لكل مريض خاضع للعالج 
في مؤسسة صحية ملف طبي 
يفت����ح إلزاميا يحت����وي على 
الوثائق املوضوعة لدى إدخاله 
املستشفى وخالل إقامته فيه، 
وهذه الوثائق هي حتديدا: بطاقة 
التعري����ف باملريض والوثيقة 
األصلية التي تبن سبب إدخاله 
املستشفى، ونتائج الفحوصات 
السريرية والكشوفات، وبطاقة 
العمليات  التخدي����ر، وتقارير 
اجلراحية أو الوالدة، والوصفات 
العالجية، وتقرير حول تاريخ 
املريض الصحي وتقارير املتابعة 

اليومية.
كذلك يتضمن امللف الطبي 
الوثائ����ق املوضوعة في نهاية 
كل إقامة في املستشفى، وهي 
التالية: تقرير االستشفاء مع 
التشخيص لدى إخراج املريض 
م����ن املستش����فى، والوصفات 

املعطاة له لدى خروجه.

المادة السادسة عشرة

يحق لكل مريض، أو ملمثله 
القانون����ي إذا كان قاص����را أو 
خاضعا للوصاية، االطالع على 
املعلومات املوضوعية املتعلقة 
بصحته، التي ميلكها أفراد املهن 
أو املؤسسات الصحية، كما هي 
مدونة في ملفه الطبي. وبناء 
إلى مدير  على طلبه املوج����ه 
الطبية املعنية أو  املؤسس����ة 
الطبيب املعني، ميكنه احلصول 
شخصيا على هذه املعلومات أو 
بواسطة طبيب أو شخص ثالث 
يلتزم السرية. ويستطيع أي من 
هؤالء أن يطلع على امللف في 
مكانه أو أن يطلب نسخة عن 
الوثائق على حساب املريض.

المادة السابعة عشرة

 في حال وفاة املريض، ميكن 
ألصحاب احلق أن يطلعوا على 
املعلومات الواردة في ملفه الطبي 
طاملا إنها ضرورية لتسمح لهم 
مبعرفة أسباب وفاته، والدفاع 
عن ذكراه أو إثبات حقوقهم، إال 
إذا عبر املريض قبل وفاته عن 

رفضه ذلك.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم اإلخالل باملسؤولية 

يؤدي رفض����ه إياها إلى أي 
تدبير متييزي ضده، كذلك 
تفت����رض أال تنط����وي على 
أي خطر فعلي متوقع على 
صحته، بل أن يكون لها فائدة 
عالجية لهذا املريض بالتحديد 
أو األشخاص الذين يعانون 
نفس مرضه وفي سنه، وكل 
ذلك مبوافقة جلنة أخالقيات 
البحث العلمي في كلية الطب 

في جامعة الكويت.
وفي حال كان املريض في 
وضع ال يسمح له بالتعبير عن 
إرادته، تتطلب هذه املشاركة 
في األبحاث السريرية موافقة 
ش����خص موضع ثقة يعينه 
املريض أو عائلته، أما مشاركة 
أو راش����د  ش����خص قاصر 
خاضع للوصاية في األبحاث 
السريرية، فتتطلب موافقة 
)ولي النفس أو الوصي( كذلك 
ينبغي السعي للحصول على 
موافقة الشخص املعني نفسه 
إذا كان قادرا على التعبير عن 
إرادته، وال يجوز التغاضي 
عن رفض����ه أو رجوعه عن 

املوافقة.

الباب الثالث: في احترام 
الحياة الشخصية وسرية 
المعلومات المتعلقة بها

المادة الثانية عشرة

لكل مريض يتولى العناية 
به طبيب أو مؤسسة صحية، 
احلق ف����ي أن حتترم حياته 
الشخصية وسرية املعلومات 

املتعلقة بها.
وفي ح����ال كان املريض 
حتت رعاي����ة فريق للعناية 
الطبية في مؤسسة صحية، 
يعتبر هذا الفريق مؤمتنا على 
املعلومات املتعلقة به، فيكون 
املهنية، كما  ملزما بالسرية 

هي حال الطبيب املعالج.
ويعاقب كل من أفش����ى 
س����را مؤمتنا عليه مبوجب 
هذا القانون باحلبس مدة ال 
تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة 
ال تتجاوز 200 دينار وذلك 
في غير األحوال املصرح بها 

قانونا.

المادة الثالثة عشرة

تقتصر املعلومات املعطاة 
التأمن، كي تسدد  لشركات 
التكالي����ف الطبي����ة، عل����ى 
التي  املعلومات الضرورية 
حتت����اج إليه����ا ملراقبة هذه 

التكاليف.

المادة الرابعة عشرة

في ح����ال التوص����ل إلى 

هذا التدبير على القاصرين 
وال على الراشدين اخلاضعن 

للوصاية.

المادة التاسعة

عندما يكون املريض في 
وضع ال يسمح له بالتعبير 
عن إرادته، ال يجوز إخضاعه 
ألي عمل طبي وال ألي عالج، 
من دون استشارة الشخص 
املعن املش����ار إليه في املادة 
العائل����ة، إال  أو  الس����ابقة 
ف����ي حالت����ي الط����وارئ أو 

االستحالة.
الس����عي  كذل����ك ينبغي 
للحص����ول عل����ى موافق����ة 
الراش����دين  أو  القاصري����ن 
اخلاضع����ن للوصاية، في 
حال تبن أن درجة نضوج 
القاصرين منه����م أو القوى 
الت����ي يتمتع بها  العقلي����ة 
للوصاي����ة،  اخلاضع����ون 
جتعلهم مؤهلن للتعبير عن 
إرادتهم في املشاركة في اتخاذ 
الق����رار، غير أن هذا ال ينفي 
ضرورة أن يعبر ولي النفس 
أو األوصياء عن هذه املوافقة 

أو أن يؤكدوها قانونيا.
لكن، في حال كانت صحة 
الراشد اخلاضع  أو  القاصر 
للوصاي����ة، أو س����المتهما 
س����تتعرض  اجلس����دية، 
للخطر بسبب رفض ممثلهما 
القانون����ي، يرف����ع الطبيب 
املسؤول األمر إلى جلنة طبية 
ثالثية تشكل بقرار من وكيل 
وزارة الصحة لتأمن العناية 

الضرورية لهذا املريض.

المادة العاشرة

يتطل����ب فحص املريض 
في إطار التعليم السريري، 
موافقة هذا املريض املسبقة، 
غير أن موافقة املريض على 
أن يفحص����ه طبيب تعتبر 
مفترضة أصال مبجرد إدخاله 
مستشفى حكوميا، إال في حال 
أعلن املريض عن عدم موافقته 
على هذا اإلجراء لدى إدخاله 

املستشفى.

المادة الحادية عشرة

ال تعني موافقة املريض 
على تلقي العناية، موافقته 
على املش����اركة في األبحاث 
الس����ريرية، فإن مش����اركة 
ش����خص خاضع للمعاجلة 
في بحث سريري ذي فائدة 
علمية، أو في اختبار لألدوية 
تقتضي أن يوافق عليها خطيا، 
علما أن هذه املشاركة يجب 
أال تتس����م بأي طابع إلزامي 
بالنس����بة إلى املريض، وأال 

الضامنة لهذه التكاليف.

الباب الثاني: ضرورة الموافقة 
على العمل الطبي

المادة السادسة

ال يجوز القيام بأي عمل 
طبي، وال تطبيق أي عالج، 
من دون موافقة الش����خص 
املعن����ي املس����بقة، إال ف����ي 
حالتي الطوارئ واالستحالة. 
ويجب أن تعطى هذه املوافقة 
بوض����وح، أي أن تس����بقها 
جميع املعلومات الضرورية 
املنص����وص عليها في املادة 
الثانية من هذا القانون، كما 
يج����ب أن يقرره����ا املريض 
بحرية ويتمكن من التراجع 
عنها ساعة يشاء. كذلك، يجب 
أن جتدد هذه املوافقة من اجل 
أي عمل طبي جديد لم يكن 
ملحوظا مسبقا، إال في حالتي 
الطوارئ واالستحالة. ويكون 
املوافقة  التعبير عن ه����ذه 
خطيا للعمليات اجلراحية 
الكبي����رة، كذل����ك، ميك����ن 
إخضاعها لشروط إضافية 
في حاالت معينة كاإلجهاض، 
واستئصال األعضاء وزرعها، 
الطبي����ة على  واملس����اعدة 

األبحاث السريرية.

المادة السابعة

يس����تطيع أي ش����خص 
مريض أن يرفض عمال طبيا 
أو عالجا معينا، كما يستطيع 
أن يوقف ه����ذا العالج على 
مسؤوليته اخلاصة. والطبيب 
الرفض،  ملزم باحترام هذا 
بعد أن يكون قد أعلم املريض 
بعواقبه، ويستطيع أن يقترح 
على املريض استشارة طبيب 
آخر. أما في حال رأى انه ال 
يس����تطيع أن يؤمن العناية 
الطبية الالزمة وفقا للشروط 
التي يحددها املريض، فيمكنه 
أن يطلب من هذا األخير أن 

يعفيه من مسؤولياته.

المادة الثامنة

العالج  خالل فترة تلقي 
يج����وز للمري����ض أن يعن 
خطيا، شخصا موضع ثقة 
تتم استش����ارته ف����ي حال 
أصبح املريض نفس����ه في 
وضع ال يسمح له بالتعبير 
عن إرادته وبتلقي املعلومات 
القرار،  الضرورية التخ����اذ 
ويتمتع هذا الشخص املعن 
خطيا باحلق في البقاء على 
علم بوضع املريض الصحي، 
السيما إذا أدخل هذا األخير 
العناية الفائقة. وال ينطبق 

الكافي  الوقت  احلق بأخذ 
للتفكير إلعطاء موافقته، 
ويتأكد الطبيب من معرفة 
املريض بصورة واضحة 
س����بب اتخاذ هذا اإلجراء 
الطبي الالزم ويبن الرأي 
الذي اتخ����ذه املريض في 

ملفه الطبي.
ويوقع املريض شخصيا 
على استمارة موافقة معدة 
سلفا عند االقتضاء، في حال 
كانت طبيعة التدخل الطبي 
أو العالق����ة ب����ن املريض 
وطبيبه، جتعل هذا التوقيع 

ضروريا.
كما أن توقيع املريض 
على هذه االستمارة ال تبرر 
االس����تغناء عن احلديث 

معه.

المادة الثالثة

في ح����ال أراد املريض 
أن يكتم عنه تشخيص أو 
توقع طبي خطير، يجب 
احترام إرادته واإلشارة إلى 
ذلك في ملفه، ويستطيع 
املري����ض أن يع����ن ممثال 
لتلقي املعلوم����ات نيابة 
عنه ويتابع االطالع على 
مراحل الع����الج وإذا تبن 
أن معلومة من املعلومات 
حتمل طابعا قد يؤثر سلبا 
على تطور املرض أو على 
الع����الج، ميكن أن  جناح 
يضطر الطبيب استثنائيا 
إلى تقنن املعلومات التي 
يعطيها، من أجل مصلحة 

املريض العالجية.

المادة الرابعة

القاص����رون  ي����زود 
باملعلومات عن الفحوصات 
واألعمال الطبية الضرورية 
لوضعه����م الصحي، وفقا 
لسنهم وقدرتهم على الفهم 
بغض النظر عن املعلومات 
التي من الضروري دائما أن 
يزود ممثلوهم القانونيون 
بها. ويحق لألوصياء على 
الراشدين احلصول على 

املعلومات املناسبة.

المادة الخامسة

يحق لكل مريض، بناء 
على طلبه، احلصول على 
التي تعطيها  املعلوم����ات 
املؤسسة الصحية املعنية 
واألطب����اء املعاجلون، عن 
التكاليف التقريبية املتوقعة 
التي قد يضطر لدفعها مقابل 
الع����الج واألعمال الطبية 
واالستشفائية، كذلك عن 
شروط حتمل املؤسسات 

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراح����ا بقانون بش����أن 
حقوق املريض مع اعطائه 
صفة االستعجال، وجاء في 

االقتراح ما يلي:

الباب التمهيدي: تعريف 
الحق في العناية الطبية

المادة األولى

للمري����ض احل����ق، في 
إطار نظام صحي متكامل 
وحماية اجتماعية، بتلقي 
الكاملة  الطبي����ة  العناية 
واملناسبة لوضعه، وفقا 
ملعطي����ات الطب احلديث، 
على أن يشمل مفهوم هذه 
احلماية الوقاية، والعالج، 

والتأهيل، والتثقيف.

الباب األول: الحق في 
الحصول على المعلومات

المادة الثانية

يحق لكل مريض يتولى 
أم����ر العناية به طبيب أو 
مؤسسة صحية أن يحصل 
على املعلومات الكاملة حول 
وضعه الصحي. وتشمل 
هذه املعلومات: الفحوصات، 
والعالج����ات، والعمليات 
املقترح����ة، كما  الطبي����ة 
تشمل منافعها ومضاعفاتها 
السلبية، واملخاطر املعهودة 
أو الكب����رى التي تنطوي 
عليه����ا، واحللول األخرى 
املمكنة، فضال عن النتائج 
املتوقع����ة في ح����ال عدم 

إجرائها.
ويقتضي في حال طرأت 
الحق����ا معطي����ات جديدة 
تس����تدعي اتخاذ قرارات 
جديدة، إعالم املريض بها، 

عند اإلمكان.
فيما عدا حالتي الطوارئ 
واالس����تحالة تعطى هذه 
الوقت  املعلوم����ات ف����ي 
املناس����ب، خ����الل حديث 
يجري مع الشخص املريض 
انفراد. ويقتضي أن  على 
تتصف ه����ذه املعلومات 
والوض����وح،  بالص����دق 
وتكون مفهومة بالنسبة 
إل����ى املري����ض، ومتكيفة 
مع ش����خصيته وحاجاته 

وطلباته.
كم����ا يقتضي تس����ليم 
املريض ملفا مكتوبا يحتوي 
عل����ى ه����ذه املعلوم����ات، 
خصوصا في حال اقتراح 
عملية جراحية تنطوي على 
املخاطر، وفيما عدا حاالت 
الطوارئ مين����ح املريض 

عسكر العنزي

استفسر عن عجز الوزارة املختصة في رقابة امليزانيةمينح العاملون الكويتيون املنقولون مكافأة استحقاق تعادل الراتب الشامل لشهر عن كل سنة

دشتي يقترح تعديل قانون حتويل »الكويتية« إلى شركة مساهمة: 
3 % من أسهم الشركة تذهب للعاملني فيها و2% الكتتاب املوظفني

املنصوص عليه فيهما، كما 
يستثنى من شروط اجلمع بن 

املعاش التقاعدي واملرتب.
العامة  وتتحمل اخلزانة 
املترتبة على  املالية  األعباء 

تطبيق أحكام هذا البند.

يتم تعديل المادة الثامنة 
ليصبح نصها كالتالي:

يسمح ملوظفي الشركات 
التابعة ملؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية في حال 
رغبته���م في ت���رك اخلدمة 
بالشركة خالل فترة التحويل 
املزايا املقررة  ب���ن  باجلمع 
لهم وفق���ا لألنظمة املطبقة 
عليه���م واملزاي���ا املمنوحة 
ملوظفي املؤسسة وفقا للمواد 

السابقة.

يتم تعديل الفقرة الثانية من 
المادة الثامنة مكررا ليصبح 

نصها كالتالي:

ويكون موعد تقدمي رغبات 
العاملن في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والشركات 
التابعة لها خالل 3 أشهر من 
تاريخ نشر هذا القانون في 

اجلريدة الرسمية.
وجاءت املذكرة التفسيرية 
ملش���روع بقان���ون بتعديل 
بعض أحكام القانون 2008/6 
والقوانن الالحقة في شأن 
حتويل مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى شركة 
مس���اهمة كما يلي: حرص 
املشرع الكويتي على مواكبة 
اجتاه الدولة إلى رفع ش���أن 
املوظف الكويتي في القطاعن 

العام واخلاص بصفة عامة، 
فكان هذا التعديل الذي ينظم 
حقوق العاملن الكويتين في 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بعد حتويلها لشركة 
مساهمة وفق أحكام قانون 
الش���ركات التجارية اجلديد 
وتعديالت���ه بحس���بان أنها 
شركة مساهمة مقفلة في أسهم 
الشركة حيث حدد نسبة %3 
املنقولن من  منها للعاملن 
املؤسس���ة إلى الشركة على 
أن تتحم���ل الدول���ة األعباء 
التطبيق  املالية على ذل���ك 
كما حدد نس���بة 2% يكتتب 
بها م���ن يرغب من املوظفن 
السابقن ممن انتهت خدماتهم 
مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
غير املشمولن بهذا القانون 
وما لم يكتتب من هذه النسبة 
يكتت���ب به���ا الراغبون من 
العاملن الكويتين املنقولن 

من املؤسسة إلى الشركة.
كما حدد املشرع )التعديل( 
مكافأة اس���تحقاق للعاملن 
الكويتين املنقولن للشركة 
اجلدي���دة تع���ادل الرات���ب 
الش���امل لشهر عن كل سنة 
خدمة باملؤسسة وبحد ادنى 
س���تة أشهر وبحد أقصى 18 

شهرا.
كما أورد املشروع استثناء 
م���ن البندين 5 و7 من املادة 
التأمينات  17 م���ن قان���ون 
االجتماعي���ة وذلك بصرف 
املع���اش من تاري���خ انتهاء 
اخلدم���ة عن���د بل���وغ مدة 
املدة املنصوص  االش���تراك 

عليها فيهما.

ثالث س���نوات م���ن تاريخ 
االكتتاب وقبل س���داد قيمة 

األسهم بالكامل.
التي لم  وتطرح االسهم 
يكتتب بها من النسبة الواردة 
بالبند »ج« اعاله لالكتتاب 
العام وفقا ألحكام البند »د« 

من هذه املادة.

يتم تعديل الفقرة الثالثة 
من المادة الخامسة لتصبح 

كالتالي:

عن���د انتهاء م���دة العقد 
مع الش���ركة أو عن���د إنهاء 
الكويتين  العاملن  خدمات 
الذين اختاروا العمل بالشركة 
 1 البند  يطبق عليهم أحكام 
من املادة السادس���ة من هذا 

القانون.

تتم إضافة البند 6 إلى المادة 
الخامسة من القانون بالنص 

التالي:

مينح العاملون الكويتيون 
املنقولون للشركة اجلديدة 
مكاف���أة اس���تحقاق تعادل 
الراتب الشامل لشهر عن كل 
سنة خدمة باملؤسسة بحد 
أدنى ستة أشهر وبحد أقصى 

18 شهرا.

تتم إضافة إلى البند 3 من 
المادة السادسة النص التالي:

واستثناء من البندين 5 
و7 من امل���ادة 17 من قانون 
التأمينات االجتماعية املشار 
إلي���ه، يص���رف املعاش من 
تاريخ انته���اء اخلدمة متى 
بلغت مدة االش���تراك القدر 

قدم النائب د. عبداحلميد 
دشتي اقتراحا بقانون بشأن 
تعديل بعض احكام القانون 
2008/6 والقوان���ن الالحقة 
له بش���أن حتويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى 
شركة مساهمة طبقا الحكام 
قانون الش���ركات التجارية 
اجلدي���د وتعديالت���ه، جاء 

كالتالي: 
بعد االطالع على أحكام 
الدستور الكويتي، واالطالع 

على القانون رقم 2008/6.
يتم تعدي���ل بعض مواد 
القانون رق���م 2008/6 على 

النحو التالي:

يتم تعديل الفقرة »ج« من 
المادة الرابعة لتصبح كالتالي:

نسبة 3% متنح للعاملن 
املنقول���ن من  الكويتي���ن 
املؤسسة إلى الشركة وتتحمل 
اخلزانة العامة األعباء املالية 
املترتبة على التطبيق، ونسبة 
2% يكتتب فيه���ا الراغبون 
من املوظفن السابقن الذين 
انتهت خدمتهم من مؤسسة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
� من غير املشمولن في هذا 
القانون بالشروط التفضيلية 
التي يضعها مجلس الوزراء 
� وما لم يكتتب فيه من هذه 
النسبة يكتتب بها الراغبون 
م���ن العامل���ن الكويتي���ن 
املنقولن من املؤسس���ة إلى 
الشركة، وال يحق للمساهمن 
الذين آلت اليهم أسهم مبوجب 
هذه الفق���رة التصرف فيها 
بالبيع أو التنازل قبل مضي 

د. عبداحلميد دشتي

االحتاد من دعم سمو األمير 
حفظه اهلل والبالغ  مليوني 
دينار كويتي، وال تشمل كذلك 
مبلغ 600 ألف دينار دفعتها 
ش����ركة ڤيڤا ملوسم 2014/ 
2015، وال تش����مل إيرادات 
االحتاد من النقل التلفزيوني، 
إيرادات االحتاد  وال تشمل 

من مبالغ العقوبات.
لذلك، فإن ادعاء االحتاد 
أن امليزاني����ة املصروفة له 
ال تكفي وأنه ال يوجد دعم 
يصبح تخرصات وادعاءات 

مرسلة.
بناء على ما سبق:

1 � يرج����ى تزويدي بكل 
تقارير مدققي احلسابات لدى 
الوزارة املختصة وتقارير 
ديوان احملاس����بة بش����أن 
الكويتي  ميزانيات االحتاد 
لك����رة القدم واحلس����ابات 
اخلتامية لتلك امليزانيات عن 
السنوات املالية من 2011/2010 

حتى 2015/2014.
2 � ما سبب عجز الوزارة 
الرقابة على ميزانيات  عن 
االحتاد الكويتي لكرة القدم 
في ظل ما يدعيه االحتاد من 
قلة الس����يولة املالية لديه 

وعدم كفاية األموال له؟
3 � هل سجلت الوزارة أو 
ديوان احملاسبة أي مالحظات 
على وجود مخالفات مالية 
قام بها االحتاد الكويتي لكرة 

القدم؟
4 � م����ا رد فعل الوزارة 
جتاه املخالفات املالية لالحتاد 
ان وجدت، وهل متت احالة 
املتسببن في هذه املخالفات 

إلى النيابة العامة؟

الفضل يسأل عن ميزانية احتاد الكرة
وتقارير مدققي احلسابات

5 � وفي حال عدم خضوع 
احت����اد كرة الق����دم لديوان 
احملاسبة، يرجى تزويدي 
بالرأي القانوني أو )الفتوى( 
من إدارة الفتوى والتشريع 
والذي يفيد بعدم خضوع 
الق����دم للرقابة  احتاد كرة 
والتدقي����ق )من قبل مدقق 

الديوان/ أو مدقق مالي(.

وجه النائب نبيل الفضل 
س����ؤاال الى وزي����ر االعالم 
الدولة لش����ؤون  ووزي����ر 
الش����يخ سلمان  الش����باب 

احلمود ، جاء فيه:
الكويتي   اعتاد االحتاد 
لكرة القدم التذرع بعدم وجود 
امل����ال الكافي لدفع الرواتب 
أو الصرف على املعسكرات 
الرياضية أو لتسيير أمور 
املنتخب الكويتي لكرة القدم. 
ولكنه بالرجوع للميزانيات 
السنوية التي تبن إيرادات 
االحت����اد من األم����وال التي 
سلمت إليه من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة يتبن أن 
االحت����اد لديه فائض مالي، 

وفقا لآلتي:
٭ في السنة املالية 2011/2010 
التي  بلغ اجمال����ي األموال 
ميلكها االحتاد 2.114.634.911 

د.ك.
٭ في السنة املالية 2012/2011 
التي  بلغ اجمال����ي األموال 
ميلكها االحتاد 718.962.872 

د.ك.
٭ في السنة املالية 2013/2012 
التي  بلغ اجمال����ي األموال 
ميلكها االحتاد 21.730.000 

د.ك.
املالي����ة  الس����نة  ف����ي  ٭ 
بل����غ اجمال����ي   2014/2013
األموال التي ميلكها االحتاد 

1.699.887.000 د.ك.
٭ في السنة املالية 2015/2014 
التي  بلغ اجمال����ي األموال 
ميلكها االحتاد 767.391.371 

د.ك.
وتلك األموال املوضحة 
نبيل الفضلسالفا ال تشمل ما تقاضاه 

خالل فترة تلقي 
العالج يجوز 

للمريض أن يعني 
خطيًا شخصًا 

موضع ثقة تتم 
استشارته في حال 

أصبح املريض 
نفسه في وضع 

ال يسمح له بالتعبير 
عن إرادته
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وتلمسهم ألوجه القصور 
في هذا اجلهاز احلكومي 
احليوي وذلك من خالل 

www. موقع مجلس االمة
kna.kw، والذي يتيح لهم 

التعليق على كل مادة 
من مواد القانون وفق ما 
يرونه مناسبا، وستؤخذ 
مقترحاتهم بعني االعتبار 
عند اعادة دراسة القانون 

وتطويره.
من جانب آخر بعث رئيس 
مجلس األمة مرزوق علي 

الغامن ببرقية تهنئة الى رئيس 
البرملان في جمهورية فنلندا 
إيرو هينالوما وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

للقانون رقم 5/2005 تعاني 
من خلل واضح يتمثل في 
عدم شمول كافة املناطق 
ضمن دوائره االنتخابية، 

فما هو منصوص عليه في 
القانون احلالي يحرم سكان 
العديد من املناطق السكنية 
من املشاركة في انتخابات 
املجلس البلدي، وهذا بحد 
ذاته يشكل ثغرة جسيمة 

بالقانون يجب تداركها.
واختتم احلريجي حديثه 

بدعوة املواطنني للمشاركة 
بآرائهم ومقترحاتهم 

للتعديل على القانون من 
واقع جتاربهم املباشرة في 

التعامل مع بلدية الكويت 

قورنت بضخامة املخالفة 
وجسامتها، وهو ما أدى إلى 

تفاقم الكثير منها دون أي 
رادع، لذا يجب أن يعاد النظر 
في قيمة احلد األدنى للغرامة 

املالية مبا يتناسب وحجم 
املخالفة مع ضرورة وضوح 
التدرج في تطبيق اجلزاءات، 
كما يجب أن يعالج القصور 
القانوني الذي مينع حاملي 

صفة الضبطية القضائية 
من أداء دورهم الرقابي على 

أكمل وجه ودون تعسف ومبا 
يتناسب والدستور الكويتي.

وبني مقرر جلنة املرافق 
العامة أن انتخابات املجلس 

البلدي املعمول بها وفقا 

في القطاعات االستثمارية 
والتجارية والصناعية، لذلك 
- من املفترض أن يرتكز أي 

تعديل مزمع على القانون 
على مبادئ من شأنها 

تنشيط االقتصاد وتسهيل 
إجراءات الرخص لضمان 

جذب رؤوس األموال.
واضاف احلريجي أنه بات 

من الضروري وفي ظل 
انتشار العديد من املخالفات 

- اخلاصة بالبناء والنظافة 
وغيرها - إعادة دراسة الباب 

الثالث من القانون املتعلق 
باملخالفات، والذي نصت 
بعض مواده على مبالغ 

زهيدة لقيمة الغرامة إذا ما 

والثروة السمكية - على 
سبيل املثال ال احلصر - 

وضبط االختصاص االصيل 
للبلدية ليتم على أساسه 
تطوير اخلدمة واإلبداع 

فيها، مع التأكيد على أن 
بلدية الكويت يجب أن تكون 
احملور الهندسي والتنظيمي 
للدولة واملعنية بنظم البناء 

والتخطيط العمراني. 
كما أوضح احلريجي أن 

قانون رقم 5/2005 يخلو 
من أي مواد من شأنها 

تنشيط االقتصاد وجذب 
رؤوس األموال بالرغم من 

أن بلدية الكويت معنية 
بنظم وتراخيص البناء 

يكون قابال للتطبيق ومحققا 
للصالح العام ويصب في 

اجتاه فك التشابك في 
االختصاصات.

وأكد العضو احلريجي أن 
احللقات النقاشية التي 

ستعقدها جلنة املرافق العامة 
خالل الفترة القادمة ستعمل 

على دراسة مواد القانون 
بشكل جذري لتنقيح العديد 
من املواد خاصة تلك املتعلقة 
باجلوانب اخلدمية والصحية 
والبيئية، بحيث يراعى فيها 

إخراج ما هو اختصاص 
أصيل جلهات أخرى كوزارة 

التجارة، وزارة األشغال 
والهيئة العامة للزراعة 

أعلن مقرر جلنة املرافق 
العامة النائب سعود احلريجي 

أن اللجنة ستفتتح أولى 
حلقاتها النقاشية اليوم 

»األحد « حتت رعاية 
وحضور رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
وستتمحور هذه احللقات 

النقاشية التخصصية حول 
مراجعة قانون البلدية رقم 

2005/5 وطرحه على طاولة 
النقاش بحضور ومشاركة 

أعضاء كل من مجلسي األمة 
والبلدي وأصحاب اخلبرة 

واالختصاص في هذا املجال 
وذلك للوصول إلى التصور 
األفضل لهذا القانون بحيث 

الغامن يفتتح أولى احللقات النقاشية حول قانون البلدية اليوم

مرزوق الغامن

اخلرينج يشيد بجهود املالك 
في الفروانية وتواصله مع أبنائها

أشاد نائب رئيس مجلس االمة مبارك 
اخلرينج باجلهود الكبيرة واملتميزة التي 
يقوم بها محافظ الفروانية الشيخ فيصل 

احلمود جتاه محافظة الفروانية وأبنائها من 
خالل التواصل الدائم مع أهالي احملافظة 

وكذلك متابعته الدائمة الستكمال اخلدمات 
الالزمة للمحافظة واستضافة املسؤولني في 

الدولة ولقائهم املباشر مع املواطنني ملناقشة 
وعرض املشاريع القادمة في احملافظة.

وأكد اخلرينج في تصريح صحافي ان 
هذه اجلهود للمحافظ الشيخ فيصل املالك 
مقدرة ومثمنة من أبناء الفروانية. ومتنى 

اخلرينج النجاح والسداد للمحافظ في أداء 
مهمته.

للمشروع، وهل قامت وزارة 
األشغال العامة باالستعانة 
مبكتب استشاري لعمل تلك 
الدراسة قبل طرح املناقصة؟ 
اذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
يرجى تزويدي بنسخه من 
دراسة املشروع التي قام بها 

املكتب االستشاري؟
وما أسباب ارتفاع تكلفة 
عطاء الش���ركة االقل سعرا 
ملشروع إنشاء وإجناز وتأثيث 
وصيانة مبنى الركاب اجلديد 
 )II( مبطار الكويت الدولي
ع���ن القيمة التقديرية التي 
صرح بها وزير االش���غال 
العام���ة 900 مليون دينار 
لتصبح مليارا و386 مليونا 

و250 ألف دينار؟
ويرجى تزويدي بكشف 
تفصيلي بأسماء الشركات 
الت���ي مت كش���ف عطاءاتها 
للمناقصة رق���م )ه�.م.خ/ 
214( واخلاص���ة بإنش���اء 
وإجناز وتأثي���ث وصيانة 
مبنى الركاب اجلديد مبطار 
الكوي���ت الدولي )II( مبينا 
اسعار العطاءات لكل شركة 

على حدة.
وما اسباب موافقتكم على 
إدراج وف���ض عطاء إحدى 
الشركات غير املؤهلة والتي 
س���بق االعالن في جريدة 
)الكويت اليوم( الرس���مية 
عن استبعادها من التأهيل 
للمناقصة رقم )ه�.م.خ/ 214( 
واخلاصة بإنش���اء وإجناز 
وتأثي���ث وصيان���ة مبنى 
الركاب اجلديد مبطار الكويت 
الدولي )II( لعدم استيفائها 
ألس���س ومعايير وشروط 
التأهيل، حيث حصلت تلك 
الشركة على املركز الرابع بعد 
كشف العطاءات على الرغم 
التأهيل  من استبعادها من 

حماد يسأل وزير األشغال عن صيانة
وتأثيث مبنى الركاب اجلديد مبطار الكويت

للمناقصة؟ وما اجراءاتكم 
وتوصياتكم بعد علمكم بفض 
عطاء تلك الشركة رغم عدم 
استيفائها ألسس ومعايير 
وش���روط تأهيل الشركات 
حيث مت االعالن عنها ضمن 
الش���ركات املس���تبعدة في 
جري���دة )الكوي���ت اليوم( 

الرسمية؟

وج���ه النائب س���عدون 
حم���اد س���ؤاال برملانيا إلى 
وزير األشغال العامة ووزير 
الكهرب���اء واملاء عبدالعزيز 
اإلبراهيم ج���اء فيه: صرح 
وزير األشغال العامة لوكالة 
األنب���اء الكويتي���ة )كونا( 
بتاريخ 2014/9/16 بأن التكلفة 
التقديرية ملش���روع إنشاء 
وإجناز وتأثي���ث وصيانة 
مبنى الركاب اجلديد مبطار 
الكويت الدولي )II( ستبلغ 

900 مليون دينار.
إال انه بعد فض املظاريف 
وكش���ف عطاءات الشركات 
التي مت تأهيلها  للمناقصة 
رقم )ه�.م.خ/ 214( واخلاصة 
بإنش���اء وإجن���از وتأثيث 
الركاب  وصيان���ة مبن���ى 
اجلديد مبطار الكويت الدولي 
)II(، تب���ن ارتفاع س���عر 
أقل العط���اءات عن التكلفة 
التقديري���ة التي اعلن عنها 
وزير األش���غال العامة  مبا 
ارتفعت  يعادل 54%، حيث 
اق���ل األس���عار املقدمة في 
إلى  العطاءات للمش���روع 
ملي���ار و386 مليونا و250 

ألف دينار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي: هل كان تصريح وزير 
األشغال العامة لوكالة األنباء 
الكويتية )كون���ا( بتاريخ 
التكلف���ة  ب���أن   2014/9/16
التقديرية ملش���روع إنشاء 
وإجناز وتأثي���ث وصيانة 
مبنى الركاب اجلديد مبطار 
الكويت الدولي )II( ستبلغ 
900 مليون دينار بناء على 
دراس���ة تقديرية مس���بقة 
للمشروع؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليج���اب، يرجى تزويدي 
الدراسة  بنس���خة من تلك 
التقديرية  التكلف���ة  سعدون حمادمبينا 

لسنة 1964 بإنش���اء ديوان 
احملاسبة كما يلي: »نصت املادة 
17 من الدستور على أن لألموال 
العامة حرمة وحمايتها واجب 
على كل مواطن«، وحرصا على 
حماية املال العام ومعاقبة كل 
من يعتدي عليه، ولتحقيق 
أقصى حماية ممكنة لألموال 
العامة وتوسيعا لصالحيات 
دي���وان احملاس���بة، ونظرا 
ألن تعدي���الت قانون ديوان 
احملاسبة أصبحت مستحقة 
بالفعل في ظل الهدر غير املبرر 
في امليزانيات العامة للدولة، 
جاء ه���ذا االقت���راح بقانون 
بإضافة مادتن جديدتن إلى 
القانون رقم 30 لس���نة 1964 
بإنشاء ديوان احملاسبة، األولى 
برقم »32 مكرر« نصها اآلتي: 
على الديوان أن يبادر إلى إبالغ 

الدستور التي كفلت احلرية 
وعدم تقييدها، منتقدا على 
وجه اخلصوص شمول مواقع 
التواصل وتويتر وانستغرام 
به����ذا القان����ون حيث نصت 
مادته األول����ى على تطبيقه 
الناشطن على »شبكة  على 
املعلومات الدولية )اإلنترنت( 
باستخدام التقنيات احلديثة 
الناجتة عن اندماج تكنولوجيا 
االتص����االت واملعلومات، ما 
يوفر خدمات ومناذج إعالمية 
حديث����ة ومتطورة تش����مل 
اإلشارات واملعلومات والصور 
والرموز واألصوات املكونة 
ملواد إعالمية، ويتميز بسرعة 
االنتشار وسهولة الوصول 
اليه وسرعة انتاجه وتطويره 

وحتديثه«.
إلى أن  العازمي  وأش����ار 

النيابة العامة عن أي مخالفة 
تتوافر فيها أركان جرمية من 
اجلرائم املنصوص عليها في 
القان���ون رقم 1 لس���نة 1993 
بشأن حماية األموال العامة، 
وعلى النيابة العامة مباشرة 
التحقيق في وقائع البالغ فور 

وروده إليها.
وكذلك اضافة مادة ثانية 
جدي���دة برق���م »32 مكرر أ« 
ونصها اآلت���ي: مينح مراقب 
ديوان احملاسبة صفة الضبطبة 
القضائي���ة املخول���ة لرجال 
الشرطة في قانون اجلزاء فيما 
يتعلق باالعتداء على املال العام 
أو اختالس���ه أو صرفه دون 
وجه حق، ويح���ق للمراقب 
التحف���ظ على كل األوراق أو 
الدفات���ر أو امللف���ات حتى ال 

تتعرض ألي تالعب.

القانون املقترح جتيز  مواد 
حجب املوقع وغلقها ومضاعفة 
إلى 10 آالف دينار  الغرامات 
واحلبس ملدة سنة، ومنها نص 
املادة السابعة التي تؤكد أنه 
في حال مخالفة نشر أو بث أو 
إعادة بث أو إرسال أو نقل أي 
محتوى يتضمن أيا من املسائل 
احملظور نشرها وبثها يعاقب 
املقررة  املس����ؤول بالعقوبة 
باملادتن 27 و28 من القانون 
رقم 3 لسنة 2006 أو املادة 13 
من القانون رقم 61 لسنة 2007 
كل بحسب األحوال. كما يعاقب 
بالعقوبة ذاتها املستخدم الذي 
يصدر منه احملتوى املتضمن 
أيا من املسائل احملظورة املشار 
اليها في الفقرة السابقة، إذا 
ما مت وضع هذا احملتوى في 

متناول اجلميع.

مينح مراقب ديوان احملاسبة 
القضائية  صفة الضبطب���ة 
املخولة لرجال الش���رطة في 
قانون اجل���زاء فيما يتعلق 
باالعت���داء على املال العام أو 
اختالسه أو صرفه دون وجه 
حق، ويحق للمراقب التحفظ 
على كل األوراق أو الدفاتر أو 
امللفات حتى ال تتعرض ألي 

تالعب.
مادة ثالث���ة: على رئيس 
 � ال���وزراء والوزراء  مجلس 
كل فيم���ا يخصه � تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح األحمد الصباح

وجاءت املذكرة اإليضاحية 
 لالقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 30 

الصحف اإللكترونية ووسائل 
التواصل االجتماعي في تبادل 

ونقل احلقائق.
وحذر العازمي احلكومة من 
القوانن والتحجج  استغالل 
به����ا للبطش بحري����ة الفكر 
وخنق الشفافية بهدف تغييب 
الرقابة الش����عبية املطلوبة، 
التصدي  إلى ضرورة  داعيا 
القانون والهجمة  ملش����روع 
احلكومي����ة التي تس����تهدف 
تقويض احلريات وتوسيع 
التجرمي للرأي ونشر  دائرة 

املعلومات.
وذكر العازمي أن مشروع 
امتداد  الوزارة اجلديد ه����و 
لقانون اإلعالم س����يئ الذكر 
الى  الذي اضطرت احلكومة 
س����حبه حتت ضغط نيابي 
وإعالم����ي كونه مخالفا ملواد 

قّدم النائب سعود احلريجي 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )30( لسنة 
1964 بإنشاء ديوان احملاسبة، 

جاء كالتالي:
مادة أول���ى: تضاف مادة 
جديدة برقم »32 مكرر« إلى 
القان���ون )30( لس���نة 1964 
املشار إليه نصها اآلتي: على 
الديوان أن يب���ادر إلى إبالغ 
النيابة العامة عن أي مخالفة 
تتوافر فيها أركان جرمية من 
اجلرائم املنصوص عليها في 
القان���ون رقم 1 لس���نة 1993 
بشأن حماية األموال العامة، 
وعلى النيابة العامة مباشرة 
التحقيق في وقائع البالغ فور 

وروده إليها.
م���ادة ثانية: تضاف مادة 
»32 مك���رر أ« ونصها اآلتي: 

ح����ذر النائ����ب حم����دان 
العازمي م����ن مترير قانون 
االع����الم االلكتروني اجلديد 
الذي قدمته احلكومة كبديل 
لقانون االعالم املوحد سيئ 
انتقادا شديدا  الذكر، موجها 
لوزارة اإلع����الم بعد إحالتها 
مشروع القانون الذي اعتبره 

حقا يراد به باطل.
واستغرب العازمي حتول 
وزارة اإلع����الم ع����ن دورها 
األساس����ي في حماية حرية 
التعبير إلى قمع الرأي والفكر، 
مشددا على أن القانون اجلديد 
القدمي مت تطويعه ليكون أداة 
لتصفية احلسابات السياسية، 
ومحاول����ة حكومية جديدة 
لتكميم األفواه من أجل احلد 
من التأثير اإلعالمي في املشهد 
السياس����ي وحتجي����م دور 

سعود احلريجي

حمدان العازمي

احلريجي يقترح منح صفة الضبطية القضائية لـ»احملاسبة«

العازمي: قانون اإلعالم اإللكتروني حق يراد به باطل

أكدوا رفضهم املطلق للقرار لضرره جتاه أصحاب الدخل احملدود

نواب يشيدون مبوقف وزارة الداخلية ملواجهة قرار
السفارة الهندية بفرض تأمني مالي الستقدام العمالة

العامة وأن فرض رسوم بقرار 
السفارة الهندية مرفوض وأن 
تصريح اللواء مازن اجلراح 
جاء منس���جما مع املصلحة 

العامة ومصلحة املواطنن.
النائب محمد طنا  وأثنى 
ب���دور وزارة الداخلي���ة في 
التعاطي مع ما تعتزم عليه 
الهندي���ة بفرض  الس���فارة 
رسوم على استقدام العمالة، 
مؤكدا أن هذا اجلهد يستحق 
االحترام والتقدير خصوصا 
أن األعباء أصبحت كبيرة على 
املواطنن السيما ذوي الدخل 
احملدود وعلينا املس���ؤولية 
في حمايتهم من فرض رسوم 

وأعباء جديدة.
وبن أن تصريح اللواء مازن 
اجلراح مبواجهة هذه القرارات 
من غير أن يكون هناك تنسيق 
وموافقة من وزارة الداخلية ال 
يعبر إال عن املسؤولية التي 
يقدرها اجلراح فله كل الشكر 
والعرفان، ونحن بدورنا ندعم 
هذه التوجه���ات التي حتمي 
ق���رارات تزيد  املواطنن من 

أعباء املواطنن.

وأشاد  النائب طالل اجلالل 
بتوجه وزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد في مواجهة قرار 
الس���فارة الهندية الذي جاء 
من طرف واحد وهذا يخالف 
األعراف الديبلوماسية ويجب 
أن تك���ون هناك موافقات من 
اجله���ات احلكومية وان ردة 
فعل وزارة الداخلية جاءت على 
لسان وكيل شؤون اجلنسية 
اللواء  واجل���وازات واإلقامة 
مازن اجل���راح وهو أول من 
رفضها واعتبرها قرارا يضر 
باملواطنن وهذا ليس غريبا 
على اجل���راح املعروف بقوة 
شخصيته وطرحه الوطني 
املمي���ز وحفاظه على حقوق 

املواطنن.
وقال: نحن بدورنا نش���د 
أزر الشيخ محمد اخلالد  من 
ف���ي كل القرارات التي حتمي 
حقوق املواطن���ن وال تكون 
عبئا على كاهلهم، خصوصا 
ذوي أصحاب الدخل احملدود ما 
يتطلب جهدا نيابيا وحكوميا 
حلمايتهم من أي رسوم تفرض 

عليهم.

العالقة الهندية � الكويتية التي 
يضرب عمقها في التاريخ.

وثمن اخلرينج كذلك دور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد في اجلدية واملسؤولية 
لتعاطيه مع القضايا التي متس 
املواطنن وخصوصا مواجهته 
قرارات السفارة في فرض تأمن 
على املواطنن مببالغ كبيرة 

وصلت إلى 750 دينارا. 
النائ���ب د.منصور  وقال 
الوكيل املساعد  ان  الظفيري 
لشؤون اجلنسية واجلوازات 
واإلقامة اللواء مازن اجلراح من 
القيادات التي تستحق الدعم 
وأنه من الشخصيات القيادية 
التي يفتخ���ر بها الكويتيون 
وأنه أول م���ن واجه قرارات 
السفارة الهندية بالرفض وهذا 
يدل على حرصه على مصلحة 

املواطنن.
أننا كنواب ملجلس  وبن 
الداخلية  األمة ندعم وزي���ر 
الش���يخ محمد اخلالد في كل 
اخلطوات التي حتمي حقوق 
املواطنن وحتقق لهم املصلحة 

أشاد عدد من نواب مجلس 
األمة بدور النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد والوكيل 
املساعد لش���ؤون اجلنسية 
ووثائق السفر واإلقامة اللواء 
م���ازن اجلراح بش���أن  ملف 
الس���فارة الهندي���ة وقرارها 
بفرض مبلغ 750 دينارا على 
الكويتين الستقدام عمالتها.

وأكدوا أن م���ا تتجه إليه 
الداخلي���ة ملواجهة مثل هذه 
الت���ي تنعك���س  الق���رارات 
سلبا على املواطنن وعليها 
ضرر مباشر على املواطنن 
ومصاحله���م ال ين���م إال عن 
مسؤولية تستحق االحترام 

والتقدير والثناء.
وأشاد نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج بتصريح  
اللواء الش���يخ مازن اجلراح 
بش���أن التوجه الذي تعتزم 
الداخلية اتباعه ردا على قرار 
الس���فارة الهندية من فرض 
رس���وم تأمن على املواطنن 
الراغبن في استقدام العمالة 
من الهند، مؤكدا أن املواجهة 
بشكل قوي وأن الكويت ليست 
طوف���ة هبيطة تفرض عليها 
قرارات غير منطقية وتنعكس 

بالضرر على املواطنن.
وأض���اف أن ما يهمنا هو 
مصلحة املواطنن الكويتين 
وكذلك نحترم حقوق العمالة 
الهندية في كل أماكن خدمتهم 
بالكويت سواء كانت باملنازل 
أو غيرها وأن عليهم واجبات 
وحقوق���ا وأن الكوي���ت بلد 
يحترم حقوق املواطنن من 
أي جالي���ة كانت وخصوصا 

محمد طنامبارك اخلرينج د.منصور الظفيري
ينظم اإلع���الم اإللكتروني 
بل يضع س���كينا على رقبة 
املواقع واخلدمات اإلخبارية 
اإللكترونية، ويجعله حتت 
ال���وزارة واحلكومة،  رحمة 
مؤكدا رفضه للقانون بصيغته 
احلالية ملا يتضمنه من مساس 

بحرية اإلعالم اإللكتروني.
وأش���ار النص���ف الى أن 
القانون جعل من كل مستخدم 
لإلنترنت يعبر عن رأيه في 
أي موقع الكتروني أو موقع 
للتواصل االجتماعي معرضا 
للعقوبات الواردة في القانون، 
مبينا أن القان���ون كذلك لم 
يض���ع تعريف���ات واضحة 
ال���واردة فيه  للمصطلحات 
خاص���ة بتعريف���ه للموقع 
اإلعالم���ي اإللكتروني، الفتا 
الى أن املفهوم العام للمواقع 
اإللكترونية هو موقع تنشر 
فيه معلومات وبيانات سواء 
كانت خاصة أو عامة، وبالتالي 
التعري���ف  فإن���ه بحس���ب 
الوارد ف���ي القانون، جميع 
املواقع اإللكترونية تخضع 

للقانون.

النصف: »اإلعالم اإللكتروني« اجلديد يحتاج تعديالت
أكد النائب راكان النصف 
أن مش���روع قانون اإلعالم 
اإللكتروني اجلديد يحتاج الى 
تعديالت كثيرة تضمن حرية 
الصحافة والنشر اإللكتروني، 
مشيرا الى أن املسودة التي 
نش���رت في احدى الصحف 
انتهاكا حلرية  مؤخرا متثل 
اإلع���الم اإللكتروني وليس 

تنظيما له.
النصف في  النائب  وقال 
تصريح صحاف���ي امس ان 
قانون اإلع���الم اإللكتروني 
يكرر غلطة قانوني املطبوعات 
واملرئي بوج���ود مواد غير 
واضحة وكلمات مطاطة ميكن 
أن تكون مدخال لقمع حرية 
الرأي والتعبير على وسائل 
التواصل االجتماعي واملواقع 
اإلخبارية اإللكترونية، الفتا 
الى ان وزي���ر اإلعالم يصر 
على التعامل بعقلية عسكرية 
في التعامل مع حرية الرأي 

والتعبير في الكويت.
وأوضح النصف أن مشروع 
قانون اإلعالم اإللكتروني الذي 
راكان النصفأرس���ل الى وزارة اإلعالم ال 

طالل اجلالل

استفسر عن التكلفة التقديرية
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شقق جديدة لإليجار
بال�ســــامليـــة

قطعة )3(

�ســــارع يو�ســــف القنــــاعـــــي

66633075
99633114

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

العالناتــكم في دلـيـــل

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

شددت على ضرورة عدم فتح املجال لغير االختصاصيني للمساس بالنظام التعليمي

»املعلمني«: فلسفة الوزن النسبي احلالية ال حتقق العدالة وتكافؤ الفرص بني الطلبة
املعلمني  كش��فت جمعي��ة 
النق��اب عن موقفه��ا حول ما 
يث��ار حاليا في مس��ألة الوزن 
النسبي، مشددة على ضرورة 
عدم املساس بالنظام التعليمي، 
الذي يرتكز على فلسفة مبنية 
منذ عق��ود طويل��ة، وتعتمد 
بشكل أساسي على التوجهات 
والسياس��ات وال��رؤى للدولة 
بشكل عام، وللغايات املنشودة 
التعليم بش��كل  في مخرجات 
خاص، والتي تصب في صالح 

اخلطة اإلمنائية للدولة. 
واش��ارت اجلمعية في بيان 
لها الى أن ما ح��دث في اآلونة 
األخيرة من ضجة واسعة وإثارة 
إعالمي��ة، وتدخل م��ن أطراف 
الفنية  برملانية ف��ي اجلوان��ب 
املتخصصة، وهي املعنية بالدرجة 

األولى ب��ذوي االختصاص في 
املؤسسات التعليمية، فإن كل ذلك 
أدى إلى حدوث حالة من التذبذب 
واإلرباك على مس��توى امليدان 
التربوي، وعدم وضوح للقرارات 
الوزارية والتراجع عنها بشكل 
مفاجئ وغير مدروس، وتناقض 
القيادات  في تصريحات بعض 
واملسؤولني في الوزارة واختالفهم 
في الرأي، وكان لذلك، وبشكل 
عام، تأثيره املباشر في إثارة حالة 
من اإلرباك وعدم وضوح الرؤى، 
وفتح املج��ال جلهات وأطراف 
التدخل،  غير متخصصة ف��ي 
وتوجيه القرارات الفنية بشكل 
غير صحيح ويتوافق مع األهداف 

والتطلعات املنشودة. 
وأضافت اجلمعية أن النظام 
الكويت يعتمد  التعليمي ف��ي 

بش��كل أساس��ي ف��ي النظام 
الثان��وي عل��ى طبيع��ة املواد 
واملجاالت الدراسية وألهميتها 
بالنسبة للطالب الذي يرغب في 
استكمال دراس��ته العليا، وال 
القواعد  ميكن املس��اس بهذه 
التي ارتكزت عليها كل الوثائق 
والقرارات التربوية السابقة، وإن 
وزارة التربية، وبس��بب كثرة 
التعديالت بشكل متسرع وغير 
مدروس في إقرار وتعديل وثيقة 
التعليم الثانوي والتي بلغت ثالثة 
تعديالت أساس��ية في األعوام 
 2009 و2008-   2007-2006
و2013-2014م، إضاف��ة إلى ما 
مت في إج��راء تعديالت ثانوية 
كثيرة ومتعددة ومتشعبة من 
الثانوي  النظ��ام  بداية تطبيق 
املوح��د، فإن كل ذلك س��اهم 

إلى ح��د كبير في حدوث خلل 
في النظام التعليمي وحالة من 
عدم االس��تقرار، وإخالل في 
مبدأ تكافؤ الفرص لدى الطلبة 
بسبب غياب الرؤية الواضحة 
الطالب  التي تخدم  واملستقرة 

في نهاية األمر. 
وفندت اجلمعية في بيانها 
حيثيات ما يثار في مسألة الوزن 
النسبي، مشيرة إلى أن وثيقة 
التعليم الثانوي، التي أقرت عام 
2006/ 2007م، ارتك��زت على 
الوزن النسبي، ومت تغييرها في 
التعديل األول في سنة 2008/ 
2009م، بحي��ث اعتمدت على 
توزيع الدرجات وفقا للمجاالت 
الدراس��ية وأهميتها، والتي مت 
التعديل األخير  تغييرها ف��ي 
لس��نة 2013-2014م، وإعادتها 

للوزن النسبي مرة أخرى، وهو 
م��ا يثبت أن تلك التعديالت لم 
تتجه إلى املصلحة احلقيقية التي 
ينش��دها النظام التعليمي من 
خالل رؤية واضحة ترتكز على 
العمل واخلطط  حاجات سوق 

للدولة. 
وذكرت اجلمعية أن فلسفة 
الوزن النسبي القائمة حاليا في 
تفاوت ع��دد احلصص للمجال 
الدراس��ي ال حتقق مبدأ العدالة 
وتكافؤ الفرص بني الطلبة، كما 
أنها أوج��دت خلال ما بني قيمة 
املواد العلمية واإلنسانية، مقارنة 
باملواد املهارية في احتساب الوزن 
النسبي، وأبرز مثال على ذلك أن 
مادة التربية البدنية واالختياري 
احلر التابع لها مجموع حصصها 
ثالث حصص مبا يتساوى مع 

الفيزياء  مجموع حصص مادة 
وعددها ثالث حصص أيضا، كذلك 
الكيمياء والتاريخ واجلغرافيا، 
ومثال آخر حصص مادة التربية 
املوسيقية ومجموعها حصتان 
تتساوى مع حصص مادة األحياء 
التربية اإلسالمية،  وكذلك مادة 
علما بأن تعديل الوثيقة عام 2008/ 
2009 عالج هذا األمر واعتمد على 
مبدأ الدرجات من خالل التركيز 
املجاالت  أهمي��ة وقيم��ة  على 
الدراسية وتفاوتها، ومثال على 
ذلك أن مجم��وع درجات مادة 
الكيمياء وكذلك الفيزياء للصف 
العاش��ر تعادل 60 درجة ومبا 
يتساوى مع درجات مادة اللغة 
العربية وكذلك اللغة اإلجنليزية، 
وينطبق ذلك أيضا على الصفني 
احلادي عش��ر والثاني عش��ر 

وهذا ما حقق جزءا من األهداف 
التعليمي��ة والتحصيلي��ة التي 
يحتاجها الطالب في حال رغبته 
في استكمال دراسته العليا في 

تلك املجاالت.
واضاف��ت أن عدم وضوح 
الرؤى في إلغ��اء أو إيقاف ما 
يطلق عليه الوزن النسبي في 
التعديل األخير دون العودة إلى 
أهل امليدان واملختصني والفريق 
الفني الذي بنى وثيقة التعليم 
الثان��وي، أح��دث صدمة لدى 
املي��دان التعليم��ي والتربوي 
بكل شرائحه، وأوجد حالة من 
الغموض وعدم وضوح الرؤية 
للمرحل��ة القادم��ة وما حتمله 
من حتديات س��يكون لها أثر 
مباشر وكبير في إرباك اخلطط 
والبرامج الدراسية لدى الطلبة 

التعليمي��ة واإلدارات  والهيئة 
املدرسية.

وأشارت اجلمعية في ختام 
بيانه��ا إلى أن كثرة التعديالت 
التعليمية، وعدم  الوثائق  على 
إعطاء القرارات التربوية نصيبها 
من التجريب لدراستها وتقوميها، 
وترك ذلك للجان املتخصصة، 
القرارات  اتخاذ  إلى  س��يؤدي 
بش��كل غير صحيح، وإلى أن 
تكون عرضة مرة أخرى للتعديل 
واإللغاء، مما س��يكون له االثر 
الوضع  الكبير ف��ي  الس��لبي 
التعليمي بشكل عام، وسيكون 
املتضرر األكبر فيه الطلبة، فيما 
سيكون امليدان التربوي حقال 
للتجارب غير املدروسة، وستبقى 
اخلطط التعليمية تعيش حالة من 

التخبط وعدم االستقرار.

خالل اختتام مؤسسة احلياة املتزنة دورة »الرباعيات«

سمير: بالعلم نوصّل للمجتمع سفيراً متزناً يحلم اجلميع به

اليوم األول  املهني خالل 
اليوم  ال���دورة. وفي  من 
الثاني من دورة رباعيات 
احلياة املتزنة للوصول 
إل���ى درجة  بالش���خص 
االتزان وكيفية التخطيط 
في أركان احلياة الس���بع 
فقد بدأ الي���وم التدريبي 
امل���درب محم���د حميدة 
بتن���اول كيفية تخطيط 
املالية وذل��ك في  احلياة 

الرك��ن امل�ادي.
واختت���م اليوم الرائع 
د.محم���د الوصي���ف في 
الذي  الش���خصي  الركن 
وض���ع حجر األس���اس 
للتخطيط الشخصي الذي 
به يس���تطيع أي شخص 
أن يبني عليه أي تخطيط 
في حياته ليعيش حياة 
متزنة. وفي اليوم الثالث 
من ال���دورة قدم د.ضياء 
اللمس���ات  أحمد صاحب 
املبدعة كيفية  التدريبية 
تخطيط الرك���ن العائلي 
الذي طاملا حلمنا بوضع 

داخ���ل مؤسس���ة احلياة 
املتزنة إل���ى فعل ثم بعد 
ذلك يتخذ اإلنسان القرار 
ليك���ون االت���زان منهجا 
للحياة، وعند الوصول لهذا 
القرار نكون داخل احلياة 
املتزنة س���لمنا للمجتمع 
سفيرا متزنا يحلم به أي 

مجتمع.
أما محاور الدورة فقد 
تقسمت على 3 أيام، حيث 
تناول املدرب املتخصص 
في التطوير الش���خصي 
واملهن���ي د.أحمد مجدي، 
الي���وم األول منها  خالل 
حياتنا االجتماعية وكيفية 
التخطي���ط للمحافظ���ة 
عل���ى حي���اة اجتماعية 
صحيحة وذلك في الركن 
أبدعت  االجتماعي، بينما 
املدرب���ة املعتم���دة ف���ي 
املهن���ي نهل���ة  التطوير 
الرش���يد في احلديث عن 
املهمة  اخلط���وات األربع 
التخطي���ط حلياة  ف���ي 
الركن  مهنية سعيدة في 

مفهوم له. واختتم د.محمد 
مخلوف بإعادة تش���كيل 
وتأهيل املفاهيم وتغييرها 
إل���ى الطري���ق الصحيح 
وذلك في الركن الصحي، 
أم���ا اليوم الراب���ع فركز 
على جديد يساهم ويطور 
حياة اإلنسان إلى األفضل 
للوصول إلى »اجلنة زمرا« 
فقد كان اخلتام كما يتمنى 
أي إنس���ان، حي���ث قام 
التدريبي  الذكاء  صاحب 
املبدع ياس���ر س���ليمان 
بتن���اول كيفية تخطيط 
الذي  الروح���اني  الركن 
حلمنا بأن توصلن���ا إلى 

اجلن��ة.
واختت���م اليوم بحفل 
ل���كل املدربني  تكرمي���ي 
الرائعني واملتدربني بإشراف 
من اللجنة املنظمة. وبدأت 
مؤسس���ة احلياة املتزنة 
تقلي���دا جديدا يتمثل في 
تكرمي أسر أعضاء احلياة 
املتزنة، حيث مت تكرمي 3 

أسر منهم.

أقامت »مؤسسة احلياة 
املتزنة« دورة لتأصيل فكرة 
االتزان بأركانها السبعة، 
وهي الدورة التي تقام ألول 
مرة في الكويت والوطن 
العربي، حيث قام 7 مدربني 
معتمدي���ن ومحترف���ني 
بتق���دمي مح���اور الدورة 
بجوانبها املختلفة، وذلك 
ضمن فعاليات مشروعها 
اجلديد »رباعيات احلياة 
املتزنة« حول محور واحد 
هو »كيف تخطط حلياة 
متزنة ف���ي اركان احلياة 

السبعة«.
وفي احلف���ل اخلتامي 
ألق���ى رئيس مؤسس���ة 
احلياة املتزنة وصاحب 
فك���رة الرباعيات د.أحمد 
سمير، كلمة قال فيها إنه 
لكي يعيش اإلنسان حالة 
من االتزان البد له من إدراك 
مفاهيم االتزان واإلدراك، 
وه���ذا ال يأتي إال بالعلم، 
الدورات تركز  فمثل هذه 
الذي يتحول  العلم  على 

عدد من املدربني واملشاركني في الدورة د. أحمد سمير وياسر سليمان

احلردان: برنامج االحتياجات اخلاصة يشارك 
في امللتقى الثقافي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة

صرح مدير قطاع االحتياجات 
اخلاصة مبدرسة املعرفة 

النموذجية فيصل احلردان 
بأن املدرسة تشارك في 

برنامج امللتقى الثقافي األول 
لألشخاص ذوي اإلعاقة حتت 

عنوان ) تشخيص اإلعاقة 
باجلهات العاملة في مجال 

اإلعاقة(، مبناسبة اليوم العاملي 
للمعاقني 2014 بالتعاون مع 

اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا 
املعاقني برعاية الشيخة شيخة 

العبداهلل الرئيس الفخري لنادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني 

والذي سيعقد من 3-8-2014م، 
حيث ستكون مشاركة البرنامج 

مع اجلمعية تنظيم معرض 
للورش احلية االول لطلبة ذوي 
االعاقة في املدراس واملؤسسات 

التأهيلية املعنية بهم والذي 

سيعقد في مدرسة املعرفة 
النموذجية -بنات- بتاريخ 

2014/12/8   الساعة  ص9.30 
الى 10.30 ص، وتأتي مشاركة 

البرنامج اميانا بأهمية هذه 
الفئة وقدرتها على العطاء 

والتحدي وأثبات منهم 
بأنهم قيمة مضافة للمجتمع 
ودعى جميع املؤسسة املعنية 

للمشاركة بهذه الفعالية.

فيصل احلردان

اخلالدي: النجاح ال يتحقق إال بتواصل البيت واملدرسة

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

دعت املدي���رة العامة ملنطق���ة الفروانية 
أولي���اء األمور  التعليمية بدري���ة اخلالدي 
التحصيلي  لالستمرار في متابعة املستوى 
للطلبة الدارسني وفتح قنوات التواصل مع 
االدارات املدرس���ية من أجل حتقيق املتابعة 
املستمرة لضمان عدم تفويت اجلهود املبذولة 

للوقوف على مستوى األبناء في دراستهم.
وقالت اخلالدي في تصريح صحافي على 
هامش زيارتها ملدرسة عمار بن ياسر املتوسطة 
للبنني مبنطقة العارضية إن النجاح ال يتحقق 
اال بتواصل البيت واملدرسة كون املتعلم يعد 
ركنا مهما في منظوم���ة العملية التعليمية 
لبناء وطننا الغالي ففيه يتحقق املستقبل. 
معربة عن أملها في ان تزداد مشاركة اولياء 
االمور في االهتمام واملتابعة املس���تمرة لكل 

ما من شأنه ان يزيد من املستوى التعليمي 
للدارسني.

وأشادت اخلالدي خالل اجلولة مبا قدمته 
مدرس���ة عمار بن ياس���ر متمثلة ف���ي إدارة 
ابتكارات  التعليمية م���ن  املدرس���ة والهيئة 
تربوية واستغالل ملواهب الطلبة فيما يخدم 
املناهج التعليمية. مؤكدة ان االدارات املدرسية 
ه���م صناع النجاح عبر ما يقدمون من جهود 
تصب في امليدان التربوي وان منطقة الفروانية 
تعمل كفريق واح���د متكامل وهو االمر الذي 
ميز عمل وجهود االدارات املدرس���ية وحقق 
تطبيق اخلطط املوضوعة في حتقيق االهداف 
وهو ما قامت به ادارة مدرسة عمار بن ياسر 
ف���ي متكني العمل واجلهود نحو تنفيذ خطط 
وأهداف تعزز العمل التربوي لرفع مستوى 
الطلبة واستغالل قدراتهم نحو مزيد من رفع 

مستوى التحصيل.

بدرية اخلالدي خالل جولتها على الفصول الدراسية 

خالل جولة على »متوسطة عمار بن ياسر«

العلي: رعاية املوهوبني
وزيادة عضوية »األحمدي املسائي«

اك����د مدير ادارة االنش����طة 
التربوية وعضو اللجنة العليا 
لألندية املدرسية املسائية د.ماجد 
العلي االهتمام بزيادة العضوية 
وتنمية مواهب وإبداعات وقدرات 
اعضاء النادي وتشجيعهم على 
االبتكار واملشاركة في اكثر من 
نشاط لتشجيع ابنائنا الطالب 
أعضاء النادي على ممارس���ة 

اكثر من نشاط. 
اثن���اء زيارة  جاء ذل���ك 
استطالعية بنادي االحمدي 
املدرسي املسائي )2( بثانوية 
الكندي لالطالع على األنشطة 
املختلفة التي يقدمها النادي 
من أنشطة ثقافية ورياضية 
وفني���ة واجتماعية. وناقش 
النادي  العلي م���ع رئي���س 
يحي���ى الفريج توفير جميع 
الت���ي يتطلبها  االحتياجات 

عدد من أعضاء النادي خالل ممارسة األنشطة املختلفة تنفيذ األنشطة بالنادي.

7 مدربني 
معتمدين 

تناولوا جوانب 
احلياة املختلفة 
لالرتقاء باإلنسان 

واملجتمع
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احلشاش: إجراءات 
أمنية شاملة ومكثفة 

في أعقاب اجتماع 
وزير الداخلية 

مع وكالء الوزارة 
امليدانيني

وإدمان املخدرات، واملخالفات 
اجلس����يمة كتجاوز الس����رعة 
املقررة وكسر اإلشارة الضوئية 
احلمراء، والرعونة واملعاكسات 

وغيرها.
وأبرز العميد احلشاش أنه 
وفقا لتوجيهات الشيخ اخلالد، 
فان هذه اإلجراءات والتدابير 
األمنية تواكب حمالت توعوية 
وارشادية وفق خطة متكاملة 
عب����ر جميع وس����ائل اإلعالم 
والصحافة االلكترونية لتوجيه 
أبنائنا إلى عواقب هذه األفعال 
والسلوكيات وبيان العقوبات 
املترتبة عليها، مؤكدا أن تلك 
احلمالت ليس����ت وقتية وانها 
ستتواصل مع كل بداية ونهاية 
عطل����ة نهاية األس����بوع وفق 
خطط مرنة ومتغيرة مواكبة 
للمستجدات واملتغيرات لتحقيق 

األهداف األمنية املنشودة.
وأهاب احلشاش باملواطنني 
واملقيمني الى دعم اجلهود األمنية 
والتوعوية كالعهد بهم دائما من 
القانون  االلتزام بقواعد  خالل 
واالنضباط املروري على الطرق 
وتوعية أبنائهم في هذا الصدد 
حماية لهم وضمانا لسالمتهم.

دخول 7 أشخاص إلى النظارة 
وحتويل حدثني.

العامة  ثانيا: قامت اإلدارة 
لش����رطة النجدة بتحرير عدد 
133 مخالف����ة مرورية وضبط 
3 قضايا مخ����درات )3 حبوب 
مخدرة- وعدد 12 أصبع حشيش 
– وكيس شبو- وأدوات تعاط(، 
كما مت ضبط عدد 13 حبة مخدرة 
وزجاجة خمر بحوزة مواطن 
مطلوب على ذمة قضية حترير 
شيكات بدون رصيد، وضبط 
مركبة مطلوبة وضبط شخصني 
مطلوب����ني جنائي����ا وآخرين 

مدنيا.
وذكر احلش����اش أن هناك 
تعليمات مش����ددة من القيادة 
العليا لوزارة الداخلية بضرورة 
التعامل بكل حزم وحسم مع أي 
خروج على القانون أو انتهاك 
الوقت  ف����ي  االلتزام  له، م����ع 
ذات����ه بالتعامل احلضاري من 
جانب رجال األمن وفق اخلطط 
واإلجراءات والتدابير املقررة.. 
وخاصة في مواجهة السلوكيات 
إلى  اللج����وء  املنحرف����ة مثل 
العنف والدخول في مشاجرات 
واستخدام اآلالت احلادة وتعاطي 

العام، األمن اجلنائي واملرور، 
موضحا أن اخلالد يقوم مبتابعة 
ميدانية مباشرة لهذه اجلهود 
األمنية من أجل دعم املنظومة 
األمنية وزيادة كفاءتها، ويضع 
األولوية للتص����دى للجرمية 
مبختلف أنواعها والعمل اجلاد 
والدائب على خفض معدالتها، 
باإلضافة إلى تفعيل اإلجراءات 
الكفيلة لوضع حد للسلوكيات 
الس����لبية املنحرفة في بعض 
املناطق. وأشار العميد احلشاش 
إلى تل����ك اجلهود األمنية التي 
انطلقت فور ختام االجتماع الذي 
ترأسه اخلالد األربعاء املاضي 
بحضور عدد من وكالء وزارة 
الداخلية املساعدين امليدانيني، 
حيث مت تشكيل قوة من رجال 
األمن الع����ام واملرور والنجدة 
واألم����ن اجلنائ����ي، ومت����ت 
االستعانة بالطيران العمودي، 
وأسفرت تلك اجلهود عن عديد 
من الضبطيات، وهي كالتالي:

أوال: قام����ت اإلدارة العامة 
للم����رور بتحرير ع����دد 9715 
مخالفة مرورية وحجز عدد 503 
مركبات وعدد 9 دراجات آلية 
وأقامت 17 نقطة تفتيش، ومت 

األمن العام فبلغ عددهم 6820 
شخصا بقضايا متنوعة.

هذا، وق����ال املصدر االمني  
ان احلمالت االمنية املستمرة 
تتم بإشراف مباشر من الوكيل 
املساعد لش����ؤون االمن العام 
العلي وذلك  اللواء عبدالفتاح 
تطبيقا لتعليمات نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد.
وأشار املصدر الى ان احلمالت 
االمنية تهدف بالدرجة األولى 
الى ضبط االمن بشكل وقائي، 
موضحا ان املواطنني واملقيمني 
يلمسون اثر تلك احلمالت في 
الشارع وسيتم تكثيف احلمالت 
البالد خالل  في عموم مناطق 

الفترة القادمة.
إدارة  أكد مدير  من جانبه، 
العالق����ات العام����ة والتوجيه 
املعنوي ومدي����ر إدارة اإلعالم 
العميد عادل  األمني باإلناب����ة 
أحمد احلش����اش أنه بناء على 
تعليمات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد مت تكثيف اجلهود 
األمنية لقطاعات وزارة الداخلية 
امليدانية، وهي: العمليات، األمن 

انتحال صفة رجال امن.
هذا، وكش����فت اإلحصائية 
العام  االم����ن  األمني����ة لقطاع 
االسبوعية انه وخالل االسبوع 
املاضي في الفترة من 29 نوفمبر 
حتى ي����وم اجلمعة متت اقامة 
380 نقطة تفتيش ومت خاللها 
ضبط 20 شخصا مطلوبني على 
ذمة قضايا جنائية و67 شخصا 
على ذمة قضاي����ا مدنية و97 
شخصا مسجل بحقهم قضايا 
تغي����ب و246 مخالفا لقانون 
االقامة و566 شخصا بال إثبات، 
وكذلك ضبط 38 قضية ضبطية 

مخدرات و20 قضية خمور.
وتش����ير اإلحصائي����ة إلى 
أن دوري����ات قطاع األمن العام 
استجابت خالل تلك الفترة إلى 
1887 بالغا ورد إليها من بدالة 

عمليات الداخلية 112.
أم����ا مروريا فقد كش����فت 
اإلحصائية ان رجال االمن العام 
وخالل احلمالت املستمرة خالل 
االسبوع املاضي قاموا بتحرير 
1479 مخالفة مرورية وحجز 119 
مركبة والتعامل مع 1399 حادثا 
اما عن املوقوفني في  مروريا، 
عموم نظارات مخافر ومديريات 

العقي����د عبداحملس����ن العي����د 
ورئيس قسم الدوريات املقدم 
محمد احمد رجب، وشارك بها 
نحو 60 ضابطا وضابط صف 
واس����فرت احلملة التي اقامت 
نقاط التفتيش فيها على مداخل 
ومخارج مناطق العاصمة عن 
ضبط ش����اب بحوزت����ه مواد 
مخدرة وأدوات تعاطي ونقود 
مزورة وأحيل إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات وكذلك ضبط 3 
اشخاص بتهمة التشبه بالنساء 
ومت����ت إحالتهم ال����ى مباحث 
اآلداب، كما مت ضبط 7 اشخاص 
بحالة سكر وضبط شابني بتهمة 

عبداهلل قنيص

أمر نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلال����د بضرورة اقامة 
نقاط تفتيش دائمة ومؤقتة على 
كل من الدائري األول والثاني 
والثالث وذلك بعد أن تزايدت 
الشكاوى عن حاالت استهتار 
ورعون����ة في محي����ط منطقة 
العاصمة. وجاءت أوامر الوزير 
اخلالد لرجال أمن العاصمة بعد 
جولة قام بها على عدد من نقاط 
التفتيش في العاصمة مس����اء 
أول م����ن أمس. وق����ال مصدر 
امن����ي ان اخلالد وجه ش����كره 
لرج����ال األمن الذي����ن التقاهم 
خالل اجلولة واستمع ملطالبهم 
وأعطى توجيهاته بضرورة إقامة 
نقاط تفتيش دائمة ومؤقتة في 
الشوارع احليوية في منطقة 

العاصمة لضبط األمن.
وأوضح املصدر ان احلملة 
التي قام بها رجال امن العاصمة 
اآلليات  وحتديدا قسم تسيير 
انطلقت مس����اء اول من امس 
)اجلمعة( بقي����ادة مدير إدارة 
الدوريات والعمليات بالوكالة 

العميد عادل احلشاشالشيخ محمد اخلالد

مراقبة الطريق بالرادار لرصد املخالفني على الطرقات السريعة نقطة تفتيش أقامها قطاع األمن العام على طريق الوفرة اخلميس املاضي

اخلالد يأمر بإقامة نقاط تفتيش دائمة في »العاصمة«

هاني الظفيري

احال رجال املهام اخلاصة بقيادة النقيب 
حس���ني اس���د وافدا من اجلنس���ية املصرية، 
وبحوزته كي���س بداخله مادة الهيروين، الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات ومت رفع تقرير 

بالواقعة والتحفظ على املضبوطات.

وقال مصدر امني ان رجال س���رية املهام 
اخلاص���ة كانوا يقيمون نقط���ة تفتيش على 
طريق الوفرة ومت ضبط شخص مصري اتضح 
أنه مخالف لقانون االقامة وبتفتيشه احترازيا 
قبل ادخاله الدورية عثر معه على كيس صغير 
بداخله مادة الهيروين املخدر وحبوب روش 

فأحيل الى جهة االختصاص.

محمد الجالهمة

ألقي القبض على ثالثة وافدين من اجلنسية 
السورية في منطقة الصليبية وبحوزتهم عشبة 
املاريغوان���ا املخدرة وورق رش���يد حيث متت 
احالتهم الى االدارة العامة للمكافحة املخدرات 
والتحقي���ق معهم. وقال مصدر امني ان رجال 

دوريات جندة اجلهراء بقيادة املقدم جاس���ر 
عماش كانوا في جول���ة اعتيادية في مزارع 
الصليبية ومت االشتباه مبركبة وعند االستعالم 
عن االشخاص الثالثة اتضح أنهم من اجلنسية 
السورية ومتت مش���اهدة عشبة على املقعد 
اخللفي وورق رشيد وبتفتيش االشخاص وجد 

معهم مبلغ مالي بقيمة 660 دينارا.

الهيروين املضبوط بحوزة املتهم

املاريغوانا املضبوطة بحوزة املتهمني

مصري سقط في تفتيش 
الوفرة بهيروين وروش

عشبة املاريغوانا حتيل 3 سوريني للمكافحة

سوق شعبي، وعليه توجه 
مركزا اطفاء الى مكان احلريق 
فاتضح ب����أن احلريق ضخم 
ومت طلب االس����ناد من ثالثة 
مراكز كافحت احلريق حيث مت 
عمل خيمة لعالج املصابني في 
املوقع وأفاد املصدر بأن رجال 

املركبة واحالة الش���خصني 
الى احلجز.

عل���ى صعي���د متصل، 
قام رج���ال امن مخفر تيماء 
بقيادة الرائد العتل واملالزم 
عبدالرحمن الفيلكاوي بعمل 
نقطة تفتيش عند صناعية 
اجلهراء ومت من خاللها ضبط 

اإلطفاء كافحوا احلريق نحو 
ساعتني بعد التفتيش والتأكد 
من إخماده بشكل نهائي. هذا 
ولم تعرف اسباب احلريق، 
حيث س����يتم الكشف ان كان 
عن طريق ماس كهربائي أو 

بفعل فاعل.

مواطن وسوري يقودان مركبة 
مس���روقة، حيث اتضح ان 
الشابني في حالة غير طبيعية 
وشارك بضبط املتهمني كل من 
وكيل ضابط عبدالرحمن عقل 
ومطلق القحطاني والعريفني 
هديان سعد وبندر جاسم ومت 

التحفظ على املضبوطات.

3 رجال اطفاء باختناقات جراء 
استنشاق االدخنة الناجتة عن 

احلريق.
وفي التفاصيل كما رواها 
مص����در امن����ي ان بالغا ورد 
الى غرف����ة عمليات الداخلية 
عن اندالع حريق في سرداب 

وتب���ني ان الش���ابني اللذين 
فرا عل���ى االقدام بعد ايقاف 
س���يارتهما من غير محددي 
اجلنسية وبتفتيش سيارتهما 
االميركية مت العثور على كيس 
بداخله مادة الش���بو املخدر 
الرائد  وادوات تع���اط فأمر 
غنيم العتل رجاله بس���حب 

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

كاد اندالع حريق في سوق 
ش����عبي مبنطقة اجلليب ان 
يؤدي الى كارثة لوال سرعة 
تدخل رجال االطفاء واجالء 
العمال والزبائن، فيما اصيب 

هاني الظفيري

متكن رجال أمن اجلهراء 
من القاء القبض على شابني 
حاوال الفرار من نقطة تفتيش 
قرب دوار منطق���ة النعيم، 
ومت ضبط الشابني، حيث مت 
ايقافهما على طريق الساملي 

عربات األطفاء حتيط باملجمع خيمة أقامها رجال األطفاء لعالج املصابني

إصابة 3 إطفائيني في حريق »شعبي«

هربا من نقطة تفتيش وسقطا بـ»شبو«

نقطة التفتيش التي هرب من أمامها املتهمنياملخدرات املضبوطة بحوزة املتهمني
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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.

»االستئناف« متتنع
عن النطق بعقاب

»مصري« انتحل
شخصية شقيقه

مؤمن المصري

ألغ����ت الدائرة اجلزائية اخلامس����ة 
مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
العبيد وعضوية املستشارين  إبراهيم 
حسني علي حسني ومحمد محمود رفعت 
وأمانة سر سامي العنزي حكم محكمة 
أول درجة القاضي بحبس وافد مصري 
3 سنوات مع الش����غل والنفاذ وقضت 
باالمتناع عن النط����ق بعقابه، على أن 

يقدم تعهدا كتابيا مصحوبا بكفالة قدرها 
مائتا دينار يلتزم فيه مبراعاة حس����ن 

السير والسلوك ملدة سنة.
وتخل����ص واقعة الدعوى في أنه مت 
استيقاف املتهم في تاريخ الواقعة حال 
سيره بالطريق العام مبنطقة الفروانية 
مبعرفة أحد ضباط الشرطة بإدارة جندة 
الفروانية، وبطلب إثبات شخصيته أجابه 
بالنفي وبسؤاله عن اسمه أقر بأن اسمه 
محمد. ف. منتحال اسم شقيقه. فأثبت 

ذلك بتقرير الدورية وأرسله إلى مخفر 
شرطة الفروانية رفقة التقرير، وبأخذ 
بصمته في املخفر تبني أن اسمه جابر. ف. 
وحضر عن املتهم أمام محكمة االستئناف 
احملامي سعود س����امي السالم وترافع 
ش����فاهة دافعا ببطالن استيقاف املتهم 
وما ت����اله من إجراءات كما دفع بانتفاء 
التزوير، وطالب أصليا بإلغاء  جرمية 
حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة 

املتهم مما أسند إليه من اتهام.

وبتاري����خ 2013/3/26 قضت محكمة 
املته����م  اجلناي����ات غيابي����ا بحب����س 
3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب 
إليه ومصادرة احملرر املزور املضبوط 
وأمرت بإبعاده عن الكويت عقب تنفيذ 

العقوبة.
عارض املته����م في احلكم أمام نفس 
الدائرة فقضت احملكمة بقبول املعارضة 
شكال ورفضها موضوعا. استأنف املتهم 
احملامي سعود السالماحلكم فقضت احملكمة بحكمها املتقدم.
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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

سكت قلبه قبل ركوب الطائرة

ثالث قضايا »ضياع« أطفال في 3 مناطق

مجهولون يستهدفون عّمال توصيل املطاعم 
ويسلبونهم حتت تهديد السالح

هاني الظفيري

توقف قلب وافد بنغالي أثناء انتظاره ركوب 
الطائ���رة املتجهة إلى موطنه عصر امس فتم 

نقل اجلثة إلى الطب الشرعي.
وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة 

عمليات الداخلية عن سقوط وافد على االرض 
بعد ان كان جالس���ا على مقعد االنتظار لفتح 
بوابة صعود الطائرة املتجهة إلى موطنه فتوجه 
رجال اإلس���عاف املتواجدون في املطار اليه 
فاتضح أن الوافد لفظ أنفاسه االخيرة نتيجة 

توقف القلب.

هاني الظفيري

شهدت البالد يوم امس األول العثور على 
ثالثة اطفال تائهني ع����ن ذويهم في مناطق 
مختلفة، هذا ولعب رجال األمن دورا كبيرا في 
العثور على األطفال وإعادتهم الى ذويهم، وكان 
أول األطفال الذي انقذه عسكري يعمل مبباحث 
العاصمة عندما حمله يسير بني املركبات في 
الطريق السريع لشارع الغوص، حيث قام 
بإغالق الطريق بس����يارته اخلاصة وترجل 
منها وأمسك بالطفل وأرسله إلى مخفر الرقة 
وسلمه لذويه الذين قدموا بالغا عن فقدانه. 
اما الطفل اآلخر فعثر عليه مواطن مبنطقة 
سعد العبداهلل، حيث شاهده يتجول وحده 

وعلى غير هدى بالقرب من املنازل املالصقة 
ملنطقة السكراب.

وعليه قام باستدعائه وهدأ من روعه وقام 
باصطحابه إلى مخفر املنطقة، حيث تسلمه 
املقدم عبداهلل احلبشي والذي أمر رجال األمن 
بتشكيل دوريات لتمشيط املكان الذي عثر 
على الطفل فيه وبالفعل متكن رجال األمن من 
العثور على ذوي الطفل الذين كانوا يبحثون 

عنه أيضا في محيط املنطقة.
وعلى صعيد متصل، فقد سلم وافد عربي 
طفل من اجلنسية اآلسيوية الى رجال مخفر 
الدعية، عثر عليه يسير على االقدام بالقرب 
من فرع اجلمعية ومت تسليمه للمقدم محمد 

العجمي ومن ثم الى ذويه الحقا.

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

احال رئيس مخفر س���عد العبداهلل المقدم 
عبداهلل الحبشي ملف قضية سلب بالقوة الى 
المباحث بعد ان تقدم بنغالي يعمل في توصيل 

الطلبات للزبائن ببالغ الى المخفر.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر امني ان 
بالغا تقدم به بنغالي إلى رجال امن مخفر سعد 
العبداهلل مساء امس األول حيث أفاد بانه وأثناء 
ايصال طلب الحد الزبائن اعترض طريق سيارته 
مركبة نوع كاميري وترجل منها شخصان فيما 
بقي الثالث بالمركبة وقاموا باش���هار س���كين 
بوجه الوافد اآلسيوي حيث قاموا بسرقة مبلغ 
170 دينارا والذوا بالفرار وتم تس���جيل قضية 

سلب بالقوة.
من جهة أخرى، تعرض وافد من الجنسية 

الفلبينية للضرب خالل توصيله وجبة الى أحد 
المنازل بمنطقة سعد العبداهلل وتهديده على 
يد مجهولين ب�»سكين«، كما سلبوه مبلغ 40 
دينارا. وتم تسجيل قضية تحت مسمى سرقة 

بالتهديد واستخدام العنف جنايات.
وفي التفاصيل كما يرويها الفلبيني بعد أن 
تقدم ببالغ بهذا الشأن، ان شابين كانا يستقالن 
مركبة من نوع ميتسوبيش���ي اعترضا طريقه 
بمنطقة سعد العبداهلل وقاما بوضع سكين على 
رقبته، فقام بإعطاء اللصوص المبلغ الذي كان 
بحوذته والذ الجناة بالفرار ليلتقط العامل لوحة 
مركبتهم وقام بتزويد رجال األمن ببياناتها، هذا 
واشار مصدر أمني انه وعلى الرغم من اختالف 
الجناة في القضيتين اال ان���ه يعتقد ان هناك 
استهدافا لعمال توصيل المطاعم، وسيتم احالة 
القضيتين إلى رجال المباحث لكشف الجناة.

سيارة املواطن كما بدت بعد احلادث مقدمة سيارة الشبان السعوديني وقد حتطمت متاما اثر االصطدام العنيف

مصرع مواطن مسّن وشابني سعوديني
بحادث مروري مروع على طريق »الكيلو 13«

انقالب خالط على وصلة الدوحة
عبداهلل قنيص

ادى انقالب خالط اسمنت 
الرابع  الدائري  على طريق 

ال���ى ازدحام ش���ديد على 
ان  الدوح���ة قبل  وصل���ة 
يقوم رجال االمن واالطفاء 
الذي لم  بسحب »اخلالط« 

يصب سائقه ومت رفع تقرير 
بالواقعة.

وق���ال مص���در امني ان 
بالغا ورد الى غرفة عمليات 

الداخلية عن وقوع حادث 
انق���الب مس���اء امس قرب 
وصلة الدوحة وعليه توجه 
رجال االمن واالطفاء واتضح 

ان قائد املركبة فقد توازنه 
مما ادى الى انقالب اخلالط 
دون ان يصاب بأي اصابات 

تذكر.

فور وقوع الحادث متأثرا 
باصابات���ه، فيم���ا اصيب 
الس���ائق بجروح خطرة، 
كما ان شابين سعوديين 
لفظا انفاسهما االخيرة فور 
وقوع الحادث ايضا، فيما 
اصيب مرافقوهما االخرين 

باصابات متفرقة.

واوض���ح المصدر ان 
الحادث المروري ش���هده 
طريق الس���المي »الكيلو 
13« وتوجه���ت دوري���ات 
االمن والمرور واالسعاف 
الى مكان الحادث فور ورود 
البالغ وتم نقل المصابين 

الى مستشفى الجهراء.

تصادم مركبتين، األولى 
المواطن  جيب بداخله���ا 
المسن )83 عاما( وسائقه 
الهن���دي والثانية تويوتا 
)كامري( بداخلها 4 شبان 

سعوديين.
وقال مص���در امني ان 
المواطن المسن لقي مصرعه 

 هاني الظفيري 
محمد الدشيش

لق���ي مواط���ن مس���ن 
س���عوديين  وش���ابين 
مصرعه���م اث���ر ح���ادث 
مروري مروع شهده طريق 
السالمي صباح امس بعد 
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نساء الكويت دائما 
ما انطبق عليهن القول 

انهن شقائق الرجال، فقد 
كن دوما مع إخوانهن 
الرجال يدا بيد وجهدا 
بجهد من أجل النهوض 
بهذا الوطن، كم من امرأة 
تعبت واجتهدت ومتيزت 
حتى صارت كأنها وزير 

بال حقيبة. رغبة في 
إلقاء الضوء على مثل 
هذه التجارب الناجحة 

والبناءة، ومن أجل وضع 
منوذج يحتذى امام فتيات 
كويت اليوم حتى يقتدين 

بهن في حياتهن فيما 
يتعلق بالتعليم والعمل 
وسائر دروب النجاح، 
كانت هذه الصفحة 

»وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة 

نتعرف من خاللها على
رائدات ومختلفات 

ومميزات، كل في مجالها،
قامت كل واحدة منهن 
مقام وزير دون ان حتمل 
حقيبة، وساهمت بعملها، 

بعلمها، بتميزها، أو 
بنشاطها في خدمة بلدها 

الكويت، بل ساهمت 
في تغيير املجتمع إلى 

االفضل.
نستعرض خالل هذه 
الصفحة أحاديث سيدات 
مميزات يروين جتاربهن 

اخلاصة،  على شكل 
تاريخ مختصر لقصة 

متيز بطلتها امرأة مميزة 
جدا.

ب���ال حقيبة«  »وزي���رات 
صفحة أسبوعية تستضيف 
فيها إحدى الس���يدات الالئي 
يعتبرن جنوما فوق العادة، 
ممن لهن بصمات واضحة في 

خدمة مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw

للتواصل مع الصفحة

دانيا شومان

د.فاطمة احلويل أول دكتورة كويتية متخصصة في مجال التحكيم التجاري او القانون الدولي اخلاص، وتسعى حاليا للحصول 
على إجازة احملكم التجاري الدولي. تقول عن سبب توجهها لدراسة القانون: »فكرة دراسة القانون جاءت أوال من كوني متفوقة 
في الدراسة، حيث كنت من اخلمسني األوائل على الكويت، وثانيا أنا من خالل دراسة القانون استطيع ان اكون وسيطة إليصال 

احلقوق ألصحابها غير القادرين على الوصول إليها النعدام او ضحالة املعرفة بتلك احلقوق او عدم القدرة على املطالبة بها 
ماديا او معنويا. وتؤكد ان ما يدعيه البعض من أن القانون كمجال مهني ال يليق باملرأة، هي دعوى ال تستوجب الرد حقيقة 

بقدر ما تستوجب مناهضة أساس الطرح، فالنجاح والتميز واإلتقان ال يرتبط بجنس معني. الفتة الى ان هذا الطرح الساذج قد 
عف الدهر عليه وال يليق مبجتمع على مستوى عال من العلم كاملجتمع الكويتي.

تقول احلويل انها لو كانت مسؤولة أللغت جميع املزايا املادية املضافة للراتب األساسي في املناصب القيادية حتى يترشح لها 
ذوو الرؤى واخلبرة والعمل اجلاد على أن يكون نظام املكافأة التي يحصل عليها املوظف قائما على أساس من متابعة حثيثة 

لعمل املوظفني ومكافأة املنجز منهم بحق في إفادة الدولة من موقعه.. وإلى تفاصيل احلوار:

كنت من أوائل 
الكويتيات الالتي 

تخصصن في مجال 
التحكيم التجاري.. 
لم كان هذا املجال 

احليوي والعام بعيدا 
عن املرأة الكويتية 

سابقا؟
٭ نعم انا أول امرأة كويتية 
متخصص���ة ف���ي القانون 
الدولي اخلاص )أول مبتعثة 
الطالب���ات من جامعة  من 
الكويت في هذا املجال من 
القانون(. أسعى  دراسات 
حاليا للحصول على إجازة 

احملكم التجاري الدولي.

تخصصت في 
القانون ولكنك بدال 
من ان تتجهي الى 

احملاماة بعد تخرجك 
توجهت الى إكمال 

دراستك األكادميية 
لتصبحي متخصصة 

في مجالك.. ملاذا؟
٭ امل���رأة الكويتية قريبة 
التخصص���ات  كل  م���ن 
واملهن بفطرتها االنسانية 
الرجل. اال  متاما كأخيه���ا 
أن البع���د امللموس لها من 
بعض التخصص���ات هو 
إدارة الدولة  نتيجة لسوء 
من بعض من صناع القرار 
وتفعيل القوانني التي تكفل 
للمواطن س���واء الرجل او 
املرأة املشاركة الفاعلة في كل 
املجاالت. وهذا هو حال املرأة 
في كل املجتمعات حقيقة، 
حيث يبدأ باالقصاء التام. 
فالسماح لها على استحياء 
باملشاركة، فالتميز في األداء 

غالبا.

ألم يغررك روب 
احملاماة األسود.. ام 
ان مجال التدريس 
اجلامعي كان اكثر 

إغراء لك؟
٭ من أحب األمور لنفسي 
منذ الصغر مساعدة اآلخرين. 
وأجمل مساعدة كنت أقدمها 
وأجيد تقدميها هي شرح ما 
استصعب على زميالتي في 
املدرسة فهمه في املرحلتني 
املتوسطة والثانوية. جاءت 
فكرة دراسة القانون أوال من 
كوني متفوقة في الدراسة، 
حيث كنت من اخلمس���ني 
االوائل على الكويت، وثانيا 
من أنني من خالل دراس���ة 
ان اكون  القانون استطيع 
وس���يطة إليصال احلقوق 
ألصحابها غير القادرين على 
الوص���ول اليها النعدام او 
ضحالة املعرفة بتلك احلقوق 
او عدم القدرة على املطالبة 

بها ماديا او معنويا.
الدراس���ة  ولك���ن خ���الل 
اجلامعي���ة وعل���ى اعتاب 
التخرج منها تتضح رؤى 
الطلبة أكثر ويرسم كل منهم 
خطا أوضح ملستقبله. ومبا 
أنني أعشق التعليم وأجيده 
بالفطرة تقدمت بطلب البعثة 
الدراسية وحصلت عليها 
ألكون مدرسة في املرحلة 

اجلامعية.

من وّجهك لدراسة 
القانون؟

٭ احملاماة رسالة عظيمة إن 
أخلص فيها متقنها للحق 
وكرس مهاراته لنصرته. 
وأرى وأعرف شخصيا عددا 
ال بأس به م���ن احملاميات 
املتصدرات في لوحة الشرف 
في احملاماة )الشرف االخالقي 
املهني وشرف التميز(.. أما 

املواطنات 
الكويتيات يزدن 

في قوة املجتمع 
وتطوره بالعدد 

والكفاءة

ال أفكر حاليًا في 
منصب برملاني 

وأعمل من 
موقعي على إحياء 

احترام الذات 
والعلم والعمل 

مبفهومه احلقيقي

الكويت عروس 
اخلليج وما زالت 

تتصدر بنتاج
عمل رجالها 

ونسائها

املرأة الكويتية 
قريبة من كل 

التخصصات 
واملهن بفطرتها 

اإلنسانية

في التعليم اجلامعي فمنذ 
4 س���نوات فقط ب���دأ عدد 
املعلمات اإلناث من حملة 
شهادة الدكتوراه في التزايد 
امللحوظ في كلية احلقوق 
بجميع أقسامها بعودة عدد ال 
بأس به من املبتعثات لتقلد 
مهام وظائفهن. وال ش���ك 
أنهن متميزات كل في مجال 

تخصصها وبطريقته

البعض يرى ان 
القانون كمجال ال 

يليق باملرأة.. كيف 
تردين؟

٭ بالنسبة لدعوى البعض 
بأن القانون كمجال مهني ال 
يليق باملرأة فهذه الدعوى ال 
تستوجب الرد حقيقة بقدر 
ما تستوجب مناهضة أساس 
الطرح، فالنجاح والتميز 
واالتقان من عدمه أمور ال 
دخل للجنس فيها. عف الدهر 
الس���اذج  الطرح  على هذا 
الذي ال يليق مبجتمع على 
مس���توى عال م���ن العلم 

كاملجتمع الكويتي.

كيف ترين خطوة 
تعيني كويتيات قبل 

شهر وألول مرة 
كوكيالت نيابة؟

الكويتيات  املواطن���ات  ٭ 
ف���ي ق���وة املجتمع  يزدن 
وتطوره بالعدد والكفاءة. 
املواطنني  هن كإخوانه���ن 
الرجال يخت���رن فيبدعن. 
وال ش���ك أن في تعيني أول 
دفعة م���ن وكيالت النيابة 
الشهر املاضي بشير حقيقي 
بأن الكويت كدولة ش���عبا 
وحكومة ذات قدرات بشرية 
ممي���زة تس���تأنف خطاها 
التطور  الس���ريعة نح���و 
في س���ائر املجاالت بتقليد 
الشخص املناسب الوظيفة 
املناسبة بالنظر ملا تتطلبه 
تلك الوظيفة. فال ننظر الى 
التي أصبحت  املرأة  فالنة 
قاضي���ة بقدر ما ننظر الى 
فالنة وكيلة النيابة املتميزة 
واملستحقة بل والقادرة على 

القيام مبهمة القاضي.

ألم تفكري في 
خوض االنتخابات 

البرملانية؟
٭ ال أفكر حاليا في منصب 
برملاني. بل أعمل من موقعي 
على احي���اء احترام الذات 
والعل���م والعمل مبفهومه 
احلقيقي � املوجه ملصلحة 
البالد العام���ة ال املصلحة 
اخلاص���ة احملص���ورة في 
املقابل املادي للعمل فقط � في 
الطلبة اخلريجني. فالتكليف 
النيابي غيب  التشريف  ال 
عن أذهان الش���باب لفترة 
زمنية طويلة ال بد لها من 

ان تنتهي. يجب أن ندرب 
النشء والشباب منذ الصغر 
على فكرة التكليف بالوظيفة 
مهما كانت بسيطة ملا آلثارها 
في عمومية التخطيط للدولة 
وتسيير شؤونها من أهمية. 
فليس للمنصب قيمة من 
دون اجن���از حقيقي قائم 
على رؤية واضحة وعمل 

حقيقيني.

ماذا لو عرض عليك 
املنصب الوزاري 

فأي وزارة تعتقدين 
انها األقرب إليك أو 

األنسب؟
٭ لو عرض علي منصب 
وزاري فسأختار أن أكلف 
مبهام كل من وزارة املالية 
والتخطيط، ثم أكون عضوة 
ف���ي اللجنة التش���ريعية 
البرملانية لفت���رة مؤقتة 
تكفي لع���دد من القرارات: 
األول: إزال���ة جميع املزايا 
املادي���ة املضاف���ة للراتب 
املناصب  ف���ي  األساس���ي 
القيادية لكي يترش���ح لها 
ذوو الرؤى واخلبرة والعمل 
اجلاد. على أن يكون نظام 
املكافأة التي يحصل عليها 
املوظف قائما على أساس 
من املتابعة احلثيثة لعمل 
املوظف���ني ومكافأة املنجز 
منهم بحق في إفادة الدولة 
من موقعه. وثانيا حصر 
التنمية  جميع مش���اريع 
العمل  املعطلة واستئناف 
إلجنازها وفق أسرع خطة 
زمنية ممكنة باس���تخدام 
أكفأ املوظفني. وثالثا: من 
التشريعية  السلطة  خالل 
البرملانية العمل على سن 
قانون ملعاقبة كل من يثبت 
عليه التوسط ألي قريب أو 
صدي���ق أو أي من معارفه 
للحصول عل���ى أي ميزة 
كانت على غير أساس من 
كفاءته وشهاداته وقدراته. 
فالواسطة فساد أخالقي وال 
حياة كرمية ملجتمع حكمه 
املفسدون. وأتذكر ما كتبه 

الشاعر أحمد شوقي: 
إمنا األمم األخالق ما بقيت

ف���إن هم ذهب���ت أخالقهم 
ذهبوا

ص���الح أم���رك لألخ���الق 
مرجعه

النف���س باألخالق  فق���وم 
تستقم

وإذا أصي���ب الق���وم ف���ي 
أخالقهم

فأقم عليهم مأمتا وعويال
فاألمم تضمحل وتندثر إذا ما 

انعدمت فيها األخالق.

ما رأيك في جتربة 
املرأة البرملانية؟ 

٭ مب���ا أن جترب���ة املرأة 
البرملانية وتوزيرها حديثان 

نسبيا فأنا أراهما خطوات 
جيدة في استئناف التطور 
املعطل منذ زمن بس���بب 
تعطيل الكفاءات النسائية 
املتاحة والقادرة حقيقة على 
العالقة  القيام باملهام ذات 

بكفاءاتهن.

بعد ان اخذت املرأة 
حقها السياسي كامال 
هل من شيء ينقص 

املرأة؟
٭ ينقص املواطنة الكويتية 
أن تعامل على أس���اس من 
الكاملة فتتمتع  املواطن���ة 
بجميع حقوقها املدنية. فال 
يستقيم مع إنسانية القوانني 
أن يحص���ل املواطنون من 
اجلنسني على ذات الشهادة 
في ذات العمل ويتحمالن ذات 
األعباء بل ويحصالن على 
ذات املردود املادي لعمليهما 
فينتهي األمر باملواطنة، التي 
ال تنتهي وظيفتها حقيقة 
عند انتهاء س���اعات العمل 
الرسمية بل متتد ملا بعد ذلك 
في متابعة شؤون األسرة 
واألوالد وتعليمهم خاصة 
مما يجعل س���اعات عملها 
الفعلية ممت���دة زمنيا مبا 
الرجل  يفوق ساعات عمل 
الفعلي���ة، ينتهي بها االمر 
بحقوق مدنية أقل من تلك 
التي يتمتع به���ا املواطن 

الرجل.
فبالرغ���م م���ن مس���اواة 
املادة )29( من الدس���تور 
الكويتيني  بني املواطن���ني 
بجنس���يهما ف���ي احلقوق 
والواجب���ات العامة، اال أن 
قوان���ني مختلفة تفرق في 
الرجل  املواط���ن  معامل���ة 
واملواطنة املرأة على أساس 
من ق���رارات إدارية محددة 
القانون���ي أحيانا  للح���ق 
وعلى أس���اس من تعطيل 
للقان���ون أحيان���ا أخرى. 
فاملرس���وم األمي���ري رقم 
)15( لس���نة 1959 بقانون 
الكويتية وفقا  اجلنس���ية 
آلخر تعديالته السارية مثال 
يقضي في املادة الثانية أن 
يكون كويتيا بصفة أصلية 
بحق الدم جلهة األب كل من 
ولد ف���ي الكويت أو خارج 
الكويت ألب كويتي بغض 
النظر عن جنسية زوجته 
)األم(. اال أنه حصر حاالت 
احلصول على اجلنس���ية 
بحق الدم جلهة األم املواطنة 
الكويتية في 1 � األوالد غير 
الشرعيني للمرأة الكويتية 
)املادة الثالث���ة من قانون 
اجلنسية املش���ار اليه(، 2 
� املولود م���ن أم كويتية، 
احملافظ عل���ى اإلقامة في 
الكويت حلني بلوغه س���ن 
الرشد إذا كان أبوه األجنبي 
)يحمل جنسية لكنها غير 
اجلنسية الكويتية والنص 
بذلك ال يشمل أوالد املواطنة 
الكويتية من ابن عمها عدمي 
اجلنس���ية مثال( أسيرا أو 
طلق أمه )الكويتية( طالقا 
بائنا أو توفي عنها. مع جواز 
)وفقا لسلطته التقديرية( 
اصدار وزير الداخلية قرارا 
مبعاملة أوالدها التي تتوافر 
فيهم الشروط السابق ذكرها 
الكويتيني حلني  معامل���ة 

بلوغهم سن الرشد.
خالصة العرض املختصر 
لوضع املواطنة الكويتية في 
قانون اجلنسية الكويتي هو 
أن أوالدها ال يحصلون على 
اجلنسية الكويتية حقيقة اال 
إذا كانوا ناجتني عن مصيبة 
جرائمية )كاالغتصاب( أو 

مصيبة أخالقية )كاحلمل 
السفاح واجناب طفل في غير 
العالقة الزوجية( أو مصيبة 
او وفاة  طبيعية كالطالق 
الكويتي. على  الزوج غير 
الرغم من أن املادة )9( من 
الدستور الكويتي تنص على 
أن األسرة أساس املجتمع، 
قوامها الدين واألخالق وحب 
الوط���ن، يحف���ظ القانون 
كيانه���ا، ويقوي أواصرها 
ويحمي ف���ي ظلها األمومة 

والطفولة.
مثال آخر هو وضع املواطنة 
الكويتية املتزوجة من غير 
كويت���ي في ظ���ل القوانني 
املعنية السارية يحمل من 
الظل���م الكثير. فأوالد تلك 
املواطنة ال يحصلون على 
الكويتية، وال  اجلنس���ية 
يتمتعون بفرص وظيفية 
ترقى ملواطنته���ا وأحقية 
أوالدها بفرص متكافئة مع 
الرجل من  املواط���ن  أوالد 
الكويتية وال  زوجته غير 
الس���لم  يتمتعون بتطور 
التاب���ع لديوان  الوظيفي 
اخلدمة املدنية بالتساوي مع 
نظرائهم من أبناء املواطنني 
الرجال. وال تشمل املواطنة 
املتزوجة من أجنبي الرعاية 
السكنية كما تشمل نظيرها 
املواطن الرجل املتزوج من 
غير كويتية. وال يشملها بدل 
االيجار وغيرها من أوجه 
املواطنة الناقصة التي تعامل 
املواطنة الكويتية املتزوجة 

بأجنبي على أساسها.
ومن أهم ما تعانيه املواطنة 
الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي هو عدم تفعيل االقامة 
الدائمة لزوجها وأوالدها غير 
الكويتي���ني مبا يضمن لها 
معهم استقرار األسرة الذي 
يكفله الدستور في املادة )9( 
آنفا. ذلك  اليها  منه املشار 
أن قلق املواطنة على أوالدها 
غير الكويتيني ميتد ملا بعد 
وفاته���ا حي���ث يتمتعون 
براتبها التقاعدي في حدود 
أضيق من تلك التي يتمتع 
الرجل  املواطن  به���ا أوالد 
من زوجته غير الكويتية. 
وقد يواجهون عدم جتديد 

إقاماتهم.
وحصول املواطنة الكويتية 
املتزوج���ة من غير كويتي 
على حقوقها املدنية كاملة 
هي مهمتنا نحن عضوات 
جلنة كويتيات بال حدود. 
القوانني  نطالب بتعدي���ل 
بطريقة تكف���ل للمواطنة 
الكويتية حقوقها في أمن 
واستقرار أسرتها ورعاية 
أمومتها املكفولني لها في مواد 

الدستور اآلنفة الذكر.

كلمة اخيرة؟
٭ أود ان أقول ان الكويت 
ع���روس اخللي���ج مازالت 
تتصدر ش���عوب اخلليج 
بنتاج عمل رجالها ونسائها 
ومازال���ت مقص���د حملة 
الش���هادات العلي���ا وذوي 
اخلب���رات والباحثني عن 
نتائ���ج تطبيق���ات أثبتت 
أنه���ا تس���تحق املعاين���ة 
واتخ���اذ خطواته���ا حجر 
أساس لدراساتهم اجلديدة. 
والكويتي���ون ميلكون كل 
موجبات تطور الش���عوب 
والبد للقانون أن يليق بهذه 
املوجب���ات ويرعاها. حتى 
ال تغدو قوانني بلد، نصب 
أميره���ا قائدا لإلنس���انية 
وراعيا لها، غير انس���انية 
في كثير من تفاصيلها كما 

هي عليه اآلن.

دعوى البعض بأن 
القانون كمجال 

مهني ال يليق 
باملرأة ال تستوجب 

الرد

تعيني أول دفعة 
من وكيالت النيابة 
بشير حقيقي بأن 

الكويت ذات قدرات 
بشرية مميزة

ليس للمنصب 
قيمة من دون إجناز 

حقيقي قائم على 
رؤية واضحة وعمل 

حقيقيني

الواسطة فساد 
أخالقي وال حياة 
كرمية ملجتمع 

حكمه املفسدون

جتربة املرأة 
البرملانية وتوزيرها 

خطوات جيدة 
في استئناف

 التطور املعطل 
منذ زمن

وضع الكويتية 
املتزوجة من غير 

كويتي في ظل 
القوانني السارية 

يحمل ظلماً كبيراً

)محمد هاشم(  د.فاطمة احلويل متحدثة للزميلة دانيا شومان  

فاطمة احلويل لـ »األنباء«: لو كنت مسؤولة 
أللغيت جميع املزايا املادية املضافة للراتب 

األساسي في املناصب القيادية

أول كويتية متخصصة في القانون الدولي اخلاص وتسعى للحصول على إجازة احملكم التجاري

د.فاطمة الحويل





ندوة محلية
االحد 7 ديسمبر 2014

24

هناك أسباب فردية 
وأسرية وثقافية 

ومجتمعية حلدوث 
اضطراب الهوية 

اجلنسية

أعداد النشطاء 
واملهتمني بعالج 
املشاكل األسرية 

واالجتماعية 
والنفسية قليلة جداً 

في املجتمع 

أعداد املصابني 
باضطراب الهوية 
اجلنسية لم تزدد 

ولكن أصبحت 
هناك جرأة في 

الكشف عنها 
بسبب االنفتاح 

التأثير املجتمعي 
والثقافي الذي 

أصاب املجتمع بعد 
التحرير كبير جداً 

انتشرت في اآلونة األخيرة ظاهرة شاذة عن املجتمع الكويتي املعروف بقيمه وعاداته وتقاليده ومتسكه بالدين االسالمي، وهي انتشار اجلنس الثالث والرابع أو ما 

يعرف في األوساط املجتمعية بـ »البويات«، ونشاهد أبطالها في املجمعات واملقاهي واملخيمات والشوارع وبعض املدارس، حيث اننا جند رجاال مشتبهني بالنساء وأيضا 

نساء متشبهات بالرجال، ولكن كيف وصل هؤالء الى هذه احلالة من الشذوذ اجلنسي؟، وما األسباب وراء شعورهم باضطراب الهوية اجلنسية؟، وما احللول ملواجهة تلك 

الظاهرة؟ كانت االجابة عن تلك االسئلة هي السبب وراء تنظيم »األنباء« لندوة »اضطراب الهوية اجلنسية لدى الشباب في املجتمع« والتي دعونا من خاللها عددا من 

املتخصصني في املجال القانوني والتشريعي وعلم النفس واالجتماع ورجال الدين والقانون، ملناقشة تلك القضية وبحث تداعياتها على امن املجتمع من مختلف اجلوانب، 

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات ملعاجلة الظاهرة، وفيما يلي التفاصيل:

أدارت الندوة وأعدتها للنشر: آالء خليفة

هناك جهات خارجية تدعم وجود 
هؤالء الشواذ في مجتمعنا

إذا وقعت أي جرمية في املجتمع 
فابحث مباشرة عن األسرة ومن أمن 

العقوبة أساء األدب 

التدخل املبكر ومراقبة األبناء وتفعيل 
دور اإلخصائية االجتماعية من احللول 

الناجعة للمشكلة 

األسرة الكويتية تنفق على الترفيه والسياحة 
والسفر أكثر من إنفاقها على التعليم 

الغرب مندفع بخبراته الطبية وبقوة نحو 
العالجات اخلاصة بالتحوالت اجلنسية 

والهرمونات

أبناؤنا الدارسون في اخلارج في 
أمس احلاجة إلى اإلرشاد النفسي 

واالجتماعي والتربوي 

الكويت في مرحلة ما قبل النفط أفضل 
بكثير من كويت ما بعد النفط من حيث 

القيم واالستقرار

ندوة »األنباء« »اضطراب الهوية اجلنسية لدى الشباب«: العوملة واالنفتاح 
وغياب دور األسرة والصحبة السيئة أهم أسباب انتشار الظاهرة

محمد العتيبي  د.هيا املطيري د.عبدالرحمن اجليران 

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ومستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن وسكرتير حترير الشؤون البرملانية الزميل حسني الرمضان ورئيسة قسم احملليات الزميلة عفاف مختار 
والزميلة آالء خليفة مع ضيوف الندوة           

وتوفير احتياجـــات االبناء 
ومصاحبتهم واحلرص على 
اختيار الصحبة اجليدة لهم 
وشغل اوقات فراغهم بأمور 
مفيـــدة، باالضافة الى رعاية 
الشـــباب من كافة اجلوانب، 
مؤكـــدة علـــى ضـــرورة ان 
تتبنى الهيئة العامة للشباب 

والرياضة الترفيه احلالل.
واختتمت قائلة: تؤكد االمم 
املتحدة علـــى أهمية رعاية 
الكفاءة  الشـــباب وتعزيـــز 
الذاتية وعمل مناعة ووقاية 
من املشكالت، بحيث يصبح 
الشاب اكثر قدرة على التكيف 
مع املشاكل التي تواجهه وأكثر 
توجها لهدف محدد يســـعى 
لتحقيقه، مشددة على اهمية 
توحيد اجلهود ملواجهة تلك 
الظواهر السلبية الدخيلة على 

مجتمعنا احملافظ.
بدورها أوضحت أستاذة 
االجتماعيـــة  السياســـة 
والتخطيـــط بكليـــة العلوم 
الكويت  االجتماعية بجامعة 
د.سهام القبندي ان املتحولني 
جنسيا أو من يعانون من تلك 
االشـــكالية هم ابناؤنا %100 
وما يصيبهم بالتأكيد يصيب 
جسد املجتمع بالكامل، مطالبة 
بضـــرورة وجود سياســـة 
اجتماعية واضحة في عالج 
مشـــكالت املجتمع وأبسطها 
تشخيص تلك القضايا بشكلها 
الصحيـــح بحيـــث ميكننا 
القرار  اتخـــاذ  الى  الوصول 
املناسب السيما ان املستفيد 
االول واالخير سيكون املجتمع 

بكل فئاته وأبنائه.
وبينت القبندي: ان جوهر 
االنسان قائم على مجموعة من 
االشياء الرئيسية التي يحتاج 
اليها في حياته فجميع االطفال 
منـــذ مرحلة الـــوالدة حتى 
النضج يبحثون عن االهتمام 
والعاطفة داخل األسرة حتى 
ميكنهم تكوين صورة واضحة 
عن الذات، والحظنا ان معظم 
حاالت املتحولني جنسيا هم 
أشخاص يعانون في مراحل 
حياتهم االولية وابسطها كمثال 
عندما نتحدث عن القبول للذات 

عجزا عند من يتولى رعايته، 
، وان االسر التي تكون لديها 
احدى احلاالت التي تعاني من 
االضطراب اجلنسي تتحول 
الى أسر محطمة، وحتدثت عن 
الثقافية املجتمعية  األسباب 
التي ادت الى اضطراب الهوية 
اجلنسية لدى الشباب قائلة: 
عندما تختل القيم واالخالق 
فـــي املجتمع يحدث خلل في 
املجتمع، مشيرة الى ان التأثير 
املجتمعي والثقافي الذي نال 
مجتمعنا بعد فترة التحرير 
كبير جدا والتغيرات السياسية 

لعبت دورا كبيرا في ذلك.
وأردفـــت: اننا نعيش في 
مجتمـــع ال نـــرى احلق فيه 
واضحا جليا ممـــا هز كيان 
الفـــرد، كمـــا ان التغيـــرات 
الثقافية واالجتماعية تشمل 
االنفتاح على مجتمعات اخرى 
باالضافة الى الفجوة الكبيرة 
بني االجيال املتعاقبة، الفتة الى 
النشطاء واملهتمني  اعداد  ان 
بعالج ومنع املشاكل األسرية 
والنفســـية  واالجتماعيـــة 
قليلة جدا في مجتمعنا، كما 
ان معظم الدراســـات أثبتت 
ان هنـــاك ارتباطا كبيرا بني 
االعتداءات النفسية والعاطفية 
واجلنســـية  واجلســـدية 
الطفولة وبني  واحلرمان في 
الهوية اجلنســـية  اضطراب 
والشـــذوذ، مبينة ان بعض 
االبـــاء يتعاملون مع ابنائهم 
بأسلوب رجعي وخاطئ وغير 
مناسب الحتياجات االبناء، 
مؤكدة انه ومن وجهة نظرها 
ال توجد اي مؤامرة دولية أو 
تعمد لنشـــر تلـــك الظواهر 

السلبية في مجتمعاتنا.
وزادت: ان الواقعيـــة في 
العـــالج حتقـــق اهدافا عدة 
والعالج النفسي فعال في تلك 
احلاالت، مشددة على اهمية 
الذاتية لدى  الكفاءة  مهارات 
املراهقني قائلة: البد من تعزيز 
الكفـــاءة الذاتية في املدارس 
واملنازل وعمل برامج تربوية 
لالسر واالبناء، كما ان هناك 
ضرورة قصـــوى للمراقبة 
املباشـــرة  املباشـــرة وغير 

تزويدنا بالقيم التي يجب ان 
يربى عليهـــا الطفل من عمر 
4 ســـنوات حتـــى تخرجه 
في مـــدارس وزارة التربية، 
موضحا ان وزير االعالم كان 
لهـــذا املوضوع  متفهما جدا 
ومت تقسيمها الى قيم تربوية 
واجتماعية وثقافية وقانونية 
واقتصادية وسيتم تسويقها 
من خالل وزارة االعالم والعدل 
والداخلية واالوقاف والشؤون 

االجتماعية والعمل.
وأشار اجليران الى ان تلك 
انبثقـــت من مبادئ  اللجنة 
الدستور الكويتي الذي ينص 
على ان الدولة ترعى األسرة 
وحتمي النـــشء وترعاه من 
االهمال اجلســـدي والروحي 
والفكري، وأفاد بأن مجلس 
االمة حتول الى حلبة صراع 
على املصالح وتصفية حسابات 
بعيـــدا عن االهتمـــام بهموم 

املواطن الكويتي ومشاكله.
وختم حديثـــه قائال: مع 
االسف الشديد ان الكويت في 
مرحلة مـــا قبل ظهور النفط 
افضل بكثير من كويت ما بعد 
النفط، وذلك من حيث العمل 
والقيم واالستقرار والرغبة 

في االنتاج.
من جهتها قالت استشارية 
فـــي وزارة  النفســـي  الطب 
الصحـــة د.هيـــا املطيـــري: 
هناك عدة أســـباب حلدوث 
الهوية اجلنســـية  اضطراب 
منها أســـباب فردية وأسرية 
وثقافية مجتمعية، موضحة 
ان اضطراب الهوية اجلنسية 
لدى الشباب لم يزد عددا ولكن 
اصبح الكشف عنها واجلرأة 
في إظهارها اكثر بسبب انفتاح 
مجتمعنا علـــى املجتمعات 

االخرى. 
وتابعـــت املطيري: هناك 
الكثير من احلاالت التي حتولت 
فعليا الى جنس آخر باالضافة 
الى حاالت الشواذ واملخنثني، 
رافضة اطالق مسمى ظاهرة 
الهوية اجلنســـية  اضطراب 
على هؤالء، موضحة ان عملية 
تضخيم املشكلة السلوكية عند 
الشاب أو املراهق أو الطفل يولد 

الســـيئة،  البيئة والصحبة 
فقد تابعت احصائيات وزارة 
الداخلية عن اجلرائم والفئات 
العمرية، ومع االسف الشديد 
فان  الشـــباب الكويتي حاز 
أعلى نسبة في جرائم تعاطي 
اخلمور واملخدرات، مضيفا، 
من األسباب كذلك غياب دور 
األسرة، فاذا وقعت اي جرمية 
في املجتمع فتش عن األسرة، 
الفتا الى ان بعض األسر تتبع 
أســـاليب خاطئة في التربية 
وعدم االهتمام مببدأ الثواب 
والعقاب لألطفـــال فمن أمن 

العقوبة أساء األدب. 
وذكـــر ان االحصائيـــات 
االخيـــرة أكدت ان األســـرة 
الكويتية تصرف على الترفيه 
أكثر مما  والسياحة والسفر 
تصرف على التعليم، وحول 
دور مجلس االمة في محاربة 
الظواهر السلبية قال: املجلس 
احلالي لم يوافق على تشكيل 
جلنة الظواهر السلبية حتى 
ال يتـــم تضخيـــم املوضوع 
واعتبارها ظاهرة، مؤكدا انه 
مؤيد لهذا االجتاه، السيما أنها 
ان كانت موجودة ولكن االرقام 

ليست مخيفة. 
وعلـــى صعيد متصل اكد 
ان افضل أنواع العالج لتلك 
الظاهرة هـــو التدخل املبكر 
منذ الصغـــر ومراقبة االبناء 
باالضافة الـــى أهمية تفعيل 
دور االخصائية االجتماعية في 
املدارس، السيما في املرحلة 
االبتدائية، متابعا: »أصبحت 
االخصائية االجتماعية اليوم 
في واد وطالب املدرســـة في 
واد آخر علـــى الرغم من ان 
عليهـــا مســـؤولية كبيرة، 
وتقدمـــت باقتـــراح بقانون 
لتوفير اخصائية اجتماعية 
الثقافية في  امللحقيـــات  في 
اخلـــارج«، الفتـــا ان ابناءنا 
الدارسني في اخلارج في أمس 
احلاجة الى االرشاد النفسي 
واالجتماعي والتربوي، وبنينّ 
انتهت  التعليمية  اللجنة  ان 
من اقـــرار جلنـــة القيم ومت 
االجتماع مـــع املختصني من 
كل التخصصات وطلبنا منهم 

فـــي بداية النـــدوة رحب 
رئيس حترير جريدة »األنباء« 
الزميل يوسف خالد املرزوق 
بضيوف النـــدوة، مؤكدا انه 
مهما قدمنا للكويت فلن نفي 
هـــذه الديرة الطيبـــة حقها، 
مشـــددا على دور االعالم في 
تسليط الضوء على الظواهر 
التي ظهرت مؤخرا  السلبية 
في املجتمع وطـــرح قضايا 
املجتمع للنقـــاش ومحاولة 

ايجاد احللول املناسبة لها.
وشدد املرزوق على دور 
األســـرة في تربيـــة أبنائهم 
تربية سليمة موضحا انه مع 
ظهور التكنولوجيا والهواتف 
احلديثة اختفى دور األب واألم 

تدريجيا في املنزل.
مـــن جانبه قـــال النائب 
د.عبدالرحمن اجليران: البد 
عند احلديث عن املتشبهات 
واملتشبهني تشخيص احلالة 
أوال، فـــكل حالة تختلف عن 
االخـــرى، وبالتالي يختلف 
األمر في التوصيف والتشريع 

املناسب للحالة.
ولفت اجليـــران الى أربع 
حاالت وهم الشواذ واخلنثى 
الى  واملتحولـــون باالضافة 
الثالث  املتشـــبهني »اجلنس 
والرابع«، مشيرا الى ان هناك 
جهات خارجية تدعم وجود 
هؤالء في مجتمعنا، حيث ان 
املفوضية الســـامية حلقوق 
انها  االنسان أعلنت صراحة 
جترم من يحارب » املثليني« 
ونصـــت صراحة على تقدمي 
الدعم لهم وانها تتفاوض مع 
احلكومات من اجل حمايتهم 
وإقرار حقوقهم، موضحا اننا 
أمام ظاهرة مدعومة من جهة 

خارجية.
وأوضح ان هـــذا التوجه 
الكبير مرتبط بحجم التدفق 
الـــذي يتجه في  املعلوماتي 
اجتاه واحد ولألســـف ليس 
لدينا رصد حلجم املعلومات 
التي تصلنا من شركات عاملية 
كبـــرى تخضع ملؤسســـات 
أهـــداف  اســـتعمارية لهـــا 
مرسومة ســـلفا، مشيرا الى 
ما يحـــدث اليوم من صياغة 
عقول الشباب بهذه الطريقة، 
قائال: وباالضافة الى االهداف 
السياســـية فهؤالء يريدون 
من وراء أفعالهم أيضا اهدافا 
الربح  اقتصادية من خـــالل 
التجاري، مســـتذكرا مقولة 
املفكـــر االميركي املتخصص 
في الدراسات املستقبلية ألفن 
توفلر عام 1928 حيث طرح 
تساؤال حول مدى قدرة االنسان 
التكيف مع  وإمكانياته على 
التحوالت احلادة، منوها ان 
االنسان في العصر احلالي غير 
قادر على التكيف مع التغيرات 
النفســـية واالجتماعية التي 
تطرأ على املجتمع وأصبحت 
تتغير بشكل سريع، مؤكدا ان 
الغرب مندفع باجتاه خبراته 
الطبية بصورة حادة والفتة 
نحو هذه االنواع من العالجات 
اخلاصة بالتحوالت اجلنسية 

والعالج بالهرمونات.
وحتدث عن األسباب التي 
أدت لظاهرة اضطراب الهوية 
اجلنسية قائال: هناك 6 أسباب 
رئيسية منها الفراغ واالنفتاح 
والعوملة باالضافة الى غياب 
الهـــدف والغايـــة، وكذلـــك 

٭ النائب د. عبدالرحمن اجليران
٭ أستاذة السياسة االجتماعية والتخطيط في 

كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت د.سهام 
القبندي

٭ الداعية صالح النهام
٭ احملامي محمد العتيبي

٭ استشارية الطب النفسي في وزارة الصحة 
د.هيا املطيري

٭ االخصائية األولى في منطقة حولي التعليمية 
نور املتروك

٭ أسباب اضطراب الهوية اجلنسية لدى الشباب 
في املجتمع الكويتي وانتشار ما يسمى بالبويات 

و»النواعم«.
٭ الدوافع النفسية واالجتماعية وراء انتشار 

الظاهرة.
٭ كيفية مواجهة تلك الظاهرة وعلى من تلقى 

املسؤولية. 
٭ احللول املقترحة للحد من انتشار الظاهرة 

متهيدا للقضاء عليها.

املشاركون في الندوة 

محاور الندوة 

زواج مختلف 
في مداخلة له اثناء الندوة قال مستشار 

االدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن: 
أكتب أسبوعيا استراحة وكتبت مؤخرا 
مقاال بعنوان »زواج مختلف«، الفتا الى 
ظهور أنواع مختلفة من الزواج الذي ال 

يعتبر في االصل زواجا ومنها زواج الدم 
وزواج »الباس وورد« والزواج على شريط 

الكاسيت، موضحا ان من الرسائل التي 
وصلته رسائل خاصة بظاهرة البويات.

اجليران 

املطيري
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املتحولون جنسيًا 
هم أبناؤنا %100 

وما يصيبهم يصيب 
جسد املجتمع 

بالكامل 

نفتقد وجود سياسة 
اجتماعية واضحة 
لعالج مشكالت 

املجتمع

األطفال منذ 
مرحلة الوالدة حتى 
النضج يبحثون عن 

االهتمام واحلنان 
داخل األسرة

معظم الفتيات 
اللواتي يعانني من 

اضطراب الهوية 
اجلنسية هن في 

األساس مفتقدات 
لألمان ويلجأن 

لذلك لنيل املزيد 
من احلرية

من أكثر املشاكل التي انتشرت في املرحلة 
الثانوية ظاهرة »البويات« و»الليدي«

التقليد األعمى من أبرز األسباب التي أدت
إلى ظهور الظواهر السلبية في الكويت

ضعف الوازع الديني والفراغ والغزو الفكري
من أسباب نشوء الظاهرة 

األسرة هي املسؤول األول عن تربية وتقومي 
سلوكيات األبناء 

ال توجد أي عقوبات الضطراب الهوية اجلنسية 
في القانون إال في مادة واحدة 

قبل التفكير في العقاب ال بد من تشخيص 
املشكلة والوصول إلى حلول مناسبة لها

اإلعالم شريك في اجلرمية من خالل املسلسالت 
التي تعرض على شاشات التلفاز 

فنانة قامت بدور »بوية« وظهرت بقصة شعر 
معينة انتشرت تلك القصة بني الفتيات

عمليات التحول اجلنسي من ذكر إلى 
أنثى أو العكس غير جائزة شرعًا

الكافيهات أصبحت حاليًا خاليا جتميع 
لـ »البويات« و»الليدي« 

على اآلباء واألمهات مراعاة احلشمة في 
املالبس التي يرتدونها أمام أبنائهم 

األم البديلة أو »اخلادمة« ساهمت بشكل كبير 
في اضطراب الهوية اجلنسية لدى األبناء 

التفكك األسري من أهم أسباب ظهور 
مشكلة فقدان الهوية اجلنسية لدى 

الكثير من الشباب والشابات 

هناك اهتمام عاملي بهذه القضية 
وجهات خارجية تشجع اإلجهاض 

وزواج املثليني

ضرورة وجود القدوة الصاحلة الطيبة 
وتفعيل دور الوالدين الدائم في حياة 

األبناء حلمايتهم من االنحراف 

توحيد اجلهود الحتواء الشباب وتلبية متطلباتهم وتقوية الوازع الديني 
لديهم وإنشاء مراكز تأهيلية الحتضان تلك الفئات وإعادة تقوميها

صالح النهام نور املتروك  د.سهام القبندي 

حديث بني الزميل يوسف عبدالرحمن ود.هيا املطيري مبتابعة د.سهام القبندي والزميلة عفاف مختار                                 )هاني الشمري(

االلكترونيات والتكنولوجيا 
واحلداثـــة االعالمية، كما ان 
االعالم شريك في اجلرمية من 
خالل املسلسالت التي تعرض 
على شاشات التلفاز وتظهر 
صورة »البويـــة« انها قوية 
وتقوم بدور مهم في املجتمع، 
وأيضا هناك فنانة ظهرت في 
احد املسلسالت بدور »بوية« 
وقصـــة شـــعر معينة وبعد 
فترة بسيطة انتشرت قصة 
الشعر بني الفتيات بشكل الفت 

وكبير. 
وذكر: ان منظمات حقوق 
االنســـان مع االسف الشديد 
تلمـــح دائما الى ان مســـألة 
اختيار جنس االنســـان حق 
للفرد وال ميكن تقييد حقوقه 
وتناسوا انه من حقي كانسان 
معتـــدل اال ارى مثـــل تلـــك 
الظواهر السلبية في املجتمع 
الذي أعيش فيه والتي تخالف 
الفطرة السليمة وتعاليم ديننا 

االسالمي احلنيف.
ويـــرى العتيبي ان تزايد 
حـــاالت الطالق فـــي اآلونة 
االخيرة أيضا ســـاهم بشكل 
الهوية  كبير في اضطـــراب 
اجلنسية لدى االبناء، موضحا 
ان هناك نفورا بني الزوجني 
ادى الـــى ترك االبناء ضحية 
لالهمال النفسي واالجتماعي 
القـــدوة الصاحلة  وفقـــدوا 
والرقابة والتوجيه، مشـــددا 
على ان احلاجة ماسة إلعادة 
النظـــر فـــي العمالـــة التي 
الكويت مؤخرا  تســـتقدمها 
القادمني من  الســـيما هؤالء 
دول شرق آسيا الذين يأتون 
بعادات وتقاليد دخيلة على 
مجتمعنا االسالمي احملافظ، 
متابعا: وقد شاركت بصفتي 
عضو مجلـــس ادارة جمعية 
حقوق االنسان الكويتية في 
تقدمي قانون للعمالة املنزلية 
الى مجلس االمـــة، موضحا 
ضرورة تدريب العمالة على 
الكويتية  العادات والتقاليد 

قبل خوض غمار العمل.
أما االخصائية االولى في 
منطقة حولي التعليمية نور 
املتروك فقالت: لقد عشت في 
امليـــدان التربوي 13 عاما في 
التعليمية  املراحـــل  مختلف 
»ابتدائي ومتوسط وثانوي« 
مؤكـــدة ان املرحلة الثانوية 
هي مرحلة املراهقة بالنسبة 
للطلبـــة والطالبات، وان من 
اكثر املشـــاكل التـــي كثرت 
في مرحلـــة الثانوية ظاهرة 

»البويات« و»الليدي«.
الى  املتـــروك  وأشـــارت 
ان التقليـــد االعمى من ابرز 
األسباب التي ادت لظهور تلك 
الظواهر الســـلبية باالضافة 
الى غياب دور األسرة وأيضا 
ضعف الوازع الديني والفراغ 
والغزو الفكري املوجود حاليا 
في االنترنت فضال عن ضعف 
احلوار االســـري بـــني اآلباء 

واالبناء في مجتمعاتنا.
وترى ان من األسباب التي 
ادت النتشـــار تلك الظواهر 
ايضـــا عدم اشـــباع الرغبة 
العاطفية لدى االبناء، الفتة الى 
ان األسرة هي املسؤول االول 
عن تربيـــة االبناء باالضافة 
الى اختيار الصحبة الصاحلة 
القدوة احلسنة في  ووجود 

األسرة.

واجلرمية واي قيم ســـلبية 
موجودة باملجتمع، باالضافة 
الى تنظيـــم ندوات تعريفية 
وتثقيفية في املدارس ملناقشة 
كافة الظواهر السلبية الدخيلة 
على مجتمعنا الكويتي احملافظ 
وإنشـــاء مراكز استشارات 
أسرية في املخافر حلل املشاكل 
قبل ان تصل الى احملاكم فضال 
عن ضـــرورة انشـــاء مركز 
تأهيلي يكون هدفه توعويا.

وزاد: وقد تبنت رئيســـة 
اجلمعية الكويتية لألســـرة 
املثالية الشيخة فريحة االحمد 
ذلك املوضوع كونها من أوائل 
من تصدوا ملوضوع الظواهر 
الدخيلة، متمنيا توحيد اجلهود 
وتضافرها حتت قاعدة بيانات 
مشـــتركة حملاربة الظواهر 

السلبية.
وفـــي الشـــق القانونـــي 
للقضية قـــال احملامي محمد 
ذعار العتيبي: في البداية أود 
أن أشكر جريدة »األنباء« على 
طرح هـــذه القضية للنقاش 
وبجـــرأة وما تقـــوم به هو 
العالج في تسليط  جزء من 
الضوء على الظواهر السلبية 
ومحاولة تشـــخيص احلالة 

والوصول الى توصيات.
وتابع العتيبي: لو حتدثنا 
القانوني سنجد  في اجلانب 
انه ال توجد أي عقوبات لهذا 
املوضوع اال في مادة واحدة 
وهي مادة )1( من قانون اجلزاء 
1960 »من أتى فعال واضحا أو 
إشارة مخلة باحلياء في مكان 
عام يعاقب بعقوبة احلبس 
مدة ال تتجاوز سنة وغرامة ال 
تتجاوز ألف دينار«، الفتا انه 
مت تعديل القانون في مجلس 
األمة 2003 حيث أضاف عبارة 
»أو التشبه باجلنس اآلخر«، 
مؤكـــدا انه وقبل التفكير في 
العقـــاب واحلبس واجلانب 
القانونـــي البد من النظر في 
اجلانب االجتماعي من خالل 
تشخيص املشكلة والوصول 
الى حلول مناسبة لها، منوها 
الى ان من اهم أسباب ظهور 
الهوية  مشـــكلة اضطـــراب 
اجلنسية االنفتاح على عالم 

بالرجال ولعن اهلل املتشبهني 
من الرجال بالنساء«، كما ان 
الرجل عندما يرتدي مالبس 
نســــائية تتولد لديه ميول 
الرجــــل وكذلك  نحو جنس 
الفتاة تتولد لديها ميول نحو 
البنات عندما ترتدي مالبس 

الرجال.
وشدد على اهمية القدوة 
الطيبة في األسرة  الصاحلة 
وأهميـــة وجـــود األب واألم 
ابنائهـــم دائما، الفتا  بجوار 
االباء واالمهات  انه على  الى 
مراعاة احلشمة في املالبس 
التي يرتدونهـــا أمام ابنائهم 
وأيضا بعض تلك احلاالت من 
املتشبهني واملتشبهات يلجأون 
لهذا التحول من اجل الهروب 
من واقعهم ومشاكلهم، موضحا 
ان عمليات التحول اجلنسي 
من ذكر الى انثى أو العكس 
هي غير جائزة شـــرعا، وان 
املجمع الفقهي التابع ملنظمة 
العالم االســـالمي في قراره 
رقم 5 حـــرم عملية التحول 
من ذكر الـــى انثى والعكس 
للكثير من األسباب، مضيفا 
وقد اوضح املجمع الفقهي انه 
اذا كان الشاب لديه انحراف 
في الهرمونات واضطراب في 
الهوية اجلنســـية فال يوجد 
مانع من معاجلته، فاالسالم 
لم يحرم املعاجلة لكنه مينع 
تشبه الرجل باملرأة بدون داع 
وهكذا احلال بالنسبة للفتاة 

ايضا.
ونوه الى ان تبادل االدوار 
بني الزوجني قد يساهم بشكل 
الهوية  كبير في اضطـــراب 
اجلنســـية لدى االبناء أو ما 
يســـمى بـــاالم البديلة وهي 
اما  التي أصبحت  »اخلادمة« 
بديلة لالبناء، مشيرا الى ان 
الكويت  اليوم في  الكافيهات 
اصبحت خاليا جتميع للبويات 

والليدي.
واقترح انشاء قاعدة بيانات 
مشتركة تسهل عملية تبادل 
املعلومات بني اجلهات املعنية 
السلبية  الظواهر  في قضية 
والدخيلـــة علـــى مجتمعنا 
واالضطرابـــات اجلنســـية 

تهويل املوضـــوع واعتباره 
ظاهـــرة في املجتمـــع، الفتا 
ان هناك اهتماما عامليا بهذه 
القضية وهناك جهات عاملية 
تشـــجع االجهـــاض وزواج 
املثليـــني، متابعا: هناك عدة 
عوامـــل تؤثر في اظهار مثل 
هذه الفئـــة التي حتتاج الى 
معاجلة، ومشكلتنا ان األسرة 
قد تساهم في تنامي قضية 
التشـــبه، فقد دخلت لدينا 
تقنيات تكنولوجية جديدة 
ومنهـــا االلعاب االلكترونية 
فنجد ان الكلمات التي تخرج 
اللعبـــة تقـــول »اقتل،  من 
اقطع راســـه، احجز رهائن، 
اذبح« وظهـــور صور عراة 
لرجال ونســـاء وغيرها من 
املصطلحات السلبية مبا يولد 
في نفوس ابنائنا العنف منذ 
الصغر وأيضا أحيانا تظهر 
ممارســـات بـــني مثليني في 
االجهـــزة االلكترونيـــة مبا 
يخلق اضطرابات في الهوية 
اجلنسية، مشددا على ضرورة 
وجـــود رقابـــة حقيقية من 
الوالدين لتقليل عملية فقدان 

الهوية اجلنسية.
وأكد النهام ان اهلل عز وجل 
حثنا على حماية اسرنا وابنائنا 
من أي انحرافات سلوكية أو 
جنسية، وان رسولنا الكرمي 
ژ قال »كلكــــم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته«، موضحا 
ان غياب دور االب واالم داخل 
األسرة ســــاهم بشكل كبير 
أو  القضية  تلــــك  في تنامي 
السكوت عنها أو التشجيع، 
منوها بان التفكك االســــري 
من اهم أسباب ظهور مشكلة 
فقدان الهوية اجلنسية لدى 
الكثير من الشباب والشابات 
في مجتمعنــــا باالضافة الى 
حاالت الطالق التي زادت في 
اآلونة االخيرة، مما ادى لكثرة 
املشاكل النفسية واالجتماعية 
لــــدى االبناء، الفتــــا الى ان 
النبوية تساهم  التوجيهات 
بشكل كبير في تقليل معدالت 
االضطراب في الهوية اجلنسية 
فقد قال الرســــول ژ »لعن 
اهلل املتشــــبهات من النساء 

فالبد من معرفة االساليب التي 
يستخدمها االهل مع ابنائهم، 
مشددة على اهمية دور األسرة 
في تعزيز القيم داخل نفوس 

ابنائهم.
وتســـاءلت: هل االهالي 
حاليا مؤهلـــون ان يكونوا 
تربويني البنائهم، موضحة ان 
الشدة الزائدة أو اللني الزائد 
يوصالن الـــى ذات النتيجة 
والبد من االعتدال والوسطية 
في تعامل اآلباء مع ابنائهم، 
وأفادت بأن املتحولني جنسيا 
ال يعانون مـــا يعانونه من 
فراغ بل لكل حالة أســـبابها 
اخلاصة التي أدت لها حلدوث 
هذه احلالـــة من االضطراب 
في الهوية اجلنسية، مشيرة 
الى ان معظم الفتيات اللواتي 
يعانني من اضطراب الهوية 
اجلنســـية هن في االساس 
مفتقدات لالمـــان، باالضافة 
اننـــا مجتمـــع ذكوري  الى 
يسمح للشاب بان يظل خارج 
املنزل لوقت متأخر، اما الفتاة 
فلها حدود معينة وبالتالي 
تلجأ بعض الفتيات للتشبه 
بالشباب من اجل نيل املزيد 
من احلرية السيما ان شكلها 
لن يكون أنثويا وبالتالي لن 
يكون هناك ضرر في التواجد 

خارج املنزل لوقت متأخر.
ومن جهة اخـــرى أكدت 
املتحولـــني  ان  القبنـــدي 
جنسيا ليسوا ظاهرة جديدة 
وإمنا كانـــت موجودة على 
مر العصـــور وكانت هناك 
ابادتها، وكانوا  اقوام ومتت 
موجودين في الكويت سابقا، 
ولكـــن حاليـــا املجتمعات 
تغيرت وظهرت تلك الظواهر 
السلبية على السطح، مشيرة 
الى ان الشـــباب الكويتي ال 
يشـــعر بضمان مســـتقبله 
بعد التخـــرج وبالتالي فهم 
بحاجة لتعزيز القيم واملبادئ، 
منوهة بضرورة توعية اآلباء 
واالمهات بأهمية احملافظة على 
ابنائهم من االجنراف وراء تلك 

الظواهر السلبية.
ومن ناحيته قال الداعية 
صالح النهـــام: انه ال ميكن 

٭ تفعيل دور األسرة في احلفاظ على األبناء. 
٭ تقوية الوازع الديني وقيام أئمة املساجد 

بدورهم في توعية الشباب والشابات.
٭ تعزيز املفاهيم والقيم الدينية والثقافية 

واالجتماعية في نفوس االبناء.
٭ ضرورة ان تتحمل كافة اجلهات املعنية 

مسؤوليتها في مواجهة تلك الظواهر السلبية
٭ إنشاء مركز تأهيلي يحتضن تلك الفئات ويعيد 

إليها التوازن االخالقي والسلوكي والهرموني. 
٭ تعزيز مهارات الكفاءة الذاتية لدى املراهقني. 

٭ على الدولة القيام بدورها في توفير أماكن 
ترفيه للشباب مللء أوقات الفراغ بأعمال 

مفيدة
٭ إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تسهل عملية 

تبادل املعلومات بني اجلهات املعنية 
بالظواهر السلبية.

٭ تنظيم ندوات تعريفية وتثقيفية في 
املدارس.

٭ إنشاء مراكز استشارات أسرية في املخافر 
حلل املشاكل قبل أن تصل إلى احملاكم.

التوصيات

 اإلخصائي االجتماعي 
حتدثت د.سهام القبندي عن معاناة االخصائي 
االجتماعي، الفتة الى ان طلبة وطالبات بجامعة 
الكويت اصبح لديهم عزوف عن التخصص في 
اخلدمة االجتماعية بسبب عدم وجود اي حوافز 

لالخصائي االجتماعي، فيما قالت االخصائية 
االجتماعية نور املتروك: على الرغم من حجم 

العمل املطلوب من االخصائي االجتماعي اال 
انه ال يوجد لدينا كادر حتى يومنا، ورد النائب 
عبدالرحمن اجليران قائال: سأتبنى هذا املطلب 

مبجلس االمة.

القبندي

النهام 

املتروكالعتيبي



فنون
االحد 7 ديسمبر 2014

26

ممثل عتب على احد 
املنتجني ألنه ما ناداه في 

مسرحيته اليديدة اللي 
راح يعرضها في فبراير 

املقبل الشي اللي قرر عدم 
التعاون معاه مرة ثانية.. 

ننطر ونشوف!

مقدمة برامج مسوية 
واسطات علشان 

مسؤولني القناة اللي 
تشتغل فيها يعطونها 

برنامج مباشر في 
دورتهم اليديدة.. 
خير إن شاء اهلل!

ممثلة طلبت من مخرج 
عملها اليديد انه يزيد 

حلقاتها ألنه عندها 
ظروف مادية واألجر 
املتفق عليه موشي.. 

إذا فات الفوت ما ينفع 
الصوت!

عتبمباشر زيادة فيصل بوغازي لـ »األنباء«: سعيد باملشاركة في »واي فاي 3«
النس���خة  ب���دأت لتصوير 
اجلدي���دة للبرنام���ج على 
ان ُيب���ث في رمضان املقبل 
النجوم  اغل���ب  مبش���اركة 
الذين شاركوا في النسختني 
انه  املاضيت���ني، موضح���ا 
حريص على املشاركة في هذه 
النوعية من البرامج الناجحة 
والت���ي غالبا ما حتصد كما 
كبيرا من املشاهدين السيما 
في ظل وجود هذا الكم الكبير 

من النجوم. 
وعن جديده الفني خالف 
هذه املشاركة ذكر ان الوقت 
اليزال مبك���را للحديث عن 
االعمال الرمضانية وحتى هذه 
اللحظة ال يوجد اتفاق نهائي 
مع أي جهة إنتاجية واألمور 
ستتضح في الفترة القادمة 
مع اقتراب موس���م تصوير 

االعمال الرمضانية.

أحمد الفضلي

يستعد الفنان الكوميدي 
فيصل بوغازي للمشاركة في 
النسخة الثالثة من برنامج 
املنوع���ات الكوميدي »واي 
فاي« أح���د أب���رز البرامج 
العامني  ف���ي  الرمضاني���ة 
املاضي���ني على قناة »ام بي 

سي«. 
وأعرب بوغ���ازي خالل 
حديثه ل� »األنباء« عن سعادته 
باالستمرار في البرنامج الذي 
س���بق ان حصد العديد من 
ردود االفعال اإليجابية من 
مختلف املشاهدين في دول 
اخللي���ج وعدد م���ن الدول 

العربية. 
وذكر انه تلقى اتصاال من 
املسؤولني عن البرنامج أكدوا 
فيصل بوغازيمن خالله أن االس���تعدادات 

أحالم متنح وائل كفوري لقب »امللك« في »أراب آيدول« 
وتدفع خمسني ألف دوالر ثمن ضربة زوجها

كوردستانية من ثم أغنية »يا 
مهاجر«. وقدم حازم الشريف 
أغني���ة »قارئ���ة الفنجان« 
للفنان عب���د احلليم حافظ 
من ث���م أغنية »بدك مليون 
س���نة« للموس���يقار ملحم 
بركات، وختم احللقة املشترك 
هيثم خاليلي الذي قدم أغنية 
»اجمل نساء الدنيا« من ثم 

أغنية »على دلعونة«. 
من جانب آخ���ر، أكدت 
مص���ادر إعالمية، حس���ب 
موقع »س���يدتي ن���ت«، أن 
احالم دفعت مبلغ خمسني 
ألف دوالر للمصور اللبناني 
طاهر ناصيف ليتنازل عن 
التي رفعها ضدها  القضية 
وضد زوجها مبارك الهاجري 
بتهمة االعتداء عليه بالضرب 
قبل أسابيع في برنامج »آراب 

آيدول«.
وكان زوج أحالم قد خضع 
للتحقيق بالتهمة التي وجهها 
إليه املصور ومت حل القضية 
دون أن حتض���ر أحالم إلى 
املخفر كما كان مقررا. وكان 
طاه���ر قد أكد أمام زمالء له 
أن أحالم عرضت عليه أكثر 
القضية،  من مرة تس���وية 
حيث عرض���ت عليه املال، 
إال أنه رفض ليعود ويقبل 
منهيا القضية التي خرجت 
مبوجبها أح���الم منتصرة 
رغم خسارتها خمسني ألف 

دوالر.

هوية املتحدث، فأجابها: »يا 
محمد يري���دون رقم هاتفك 
الشخصي«، لتنفجر ضحكات 
جلنة التحكيم واملتس���ابق 
املص���ري الذي أش���ادت به 
اللجنة. وقدم املشترك ماجد 
املدني أغنية »األماكن« من 
ث���م أغنية »أبي���ك«، وتاله 
املشترك عمار الكوفي بأغنية 

حلقة جديدة من برنامج 
»أراب آيدول« عرضت اجلمعة 
املاضي���ة، وتب���ارى فيه���ا 
املشتركون في محاولة جديدة 
النتزاع اللقب، حيث اشتعلت 
املنافسة وسط تعليقات جلنة 
الفنان  املؤلفة من  التحكيم 
وائل كفوري، ونانسي عجرم، 
وأحالم، وحسن الشافعي. 
وأعربت أحالم عن سعادتها 
الغناء على  مبشاركة وائل 
مسرح »أراب آيدول«، قائلة: 
»أعتبر وائل ملك املس���رح، 
فه���و مرع���ب ومتمكن من 
الغناء بشكل قوي«. وقدم 
كل مش���ترك اغنيتني، فقدم 
محمد رشاد أغنية »زحمة 
يا دنيا زحمة« من ثم أغنية 
»طاير يا هوى«، وبعد انتهاء 
رش���اد من أغنيته الثانية، 
فوجئ اجلميع بوائل يتلقى 
اتصاال هاتفيا وسط تعجب 
زمالئه في اللجنة، وقال وائل 
»ممازح���ا«: »تكرم عينيك، 
س���أوصل ل���ه«، فتوجهت 
نانس���ي عجرم بسؤاله عن 

جلنة حتكيم البرنامج

وأحمد الفيشاوي وسيد رجب 
ونس����رين أمني، وم����ن تأليف 
صالح اجلهيني وإخراج طارق 

العريان.

بعد مقاطعة اس���تمرت مدة 
طويل���ة ومصاحلة متت منذ 

فترة بني الطرفني.
ويح���اول ف���ارس ك���رم 
التفاوض مع ش���ركة روتانا 
ليعلم ما إذا كانت الش���ركة 
تنوي إص���دار ألبوم غنائي 
بإص���دار  س���تنصحه  أم 

عمرو يوسف ضحية »والد رزق«

فارس كرم في البرازيل.. وجديده على النار
أغنية منف���ردة على طريقة 
»السينغل« املعتمد اليوم أكثر 

من األلبومات الغنائية.

يعود الفنان عمرو يوسف 
من لبنان إلى مصر، لتصوير 

دوره في فيلم »والد رزق«.
ويتواج����د عمرو كثيرا في 
لبنان مؤخ����را وذلك من أجل 
 back to« تصوي����ر برنامج����ه
school« ولكنه عاد إلى القاهرة 
لينتهي من تصوير مش����اهده 
في الفيلم وم����ن ثم يعود إلى 
لبنان. ويجسد عمرو في الفيلم 
شخصية نصاب ولص يسطو 
عل����ى البنوك بس����بب ظروفه 
املادية الصعبة وهو ما يجعله 
فريسة سهلة االصطياد من قبل 
العصابات الكبرى ليعمل معها 

ويقع ضحية لهم.
يذك����ر ان »والد رزق« من 
بطولة أحمد عز وعمرو يوسف 

سافر الفنان اللبناني فارس 
إلى  كرم في جول���ة غنائية 
البرازيل في اجلولة ستمتد 
إلى ما قبل رأس السنة، حيث 
يعود كرم إلى بيروت ويحيي 
اللبنانية  العاصمة  حفال في 
بعدما حجز جنوم »روتانا« 

ألنفسهم حفالت في دبي.
وس���يحاول فارس كرم، 
الذي انش���غل لفترة طويلة 
بوض���ع والدته الصحي، من 
جديد أن يطلق جديده الغنائي، 
حيث ذكر مواقع لبنانية انه 
باإلضافة إلى امللحنني هشام 
بولس وسليم سالمة والشاعر 
منير بوعساف، كان للشاعر 
أري���ج ضو نصيب في جديد 
كرم، وقد منحه ضو أغنيتني 
من اللون اللبناني الش���عبي 
الذي اشتهر به كرم، واألغنيتان 
من أحلان س���ليم سالمة في 
تعاون جديد مع فارس كرم 

عمرو يوسف

فارس كرم
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احتضنه »أجيال السينمائي الثاني« من خالل »الدوحة لألفالم«

»10 %« فاز في قسم »صنع في قطر«..  وشهادات تقدير لثالثة أفالم

حتكيم مؤلف���ة من ثالثة 
فنانني من منطقة اخلليج هم 
هالة اخلليفة، محمد سعيد 

حارب وسعد بورشيد. 
اللجنة  هذا ومنح���ت 
شهادات تقدير لثالثة أفالم 
أخرى، هي فيلم »حلم هند« 
للمخرجة سوزانه املرغني 
الفنية  وذل���ك »للرؤي���ة 
املتميزة وشاعرية النص«، 
وفيلم »قرار« للمخرج علي 
األنصاري تقديرا »للحرفية 
العالية في التنفيذ التقني 
عل���ى مس���توى اإلخراج 

والتصوي���ر والتمثي���ل 
واملؤث���رات اخلاص���ة«، 
وفيلم »تكرير« لغس���ان 
كي���روز »جل���ودة الفكرة 
وجمالية الطرح والتنفيذ«. 
اللجن���ة حتية  وقدم���ت 
خاصة وتنويها باملمثلني 
محمد احلم���ادي في فيلم 
»أميركا ال« لهند األنصاري، 
ومحمد السياري في فيلم 
»عشرة في املائة«، وسالي 
املنصوري في فيلم »قرار«، 
أدائه���م ومتثيلهم  لتميز 

العالي.

واالخ���راج، وه���و يدور 
حول حول شاب مهووس 
بجه���از املوبايل لدرجة ال 
ميكن وصفها، يسقط في 
»بالوع���ة« ويندب حظه 
ألنه وقع وألن ال يوجد في 

تلفونه شحن اال %10.
وصنعت أفالم قس���م 
»صن���ع في قطر« من قبل 
مخرجني قطريني أو مقيمني 
في قطر، ومت اختيار جوائز 
هذا القسم من بني 20 فيلما 
عرضت في مهرجان أجيال 
السينمائي، من قبل جلنة 

الدوحة ـ مفرح الشمري

بحضور رئيسة مجلس 
ادارة مؤسس���ة الدوح���ة 
املياسة  الش���يخة  لالفالم 
بنت حمد آل ثاني وجمهور 
غفي���ر احتضنه مس���رح 
االوبرا ف���ي احلي الثقافي 
»كت���ارا« فاز فيلم »10 %« 
للمخرج يوسف املعضادي 
في قسم »صنع في قطر« 
مبهرجان أجيال السينمائي 
الثاني وذلك لبساطة فكرته 
وجودة التقنية والتصوير 

املخرج يوسف املعضاديالرئيس التنفيذي باإلنابة ومديرة املهرجان فاطمة الرميحي مع أعضاء جلنة حتكيم »صنع في قطر«

مديحة يسري: »عملت 100 فيلم
 ولم ألبس املايوه أو الشورت فيهم وال مرة«

دوللي تعاني من الوسط الفني: »اتقي شر احلرمي«

قالت الفنانة مديحة يسري، 
إنها فخورة بكل أعمالها الفنية، 
مشيرة إلى أنها شاركت في 100 
فيلم، ولكنها لم تلبس »املايوه« 

أو »الشورت«.
واضاف����ت الفنانة مديحة، 
خالل مداخلة هاتفية ببرنامج 
النهار« املذاع على قناة  »آخر 
»النهار« املصرية، مساء اجلمعة 
املاضية، في ذكرى ميالدها، أنها 
تفتقد »صحتها«، قائلة: »عاوزة 
صحتي ترجع لي عشان أحس 
إني موجودة في الدنيا، ونفسي 

أمشي من غير مشاية«.
وأشارت الفنانة القديرة، إلى 
أنها ال تشاهد أي مسلسالت، 
موضح����ة أن األعم����ال الفنية 

واملسلسالت احلالية سيئة.

قالت الفنانة دوللي شاهني 
انها طلب����ت من مؤلفي فيلمها 
اجلدي����د »اتقي ش����ر احلرمي« 
التعديالت في  إجراء بع����ض 
الس����يناريو، ال����ذي اطلع����ت 
عل����ى النس����خة املبدئية منه، 
مش����يرة، في تصريحات لها، 
إلى أن تصوير الفيلم س����يبدأ 
20 اجل����اري، ويحاول مخرج 
العمل محم����د خضري عرضه 

في املوسم الصيفي.
وجتس����د دوللي في العمل 
دور مطربة حتلم بالش����هرة، 
القاسي  الوس����ط  وتعاني من 
والظالم الذي يحيط بها، حيث 
الفيلم  تقوم بتصوير مشاهد 
ما بني اس����تديو مصر، وأحد 
البالتوهات فى مدينة اإلنتاج 
اإلعالمي بالقاهرة وشرم الشيخ، 
فضاًل عن عدد كبير من مناطق 

وأحياء القاهرة. 
م����ن ن����احية أخرى أكدت 
دول���لي أنها ست���كون بلجنة 
الت����حكيم في مسابق���ة ملك���ة 

جم����ال الع����رب، مض���يفة أن 
ألبومها اجلديد سيطرح قريبًا 

في جميع األسواق.

مديحة يسري

دوللي شاهني

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

الفنانة الشابة شيري عادل، وجه مالئكي 
استطاعت عبر أدوار عديدة، وخصوصا في 
الدراما ان تقدم لونا جديدا من األداء الفني، 
وف���ي الفترة األخيرة جنحت ش���يري عادل 
في ان تخطف األنظار بدورها في مسلس���ل 
»اخلطيئة« من تأليف فداء الشندويلي وإخراج 
احمد س���مير فرج مع كال من شريف سالمة 
وريهام عبدالغفور، كما أنها أوش���كت على 
االنته���اء من فيلمها اجلديد »س���كر مر« مع 
املخرج هاني خليفة صاحب فيلم سهر الليالي 

قبل عدة سنوات.
حول »سكر مر« و»اخلطيئة« وغيرهما 
من أعمالها ومحطاتها الفنية جاء هذا اللقاء 

مع شيري عادل، وإلى نص احلوار: 

بداية.. الى متى تظلني فتاة طيبة ومالك 
وديع في أدوارك الفنية؟ 

٭ لست على هذا الظن أو هذا التحليل، صحيح 
أنني جنحت في جتسيد الشخصيات الطيبة 
واملالئكية على الشاشة الكبيرة والصغيرة، 
لكنني في املسلسل االخير، اخلطيئة، خرجت 
متاما من هذا االطار وقدمت شخصية سيدة 
قوية تضحي كثيرا م���ن أجل احلفاظ على 

بيتها وأوالدها. 

ماذا عن تفاصيل دورك بـ »اخلطيئة« 
وكيف ترين ردود االفعال حوله؟ 

٭ ردود االفعال حول املسلس���ل قوية جدا، 
وهناك تفاعل معه رغم انه ينتمى الى نوعية 
الدراما الطويلة وأكثر من 60 حلقة لكن تضافر 
حكايات���ه، وظهور كل ش���خصية في العمل 
بقصتها الكاملة عل���ى الناس، دفع كثيرين 

ملتابعته والتعلق به. 

وماذا عن مالمح دورك باملسلسل؟
٭ أقدم ش���خصية ليلى وهي امرأة مصرية 

متزوجة، تهتم بنفسها وبيتها وابنتها، حتب 
زوجها، وال يعانيان من أي مشاكل في حياتهما، 
اال انها تفاجأ بخيانته لها، ش���خصية فيها 
حتوالت وحتمل العديد من املفاجآت، جتسد 
الرصان���ة بطريقة مختلف���ة، ولذا قررت أن 
تسامحه على اخليانة وان تدوس على كرامتها 
م���ن أجل بيتها وابنته���ا وحبيبها، لكن هذا 
ليس بسبب احلب فقط لعائلتها ولكن ألنها 
تريد ان تخفي خطيئة هي نفسها ارتكبتها 

في حقه.

وماذا عن فيلمك السينمائي اجلديد 
»سكر مر« مع املخرج هاني خليفة؟ 

٭ فيلم إنساني من الطراز األول ويقدم حدوتة 
إنسانية مثيرة ومفاجئة، وهو من بطولتي 
مع كل من اينت عامر وناهد السباعي وأحمد 
الفيش���اوي وهيثم أحمد زك���ي ومن تأليف 
محمد عبداملعطي، وقد قاربت على االنتهاء 
من تصوير اكثر من نصف مشاهدي بالعمل، 
لكنني لن أستطيع ان اكشف عن دوري التفاقي 
مع أسرة العمل على ذلك، وأنا واثقة ان ردود 
أفعال اجلمهور نحو الفيلم ستكون قوية ألنه 

قصة مثيرة وغير مسبوقة.

كيف ترين البطوالت اجلماعية في 
السينما؟ 

٭ اعتبرها صك النجاح ألن البطل الفرد كان 
ظاهرة بالسينما في العالم كله قبل سنوات، 
لكن اآلن اجلمهور يحب التنوع، وهذا ما أبحث 

عنه وما زلت أتلمس طريقي الفني. 

أخيرا كيف ترين شكلك الفني في 
أدوار الدالل واإلغراء على شاشة 

السينما؟ 
٭ لم أقدم هذه األدوار وال أفكر فيها حتى أتوقع 
شكلي الفني بها � تضحك � لكنني مصرة على 
تقدمي أدوار إنسانية وطيبة قريبة من الناس 

وال أحب تقدمي شخصيات منحرفة.

أكدت أنها ال جتد نفسها في األدوار العارية ولن تسعى إليها

شيري عادل في حوار خاص بعد »اخلطيئة«:
مازلت أتلمس طريقي الفني

هل تنتهي قضية زينة وأحمد عز في منتصف الشهر اجلاري؟

رأى آخرون أن زينة ال`تزال 
حت����ب أحمد ع����ز، فيما قال 
البعض إن نشر هذه الصور 
وفي هذا الوقت بالتحديد هو 

تأكيد من زينة أنها تش����عر 
باقتراب ظهور احلقيقة من 

خالل قرار احملكمة.
القصة مطلع عام  وبدأت 
2014 بعدم����ا عادت زينة من 
الوالي����ات املتحدة األميركية 
بصحب����ة طفليها زين الدين 
وعز الدين، وقالت في املطار 
إنهما طفالها من الفنان أحمد 
عز، وهو ما أنكره األخير متاما 
فبدأت زينة حت����اول بعدها 
إثبات مح����اوالت االرتباط، 
حتى أن بعض الش����هود في 
النيابة أكدوا أنه قد مت الزواج 
بالفعل ولكن عز قرر أخيرا 
رف����ع قضية ضد ياس����مني 
شقيقة زينة ومجموعة ممن 
شهدوا بأنه مت الزواج، وقال 
إنهم شهدوا زورا ولم يحدث 

الزواج من األساس.

صفحتها على »انستغرام«، 
وهو ما أثار حالة من اجلدل 
مجددا، فالبعض علق بأنها 
تتذكر االرتباط بينهما، فيما 

الرغم م����ن مماطلة  على 
الفنان أحمد ع����ز في إجراء 
فحص ال� »دي إن ايه« طوال 
الفترة املاضية، وهو التحليل 
الذي من املفترض أن يثبت ما 
إذا كان زين الدين وعز الدين 
توأم الفنانة زينة جنليه أم ال، 
لتنتهي القضية املثيرة للجدل 
التي انطلقت مع بدايات عام 
2014، يب����دو أن احملكمة في 
مصر قررت إنهاء هذا اجلدل 
الواسع، حيث حددت مصلحة 
الطب الشرعي نهائيا تاريخ 16 
اجلاري إلجراء هذه التحاليل، 
على أن يجري الطفالن بعدها 
التحاليل نفس����ها للتأكد من 

صحة نسبهما إلى عز.
وكانت زينة منذ يومني قد 
نشرت مجموعة من الصور 
جتمعه����ا بأحم����د ع����ز على 

زينة أحمد عز

مشاركتها في مسلسل »سنعود 
بعد قليل«، بينما ظهر باسل 

خياط في »اإلخوة«.

»العهد« يجمع كندا علوش وباسل خياط
بعيدا عن الدراما السورية، 
جتتمع كندا علوش ومواطنها 
باس���ل خياط في مسلس���ل 
مص���ري بعن���وان »العهد« 
تأليف أمني راضي، وإخراج 
خالد مرعي، على أن ينطلق 
التصوير بعد عشرة أيام في 
القاهرة. وإضافة إلى الفنانني 
السوريني، يشارك في أداء دور 
البطولة كل من: غادة عادل، 
وآسر ياس���ني، وهنا شيحة، 
وأروى جودة، وصبري فواز، 
وس���لوى خطاب، وميس���اء 
مغربي، علما أن حلقات العمل 
الثالثني حتتوي على الكثير 
من اإلثارة والغموض. وغابت 
الدراما السورية  علوش عن 
باسل خياطالعام املاض���ي وحتديدا منذ  كندا علوش 

أعلنت مؤسسة الدوحة لألفالم عن مشاركة كل من 
املخرج عبدالرحمن سيساكو )مخرج فيلم متبكتو(، 
واملمثلة ليلى حامتي )من فيلم »انفصال« اإليراني( 

وكريستيان موجنيو )مخرج فيلم 4 أشهر و3 
أسابيع ويومان( ودانيس تانوفيك )مخرج فيلم بني 
احلدود( كخبراء في ورش العمل الرئيسية »قمرة« 
والتي ستنظمها املؤسسة في الدوحة في الفترة من 

6 إلى 11 مارس.
وتأتي الفعالية، والتي ستضم أبرز خبراء ومبدعي 
صناعة السينما الدوليني، في إطار سعي مؤسسة 
الدوحة لألفالم لتنمية مهارات املخرجني الواعدين 

في قطر وجميع أنحاء العالم، مع التركيز على 
املخرجني اجلدد الذين يستعدون إلخراج فيلمهم 

األول أو الثاني. 
ومن املقرر أن تتم دعوة مخرجي ومنتجي حوالي 

25 مشروعا سينمائيا في مرحلتي التطوير أو ما بعد 
اإلنتاج للمشاركة في الفعالية، مبن فيهم مجموعة 
من صناع األفالم اجلدد في دولة قطر، واملخرجني 
احلاصلني على متويل من مؤسسة الدوحة لألفالم، 

كما سيضم برنامج »قمرة« اجتماعات بني صناع 
السينما ملساعدة املشاريع السينمائية الواعدة على 

االنتقال للمراحل التطويرية التالية من خالل الورش 
السينمائية وعرض هذه األفالم في نسخها غير 

املكتملة وعقد جلسات لتعريف مخرجيها بصناع 
السينما الذين قد يدعمون مشاريعهم، باإلضافة إلى 

إقامة ورش عمل مع خبراء الصناعة لتتناسب مع 
احتياجات وتطلعات صناع هذه املشاريع السينمائية 

املتميزة لكي ترى النور على الشاشة الكبيرة، 
كما ستعقد مجموعة من العروض السينمائية 

للجمهور بجانب الورش واالجتماعات املخصصة 
لصناع السينما، على أن يساهم مقدمو الورش 

الرئيسية »قمرة« في اختيار األفالم التي سيشاهدها 
اجلمهور.

وستنقسم فعالية »قمرة« إلى 3 أقسام رئيسية 
وهي: ورش »قمرة« السينمائية وهي جلسات يومية 
يقدمها أحد مقدمي الورش الرئيسية وميكن لصناع 

األفالم املشاركني حضورها واالستفادة منها، كما 
ستفتح أبوابها لضيوف الفعالية من صناع السينما 
على أن تقتصر مشاركتهم على احلضور. والقسم 

الثاني هو اجتماعات »قمرة« والتي ستشمل سلسلة 
من االجتماعات والورش واجللسات التدريبية 

املنفردة بني خبراء صناعة السينما والقائمني على 
املشاريع السينمائية اخلمسة والعشرين والتي مت 

اختيارها للمشاركة في الفعالية.
ويأتي القسم الثالث وهو عروض »قمرة« السينمائية 

ليتيح للجمهور فرصة متميزة ملشاهدة املشاريع 
السينمائية املمولة من قبل مؤسسة الدوحة لألفالم 

من خالل برنامجي املنح والتمويل املشترك، 
باإلضافة إلى مجموعة من األفالم التي اختارها 

مقدمو الورش الرئيسية »قمرة« وستليها جلسات 
نقاشية حول مضمونها. 

وسيتولى فريق مؤسسة الدوحة لألفالم تنفيذ فعالية 
»قمرة«، بالتعاون مع مهرجان سراييڤو السينمائي 

في إطار شراكته املستمرة مع املؤسسة، وسيواصل 
املخرج الكبير إيليا سليمان دوره كمستشار فني 
لكل من مؤسسة الدوحة لألفالم وفعالية »قمرة«، 

كما سيشارك كل من باولو بيرتولني وفيوليتا بافا 
كمستشارين للبرمجة والصناعة.

»الدوحة لألفالم« تعلن تفاصيل الدورة األولى لـ»قمرة«
ينطلق من 6 إلى 11 مارس املقبل
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خالل سنة مالية واحدة 
هي 2014/2013 قدمت 
احلكومة ملجلس األمة 

خطتني للتنمية: األولى 
أقرت في أكتوبر 2013 
ولكن احلكومة أعلنت 
فشلها، بعد أن حتدت 

جميع معارضيها الذين 
أكدوا عدم واقعيتها 
وجدواها، وقدم بها 
أكثر من استجواب 

لرئيس الوزراء من قبل 
آخر نواب املعارضة 

في هذا املجلس وهما 
النائبان صفاء الهاشم 
ورياض العدساني ما 

أدى الستقالتهما ومعهما 
النواب علي الراشد 

والقويعان والكندري، 
فخال املجلس من 

املعارضة ولم يبق منها إال 
املعارضة الصورية التي 
تعارض بالكالم وتوافق 

على القرارات احلكومية، 
ورغم ما يثار من لغط 

حولها أقول: بالرغم من 
اعتراض املعارضة أصرت 

احلكومة على خطتها 
ودعمتها األغلبية الساحقة 

من النواب، ومع ذلك 
أعلنت احلكومة فشلها.. 

ومع ذلك ورغما عنه 
قدمت باألمس احلكومة 

الرشيدة خطة جديدة 
للمجلس عملت بها منذ 

شهور وصرفت من 
ملياراتها السبعة ملياري 

دينار، وبعد التشكيك 
في قدرة احلكومة على 

التنفيذ وخصوصا انه لم 
يتبق من السنة املالية إال 

ثالثة شهور وبعد التقريع 
الذي أوحى باستجواب 
احلكومة إال انه وخالل 
ساعتني تقريبا مت إقرار 
اخلطة اجلديدة، ومتت 

إحالتها للحكومة لتنفيذ 
اخلطة في الشهور الثالثة 

املتبقية من السنة املالية 
وبأغلبية ساحقة أي بأكثر 

من ثالثني صوتا.
بالرغم من أن احلكومة 

جتاوزت الدستور 
والقانون بإقرارها 

وتنفيذها خلطة لم يقرها 
املجلس، وصرفت عليها 

بخالف ما هو موجود في 
امليزانية العمومية لدولة 

دون وجود مخصص 
وكان لسان حالها باألمس 

يقول لنواب األمة 
ابصموا إلضفاء الشرعية 
الدستورية على جتاوزتي 

ومخالفاتي.. ولألسف 
الشديد بصم وباألغلبية 

املريحة وال حول وال قوة 
إال باهلل العلي العظيم. 

واحلقيقة لقد أثبتت 
احلكومة فشلها كثيرا 

ولكن أغلبية هذا املجلس 
أثبتوا باألمس أنهم أكثر 

فشال من احلكومة فكيف 
سيحققون إصالحا 

وهم يضفون الشرعية 
على أخطاء وجتاوزات 
وتعديات احلكومة على 
الدستور والقانون دون 
أدنى محاسبة أو عقاب؟ 

بل وال حتى عتاب أحبة.. 
وكل االنتقادات انصبت 
على عدم قدرة احلكومة 

على تنفيذ اخلطة 
اجلديدة التي أحتدى أن 
يكون قرأها أحد، كما أن 
احلكومة لم تقم بنشرها 

لتتخلص من النقد 
و»عوار الراس« أخذتها 
رأسا ملجلسها احلبيب 

الذي لم يقصر معها 
كالعادة، ولكنه بكل تأكيد 

قصر كل التقصير مع 
أهل الكويت ومستقبلهم.. 

فهل من مدكر؟

almutairiadel@hotmail.com 

E-mail: family_sciences@hotmail.com
Twitter: @family_sciences

رؤى كويتية

عادل عبداهلل المطيري

شيخة العصفور

كان اجلميع يراهن على متاسك 
املعارضة وتشتت خصومها لكثرة 

أقطابهم وتضارب مصاحلهم، ولكن 
تبني أن ما يحدث هو العكس متاما.
مع مرور أكثر من عامني على حل 

مجلس األغلبية 2012 حاولت املعارضة 
أن تبدو متماسكة ومتفقة على الهدف 
والوسيلة أو على األقل هذا ما حاولت 

إظهاره بالعلن، ولكن في اآلونة 
األخيرة اتضح أنها مفككة ومنقسمة 

على نفسها.
رمبا اختلف بعض السلفيني ومنذ 

البداية مع ائتالف املعارضة على 
أشياء معينة »كاألحزاب«، وكذلك فعل 

د.عبيد الوسمي عندما طرح فكرة 
احلوار داخل مكونات املجتمع ومن 

ثم مع السلطة.
ولكن كل هذه االختالفات لم تؤثر 

كثيرا على الوضع العام للمعارضة، 
حتى ظهرت بعض االنقسامات احلادة 

األخيرة للعلن، ومنها على سبيل 
املثال »تغريدات النائب السابق أحمد 
السعدون« وهو من زعماء املعارضة 
حول »املندسني وحماة سراق املال«، 

حيث فهمه الكثيرون على أنه تشكيك 
وتخوين لبعض مكونات املعارضة مما 
يؤدي حتما إلى إضعافها، وخصوصا 

أن السعدون لم يوضح من هم 
املقصودون بذلك وملاذا استحقوا هذا 

اللقب؟
ويتساءل الكثير ملاذا يصر السعدون 

على اتهامه؟ وملاذا ال يصرح 
بأسمائهم إذا كان يخشى على احلراك 

منهم؟
ويبرر البعض ذلك بأن السعدون 
يخشى على احلراك من االنقسام 

والتفكك ولذلك يحذر من املخربني وال 
يسميهم، فهو دائما ما يعارض ومن 
الداخل الكثير من سياسات االئتالف 

وبعض خطبهم ومسيراتهم، ولكنه 
يبقى األمر دائما داخل املجموعة 

حفاظا على وحدة املعارضة.
بات من املؤكد أن هناك تيارين 

سياسيني يسيطران على قوى ائتالف 
املعارضة وهما: تيار السعدون 

وتيار البراك، األول يتسم باملعارضة 
الكالسيكية الهادئة نسبيا وذات 

النفس الطويل، وهو بشكل عام تيار 
محافظ جدا وال يحاول اخلروج عن 

املألوف سياسيا واجتماعيا، وبطبيعة 
احلال دائما ما يحاول التوصل حللول 

وسطية.
أما تيار البراك فهو تيار سياسي 

راديكالي بكل ما حتمله الكلمة من 

معنى، ينتهج خطابا سياسيا عالي 
السقف وحاد اللغة، ويطرح من 

خالله أفكاره الطموحة بكل وضوح 
وشفافية وبلغة غالبا ما تكون قاسية. 

ما يجمع بني »مدرسة السعدون« 
و»مدرسة البراك« أهداف مشتركة 

كثيرة وكبيرة وكفاح مشترك 
طويل، ولكن ما بني الرجلني رجال 

كثر، يتنازعون األدوار الثانوية في 
املدرستني ويحاولون القفز على 

األحداث، وآخرهم »جبل وارة« ومقاله 
الذي كاد أن يدمر احلراك السياسي.
ختاما: التجمع املعارض الناجح هو 
الذي يستطيع أن يدمج بني النهج 
احملافظ والراديكالي معا، ليصنع 

سياسة ال تكون هادئة جدا فتقتل 
احلراك وال ثائرة جدا فتفسده.

في السابق جنح خصوم املعارضة 
في عزل بعض القوى السياسية 
طائفيا عن املعارضة بعد أحداث 

»التأبني«، وجنحوا كذلك في 
إبعاد الليبراليني عن احلراك الذي 
يزعمون أن اإلسالميني يقودونه، 

وأخشى أن يكون الهدف القادم هو 
تقسيم املعارضة بني فئتني »البدو« 

و»احلضر« أو املناطق الداخلية 
واخلارجية.

نعيش حياة يغشاها االنشغال، لتكاثر 
املسؤوليات واالحتياجات احلياتية، 

مما أثر بدوره على قلة الوازع الديني 
وانحدار الثقافة األسرية، التي تكفل 

الصحة النفسية لألسرة، وحينما 
أتطرق لدور األم في البيت، أجد 

أنها قد تخلت عن واجباتها بشكل 
كبير جتاه أبنائها، وذلك لوجوب 

وجود العمالة املنزلية واالتكالية التي 
أصبحت ترهق األسرة وتعرضها 

لالضطرابات والفوضوية النفسية 
التي انتشلتها من االستقرار واألمن 

النفسي الذي يعد حقا من حقوق 
الفرد من أسرته.

تلك كانت مقدمة للتطرق إلى جانب 
مهم من مسؤوليات األم أال وهو 

عالقة األم بابنتها، لرمبا يفتقر الكثير 
وليس الكل إلى عالقة الصداقة التي 

جتمع األم بابنتها، حماية وقوة تدفع 
الضرر النفسي والبيئي عن البنت، 

فالبنات من أجمل نعم اهلل علينا، 
فالذي لم يرزق ببنات قد حرم من 

روح متأل احلياة جماال وسعادة، 

بينما الكثير ال يكترث لتلك النعمة 
ويهمل احتواءها للمحافظة عليها من 
سموم الرياح سواء كان من جهة األم 

أو األب.
فأصبحت اليوم العالقة بني األم 

وابنتها تسير في حلقة مغلقة، تفتقر 
الى احليوية والثقافة واحلكمة، 

فاحتياج البنت لصداقة أمها 
كاحتياج السمكة للماء، خاصة في 
سن املراهقة، فهي حتتاج للعاطفة 

والنصح والتوجيه والثقة والبوح مبا 
يعتلي النفس من اضطرابات في تلك 

املرحلة.
ولألسف القضية التي باتت تشكل 

خطورة واقعة على اإلناث، أن 
الكثيرات من األمهات يربطن 

التواصل مع بناتهن باللغو والغيبة 
والنميمة دون ردع أو وعي البنت 
بالسلوك احملرم واملنبوذ، وعليه 
جتد البنات يتقربن من امهاتهن 

عن طريق اللغو والغيبة والنميمة، 
وإن أخذ احلديث شكال آخر جتد 
األم سرعان ما متل وتفتر وتنهي 

ذلك احلديث بسرعة، فتشعر البنت 
باإلحباط الشديد وتفتقر العاطفة 

والنصح والثقافة والفكر، فتصبح 
مهملة تعتريها االضطرابات النفسية 

والعصبية، والتهور واالندفاع الشديد 
وراء الصديقات بغض النظر عن 

أخالقيات تلك الصحبة.
فالبنت التي تتمتع بعالقة جيدة مع 

أمها تكون أكثر صحة نفسية واتزانا 
وأسرع نضجا باملقارنة مع تلك 

املهملة من والدتها. 
فاألنثى حتتاج من والدتها:

- العاطفة املتزنة
- احتواء مشاعرها
- احتواء مشاكلها 

- الصراحة املتبادلة
- الثقة

- النصح واإلرشاد والوعي
- نبذ اخلطأ وتشجيع الصح

- التشجيع املستمر
- الثناء واملدح والشكر
- تقوية الوازع الديني 

- تشجيع الطموح ودفعها لألمام.

احلراك بني 
السعدون 
والبراك

عالقة 
األم بابنتها

صدى األحداث

علوم أسرة

نظر السجني كاليد بيزلي إلى شاشة تلفزيون 
السجن التي كانت تعرض تصفيات مباراة غولف، 

والتي توقفت بسبب املطر املتساقط، وجال في 
خاطره تساؤل، كيف ميكن ملمارسي رياضة الغولف 

التمتع برياضتهم املفضلة رغم زخات املطر؟ تلك 
كانت حلظة ميالد وبداية اختراع لعبة غولف الطاولة، 

أو سمها تزاوج لعبة الغولف مع لعبة البلياردو، 
لعبة غولف الطاولة تعتمد على طاولة مماثلة لتلك 

التي متارس عليها لعبة البلياردو، تتراوح مقاساتها 
وتختلف أسعارها بداية من 150 دوالرا وحتى 700 

دوالر. كان عمر كاليد يناهز 35 عاما حينما خطرت 
له فكرته تلك.

عكف كاليد، بعد أن خطرت له فكرته، على وضع 
تصميماته وتخيالته للعبته اجلديدة على الورق، 
وعندما خرج من السجن بعدما أنهى عقوبته ملدة 

ثالث سنوات، اجته إلى محل لبيع األدوات واملعدات 
ليشتري ما يلزمه لتحقيق فكرته - وهو ما كلف 

قرابة 200 دوالر - ثم قضى ليلته عاكفا على صنع 
النموذج األولي بعدما دعا بعض أوالد احلي الذي 

يقطنه لتجربة اختراعه، وبعد رؤيته إلعجابهم 
باللعبة اجلديدة، انطلق كاليد إلى النوادي الرياضية 

ومحال الترفيه والتسلية عارضا على أصحابها 
فكرته اجلديدة، لكن األفكار اجلديدة حتتاج ملجهود 

كبير حتى يقبلها الناس، على أن كاليد لم ييأس، 
وذلك ما دعا صاحب محل رفض فكرته ألن يقترح 
على كاليد جتربة الذهاب إلى معرض لعبة البلياردو 
املوسمي األميركي في مدينة الس فيغاس، وهذا ما 

فعله كاليد في يوليو 2003، تبسم القدر لصاحبنا، إذ 
نالت فكرته إعجاب شركة تصنيع طاوالت البلياردو، 

والتي مازال كاليد يتعامل معها لليوم، وبدأ الناس 
يقبلون على لعبته بعدما أذاعت أكثر من محطة 

تلفزيونية تقارير عن اللعبة اجلديدة، وبدأت العجلة 
تدور وبدأ الطلب على اللعبة اجلديدة في التزايد، 
ويتوقع كاليد ان يحقق مبيعات تتجاوز 5 ماليني 
دوالر بناء على مبيعات عام 2005، خاصة بعدما 

أضاف الكثير من االختيارات املتنوعة والتي تسمح 
للجميع بتجربة اللعبة اجلديدة دون تكاليف كثيرة 

ليست هذه نهاية طموح كاليد، الذي يلقي حاليا 
محاضرات تشجيعية، يحكي فيها قصته، من انه 
شاب خالف القانون فنال عقابا مدته 11 سنة، لكنه 
لم ييأس وتعلم درسه وخرج ليصبح رجل أعمال 

ناجحا.

يزدحم شهر نوفمبر باملناسبات اإلنسانية، ومن 
هذه املناسبات يوم التسامح الدولي، حيث اعتمدت 

اجلمعية العامة في هيئة األمم املتحدة في عام 1996، 
يوم 16 نوفمبر من كل عام يوما دوليا للتسامح.

السيما أن التسامح قيمة إنسانية عظيمة خلدتها 
الشرائع السماوية والدساتير اإلنسانية وعلى رأسها 
الدين اإلسالمي، فقيمة التسامح هي الضمان الوحيد 

لبقاء اإلنسانية، خاصة في وسط هذا الزخم من 
االختالف والتنوع وهو أمر مالزم للوجود البشري 

وسنة كونية ال فكاك منها.
حيث ترى السيدة إيرينا بوكوفا املديرة العامة 

لليونسكو أن املفهوم الصحيح للتسامح هو »ان 
التسامح ال يعني الشعور بالالمباالة جتاه اآلخرين، 

وال يستبطن قبول كل املعتقدات وكل أمناط 
السلوك دون أي حتفظ، وهو ال يعني تدني التزام 
املرء مبعتقداته أو تهاون عزمه، والتسامح ال يعني 

االستعالء وال يحمل في طياته أي داللة على أن 
الشخص املتسامح أرفع مرتبة من أي شخص«. 

انتهى كالمها
وبهذا التعريف األممي للتسامح تتضح الرؤية 

وينتفي الفهم املغلوط عنه، لكن غربان الكراهية 
والتطرف أبت إال أن التسامح يغتصب واإلنسانية 

تسحق ويستمرء اإلنسان بظلم أخيه اإلنسان، 
والشواهد كثيرة على أرض الواقع ومنها معاناة 

الشعب الفلسطيني في فلسطني وكذلك كل أشكال 
التنكيل والتعذيب واإلقصاء الذي ميارس على 

الروهينجيني في بورما الذين كل جرميتهم أنهم 
مسلمون.

قيمة التسامح لم تعد مجرد احتفاالت ومجامالت 
وأمنيات نخدر بها شعوب العالم، فاألمر جتاوز كل 

ما سبق ذكره، والسكني وصل العظم خاصة أن العالم 
يزداد اتساعا وثراء وتنوعا إلى جانب أن الضغوط 

االقتصادية واملجتمعية تشكل حتديات كبيرة لهيمنة 
التسامح وتقليم أظافر الكراهية والتمييز.

يجمع الكثيرون على أننا في هذه الظروف الراهنة 
من التشرذم والعنصرية البد من وقفة جادة مع 
املتسلقني والدائرين في فلك الكراهية والطائفية، 
فالعالم مير بأوقات حرجة فرضها طموح الهيمنة 
والسيطرة لقادة الكراهية والتطرف، ما يستوجب 

التحرك السريع واجلاد من قبل اجلهات املعنية في 
العالم وذلك بتعزيز مطلب مهم في نفوس اجلميع 

بأن التسامح ضرورة لبقاء اإلنسانية وتطورها، وهذا 
يتطلب دورا رئيسيا للحكومات في تغيير بعض 

املناهج املدرسية التي تغرس في نفوس الناشئة روح 
التعصب والكراهية، البد من زيادة الوعي بني الناس 
ونشر مبدأ التعايش واحلوار واحترام الطرف اآلخر 

ونبذ االقصاء والدونية في التعامل مع اآلخرين.
ولضمان السالم واالستقرار في العالم البد من 

إفشاء العدل واملساواة بني الناس.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

Twitter:@ebtisam_aloun

عبدالمحسن محمد المشاري 

ابتسام محمد العون

دخل السجن 
وخرج رجل اعمال

التسامح يغتصب 
واإلنسانية..!

يا سادة يا كرام

نظرة ثاقبة

زبن حمد البذال
من الظواهر الغريبة التي نعاني منها 

في عاملنا العربي منذ زمن طويل 
والتي لم يطرأ عليها تغير إلى يومنا 

هذا هي عملية تكرمي األشخاص 
املبدعني واملتميزين كل منهم في 
مجاله الذي عرف به سواء كانوا 

مفكرين أو أدباء أو فنانني و غيرها 
من العلوم واالختراعات والتجارب 

األخرى، ولكن هذا التكرمي ليس 
له لون أو طعم أو رائحة ألنه يأتي 
متأخرا بعد فوات األوان وبعد أن 

يشبع هذا اإلنسان املكرم موتا 
وطبيعي أن هذه العادة امتدت إلى 

دول اخلليج التي اهتمت بالعلم 
واألدب منذ زمن وأجنبت الكثير 

من األدباء واملفكرين والشعراء 
وخاصة الكويت منذ بداية نشأتها 

وقبل ظهور النفط وهي تهتم بالعلم 
والعلماء، وأرسلت الحقا العديد 

من البعثات الدراسية عالوة على 
ما تتميز به من نشاط اجتماعي 
وفكري من خالل إقامة الندوات 

واملنتديات التي متتع بحرية الرأي 
لذلك من الطبيعي أن يكون هناك 

مؤسسون ومبدعون عملوا لسنوات 
ليشاهدوا ثمرة جهدهم على أرض 

الواقع من خالل تكرميهم وهم 
على قيد احلياة، ولكن لألسف لم 
يتم تكرميهم إال بعد وفاتهم وبعد 

أن يطلب ذووهم ومحبوهم من 

الدولة تكرميهم، إلى هذه الدرجة 
وصل بنا احلال ميوت املبدع 

بحسرته وهو يرى الدولة تتنكر 
له وبدال من التكرمي يرى اجلحود 
والنكران، هذه األمور ال حتدث اال 
في دولنا العربية، ومن املستحيل 

أن جتد هذا األسلوب في الدول 
األجنبية املتقدمة فاملبدع واملخترع 

عندهم يكرم فورا حتى لو كان 
طفال أو شابا صغيرا، ما نتمناه هو 

تكرمي املخلصني واملجتهدين من 
أبناء الكويت الذين أثروا الساحة 

بأعمالهم وهم أحياء ليشعروا بقيمة 
ما قدموه وينتقلوا الى خالقهم وهم 

مرتاحو البال.

التكرمي 
بعد الوفاة
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Reuters -- Electric eels, 
those perilous predators 
of South America, can un-
leash a potent electrical 
jolt to wallop their hap-
less prey. But this zap is 
not used merely to stun 
other fish.

A new study shows that 
the eels use it to exert a 
form of remote control 
over their victims, causing 
fish that may be hiding 
to twitch, thus exposing 
their location, or induc-
ing involuntary muscle 
contraction to incapac-
itate their prey.

“Apparently, eels in-
vented the Taser long be-
fore humans,” said biolo-
gist Kenneth Catania of 
Vanderbilt University in 
Nashville, Tennessee, who 
conducted the research 
published on Thursday in 
the journal Science.

The study reveals pre-
cisely what an eel’s zap 
does to its victim. In labo-

AFP -- There was the 
psychotic HAL 9000 in 
“2001: A Space Odyssey,” 
the humanoids which 
attacked their human 
masters in “I, Robot” and, 
of course, “The Termi-
nator”, where a robot 
is sent into the past to 
kill a woman whose son 
will end the tyranny of 
the machines.

Never far from the sur-
face, a dark, dystopian 
view of artificial intelli-
gence (AI) has returned 
to the headlines, thanks 
to British physicist Ste-
phen Hawking.

“The primitive forms 
of artificial intelligence 
we already have, have 
proved very useful. But I 

ratory experiments, Cata-
nia showed how the elec-
trical discharges remotely 
activate the prey’s neu-
rons, or nerve cells, that 
control the muscles.

While hunting, the eels 
periodically give off two 
high-voltage pulses sep-
arated by a 2 millisecond 
pause, causing a mas-
sive involuntary twitch 
in nearby hidden prey, 
the study found. The eels, 
highly sensitive to water 

ences’ has spoken out. 
I’ve been saying the 
same thing for years,” 
said Daniela Cerqui, an 
anthropologist at Swit-
zerland’s Lausanne Uni-
versity. Gains in AI are 
creating machines that 
outstrip human perfor-
mance, Cerqui argued. 
The trend eventually will 
delegate responsibility 
for human life to the ma-
chine, she predicted.

“It may seem like 
science fiction, but it’s 
only a matter of de-
grees when you see 
what is happening right 
now,” said Cerqui. “We 
are heading down the 
road he talked about, 
one step at a time.”

think the development of 
full artificial intelligence 
could spell the end of 
the human race,” Hawk-
ing told the BBC.

“Once humans devel-
op artificial intelligence 
it would take off on its 
own, and re-design it-
self at an ever increas-
ing rate,” he said.

But experts inter-
viewed by AFP were 
divided.

Some agreed with 
Hawking, saying that 
the threat, even if it 
were distant, should be 
taken seriously. Others 
said his warning seemed 
overblown.

“I’m pleased that a sci-
entist from the ‘hard sci-

movements, can detect 
motion caused by the 
twitch, learning the oth-
er fish’s location.

The eel then deliv-
ers a full blast of a lon-
ger, high-voltage shock 
to immobilize the prey 
through involuntary mus-
cle contraction - much 
like a Taser - enabling 
easy capture.

“I have spent much 
of my career examining 
extreme animal adapta-
tions and abilities. I have 
seen a lot of interesting 
stuff, but the eel’s abilities 
are astounding, perhaps 
the most amazing thing 
I have ever observed,” 
Catania said. “After all, 
they can generate hun-
dreds of volts - that by 
itself is incredible. But to 
use that ability to essen-
tially reach into another 
animal’s nervous system 
and activate their mus-
cles is a pretty good trick,” 

Nick Bostrom, director 
of a programme on the 
impacts of future tech-
nology at the Univer-
sity of Oxford, said the 
threat of AI superiority 
was not immediate.

Bostrom pointed to cur-
rent and near-future ap-
plications of AI that were 
still clearly in human hands 
-- things such as military 
drones, driverless cars, ro-
bot factory workers and 
automated surveillance 
of the Internet.

But, he said, “I think 
machine intelligence will 
eventually surpass bi-
ological intelligence -- 
and, yes, there will be 
significant existential 
risks associated with 

Catania added.
Electric eels, with ser-

pentine bodies and flat-
tened heads, can reach 
lengths of 1.8 to 2.5 me-
ters),  prowling the Ama-
zon and Orinoco river ba-
sins. They possess electric 
organs with specialized 
cells called electrocytes 
that serve as biological 
batteries and can gener-
ate an electric discharge 
of up to 600 volts to sub-
due prey or defend against 
predators. “Although they 
are not known to kill peo-
ple, they are capable of 
incapacitating humans, 
horses and obviously fish 
during their electric dis-
charge,” Catania said.

Catania said the eels 
also use electricity in a 
third way, periodically 
giving off a low-voltage 
pulse that seems to work 
as sort of a radar system 
for navigating dark and 
murky water.

that transition.”
Other experts said 

“true” AI -- loosely de-
fined as a machine 
that can pass itself off 
as a human being or 
think creatively -- was 
at best decades away, 
and cautioned against 
alarmism.

“It’s a little apocalyp-
tic,” said Mathieu Lafour-
cade, an AI language spe-
cialist at the University 
of Montpellier, south-
ern France.

“Machines already do 
things better than us,” he 
said, pointing to chess-
playing software. “That 
doesn’t mean they are 
more intelligent than 
us.”

Electric eels exert remote 
control over prey

Artificial intelligence: 
Hawking’s fears stir debate
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Smelling sweet: the Bulgarian 
deodorant that you eat

Belgium seeks to have potato 
fries declared cultural heritage

AFP -- There are sprays, roll-ons 
and sticks. Now one Bulgarian can-
dy-maker is offering a new kind 
of deodorant: in the form of de-
licious sweets.

“It’s an old saying that true beau-
ty comes from inside.... Why not 
from a candy?” Ventsislav Peychev, 
owner of Bulgaria’s small Alpi can-
dy factory owner, told AFP.

He claims his Deo Perfume Can-
dy can neutralise body odour and 
replace it with a lingering sweet 
scent for up to six hours, depending 
on a person’s size and how many 
sweets they have gobbled up.

The sweets -- which look like 
typical bonbons and are available 
in hard, chewy and even sugar-
free versions -- are based on re-
search by Japanese scientists who 
found that a major component of 
rose oil, geraniol, was not broken 
down by the body but excreted 
through the skin.

Bulgaria, the European Union’s 
poorest country, is a major pro-
ducer of rose oil.

“Geraniol is an antipode of gar-
lic.... It also comes out through 
the pores but instead of leaving a 
bad smell, it perfumes the body,” 
said Peychev.

Although the concept is not new, 
Peychev’s product is the only one 
on the market now after a Japa-
nese manufacturer stopped mak-
ing its Otoko Kaoru chewing gum 
based on the same idea.

Each piece of Peychev’s candy 
contains three milligrammes of 
geraniol-rich rose or lavender es-
sential oil, which apparently men 
prefer.

“This quantity is enough for 
the smell to last for six hours de-
pending on the body mass of the 
consumer, an average of 65 kilos. 
Heavier people should eat more 
candies -- two, three, four,” said 
Dimitar Hadzhikinov, a professor 
at the Plovdiv University of Food 
Technology who helped Alpi de-
velop the candy.

An AFP correspondent who 
stuffed herself with the bonbons 
said she did smell even more sweet-
ly than usual afterwards, although 
not one exactly of roses. A whiff 
also remained long after the taste 
of the candies had gone.

Whether the candy -- priced at 
about two leva (one euro, $1.30) 
for a packet of 20 on the Bulgar-
ian market -- will find a large au-
dience remains to be seen.

Reuters -- There are few things 
people agree on in linguistical-
ly divided Belgium, but an effort 
to get Belgian potato fries rec-
ognized as global cultural her-
itage and put it on a par with 
Peking opera and the Argentin-
ian tango may get unequivocal 
support.

Belgian fries are traditionally 
sold, in a paper cone, in a “fritkot”, 
generally a shack or trailer.

There are some 5,000 of these 
in Belgium, making them 10 times 
more common, per capita, than 
McDonald’s restaurants in the 
United States.

To become recognized by the 
United Nations’ cultural arm UNES-
CO, they need to be endorsed 
by a minister of culture, and Bel-
gium has three of them.

The government of the Dutch 
speaking region of Flanders rec-
ognized Belgian fries as an integral 
part of national culture this year, and 
the French- and German-speaking 
communities are expected to de-
bate the issue next year.

UNAFRI, the national associa-
tion of fritkot owners, which start-
ed the drive, says the unpolished 
establishments are uniquely Bel-

gian, combining the country’s 
embrace of chaos with a dislike 
of corporate uniformity.

“A cone of potato chips is Bel-
gium in miniature. What’s astound-
ing is that this way of thinking is the 
same, notwithstanding the differ-
ent communities and regions,” said 
spokesman Bernard Lefevre.

Many tourists join the locals in 
the long queues at popular Brus-
sels fritkots such as Frit Flagey and 
Maison Antoine.

“Before I came here, one of the 
only things I knew about Belgium 
was that they liked their fries, so I 
think they are pretty much there 
already,” said Rachael Webb, a vis-
itor from Ottawa, Canada, hold-
ing a cone of fries.

UNESCO has a list of 314 items 
of intangible cultural heritage wor-
thy of preservation, ranging from 
Turkish coffee to the polyphonic 
singing of the Aka pygmies of the 
Central African Republic.

Potatoes reached Belgium in the 
16th century, but it was not until 
the 19th century that they were 
widely sold chipped and fried as a 
meal in themselves. UNAFRI says 95 
percent of Belgians visit a fritkot at 
least once a year.

Reuters --The 40 per-
cent plunge in oil prices 
since July, when Brent 
crude peaked at $115 
a barrel, is almost cer-
tainly good news for 
the world economy; 
but it is surely a crip-
pling blow for oil pro-
ducers. Oil prices below 
$70 certainly spell trou-
ble for U.S. and Canadi-
an shale and tar-sand 
producers and also for 
oil-exporting countries 
such as Venezuela, Ni-
geria, Mexico and Rus-
sia that depend on in-
flated oil revenues to 
finance government 
spending or pay for-
eign debts. On the other 
hand, the implications 
of lower oil prices for 
the biggest U.S. and 
European oil compa-
nies are more ambig-
uous and could even 
be positive.

In a competitive mar-
ket the rational strategy 
for Western oil compa-
nies would be stop all 
exploration, while con-
tinuing to provide tech-
nology, geology and 
other profitable oilfield 
services to the national-
ized owners of readily-
accessible reserves. The 

vast amounts of cash 
generated by selling 
oil from existing low-
cost reserves already 
developed could then 
be distributed to share-
holders until these low-
cost oilfields ran dry. 
This strategy of self-
liquidation could be 
described euphemis-
tically as “running the 
business for cash” in the 
same way as tobacco 
companies or closed 
insurance funds.

There are two reasons 
why this hasn’t happened 
thus far. Firstly, OPEC 
has sheltered Western 
oil companies from di-
minishing returns and 
marginal-cost pricing by 
keeping prices artificial-
ly high through output 

restraint and limited ex-
pansion of cheap Middle 
Eastern oilfields (stric-
tures reinforced by wars 
and sanctions in Iraq and 
Iran). Secondly, oil com-
pany managements have 
believed with quasi-reli-
gious fervour in perpet-
ually rising oil demand. 
Therefore finding new 
reserves seemed more 
important than maximis-
ing cash distributions to 
shareholders.

The second assump-
tion could soon be over-
turned, as suggested 
by rumours of a take-
over bid for BP. If pri-
vate equity investors 
could raise the $160 
billion needed to buy 
BP, they could liqui-
date for cash a com-
pany whose proven re-
serves of 10.05 billion 
barrels would be worth 
$350 billion even af-
ter another 50 percent 
price decline.

But what of the first 
condition? The Saudis 
would surely want to 
stabilize prices at some 
point by limiting pro-
duction, but the target 
prices may now be con-
siderably lower than pre-
viously assumed. The Sau-

dis seem to have realized 
that by ceding market 
share to other producers 
they risk allowing much 
of their oil to become a 
worthless “stranded as-
set” that can never be sold 
or burnt. With the global 
atmosphere approach-
ing its carbon limits and 
technological progress 
gradually reducing the 
price of non-fossil fu-
els, the Bank of England 
warned this week that 
some of the world’s oil 
reserves could become 
“stranded assets,” with 
no market value despite 
the huge sums sunk into 
the ground by oil com-
panies, their sharehold-
ers and banks.

The Saudis are well 
aware of this risk. Back 
in the 1970s, Sheikh Zaki 
Yamani, the wily Saudi 
oil minister used to warn 
his compatriots not to 
rely forever on selling oil: 
“The stone age didn’t end 
because the cave-men 
ran out of stones.” Maybe 
the end of the “oil age” is 
now approaching, and the 
Saudis have understood 
this better than Western 
oil-men.

By Anatole Kaletsky

Oil price slump shows it’s 
time to stop exploring

Energy



رئيس البرملان الصومالي: النواب صوّتوا لصالح عزل رئيس الوزراء
رويترز: صّوت أعضاء البرملان الصومالي لصالح عزل رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد من 
منصبه امس في خطوة هي الثانية من نوعها هذا العام. ودخل رئيس الوزراء في خالف مع الرئيس 
حسن شيخ محمود بشأن تعديل حكومي ألغاه الرئيس. وتولى أحمد رئاسة الوزراء ألقل من عام 
بعدما جرى التصويت لصالح عزل رئيس الوزراء السابق. وقال رئيس البرملان محمد شيخ عثمان 
جواري: إن رئيس الوزراء وحكومته عزال بعد أن صّوت 153 نائبا ضد أحمد بينما أيده 80 نائبا.
وأضاف أن النواب طلبوا من الرئيس تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
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آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
وزير الدولة للشؤون اخلارجية في السعودية دعا إيران خالل »منتدى حوار املنامة« إلى النأي بنفسها عن التدخل في شؤون جاراتها الداخلية

ولي العهد البحريني: يجب التصدي لإلرهاب وجميع أشكال استغالله لألديان واملعتقدات
املس����تقبلي ألم����ن اخلليج 
يستند الى بس����اطة الرؤية 
الكالس����يكية وال حاجة إلى 
اختراع العجلة من جديد، بل 
استمرار البناء على اخلبرات 
التراكمي����ة والثبات على ما 
ترسخ والتكيف مع التغيرات، 
واالرتكاز على 3 أبعاد محلية 

وإقليمية وعاملية«.
وأكد مدني أن »سجل دول 
اخلليج حافل مببادئ اإلخوة 
اإلس����المية وحسن اجلوار، 
ولم تقم قط بأي عدوان حلل 
النزاعات، وامتنعت عن التدخل 

بالشؤون الداخلية«.
من جانبه، قال رئيس جهاز 
األمن القومي في اليمن اللواء 
عل����ي األحمدي، أن احلكومة 
اليمنية »ال تزال تتخذ العديد 
من اإلج����راءات ضد اإلرهاب 
بتنفي����ذ ضرب����ات موجعة 
للقاعدة، وتعزيز التنس����يق 
في تبادل املعلومات وتنفيذ 
عمليات مش����تركة وترحيل 
عرب وأجانب ذوي العالقات 

املتطرفة«.
إلى أن  ولفت األحم����دي 
»التوسع الظاهر الذي تقوم 
به العناصر االرهابية أصبح 
أمرا يستوجب الوقوف أمامه 

بجدية حملاربة االرهاب«.
واعتبر أن تنظيم »داعش« 
درس بالغ للجميع، فلم يكن 
أحد ليتوقع توس����عه بهذه 
الصورة، ويج����ب أن تكون 

التقديرات اكثر دقة.
وجدد االحمدي الدعوة إلى 
توسيع رقعة تبادل املعلومات 
ب����ن دول املنطقة، وتوحيد 
جه����ود مكافح����ة اإلرهاب، 
وجتفيف منابع متويله، واحلد 

من أي تبعات مستقبلية.

املرحبن بهذا الدور اإليراني 
في س���بيل رخائها ومنائها، 
ونرحب بأن تكون ش���ريكا 
كامال يضطلع مبسؤولياته 

جتاه امن اخلليج«.
وأضاف مستدركا: »لكن 
لتؤتي ثمارها يجب أن تتطابق 
األقوال م���ع األفعال، والبناء 
إقامة عالق���ات جوار  عل���ى 
سليمة ومستدامة قائمة على 
أساس عدم التدخل بالشؤون 
الداخلية، من خالل حسن النية 

واملصداقية والشفافية«.
واعتبر مدني أن »اإلرهاب 
ال يفرق بن دولة وأخرى، مما 
يستدعي جهودا مشتركة من 
جميع ال���دول للتصدي له«، 
مؤكدا: »وجود حاجة دائمة 
للتع���اون الدولي على ضوء 
أن اخلليج يحظ���ى بأهمية 
اس���تراتيجية فائقة ويتعذر 
أم���ن اخللي���ج عن  فص���ل 

العالم«.
العالقات  عل����ى صعي����د 
اخلليجي����ة � اخلليجية، أكد 
الس����عودي أن دول  الوزير 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
أثبتت أنها »أصلب من أي وقت 
مضى بفضل وضوح الرؤية 
حتى في أحلك األوقات«، مشددا 
على أن »األمن واالس����تقرار 
والوحدة الوطنية كانت وال 
تزال وستبقى أولى األولويات 
التي ال ميك����ن التفريط بها، 
أو  ازدهار  وال ميكن حتقيق 
تنمية إال بها«، وفق الوكالة 

البحرينية.
ووص����ف تصمي����م دول 
التع����اون مبنزلة  مجل����س 
»الصخ����رة الت����ي تتحط����م 
أمامها أطماع الطامعن وآمال 
احلاقدين«، الفتا إلى أن »اإلطار 

البحرينية الرسمية.
إن���ه »على  وق���ال مدني 
النأي بنفس���ها  دول اجلوار 
عن التدخل بشؤون جاراتها 
الداخلي���ة وعليها االنضمام 
إلى دول اخلليج في محاربة 
التطرف والطائفية والتصدي 
للسياسات اإلقصائية الفئوية 
الت���ي ينجم عنه���ا اخلراب 

والدمار«.
ووصف إيران بأنها »دولة 
مهمة وعريقة«، معتبرا أن عليها 
»لعب دور محوري«، وقال في 
هذا الصدد: »سنكون في مقدمة 

والصراحة التي تالمس بشكل 
مباشر تنامي دقة األوضاع في 

املنطقة وحساسيتها.
م���ن جانب���ه، دع���ا نزار 
مدني، وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية في السعودية، إيران 
إلى »النأي بنفسها عن التدخل 

بشؤون جاراتها الداخلية«.
جاء هذا في كلمة له، امس 
خالل إحدى جلسات منتدى 
»ح���وار املنام���ة«، الذي بدأ 
فعالياته بالعاصمة البحرينية 
املنامة، أمس االول ويستمر 
3 أيام، حس���ب وكالة األنباء 

عشر. ورحب بانعقاد منتدى 
حوار املنامة للسنة العاشرة 
البحرين بتنظيم  في مملكة 
الدولي للدراسات  من املعهد 
االستراتيجية والذي أضحى 
أحد أهم املؤمت���رات العاملية 
واستمر في استضافة جمع 
مميز م���ن كبار املس���ؤولن 
املعنين باملواضيع احليوية 
التي توالى طرحها في مختلف 
جلسات واجتماعات املنتدى 
وما تتسم به من تالقي الرؤى 
الديبلوماس���ية والدفاعي���ة 
واألمنية في أجواء من الشفافية 

س���يحكم عل���ى التماثل بن 
هذه املرحلة وبعض النماذج 
السابقة خالل القرن املاضي.

وش���دد عل���ى ض���رورة 
املواجهة الصريحة وتسخير 
املوارد واعتماد وقفة  جميع 
صارمة للتصدي وحملاسبة كل 
من مينحون أنفسهم احلق في 
أن يكونوا فوق اجلميع وادعاء 
التكليف اإللهي للس���عي إلى 
التحكم مبصائر من حولهم 
ففي القرن ال� 21 ال مكان إطالقا 
لفكر ثيوقراطي يش���به ذلك 
الذي س���اد في القرن السابع 

املنامة � وكاالت: اعتبر ولي 
العهد البحريني األمير سلمان 
بن حم���د آل خليفة امس انه 
من الواجب التصدي بشجاعة 
ونزاهة فكرية لالرهاب وكل 
أش���كال اس���تغالله لألديان 

واملعتقدات.
وقال الش���يخ سلمان بن 
حمد في كلمته خالل افتتاح 
منتدى حوار املنامة إن جهود 
محاربة اإلرهاب استمرت منذ 
م���ا يزيد عل���ى العقد وحان 
الوقت للمراجعة الصريحة 
وإلعادة النظر في ماهية هذه 
املفردة وإدراك من يقف خلف 
الذين  هذه اجلماع���ات ومن 
يجب أن نحاربهم من أصحاب 
أيديولوجيات يعزلون أنفسهم 
عن العالم وال يؤمنون بالنظم 

والعقود االجتماعية.
وأضاف أن استخدام مفردة 
الثيوقراط كبديل شيء مهم 
وأكثر دق���ة »فاإلرهاب بحد 
ذاته ليس ه���و اجلبهة التي 
نحارب فيها وحسب بل هو 
مجرد أداة وليس من املمكن 
أن تك���ون ه���ذه احلرب ضد 
اإلسالم أو أي ديانات أخرى 
وه���ذا ليس م���ن اإلنصاف 
بالنسبة ملن يتمسكون بالقيم 
الصحيحة لالسالم واألديان 
األخرى فالدين دائما يسمو 
فوق السياسة وأي اعتبارات 

دنيوية أخرى«.
وأشار الى ان األحداث التي 
مر بها العالم العربي ال ميكن 
تسميتها بالربيع ملا تسببت 
فيه من إخالل بصيغة الدولة 
العربية  البل���دان  في بعض 
من خلق فراغ استغلته مثل 
هذه اجلماعات املتطرفة وفق 
أجندتها، الفتا الى أن التاريخ 

ولي العهد البحريني األمير سلمان بن حمد آل خليفة يلقي كلمته خالل افتتاح منتدى حوار املنامة أمس           )أ.ف.پ(

العلي يؤكد أهمية املؤمتر 
في تناول امللفات األمنية

املنامة ـ كونا: أكد رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي أمس أهمية مؤمتر حوار املنامة في تناول امللفات 
األمنية التي تخص املنطقة وعلى رأسها ملف االرهاب 

الذي اصبح ميثل قضية أساسية لدول املنطقة ودول العالم 
ككل. وقال الشيخ ثامر العلي على هامش جلسات مؤمتر 

حوار املنامة الذي افتتح الليلة قبل املاضية وبدأت جلساته 
امس ان امللف األمني واملتعلق باإلرهاب في املنطقة بشكل 

خاص واملجتمع الدولي بشكل عام اصبح يشغل اجلميع 
مما يتطلب مثل هذه اللقاءات املهمة. وأضاف انه التقى 
على هامش جلسات املؤمتر العديد من رؤساء الوفود 
املشاركة لتبادل وجهات النظر حول الوضع االقليمي 
والدولي اخلاص بالتعامل مع امللفات االمنية التي تهم 

منطقة دول مجلس التعاون والدول العربية كذلك. وأشار 
من جانب آخر الى دور البحرين املميز في تنظيم املؤمتر 

للمرة العاشرة على التوالي، مؤكدا ان اململكة دائما ما تقوم 
بتنظيم املؤمترات التي تتناول امللفات األمنية اخلاصة 

باملنطقة واألولويات االستراتيجية واألوضاع االقليمية 
فيها. ويترأس الشيخ ثامر العلي وفد الكويت للمشاركة في 
مؤمتر حوار املنامة يرافقه نائب رئيس األركان الفريق ركن 

الشيخ عبداهلل النواف.

أوباما يدين »القتل الهمجي« ويشكر احلكومة اليمنية

 »القاعدة« يقتل الرهينة األميركي خالل محاولة حتريره في اليمن
وفي وقت سابق امس، قال 
مصدر أمني ميني رفيع، طالبا 
عدم ذكر اسمه في تصريح 
مقتضب، إن الصحافي »لوك 
س���ومر« قتل خالل عملية 
عسكرية لتحريره في مديرية 
نصاب مبحافظة شبوة، دون 

ذكر تفاصيل إضافية.
ونقلت وكالة »أسوشيتد 
برس« األميركية عن لوسي 
سومر أخت الصحافي قولها: 
إنها علمت من محققي مكتب 
التحقيقات الفيدرالية »إف بي 
آي« مبقتل أخيها البالغ من 
العمر 33 عاما خالل محاولة 

فاشلة إلنقاذه.
فيما نقل املوقع اإللكتروني 
لوزارة الدفاع على اإلنترنت 
عن مصدر عسكري قوله: إنه 
»مت حترير الرهينة األميركي 
احملتجز لدى القاعدة منذ أكثر 
من عام في عملية عسكرية 
نوعية ناجحة بوادي عبدان 
في مديرية نصاب مبحافظة 

شبوة«.
أن  املص���در  وأض���اف 
»العملية أسفرت أيضا عن 
مقتل 10 من أعضاء اجلماعة 
الت���ي يتزعمها  املس���لحة 
االرهاب���ي مبارك احلرد مع 

جرح مسلح آخر«.
من جانبه، أدان الرئيس 

األميركي باراك أوباما »القتل 
لل���وك على يد  الهمج���ي« 

»القاعدة«.
وق���ال أوباما ف���ي بيان 
»نيابة عن الشعب األميركي 
أتقدم بأحر التعازي لعائلة 

لوك وأحبائه«.
وتابع »كم���ا يظهر من 
خالل عملي���ات االنقاذ هذه 
وعمليات سابقة فان الواليات 
املتح���دة لن تدخ���ر جهدا 
ف���ي اس���تخدام كل قدراتها 
العسكرية واالستخباراتية 
والديبلوماس���ية إلع���ادة 
إل���ى موطنهم  األميركي���ة 
ساملن أينما كانوا وسيشعر 
الذين يسعون  اإلرهابيون 
إلي���ذاء مواطنين���ا بالذراع 
الطويلة للعدالة األميركية«، 
اليمنية  كما شكر احلكومة 
على دعمها. وقال »كان لوك 
مصورا صحافيا سعى من 
خالل ص���وره إلظهار حياة 
اليمنين للعالم اخلارجي«.

واضاف ان »عدم االكتراث 
الش���كل  ل���وك بهذا  بحياة 
القاسي هو دليل آخر على 
القاعدة في  فس���اد تنظيم 
العرب وسبب آخر  جزيرة 
كي ال يتوقف العالم أبدا عن 
محاولة هزمية أيديولوجيته 

الشريرة«.

رسالة شكر لكل من »الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي، 
اليمنية، وقوات  واحلكومة 
األم���ن اليمنية ملس���اعدها 
وتعاونه���ا«، موضح���ا أن 
»محاولة اإلنقاذ التي جرت 
أمس االول في وسط اليمن، 
جرت مبش���اركة احلكومة 

اليمنية«.
البيان  وخت���م هاغ���ل 
بقول���ه: إن »املهم���ة تذكرة 
اللتزام أميركا الشديد بأمن 
مواطنيها، أينما كانوا حول 

العالم«.

عواص���م � وكاالت: قال 
وزير الدفاع األميركي تشاك 
هاغل: إن تنظيم القاعدة قتل 
الصحافي األميركي احملتجز 
لديها، ورهينة أخرى، خالل 
عملية حترير قامت بها قوات 
العمليات اخلاصة األميركية، 
لتحرير رهائن في محافظة 

شبوة جنوبي اليمن.
وف���ي بي���ان للوزي���ر 
املستقيل على موقع وزارة 
الدفاع األميركية امس، أضاف 
هاغل أن »تنظيم القاعدة قتل 
كال من الصحافي لوك سومر، 
ورهينة ثانية غير أميركية 
خالل عملية إنقاذ قامت بها 
العملي���ات اخلاصة  قوات 

األميركية«.
املس���ؤول  وأوض���ح 
األميركي أن »عملية حترير 
الرهائن جاءت تنفيذا ألمر 
من الرئيس األميركي باراك 
أوبام���ا، لتحري���ر مواطن 
أميركي، وهو لوك سومر، 
وأي من اجلنسيات األخرى 
الذي اتخذت كرهائن معه، 
من جانب تنظي���م القاعدة 
اإلرهابي«، وأضاف هاغل أنه 
»كانت هناك أسباب كافية 
لالعتقاد بأن حياة سومر في 

خطر وشيك«. 
ووجه املسؤول األميركي 

)أ.ف.پ( لوك سومر في صورة ارشيفية  

جورج بوش: هيالري مبنزلة زوجة شقيقي 
تأكيد حكم اإلعدام على حبارة و6 آخرينولكن أخي جب  قادر على هزميتها

إلدانتهم في »مذبحة رفح الثانية« مبصر

القنصلية املصرية في الكويت
تنشئ حساباً على الـ»فيسبوك«

»اإلدارية« التونسية حتسم استئناف املرزوقي اليوم 
ونتائج اجلولة األولى النهائية تعلن غداً

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

قال الرئي���س االميركي 
الس���ابق جورج بوش في 
مقابلة تلفزيونية اجريت 
معه انه يشعر بأن الرئيس 
االس���بق بيل كلينتون هو 
»شقيقه من ام اخرى«، وردا 
على سؤال حول ما ميكن ان 
يجعل ذلك هيالري كلينتون 
بالنسبة لبوش، قال الرئيس 
االس���بق ضاحكا: »زوجة 

اخي«.
ووصف الرئيس السابق 
هي���الري بأنها مرش���حة 
صعبة املراس في انتخابات 
الرئاسة املقبلة وأن خوض 

ش���قيقه )احلقيق���ي( جب 
بوش لالنتخابات سيجعل 
املعركة ساخنة للغاية بيد 
انه اضاف »اال ان جب قادر 
على هزميتها. دون شك هو 

قادر على هزميتها«.
وكان���ت هي���الري ق���د 
تس���ببت ف���ي موج���ة من 
االنتقادات حن قالت خالل 
كلمة القتها في بوسطن انه 
يتعن على الواليات املتحدة 
ان تعم���ل بإخالص مع كل 
احللف���اء وان تفتح ابوابها 
للحلفاء احملتملن وان تظهر 
االحترام للخصوم وان تتفهم 
دوافعهم وتسعى الى رؤية 
القضايا  وجهة نظرهم في 

املختلفة م���ن الزوايا التي 
ينظرون بها مبوضوعية. 
وقال املستش���ار االس���بق 
للرئيس رونالد ريغان اوليفر 
نورث تعقيبا على تصريح 
كلينتون »كيف ميكن لنا ان 
نتعاط���ف او نتفهم مع من 
يطلقون النار علينا ويريدون 
قتلنا؟. لقد شطبت هيالري 
بهذا التصريح نفس���ها من 
قائمة من يحتمل ان يفوزوا 
الرئاس���ية  في االنتخابات 

املقبلة«.
وقال���ت هي���الري ف���ي 
كثيري���ن  ان  بوس���طن 
يس���تهينون بالضغ���وط 
التي يتعرض لها اي رئيس 

للواليات املتحدة. وأضافت 
»انها وظيفة مرهقة للغاية 
وهي تعني اجهادا متواصال 
طوال فترة الرئاسة. يتعن 
على الرئيس ان يتخذ قرارات 
فورية فيما يكون الصحيح 
ه���و ان ينتظر قليال. اال ان 
الظروف عادة ال متنح رفاهية 

االنتظار«.
وتابع���ت: »ه���ذا هو ما 
يقلقني ف���ي هذه الوظيفة. 
انه االجه���اد املتواصل. ان 
اي شخص في موقع قيادة 
يتعرض ملثل هذا االجهاد. اال 
انه في حالة الرئيس يصبح 
مضاعفا عشرات املرات. ان 
التي تأتي وتتطلب  االمور 

قرارا سريعا ال تتوقف عن 
املجيء«.

واعترفت كلينتون بأنها 
تفك���ر كثيرا ف���ي امكانية 
خوض االنتخابات الرئاسية 
املقبلة بيد انها اضافت »لم 
اقرر بعد. رمبا يتعن على ان 
افكر اكثر. انه عمل ال يرحم. 
التكنولوجيا جعلت العالم 
متص���ل ببعض���ه البعض 
التي حتتاج  وتدفق االمور 
الى قرار فوري او رأي عاجل 
ال يتوقف. املرء في هذا املوقع 
يحتاج الى اصدقاء يحيطون 
به ويعاملونه كإنسان ورمبا 
يس���خرون منه ويتندرون 

على ما يفعل«.

القاهرة � وكاالت: أكدت محكمة مصرية أمس 
احلكم باإلعدام على س����بعة دينوا بالتورط في 
قتل 25 شرطيا في شمال سيناء في عملية عرفت 

إعالميا باسم »مذبحة رفح الثانية«.
 وكان باصان صغيران يقالن جنودا تعرضا 
لهجوم بالقذائف في 19 اغس����طس 2013 ما أدى 
إل����ى مقتل 25 جنديا كانوا في طريقهم إلى رفح 
بشمال سيناء، حيث تنشط مجموعات جهادية 

أبرزها جماعة أنصار بيت املقدس.
 وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط أن محكمة 
جنايات القاهرة أكدت أن احلكم الصادر بإعدام 
املتهمن السبعة قد صدر بإجماع آراء أعضاء هيئة 
احملكمة إلدانتهم أيضا بالشروع في قتل جنود 
مبنطقة أخرى تقع شمال شرق العاصمة القاهرة، 
باإلضافة إلى التخابر مع »تنظيم القاعدة« بالعراق.   
وأشارت إلى أن من بن احملكوم عليهم باإلعدام 

قامت القنصلية املصرية في الكويت بإنشاء 
صفحة لها على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 

حتت اسم القنصلية املصرية بالكويت.
وأش����ار بيان للقنصلية امس الى أن الهدف 
من إنش����اء الصفحة هو التواصل مع املواطنن 
املصرين بالكويت والرد على جميع االستفسارات 
ونشر التعليمات واالعالنات اخلاصة بالقنصلية، 
كما سيتم من خالل الصفحة نشر قوائم بأسماء 
أصحاب جوازات الس����فر اجلديدة فور وصولها 
للقنصلية ليتسنى لطالبي اخلدمة احلصول عليها 
في اسرع وقت.. كما يتم نشر إجراءات املعامالت 
القنصلية ومن����اذج التوكيالت وطلب احلصول 
على تأشيرة دخول مصر لألجانب املوجودين في 

الكويت ونشر أنباء الزيارات الرسمية.
وأوضح البيان ان الصفحة تخضع لالشراف 

عادل حبارة الذي سبق وأن صدر ضده حكم غيابي 
باإلعدام التهامه بالضلوع في تفجيرات وقعت 
مبدينتي »دهب« و»طابا« بجنوب سيناء عامي 

2004 و2006 ما أسفر عن مقتل 42 شخصا. 
 وأضافت أن قرار احملكمة تضمن أيضا معاقبة 
3 متهمن بالسجن املؤبد ملدة 25 عاما لكل منهم 
ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن املشدد ملدة 15 

عاما لكل منهم وبراءة 3 متهمن آخرين. 
 وكانت النيابة العامة املصرية قد أس����ندت 
إلى املتهم����ن ارتكاب جرائم »اإلرهاب والتخابر 
وتأسيس جماعة تعمل على خالف أحكام القانون 
بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالها والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 
وتخريب املمتلكات العامة ومقاومة الس����لطات 

وإحراز األسلحة والذخائر واملفرقعات«. 

املباشر من قبل القنصلية املصرية في الكويت. 
ويأتي إنش����اء الصفحة في ضوء اهتمام وزارة 
اخلارجية بالبحث عن آليات غير تقليدية لتقدمي 
خدمة ورعاية مميزة للمواطنن املصرين العاملن 
واملقيمن في اخلارج. وذكر البيان ان أولى اخلدمات 
التي ستتاح للجالية املصرية بالكويت من خالل 
الصفحة هو إعالن القنصلية عن فتح باب التسجيل 
الستخراج وجتديد بطاقات الرقم القومي للمواطنن 
املصرين املقيمن في الكويت وأنه على املواطنن 
الراغبن في احلصول على هذه اخلدمة املبادرة 
بتسجيل أسمائهم عبر عدة وسائل منها التواصل 
عبر صفحة القنصلية املصرية في الكويت على 
ال� »فيس����بوك« باالضافة الى البريد االلكتروني 
للقنصلية او هاتفيا او باحلضور الى مقر القنصلية 

او بالبريد على عنوان القنصلية.

تونس � أ.ش.أ: تعلن الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات التونسية غدا االثنن النتائج النهائية 
للجولة األولى لالنتخابات الرئاسية التي جرت 

في يوم 23 نوفمبر املاضي.
ومن املنتظر أن حتس����م احملكم����ة اإلدارية 
التونسية البت في مطالب االستئناف التي تقدم 
بها املرشح للجولة الثانية لالنتخابات الرئاسية 
محمد املنصف املرزوقي ضد الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات اليوم.

الى ذلك، بدأ مجلس ش����ورى حركة النهضة 
اإلسالمية في تونس اجتماعه امس ويستمر اليوم 
حلسم موقفه من مرشحي الدور الثاني لالنتخابات 
الرئاسية. وصرح فتحي العيادي رئيس مجلس 
الشورى قبل انعقاد االجتماع بأن هناك احتماال 
ألن تتجه احلركة إلى تعديل موقفها عن الدور 
األول. وأض����اف العيادي:»التعديل قد يكون في 
االجتاهن وقد حتتفظ احلركة مبوقفها وتفوض 

أنصارها وقواعدها حرية االختيار«.
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اخلاطفون أنذروا 
احلكومة إلطالق 

النسوة واألوالد
وإال »اإلعدامات«

ردود فعل ضد 
الالجئني السوريني 

ومقتل ولدين 
وإصابة 5 أشخاص

يوم بغدانوف الثاني 
في لبنان لقاءات 

على مختلف 
االجتاهات

مصادر
لـ »األنباء«تتساءل: 

ملاذا التقى رعد 
ولم يقابله نصراهلل؟ 

وماذا عن نفيه 
وجود مرشح 

رئاسي لروسيا عند 
أمني اجلميل؟

بعد تصفية رجل األمن علي البزال شهيد »األوراق القوية«

أهالي العسكريني املخطوفني يعلنون التصعيد املفتوح
ويطالبون باستقالة احلكومة ويناشدون جنبالط تسلّم امللف

بغدانوف قال في تصريح له: 
شجعت املسؤولني اللبنانيني 
على ض���رورة اإلس���راع في 
انتخاب رئي���س للجمهورية 
نافيا تفضيل روسيا مرشحا 
على آخ���ر، ومجددا القول ان 
القرار يع���ود للبنانيني  هذا 

انفسهم.
ويأتي قول بغدانوف هذا في 
رد غير مباشر على االستنتاج 
بأن موسكو س���بق ان مالت 
لدعم الرئي���س امني اجلميل، 
الى تصريح لرئيس  استنادا 
حكومة ايطاليا السابق سيلفيو 
برلس���كوني اعترف فيه بأنه 
ارسل احد مساعديه الى بيروت 
ليقدم دعما ماليا للجميل بناء 
على رغب���ة صديقي الرئيس 

فالدميير بوتني.
ويش���ار الى ان بغدانوف 
ايد في يومه االول وبعد لقائه 
الرئيس ميشال سليمان اعالن 
بعبدا الذي كان ليضمن حتييد 
لبنان عن املعارك اجلارية في 
ج���واره، وقال ان هذا االعالن 

يصلح لدول املنطقة.
مص���ادر متابع���ة جلولة 
الديبلوماسي الروسي الحظت 
التقى رئيس  انه  ل� »األنباء« 
كتلة الوف���اء للمقاومة محمد 
رعد، وليس االمني العام حلزب 
اهلل الس���يد حسن نصر اهلل 
كما سبق ان حصل في زيارة 
س���ابقة، وردت املصادر االمر 
الى التصري���ح الذي ادلى به 
بغدانوف بعد لقاء نصر اهلل 
في السابق، ونقل عنه فيه ان 
تغيير الوضع في سورية لن 
يكون ملصلحة اسرائيل األمر 

الذي اثار لغطا.
أعادت  التطورات  كل هذه 
ملف احلوار بني تيار املستقبل 
وحزب اهلل ال���ى رف امللفات 
السياسية املعلقة، أقله ريثما 
يعود ممثل املس���تقبل نادر 
الى  احلري���ري من زيارت���ه 
الواليات املتحدة ورمبا سرى 
التعليق على ملف االستحقاق 
الرئاسي الذي هو على موعد 
مع اجللسة االنتخابية االربعاء 

املقبل.

التقارير ان حزب  وتقول 
اهلل صد هجوما على مواقعه 
الطفي���ل احلدودية  في بلدة 
من جانب اجلانب الس���وري 

املعارض.
كم���ا اس���تهدفت مدفعية 
اللبنان���ي جتمعات  اجليش 
للمسلحني في جرود عرسال، 
بينم���ا اس���تهدفت طائ���رة 
اس���تطالع لبناني���ة مراك���ز 
قيادية لهذه اجلماعات بواسطة 

الصواريخ.
وذكر موقع مسار برس ان 
طفلني قتال وأصيب خمس���ة 
أش���خاص بإطالق النار على 
مخيم لالجئني السوريني في 

البقاع الشمالي.
فيما أفيد عن اعتداء بإطالق 
نار على سيارة متوجهة الى 
عرس���ال أس���فر عن إصابة 
شخص تبني انه أحد النازحني 

السوريني.
في هذه األثناء تابع نائب 
وزي���ر اخلارجية الروس���ية 
ميخائيل بغدانوف جولته على 
املراجع السياسية في بيروت 
أم���س، وكرر ام���ام الرئيس 
أمني اجلميل في بكفيا الدعوة 
النتخاب رئيس للجمهورية.

اجلمي���ل قال م���ن جهته 
الروس���ي ان  الزائر  أبلغ  إنه 
مصلحته���م ومصلحة لبنان 
النازح���ني  تس���هيل ع���ودة 
الس���وريني الى سورية، ومن 
هذا القبي���ل كان اللقاء مثمرا 
وأعطينا رأينا مبجموعة من 
األمور، كما أطلعنا بغدانوف 
على جهود موسكو حيال كل 
األم���ور في لبنان وس���ورية 

واملنطقة والعالم.
بغدانوف التقى ايضا أمس 
العماد ميشال عون والرئيس 
فؤاد السنيورة فالنائب وليد 

جنبالط.
وكان جنب���الط ق���ال في 
تغريدة على تويتر انه التقى 
على العشاء في لندن صديقه 
جيفري فيلتمان، الذي اعرف 
ان هناك اشخاصا كثيرين في 
لبنان يكرهونه لكنني ال آبه 

فالصديق هو الصديق.

٭ التحقي���ق الفوري ملعرفة 
من سرب التحقيق مع سجى 

الدليمي.
٭ مناشدة النائب وليد جنبالط 
ان يحمل شخصيا هذا امللف 
»ألنك انت وحدك من شعر مع 

أهالي املخطوفني«.
وزير الدفاع س���مير مقبل 
أبلغ اجلهات الرسمية ان قيادة 
اجليش ترف���ض أي تطاول 
العس���كرية  على املؤسس���ة 
خارج إط���ار النقاش الرصني 
في اجتماعات العمل أو داخل 

الغرف املغلقة.
ب���دوره، الرئي���س ف���ؤاد 
الس���نيورة اتصل بالرئيس 
نبيه بري والرئيس متام سالم 
وبالش���يخ عبداألمير قبالن، 
نائب رئيس املجلس الشيعي 
األعلى، وبالعالمة علي فضل 
اهلل والسيد علي األمني والسيد 
محمد حسن األمني، وأبلغهم 
استنكاره لقتل الشهيد علي 
البزال، وقال ان البزال شهيد 
لبنان كله ولي���س قريته أو 
عائلته املجروحة فقط ودعا 
التنبه ملا يخطط للبنان  الى 
على أيدي اإلرهابيني وأجهزة 

الشر والدسائس.
بدوره، ش���يخ عقل طائفة 
املوحدين الدروز أسف للمسار 
املتدهور الذي يس���لكه ملف 
العسكريني الرهائن في جرود 
عرس���ال، داعيا احلكومة الى 
تكثيف وتفعيل جهودها إلنهاء 
هذه املأس���اة مبا تتطلب من 

تضحيات.
اما منسق األمانة العامة ل� 
14 آذار د.فارس سعيد فقد قال 
عبر تويتر ان حزب اهلل هو 
املسؤول عن خطف العسكريني 
جراء تورطه في سورية، وهو 
من فرز املخطوفني بني حزبي 
يستحق احلياة وابن دولة ال 

يستحقها.
ف���ي غضون ذل���ك ذكرت 
تقاري���ر أمني���ة ان مجهولني 
أقدم���وا على إح���راق خيمة 
تقطنها عائلة سورية الجئة 
في بلدة »مش���حة« في عكار، 

ولم يبلغ عن إصابات.

املاضية على طريق البزالية، 
وانتشرت احلواجز املسلحة في 
البلدة، وتعرض السوري عالء 
حمود للضرب على يد عناصر 

احد هذه احلواجز.
وتهجم اهالي املخطوفني 
على احلكومة وخلية االزمة، 
وق���ال احدهم ه���ل املطلوب 
ان نقت���ل بعضنا بعضنا كي 
تشعروا بنا؟ اين انتم االن في 
اي فندق او قصر، بينما نحن 
واوالدنا العسكريون مشردون؟ 
ووصف اخر الضحية البزال 

بشهيد االوراق القوية.
الى  والحقا توجه االهالي 
املركز الثقافي التركي في بيروت 
واعتصموا امامه معتبرين ان 

بوسع تركيا حل االزمة.
 ومن ثم الى مدخل بيروت 
الشمالي، حيث اقفلوا طريق 
الصيفي ساحة الشهداء، بعدما 
تلق���وا تهدي���دات هاتفية من 
اخلاطفني بإعدام جندي آخر 
هو إبراهيم مغيط، ورمبا كل 
العسكريني الستة والعشرين ما 
لم تستجب احلكومة اللبنانية 

اليهم.
وعلى االثر تنادى األهالي 
الى اجتماع تشاوري أصدروا 
في أعقابه بيانا من عشر نقاط 

تتضمن اآلتي:
بناء عل���ى التهديد املوجه 
لألسير إبراهيم مغيط نقرر:

٭ إعالن التصعيد املفتوح من 
هذه اللحظة.

٭ حتميل احلكومة مسؤولية 
عرقلة املفاوضات.

٭ التساؤل عن أسباب حتجيم 
دور الوزير أبوفاعور.

٭ املطالبة بتحديد دور اللواء 
عباس ابراهيم باملفاوضات.

٭ مطالب���ة رئيس احلكومة 
متام سالم، ان لم يكن بوسعه 
العمل على حترير األس���رى 

باالستقالة.
٭ مناشدة اللبنانيني التضامن 

مع أهالي املخطوفني.
ال���ى املغتربني  التوج���ه  ٭ 
اللبناني���ني للتظاه���ر أم���ام 
الس���فارات اللبنانية من أجل 

الضغط على احلكومة.

بيروت ـ عمر حبنجر

انض���م رجل األم���ن علي 
البزال الى قافلة ضحايا القوات 
املسلحة اللبنانية بعد ان اعلنت 
جبهة النصرة اعدامه على مذبح 
الت���ورط اللبناني في احلرب 
الس���ورية، وهو الثامن الذي 
تفقده تلك القوى في غضون 
اسبوع، والس���ابع عشر منذ 
اعتقال احد امراء النصرة عماد 

أحمد جمعة في عرسال.
اعدام النصرة لعلي البزال 
بعد سلسلة تهديدات وحتديد 
مواقيت نزل كالصاعقة على 
اللبناني���ني جميعا، الصدمة 
تأتت من التوقيت غير املتوقع، 
فأهل العسكريني املخطوفني 
وخلي���ة األزم���ة ومجل���س 
الوزراء كانوا في جو تفاؤلي 
مع وجود الوس���يط القطري 
احمد اخلطي���ب الى بيروت، 
اال ان التده���ور ت���ال االعالن 
عن توقيف مخابرات اجليش 
البغدادي  أبوبك���ر  لطليق���ة 
س���جى الدليمي مع ثالثة من 
اوالده���ا، وآالء عقيلي زوجة 
القيادي  ابو انس الشيشاني 
في النص���رة في اطار عملية 
البحث عن اوراق القوة لتعزيز 
موقف املفاوض اللبناني ورمبا 
القطري فانقلبت  الوس���يط 
الصورة رأسا على عقب، فاذا 
باوراق القوة التي كان يبحث 
عنها فريق لبناني، تتحول الى 
رصاص قاتل للدركي الشهيد 
بعيد ساعات قليلة من انكفاء 
الوس���يط القطري عائدا الى 
الدوح���ة واذا بالقل���ق يغزو 
قلوب اهالي باقي العسكريني 
املخطوف���ني، بينما راح ذوو 
الب���زال املصعوقون باخلبر 
املباشرة  التهديدات  يطلقون 
عبر وس���ائل االعالم جلميع 
النازح���ني الس���وريني لبلدة 
عرسال واهلها متناسني انهم 
واهل عرسال ضحايا االرهاب 
عين���ه، وان تعددت اس���ماء 

القائمني به.
احلد االدنى م���ن التفاؤل 
املرتبط بالرهان على حترك 
الوسيط القطري تبخر متاما 
عند الساعة احلادية عشرة من 
ليل ام���س االول حينما تبلغ 
ذوو البزال نبأ اعدامه عبر بيان 
جلبهة النصرة نش���رته على 
موقع تويتر، وقالت فيه هذا اقل 
ما نرد به على اجليش اللبناني، 
واذا لم يتم اطالق االسيرات 
فسيتم حكم القتل بأسير آخر 

خالل فترة وجيزة.
وترافق مع هذا تهديد من 
ابو انس الشيشاني بالصوت 
والصورة يتناول نساء واوالد 
من يعتقلون زوجته واوالده 
متهما اجليش بالس���ير على 
خطى النصيرية والروافض، 
وما ان تبلغ���ت عائلة البزال 
اخلب���ر حتى انس���حبت من 
ساحة االعتصام قبالة السراي 
احلكومي وغادرت الى بلدتها 
البزالية في البقاع الشمالي بعد 
ان اطلق والد الضحية تهديدات 
عبر شاشات التلفزة ضد اهالي 
بلدة عرسال، بينما راح بعض 
اقاربه يهدئون من روعه، اال ان 
شباب عائلته عمدوا الى قطع 
البزالية  الذي يربط  الطريق 
باللبوة باالطارات املس���تقلة 
وسط ظهور مسلح كثيف بينما 
بدأ اجليش انتش���ارا واسعا 
في البقاع الشمالي منعا الي 

تطورات امنية.
وذكرت معلومات امنية ان 
اربعة اشخاص خطفوا الليلة 

اهالي العسكريني املخطوفني خالل  اعتصامهم في الصيفي أمس بعد تلقيهم التهديد باعدام جندي آخر بعد علي البزال                                                                                    )محمود الطويل( 

كامل الرفاعي لـ »األنباء«: هناك مخطط لتدمير لبنان
وتفتيته ملجموعات متناحرة خدمة للمشروع الصهيوني

املستهدف، مشيرا إلى أنهم 
من باب املسؤولية يذهبون 
الى احلوار لتخفيف االحتقان 
والتحريض ولدعم الشرعية 
اللبنانية املتمثلة مبؤسسة 
اجليش، معتبرا أنه اذا كان 
هذان البندان على رأس جدول 
أعمال احلوار، »فيكتر اهلل 
املباش���رة  خيره«، متوقعا 
ف���ي األس���ابيع  باحل���وار 
الى  التوصل  آم���ال  املقبلة، 
إيجابية ترفع عن  خطوات 
كاهل املواطن���ني األوضاع 
االجتماعية في ظل الضائقة 
االقتصادية واألمنية، وشدد 
على أن احلوار ضروري ومهم 
في هذه الظ���روف الدقيقة 
والصعبة، مؤكدا العمل على 
إبعاد الفتنة املذهبية ودعم 

املؤسسة العسكرية.

يريدون إرسالها، ولكن هناك 
طرقات في ج���رود منطقة 
البقاع الشمالي، ومتتد الى 
سورية فجميعها يستهدفون 
من خاللها اجليش اللبناني، 
مبعنى انهم يريدون أن تكون 
هذه اخلطوط مفتوحة، وأن 
يسرح وميرح املتطرفون كما 
يريدون في تل���ك املنطقة، 
مبديا أس���فه لع���دم تنفيذ 
الوعود األوروبية واألجنبية 
في دع���م اجليش اللبناني، 
معتبرا أنهم حريصون على 
اجلي���ش، ولك���ن في نفس 
الوقت يعلمون أن اجليش  

هو املستهدف.
وحول احلوار بني تيار 
املس���تقبل وحزب اهلل، أكد 
الرفاعي أن الفريقني يشعرون 
ب���أن الداخ���ل اللبناني هو 

الرفاعي »مل���اذا تهاجم هذه 
املجموعات املسلحة اجليوش 
والدول العربية، وال تهاجم 
إسرائيل عدوة األمة العربية 

واإلسالمية؟«.
وأض���اف: ان األوروبيني 
واألميركيني لديهم معلومات 
مؤكدة حول هذا االستهداف، 
لذلك نس���مع منه���م أحيانا 
دعما للجيش، وأحيانا أخرى 
بسحب رعاياهم من لبنان، 
فهذا يدل على وجود مخطط 
كبي���ر، لذل���ك ونتيجة هذا 
املخطط، هو الذي س���يؤدي 
الى احلوار ما بني حزب اهلل 
وتيار املستقبل، ألن اجلميع 
يشعرون بأن لبنان مستهدف 

من خالل القوى املتطرفة.
العملية  ورأى أن ه���ذه 
رمبا من ضمن الرسائل التي 

وأكد الرفاعي في تصريح 
ل� »األنباء« ان االعتداء على 
اجلي���ش ف���ي رأس بعلبك 
أيدي  عملية منظم���ة على 
أعداء الوطن واألمة من قبل 
املجموعات التكفيرية، وقال: 
هناك مخطط مرسوم من قبل 
هؤالء املتطرفني الستهداف 
املؤسسة العس���كرية التي 
هي عن���وان لبنان وكرامته 
وتعطي الش���رعية لوجود 
الدول���ة، فاملقص���ود اليوم 
هو تدمير لبنان واملؤسسة 
الفوضى  العسكرية، لنشر 
وزعزعة الكي���ان اللبناني، 
لذلك علينا جميعا االلتفاف 
ح���ول اجلي���ش ودعم���ه 
للوقوف بوجه هذا املخطط 
التدمي���ري الذي يهدف الى 
خراب لبنان وانهياره، وسأل 

بيروت ـ أحمد منصور

أبدى عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومة« النائب كامل الرفاعي 
تخوفا كبيرا من وجود مخطط 
لتدمير لبن���ان وتفتيته الى 
مجموعات متناحرة كما هو 
حاص���ل في عدد م���ن الدول 
العربية، مش���يرا الى أن هذا 
املخطط يعمل خدمة للمشروع 
الصهيون���ي، حيث تس���عى 
إس���رائيل إلى ض���رب األمة 
العربية وإلهائها ببعضها بعيدا 
عنها، منددا بشدة االعتداء الذي 
تعرض له اجليش اللبناني في 
منطقة رأس بعلبك، مش���ددا 
على أن اس���تهداف اجليش 
هو استهداف للبنان وجميع 
اللبنانيني مبختلف طوائفهم 

ومذاهبهم.

كامل الرفاعي

٭ البابا يعتذر عن لقاء سليمان: أبلغت الدوائر البابوية 
الرئيس السابق ميشال سليمان اعتذارها عن عدم 

حتديد موعد له مع البابا فرنسيس خالل الزيارة التي 
قام بها األسبوع املاضي الى روما، حيث تسلم الوسام 

البابوي الذي كان قد منحه إياه البابا بنديكتوس 
السادس عشر خالل زيارته للبنان في سبتمبر 2012. 

وحصرت الدوائر البابوية لقاءات الرئيس سليمان بأمني 
سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولني.

٭ ميقاتي مع احلوار إلى أبعد احلدود: أعلن الرئيس 
جنيب ميقاتي )في حديث لبرنامج »كالم الناس« 

مع الزميل مارسيل غامن على »ال بي سي«( تأييده 
للحوار إلى أبعد احلدود بني حزب اهلل و»تيار 

املستقبل«، مشيرا إلى أن الرئيس سعد احلريري 
»كرر األسبوع املاضي ما كنت أقوله أنا في هذا 
املجال«، وقال إنه فوجئ »باالنقالب السريع في 

مواقف الرئيس احلريري«. ورأى أن »الفتنة السنية 
ـ الشيعية اليوم في أدنى مستوياتها«. واعتبر أن 
»احلمالت املستمرة على جنيب ميقاتي خير دليل 
على أنني أمثل حالة ثنائية مع تيار املستقبل، وأنا 

على استعداد لشراكة كاملة مع سعد احلريري«.
٭ أوروبا قلقة من تسرب »داعش« عبر حدود 

لبنان: أوروبا قلقة من تسرب »داعش« عبر احلدود 
اللبنانية. وتبلور مدى القلق األوروبي من خطر 

اإلرهاب على لبنان في سؤال أحد النواب الذي توجه 
للرئيس متام سالم )في اجتماع للجنة الشؤون 

اخلارجية في االحتاد األوروبي( قائال: هل سيكون 
لبنان احملطة الثانية بعد سورية لإلرهاب العابر 

للحدود، واحملطة التالية للحرب والالاستقرار؟ وما 
هو وقع النازحني السوريني على األمن في بلدكم؟ 

وهل طلبتم مساعدة االحتاد األوروبي في هذا 
املجال؟ وهل لبنان قادر على حتمل خطر »داعش« 
وخطر انغماس »حزب اهلل« في احلرب السورية؟ 
وكيف تفسرون مساعدة لبنان لنظام بشار األسد 

الذي يواجه خطرا حقيقيا مع »داعش«؟ وإذا 
انتصرت »الدولة اإلسالمية« على األسد هل ستكون 

الدولة املقبلة التي ستسقط هي لبنان؟ 
٭ لقاء مصادفة بني ريفي واخلليل: لقاء مصادفة 
جمع بني الوزير أشرف ريفي واملعاون السياسي 

لألمني العام حلزب اهلل احلاج حسني اخلليل عندما 
التقيا في مستشفى اجلامعة األميركية لالطمئنان الى 

صحة الرئيس عمر كرامي.

أخبار وأسرار لبنانية

جعجع يكرر دعوة عون
للتفاهم على الرئاسة

بيروت: قال رئيس حزب القوات اللبنانية س���مير 
جعجع ان امام العماد ميش���ال ع���ون اما النزول الى 
جلس���ة االنتخاب الرئاسية األربعاء القادم او التفاهم 
معا على مجموعة من األسماء والنزول بها الى املجلس 

قبل فوات االوان.
وفي اش���ارة ضمنية الى مواقف البطريرك بشارة 
الراعي الذي يعمم في حديثه عن املسؤولية في احباط 
اجللسات النيابية النتخاب الرئيس، قال جعجع في حفل 
للقوات اللبنانية انني ارفض املساواة بني من يحترم 
الدروس ومن يستهدف الدولة، واكد أن اجليش اثبت 

قدرته كل يوم دون سواه على حماية لبنان.
وكان جعجع اوفد وزيرا سابقا الى العماد عون عارضا 

لقاءه بقصد التفاهم على الرئاسة فلم يتجاوب.

توتر سياسي بني جنبالط وأرسالن
بيروت - محمد حرفوش

يشهد محور املختارة - خلدة توترا سياسيا على 
خلفية املواقف التي يطلقها رئيس احلزب الدميوقراطي 
اللبناني النائب طالل ارس���الن، الداعية الى التعاون 
والتنسيق بني اجليش���ني اللبناني والسوري، والتي 

يرفضها النائب وليد جنبالط.
واشارت معلومات في هذا السياق الى ان الفتور بني 
اجلانبني توسع خالل األيام املاضية في ضوء توافق 
أرس���الن مع بعض قوى 8 آذار على أن احلل لألزمات 
اللبنانية الراهنة يكمن في املؤمتر، في حني أن جنبالط 

متمسك باتفاق الطائف.
وحتدث���ت املعلومات عن مس���اع جتري بعيدا عن 
األض���واء لترتيب لقاء بني زعيم املختارة وارس���الن 
الستيعاب الفتور بينهما وضمان عدم انعكاسه على 
القواعد الشعبية بني الطرفني في املناسبات السياسية 

واالجتماعية.

نائب من 14 آذار لـ »األنباء«: حوار 
املستقبل وحزب اهلل لصرف 

األنظار عن قانون االنتخابات
بيروت ـ ناجي يونس

يرى نائب مس����يحي ف����ي 14 آذار ان املراوحة القائمة 
مستمرة لفترة غير قصيرة على اإلطالق، فال احلوار بني 
تيار املستقبل وحزب  اهلل سيفضي الى اكثر من التهدئة 
السياس����ية، وال اللجنة الفرعية النيابية ستتوصل الى 

االتفاق وال االجماع على قانون جديد لالنتخابات.
وقال النائب ل� »األنباء«: ان احلوار مفيد في ظل االجواء 
املتشنجة ووسط احلرب الدائرة في سورية والعراق مما 
س����يترك تداعيات ايجابية جدا في لبنان، الذي سيشهد 
استمرار الفراغ الرئاسي رمبا الى منتصف العام املقبل.

وبتقديره فان احلوار سيصرف االنظار عن عجز القوى 
السياس����ية األساس����ية عن انضاج اجتماع حول قانون 
االنتخ����اب، وهو ما يعبر عنه اكثر من عضو في اللجنة 
النيابية املكلفة بهذه املهمة، وما اصبح معروفا في معظم 
املتابعني واملطلعني الذين يحسمون بأنه ال قرار سياسيا 

بعد بإقرار هذا القانون املنتظر منذ سنني.
ويشير النائب املسيحي الى ان 8 آذار مهتمة بالتقاط 
الصورة اجلامعة بني تيار املستقبل وحزب اهلل برعاية 
الرئيس بري، وقد يشترك ممثل عن احلزب االشتراكي في 
اجللسات املرتقبة، بينما سيطالب املستقبل بالتحاور حول 
قانون االنتخاب والرئاسة األولى، وسالح سرايا املقاومة، 

مما يظهر وجود تباعد واضح بني الطرفني.
ولفت النائب املسيحي الى ان معادلة رباعية واضحة 
يت����م تداولها تقوم على انتخ����اب رئيس للجمهورية ثم 
تكليف الرئيس متام س����الم بتشكيل احلكومة العتيدة، 
فإقرار القانون االنتخابي ثم إجراء االنتخابات النيابية، 
مؤكدا ان هذا كله لن يحصل اقله في االسابيع املقبلة التي 
لن تش����هد بداية حقيقية ألي شيء من الكالم املثار على 
ه����ذا الصعيد، مادام احلوار االميركي � االيراني لم يصل 

بعد الى تفاهمات عملية وجدية.
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بعد قطع املعونات عن 1.7 مليون خارجها

القوات الكردية تتصدى لهجوم على »عني العرب« 
و»داعش« يتراجع عن مطار دير الزور العسكري

برنامج الغذاء: أكثر من نصف مليون الجئ سوري 
سيكونون بال طعام نهاية ديسمبر

في مدينة موحس���ن بريف 
دير الزور الشرقي. 

وكانت السفارة األميركية 
في س���ورية ذك���رت على 
حسابها على موقع تويتر في 
وقت متأخر من مساء أمس 
األول ان طائ���رات أميركية 
اغ���ارت على اهداف للدولة 
اإلس���امية قرب دير الزور 
هي ث���اث مركبات وحفار 
ومعسكر تدريب. ولم يتضح 
ما إذا كانت الهجمات وقعت 

قرب القاعدة.
وبالعودة الى معارك عني 
العرب التي يسميها االكراد 
»كوباني«، أعلن مصدران في 
قوات البيش���مركة الكردية 
العراقية، عن تصدي القوات 
الكردية لهجوم شنه عناصر 
داعش عل���ى املدينة أمس، 
إلى س���حب جثتي  مشيرا 
عنصرين من التنظيم، إضافة 
إلى إلقاء القبض على اثنني 

آخرين حيني.
النقيب ش���عبان  وقال 
رمضان، لوكالة االناضول، 
إن »عناصر تنظيم داعش 
استهدفوا في هجومهم موقعا 
لوح���دات حماية الش���عب 
غرب كوباني، إال أن وحدات 
احلماية والبيشمركة متكنت 
التصدي للهجوم دون  من 

خسائر«.

قسائم االلكترونية لشراء 
املواد الغذائية في املتاجر 
احمللية، موضحا أن مشروع 
القسائم ضخ منذ بدء هذه 
العملية نحو 800 مليون 

دوالر لدى دول اجلوار. 
وأفاد هادي بأن البرنامج، 
الذي يعمل بالتنسيق مع 
املنظم���ات غير احلكومية 
والدولية وهم شركاء في 
إلى نحو  التنفيذ، يحتاج 
35 مليون دوالر أسبوعيا 
ملس���اعدة 4 مايني الجئ 
س���وري داخ���ل األراضي 

السورية وخارجها. 
وقال »إنه إذا لم يستجب 
لنداء البرنامج فإننا نتوقع 
األس���وأ، ونأمل أال تصل 
الألمور لهذا احلد، لذا أطلقنا 

الرائد  من جانبه، ق���ال 
فره���اد عب���داهلل لوكال���ة 
االناض���ول، إن »عناص���ر 
التنظي���م ش���نوا الهجوم، 
وبعد مواجهات استمرت 3 
املهاجمون  ساعات، اضطر 

الى التراجع«.
وأوضح أن »التنس���يق 
التام بني الق���وات الكردية 
أفضى الى دحر هجوم داعش، 
حيث استهدفت البيشمركة 
التنظيم باملدفعية  عناصر 
الثقيلة، فيما كانت عناصر 
الش���عب  وح���دات حماية 
امل���رأة يخوضون  وحماية 
مواجهات عنيفة مع عناصر 
داعش املهاجمة في خطوط 
التماس«. كما أشار عبداهلل 
إلى »سحب القوات الكردية 
جلثتي عنصرين من داعش، 
إضافة الى القاء القبض على 
عنصرين آخرين«، مضيفا أن 
»هناك عددا اكبر من القتلى 
في صفوف داعش، ولكن من 
الصعوبة التأكد من عددهم«. 
واضاف أن »وحدات احلماية 
شنت هجوما شرقي املدينة 
على مواقع التنظيم، ومتكنت 
من استعادة حارة بوتان في 
اجلبهة الش���رقية«، مشيرا 
إلى أن الوضع بشكل عام في 
املدينة حتت سيطرة القوات 

الكردية.

حملة 72 ساعة بهدف جمع 
م���ا نحتاجه حت���ى نهاية 
الشهر إضافة إلى مخاطباتنا 
املانحة واملشاركني  للدول 
في مؤمتر الكويت األخير 
لتقدمي الدعم وتلبية الوعود 

باملساعدة«. 
وأعرب هادي عن شكره 
للحكوم���ة األردنية على 
ما قدمته من���ذ بدء األزمة 
التي دخل���ت عامها الرابع 
باستضافة الاجئني رغم 
شح مواردها حيث تتحمل 
العبء األكبر، مشددا على 
أن استمرار األزمة سيشكل 
عبئا أكب���ر على االقتصاد 
األردني مبختلف قطاعاته 
خصوصا أن األردن دولة 

مستوردة للغذاء.

حتفهم خال الهجوم. وذكرت 
وس���ائل االعام الرسمية 
بدوره���ا أن اجلي���ش قتل 
عددا من املهاجمني في منطقة 

اجلفرة القريبة من املطار.
وكانت املعلومات السابقة 
افادت بوجود »معارك عنيفة 
داخل اسوار املطار مع القوات 
النظامية السورية« بحسب 
ما ذكر املرصد الذي حتدث 
صباحا عن تقدم ملس���لحي 

التنظيم في اجزاء منه«.
وق���ال املرصد في بيان: 
ان االقتح���ام ب���دأ بتفجير 
مقاتل من التنظيم نفس���ه 
بعربة مفخخة ببوابة املطار 
الرئيسية بعد قصف عنيف 
ومكثف باملدفعية وراجمات 
الصواريخ من قبل التنظيم 
على متركزات لقوات النظام 
في مطار دير الزور العسكري 
كما سمع دوي انفجار بالقرب 
من الل���واء 137 قرب املطار 
يعتقد أنه ناجم عن تفجير 

عربة مفخخة اخرى. 
واضاف ان تنظيم داعش 
الس���يطرة على  متكن من 
كتيب���ة الصواريخ الواقعة 
في جنوب شرق املطار، كذلك 
قصفت قوات النظام مناطق 
في محي���ط املطار في حني 
قصفت بصاروخ يعتقد انه 
من نوع »ارض ارض« منطقة 

لهم التي حتملت عبئا ثقيا 
طوال هذه األزمة«. 

وأوض���ح أن البرنامج 
يعتم���د بالكامل على دعم 
الدول املانحة، ومنذ اندالع 
األزمة السورية في منتصف 
م���ارس 2011، جن���ح رغم 
النزاعات والصعوبات في 
الوصول الى بعض املناطق 
لتلبية االحتياجات الغذائية 
ملاي���ني النازح���ني داخل 
س���ورية، كم���ا وصل إلى 
1.8 مليون الجئ في الدول 
املجاورة )األردن، لبنان، 

تركيا، العراق، ومصر(. 
وأش���ار إلى أنه مبجرد 
وصول التمويل سيستأنف 
البرنامج فورا املس���اعدة 
لاجئني الذين يستخدمون 

عواصم - وكاالت: تراجع 
الذي انصب على  االهتمام 
مدينة عني العرب السورية 
في االشهر االخيرة، حلساب 
الت���ي جرت أمس  املعارك 
للس���يطرة على مطار دير 
الزور العسكري بني تنظيم 
الدولة اإلسامية »داعش« 
واجلي���ش الس���وري. وقد 
تقهق���رت ق���وات »داعش« 
عن املطار، بعد ساعات من 
اقتحامه، وانس���حبت من 
اجلبل االستراتيجي املطل 
الزور،  عل���ى مدينة دي���ر 
بحس���ب املرصد السوري 
حلقوق االنس���ان ومصادر 

عسكرية سورية. 
ونقل���ت »رويترز« عن 
مصدر عسكري سوري قوله 
إن القوات احلكومية صدت 
هجوما ملقاتل���ي »داعش« 
على القاعدة اجلوية املهمة 
ف���ي محافظة دي���ر الزور، 
وهي واحدة من آخر معاقل 
النظامي في شرق  اجليش 
الباد. واضاف املصدر »لم 
يستطع االرهابيون السيطرة 

على القاعدة اجلوية«.
ب���دوره، اعل���ن املرصد 
السوري ان مقاتلي تنظيم 
الدولة اقتحموا املطار فجر 
أمس، ولكنهم اجبروا على 
التراجع، مشيرا الى ان تقدم 
التنظيم نحو املطار توقف 
جراء استخدام قوات النظام 

غاز الكلور.
وقال املرصد الس���وري 
في بيان صحافي: إن القوات 
السورية قامت بقصف عنيف 
باجتاه عناصر »داعش« التي 
هاجمت املطار، مستخدمة 
غاز الكلور، ما أدى الى حاالت 
اختناق في صفوف عناصر 

التنظيم.
وأشار إلى أن عدد القتلى 
من اجلانبني 119 منهم ما ال 
يقل عن 68 عنصرا من تنظيم 
داع���ش، بينهم قيادي بارز 
في محافظة دير الزور خال 
ثاثة ايام من االشتباكات.

عناص���ر  وانس���حبت 
»داعش« م���ن اجلبل املطل 
على مدينة دير الزور بعد 
ان حققت تقدما وسيطرت 
على أجزاء منه بسبب كثافة 
القصف اجلوي خاصة أن 

منطقة اجلبل مكشوفة.
وق���ال املرص���د ومقره 
ان 51 من جنود  بريطانيا: 
اجليش النظامي ايضا لقوا 

عم���ان - أ.ش.أ: أك���د 
املنسق اإلقليمي لبرنامج 
العاملي في املنطقة  الغذاء 
مهند هادي أن الدعم املتبقي 
لدى البرنامج يكفي الاجئني 
السوريني داخل املخيمات 
حتى نهاية ديسمبر اجلاري 
فقط، محذرا في الوقت نفسه 
من أن���ه إذا ما تأخر الدعم 
الدولي فإن أكثر من نصف 
مليون الجئ سيكونون با 

طعام. 
جاء هذا النداء بعد ايام 
البرنامج  قليلة من اعان 
عن قطع معوناته اإلنسانية 
لاجئني السوريني ألسباب 
مالي���ة بحتة، حيث أوقف 
أكثر من  حالي���ا تزوي���د 
1.7 مليون الج���ئ خارج 
املخيمات بقس���ائم لشراء 
املواد الغذائية من احملات 
التجارية، فيما تسود حالة 
من القلق لدى القائمني عليه 
مع اقتراب انتهاء الدعم في 

31 ديسمبر اجلاري. 
وقال هادي في تصريح 
لصحيفة )الرأي( األردنية 
نشرته أمس، إن البرنامج 
ل���وح قبل نحو ش���هرين 
بأن���ه يواجه ش���حا ماليا 
وأطلق نداء طوارئ بقيمة 
64 مليون دوالر لتغطية 
برنامج���ه حت���ى نهاي���ة 
ديسمبر اجلاري، موضحا 
أن حصة األردن منها تبلغ 

نحو 17.5مليون دوالر. 
وأشار إلى أن البرنامج 
خاط���ب كل الدول املانحة 
للمطالبة بضرورة التدخل 
املالية  وتقدمي املساعدات 
فورا ليتمكن من االستمرار 
مبشروعه اإلنساني، قائا 
»إنن���ا قلقون ج���دا حيال 
التأثي���ر الس���لبي ال���ذي 
ستحدثه هذه التخفيضات 
في املساعدات على الاجئني 
وكذلك على الدول املضيفة 

)أ.پ(  صورة تعود للشهر املاضي تبني مدى الدمار الذي حلق مبنطقة دوار احلرية التي يسيطر عليها »داعش« في مدينة عني العرب 

)رويترز( جتمع لالطفال االيتام نظمته احدى اجلمعيات اخليرية في دوما قرب دمشق 

إيران تؤكد: طائراتنا أغارت على »داعش« في العراق

البرملان العراقي يستبعد خفض رواتب 
النواب أسوة بالرئاسات الثالث

أحكام متفاوتة على بريطانيني عائدين من سورية

الواليات املتحدة تزيد مساعداتها السنوية 
لألردن إلى مليار دوالر

لندن - وكاالت: أكد مسؤول إيراني لصحيفة 
ذي غارديان البريطانية ان باده شنت غارات على 
مواقع لتنظيم الدولة االسامية »داعش« في شرق 
العراق من دون التنسيق مع واشنطن. وسبق 
ان رفضت ايران تأكيد املعلومات التي كش����فها 
الپنتاغون حول الضربات مطلع االسبوع املاضي. 
ونقلت الصحيفة عن مس����اعد وزير اخلارجية 
االيراني ابراهي����م رحيم بور قوله ان الضربات 
اجلوي����ة »كانت دفاعا عن مصالح اصدقائنا في 

العراق«.
واضاف »ليس لدينا اي تنسيق مع االميركيني، 
قمنا بالتنسيق مع احلكومة العراقية فقط. بشكل 
عام أي عملية عسكرية ملساعدة احلكومة العراقية 

جتري بناء على طلبها«.
وتابع رحيم بور »لن نس����مح بان تتدهور 
االوضاع في العراق كما حدث في سورية حيث 
تتدخ����ل عناص����ر اجنبية. مس����اعدتنا للعراق 
بالتأكيد اقوى من مس����اعدتنا لس����ورية النهم 

اقرب الينا«. 
وهذه هي املرة األولى التي يؤكد فيها مسؤول 
إيراني مشاركة باده في الغارات اجلوية مبحافظة 
ديالى العراقية على احلدود مع إيران في أواخر 

نوفمبر. 
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي يوم األربع����اء إنه ليس لديه علم بأي 
غ����ارات جوية إيرانية، بينما ق����ال وزير املالية 
العراقي هوشيار زيباري أمس في مؤمتر أمني 

بالبحرين إن األمر غير مؤكد بنسبة 100 %.
وكانت األضواء سلطت على مشاركة إيران 
للمرة األولى في لقطات صورتها قناة اجلزيرة 
التلفزيونية الفضائية وب����دت فيها طائرة من 
طراز فانتوم اف-4 وهي تقصف مواقع للدولة 
اإلسامية في ديالى. وقال خبراء في الدفاع إن 
إيران وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في املنطقة 
اللتان يحلقان بهذا النوع من الطائرات وإن تركيا 

متحفظة في الهجوم على التنظيم املتشدد.

بغداد- األناضول: قال عماد يوحنا مقرر 
البرملان العراقي أمس، إن القرارات التي اتخذتها 
الرئاسات الثاث )النواب والوزراء واجلمهورية( 
بتخفيض رواتبها 50% ضمن إطار خطة التقشف 
احلكومية هي »إجراءات طوعية« وغير ملزمة 

ألعضاء البرملان التخاذ إجراءات مماثلة.
وفي تصريحه لوكالة »األناضول«، أوضح 
يوحنا أن خف���ض الرواتب الذي أعلنت عنه 
الرئاسات الثاث مت بشكل طوعي وليس بقانون 
ملزم، مش���يرا إلى أن أعضاء البرملان البالغ 
عددهم 325 )عدا الرئيس ونائبيه( قد يقوم 
بعضهم طوعيا مبثل هذه اخلطوة إال أن هذا 

اإلجراء »لن يكون ملزما للجميع«.
وأوضح مقرر البرملان أن »ما يخص تقليص 
عدد أفراد حماية أعضاء البرملان العراقي إلى 
أقل من 30 عنصرا للنائ���ب الواحد، فإن هذا 
األمر يخضع أيض���ا لرغبة النائب وال يوجد 

قرار إلزامي في هذا اإلطار«.

ورأى أن »بعض أعضاء البرملان العراقي 
ال يحتاجون س���وى لعدد محدود من عناصر 
احلماية كونهم من س���كان املنطقة اخلضراء 

شديدة التحصني في بغداد«.
ووفقا لتصريحات سابقة ألعضاء في البرملان 
العراقي، فإن النائب يتقاضى راتبا ش���هريا 
قدره 10 مايني و500 ألف دينار عراقي شهريا 
ما يع���ادل )8500( دوالر أميركي، إضافة الى 
تسلمه رواتب 30 عنصرا من احلماية اخلاصة 
به والبالغة أكثر من 22 مليون دينار عراقي 

أي ما يعادل 18 ألفا و500 دوالر شهريا.
وأعلنت الرئاسة العراقية، األربعاء املاضي، 
تخفيض رواتب الرئيس فؤاد معصوم، ونوابه 
إلى النصف بناء على قرارهم، بعد يوم واحد 
من خطوة مماثلة اتخذها رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، واعضاء حكومته ونوابه، ورئيس 
البرملان ونائب���اه، في ضوء وضع اقتصادي 

مترد متر به الباد.

لن����دن - ا.ف.ب: حكم����ت محكمة بريطانية 
بالس����جن على ش����ابني بريطانيني ادينا بتهمة 
االنضمام الى منظمات ارهابية في اطار حملتها 
ملواجهة تهديد املتطرفني الذين قاتلوا في سورية. 
وحكم على كل من يوسف سروار ومحمد احمد 
وهما رفيقا طفولة يتحدران من برمنغهام ولم 
يتجاوزا 22 عاما من العمر، بالسجن ملدة 12 عاما 

وثمانية اشهر.
وفي قضية منفصلة، حكم على ماش����ودور 
شودوري وهو اب لولدين في اوائل الثاثينات 
من العمر ويقيم في بورتس����موث على الساحل 
اجلنوبي الجنلترا، بالسجن اربعة اعوام ملشاركته 

في التخطيط العمال ارهابية.
وادين الشابان احمد وسروار بالتهمة نفسها 
بعدما سافرا الى سورية حيث يعتقد انهما امضيا 

ثمانية اشهر في صفوف جبهة النصرة.
وقالت احملكمة ان الشابني توجها الى سورية 
في مايو من السنة املاضية بعد اتصالهما باساميني 
متطرفني، وقد اوقفا عند عودتهما الى بريطانيا 
في يناير 2014. وقال القاضي مايكل توبولسكي 
»انهما سافرا بارادتهما وبحماس وباهداف وتصميم 
كبير لتدريب يرمي الى ارتكاب اعمال ارهابية«. 
واضاف القاضي ان الشابني »اصوليان.. مهتمان 

ومتورطان بعمق في التطرف العنيف«.
واكد توبولس����كي ان »احملكمة ال تشعر باي 
حماس وهي حتكم على شابني بعقوبات سجن 

مشددة، لكن هناك جرمية خطرة اقترفت«.
وكان الشابان اوهما اسرتيهما بانهما سيزوران 
تركيا في حني كانا في الواقع متجهني الى سورية. 

لكن يوسف ترك رسالة كشف فيها نيته القتال 
في سورية مع االساميني. وجنحت االسرتان في 
اقناعهما بالعودة بعد اشهر وكانت الشرطة في 

انتظارهما لدى وصولهما الى مطار هيثرو.
لكن املعتقل الس����ابق في سجن غوانتانامو 
البريطاني الباكستاني معظم بيك رأى ان الشابني 
اعتبرا »ارهابيني« على الرغم من تأكيدهما انهما 

»ال ينويان ايذاء احد«.
واضاف »امضيت عدة اشهر في السجن مع 
هذين الرجلني وال اعتبرهم����ا تهديدا للجمهور 
البريطاني باي شكل من االشكال، مثل الشرطة التي 

اوقفتهما وقالت انهما ال يشكان اي تهديد«.
وتابع معظم بيك ان »الشابني لم يلتحقا يوما 
بتنظيم الدولة االسامية »داعش«. ولم يعبرا عن 
اي رغب����ة في ذلك واختارا العودة الى بيتهما«. 

واكد ان »هذا احلكم يجب ان يستأنف«.
من جهة اخرى، دانت احملكمة شودوري الذي 
اصبح في مايو اول شخص في بريطانيا توجه 
اليه تهما باالرهاب مرتبطة بالنزاع في سورية، 

واملشاركة في االعداد لعمليات ارهابية.
وشودوري كان في مجموعة تضم ستة شبان 
سافرت من بورتسموث الى سورية في اكتوبر من 
العام املاضي للمشاركة في تدريب على االرهاب 

في معسكر.
واف����ادت معلومات ان اربعة م����ن افراد هذه 
املجموعة قتلوا. وباتت نادرة االيام التي ال تعلن 
فيها الش����رطة عن اعتقاالت جديدة في اوساط 
املتطرفني، بعد ثاثة اش����هر على رفع مستوى 

االستنفار االمني الى »خطر« في بريطانيا.

عواصم � وكاالت: أعل����ن الرئيس األميركي 
باراك أوباما، أنه قرر زيادة املس����اعدات املقدمة 
إلى اململكة األردنية الهاشمية إلى مليار دوالر 

سنويا.
وقال الرئيس األميركي في مؤمتر صحافي 
جمعه مع العاهل األردني عبداهلل الثاني أمس 
األول عق����ب لقاء بينهما دام قرابة الس����اعة في 
البيت األبيض »أخبرت جالته، بأننا سنواصل 
مذكرة التفاهم ولكننا في احلقيقة س����نزيدها 
إلى مبلغ مليار دوالر في السنة، وأننا سنقوم 
بتقدمي املزيد من ضمانات للحصول على قروض 
مصممة كلها لتوفير نوع من اإلصاح السياسي 

واالقتصادي اجلاري«.
وأكد أوباما خال لقائه بالعاهل األردني في 
البيت األبيض على أن »األردن شريك مهم. قمنا 
مبباحثات مكثفة حول كيفية إضعاف وتدمير 
داعش في كل من العراق وس����ورية«، مش����يرا 
إلى أن »األردن يعمل ودول أخرى مع الواليات 
املتحدة في هذا املجال. نحن نحقق تقدما بطيئا 
ولكنه ثابت، ونعلم أنه حتد طويل األمد وشديد 
التعقيد«، في إشارة إلى احلملة الدولية حملاربة 

تنظيم »داعش«.
ولف����ت الرئيس األميركي خ����ال احملادثات 
إلى أزمة القدس والتوترات بني الفلس����طينيني 
واإلس����رائيليني، وقال: »نح����ن نتبادل اهتماما 
مشتركا بخصوص التوتر املستمر بني إسرائيل 
وغزة«، مشددا على أنه سيعمل مع العاهل األردني 

من أجل »دولة فلسطينية«.
وبحث اجلانبان ع����ددا من القضايا األخرى 
من ضمنها ملف إيران النووي وسبل التعاون 
املشترك لهزم التنظيمات األرهابية مثل »بوكو 
حرام« في نيحيريا و»الشباب املجاهدين« في 

الصومال.
من جهته، شكر امللك عبداهلل الثاني، الرئيس 
األميركي، مؤكدا على وقوف األردنيني إلى جانب 

الش����عب األميركي في تصديه لإلرهاب، وقال: 
»قواتنا فخورة جدا بالعمل معا حملاربة داعش 
في سورية والعراق، لدينا التزام مشترك طويل 

األمد إليجاد حل طويل األمد للمنطقة«.
واعتبر أن »احلرب ضد داعش هي حتد عاملي 
حملاربة الشر، أنها حرب أجيال ضد التطرف في 

جميع أنحاء العالم«.
وبحسب بيان للديوان امللكي األردني وفي 
تصريح����ات له عقب اللقاء، ج����دد امللك التزام 
باده ب� »الوصول إلى حل سياسي شامل لألزمة 
الس����ورية، والعملية ماضية في طريقها، وقد 
خصصنا جزءا من نقاشاتنا حول كيفية التقدم 

في هذا املجال«.
وأوضح الرئيس األميركي أنه وضع امللك في 
صورة املباحثات مع إيران، وأكد له أنهم يفضلون 
عدم الوصول إلى اتفاق على الوصول إلى اتفاق 
س����يئ، مؤكدا حرصهم على منع حصول إيران 

على قدرات نووية.
كذلك، بحث العاهل األردني مع نائب الرئيس 
األميركي جو بايدن، العاقات بني البلدين وسبل 
تدعيمها، إضافة إلى تطورات األوضاع في الشرق 

األوسط.
ووفق����ا لبيان ص����ادر عن الدي����وان امللكي 
الهاشمي تطرق اللقاء، الذي حضره ولي العهد 
األردني األمير احلسني بن عبداهلل الثاني، إلى 
جهود حتقيق السام استنادا الى حل الدولتني 
الدولية  ومستجدات األزمة السورية واجلهود 

في احلرب على اإلرهاب والتطرف.
وأكد امللك عبداهلل الثاني على أهمية وجود 
منهج اس����تراتيجي ش����مولي ف����ي التعامل مع 
التنظيمات اإلرهابية التي تتش����ارك في نفس 
الفكر رغم اختاف أس����مائها، قائا: »إن احلرب 
على اإلرهاب هي حربنا في املنطقة وهي مشكلة 
تخص املسلمني في املقام األول وعلينا أخذ زمام 

املبادرة والعمل على هذا األساس«.

مقتل نحو 120 
من »داعش« 

واجليش السوري 
في 3 أيام
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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
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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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االقتصادية

منافسة »VIVA« في 
السوق تخفض أرباح 

قطاع االتصاالت

30 سهمًا تشكل 
80% من قيمة 

البورصة 
ومن األرباح

»األنباء« ترصد كيف تتركز السوق من حيث القيمة واألرباح وحقوق املساهمني

خارطة طريق استثمارية عند االنخفاض احلاد لألسهم
لالستثمار مبضاعف سعر 
الى الربحية يساوي 12 مرة 
وأرخص نسبيا من معدالت 
قطاع االتصاالت اخلليجي 
الذي يتداول عند مضاعف 
سعر الى الربحية تساوي 13 
مرة كما ان عائد التوزيعات 
النقدي���ة ه���و االفضل في 
الكوي���ت واخلليج وجاذب 
لالستثمار املؤسسي بعائد 

.%7.87

 العقار 

هبط���ت أرب���اح القطاع 
ال�  العقاري خالل االش���هر 
9 االولى من السنة بنسبة 
13% لتس���جل 120.3 مليون 
دينار باملقارن���ة مع 138.3 
مليون دينار خالل االشهر 
ال���� 9 االولى من عام 2013، 
وتشكل شركة املباني الرافعة 
االساس���ية للقطاع بأرباح 
بلغت 36.3 مليون دينار او ما 
يعادل 30% من أرباح القطاع، 
العقارية بأرباح  والوطنية 
بلغ���ت 11.94 مليون دينار، 
بالرغ���م من تراج���ع أرباح 
القطاع اال ان تقييماته التزال 
رخيصة مقارنة مع األرقام 
التاريخية وخاصة التقييمات 
بعد األزمة حيث يتداول عند 
مضاعف سعر الى الربحية 
يساوي 14.3 مرة وأقل من 
قيمت���ه الدفترية مبضاعف 
س���عر الى القيمة الدفترية 

يساوي 0.88 مرة.

 االستثمار

اما قطاع اخلدمات املالية 
الذي بدأ بالتعافي التدريجي 
الس���نة املاضية  ابتداء من 
ارباحه خالل  فقد حتسنت 
األشهر ال� 9 االولى من عام 
2014 لتس���جل 139 مليون 
دينار وبنس���بة منو بلغت 
7.4% عن الفترة نفسها من 
العام املاضي وذلك نتيجة 
حتقيق الش���ركات القيادية 
في القطاع أرباح تشغيلية 
جيدة باالضافة الى تسويات 
الديون املتعثرة مع البنوك 
التي أجنزتها بعض الشركات 
املثقل���ة بااللتزامات املالية 
ونتج عن تلك التس���ويات 
ارباح استثنائية، فالقطاع 
عاد الى الربحية واستحوذت 
ارباح���ه على 11% من أرباح 
القطاعات وبدأت اساسياته 
وتقييماته بالتحسن حيث 
يتداول حاليا عند مضاعف 
الربحية يساوي  الى  سعر 
24.5 مرة ومضاعف سعر الى 
القيمة الدفترية يساوي 0.76 
مرة. ومن املتوقع ان تتأثر 
ربحية القطاع للربع االخير 
من السنة سلبيا باخلسائر 
التي حلقت بسوق الكويت 
لالوراق املالية منذ بداية شهر 
اكتوبر حيث خسر املؤشر 
الوزني 8% من قيمته بالرغم 
من بع���ض االرباح الناجتة 
الديون وبيع  عن تسويات 

استثمارات.

 الصناعة

أرب���اح قطاع  وارتفعت 
 %1.8 بنس���بة  الصناع���ة 
لتسجل خالل األشهر التسعة 
االولى من ع���ام 2014 نحو 
133.2 مليون دينار وبنسبة 
أرباح  مساهمة من اجمالي 
الش���ركات املدرج���ة بلغت 
10.7%. وج���اء ذل���ك بدعم 
من أرباح اجيليتي واالفكو 
الكويت واسمنت  واسمنت 

بورتالند وشركة اسيكو.
ويت���داول القطاع حاليا 
عن���د مضاعف س���عر الى 
الربحية يساوي 14.8 مرة، 
فأرباح اجيليتي، الش���ركة 
األعلى ربحية ضمن القطاع، 
ارتفعت بنسبة 10% الى 37 
مليون دينار وشكلت 28% من 

اجمالي ارباح القطاع.
ام���ا قطاع���ا اخلدم���ات 
االس���تهالكي���ة والس���لع 
االستهالكية فقد انخفضت 
أرباحهما بنسبة 34% و%8 
لتس���جل 33 مليون���ا و43 
ملي���ون دينار على التوالي 
نتيجة اخلسائر التي حلقت 
بشركة املواشي إذ بلغت 2.7 
مليون دينار وش���ركة إيفا 
التي خس���رت 12  للفنادق 
مليون دينار وذلك بالرغم 
من ارتفاع أرباح »امريكانا« 
بنس���بة 15% لتسجل 41.8 

مليون دينار.

في قطاع االتصاالت وتشبع 
السوق احمللي وجناح شركة 
VIVA لالتص���االت )احملدد 
ادراجه���ا ف���ي 14 اجلاري( 
بالف���وز بحصة س���وقية 
تتخطى ال� 30% من السوق 
احملل���ي، انخفض���ت أرباح 
القطاع خالل االش���هر ال� 9 
االولى من 2014 بنسبة %7.7 
لتس���جل 206 ماليني دينار 
)حصة زين لالتصاالت منها 
ارباح  نحو 78%( وتساهم 
القطاع بنس���بة 16.6% من 
أرباح الش���ركات الكويتية 
املدرجة في الس���وق. ومن 
املتوقع ان تتحس���ن أرباح 
القطاع وتداوالته )السيولة( 
بعد االدراج املتوقع لشركة 
VIVA لالتصاالت، فالقطاع 
يتداول عند تقييمات جاذبة 

نحو 50% من اجمالي القيمة 
الرأسمالية السوقية لبورصة 
الكويت، وبلغت قاعدة حقوق 
مساهمي قطاع البنوك نحو 
7.5 ملي����ارات دينار كما في 
30 س����بتمبر 2014، حصة 
الوطني وبيت  الكويت  بنك 
التمويل الكويتي منها نحو 
35% و24% على التوالي بينما 
بلغ اجمالي الرأسمال املدفوع 
للبنوك الكويتية املدرجة نحو 
2.25 مليار دينار وسجلت 
اصول القطاع نحو 67.2 مليار 
دينار )232 ملي����ار دوالر( 
وبنس����بة حقوق املساهمني 
الى اجمالي االصول تعادل 

.%11

 االتصاالت

ونتيجة املنافسة احلادة 

سعر الى الربحية يساوي 18 
مرة ومضاعف سعر الى القيمة 
الدفترية 1.32 مرة ومن املتوقع 
ان تتحسن تلك التقييمات في 
املدى املتوس���ط نتيجة منو 

األرباح.

أرباح القطاعات وتقييماتها

فالقط����اع األعلى ربحية 
على اإلطالق خالل األش����هر 
التسعة االولى من عام 2014 
اليزال قطاع البنوك بصافي 
أرباح بلغت 491 مليون دينار 
وبنمو عن الفترة نفسها من 
العام املاضي بلغت نسبته 
19%، ويشكل قطاع املصارف 
احملرك األساسي ألرباح السوق 
بنسبة مساهمة من اجمالي 
أرباح الشركات املدرجة بلغت 
40% وتشكل قيمته السوقية 

التسعة االولى من عام 2014 
بنس���بة 2.9% لتسجل 1.24 
ملي���ار دين���ار باملقارنة مع 
الفترة نفسها من عام 2013، 
اما عند استثناء أرباح قطاع 
املصارف التي س���جلت 491 
مليون دينار فتنخفض أرباح 
الش���ركات الكويتية املدرجة 
القترة  بنس���بة 5.4% خالل 
نفسها لتسجل 747.7 مليون 
دينار وم���ن هنا تأتي اهمية 
قطاع البنوك في التأثير في 
أداء السوق وتشكيله الرافعة 
الرئيسية ألساسيات الشركات 
املدرجة. وبالتزامن مع النمو 
القيمة  الربحية وهبوط  في 
الرأسمالية السوقية لألسهم 
حتس���نت تقييمات س���وق 
الكويت لألوراق املالية الذي 
يت���داول حاليا عند مضاعف 

المحلل المالي

مع االنخفاضات احلادة التي 
حلقت بالبورصة الكويتية في 
األشهر األخيرة بالتزامن مع 
انخفاض أسعار النفط الكويتي 
وعوامل اخ���رى محلية، ثمة 
فرص بدأت تلوح في سوق 
الكويتية، وكثيرون  االسهم 
الفرص  يتساءلون أين هذه 
وكيف ميكن اعتبارها استثمارا 
جي���دا اآلن للم���دى الطويل 
البديلة؟  الفرص  مقارنة مع 
وقد أجرت »األنباء« حتليال 
يتضمن خارطة طريق لكيفية 
توزع القيمة الس���وقية على 
الشركات في البورصة وأين 
تتركز السوق من حيث االرباح 
وحقوق املساهمني لكي تتضح 
الصورة ملن يريد االستثمار 

في السوق الكويتية.
من خالل حتلي���ل هيكل 
وتوزي���ع األس���هم املدرجة 
في بورصة الكويت حس���ب 
الرأسمالية  القيمة السوقية 
وتقييماتها وأرباحها، يتبني 
ان اكبر 15 ش���ركة من حيث 
القيمة السوقية تتراوح قيمتها 
السوقية ما بني 4.6 مليارات 
دينار للبن���ك الوطني و696 
مليون دين���ار للبنك االهلي 
الكويتي والتي سجلت قيمتها 
السوقية مجتمعة 21.3 مليار 
دينار تش���كل نحو 70% من 
الرأسمالية السوقية  القيمة 
إلجمالي السوق، كما ساهمت 
أرباحها بنحو 69% من اجمالي 
أرباح الشركات املدرجة خالل 
التس���عة االولى من  األشهر 
عام 2014، بينما بلغت قاعدة 
حقوق املساهمني لديها نحو 
12.5 مليار دينار اي ما يعادل 
54% من اجمالي قاعدة حقوق 
املس���اهمني جلميع الشركات 
املدرجة. فالس���وق الكويتية 
تتركز في 15 سهما وازنا من 
حيث القيمة السوقية وتتمتع 
بأرباح جيدة وتقييماتها جاذبة 
لالس���تثمار حي���ث يتراوح 
مضاعف السعر الى الربحية 
ما بني 10.1 مرات للبنك االهلي 
املتحد )البحرين( وال تتعدى 
25 مرة لباقي االسهم باستثناء 
بنك بوبيان الذي يتداول عند 
مضاعف س���عر الى الربحية 
يساوي 37.7 مرة ومن املتوقع 
ان تتحسن مع االرتفاع املتوقع 

في أرباح البنك.

ثاني أكبر الشركات

الثانية من  أما املجموعة 
الشركات ثاني اكبر 15 شركة 
الس���وقية  القيمة  من حيث 
وتتراوح قيمتها السوقية ما 
بني 341 مليون دينار لشركة 
بوبيان للبتروكيماويات و133 
مليون دينار للوطنية العقارية 
فقد بلغت قيمتها الس���وقية 
االجمالية 3.1 مليارات دينار 
أي ما يعادل 10% من القيمة 

السوقية للبورصة.
كما ساهمت أرباحها فقط 
ب� 10.7% م���ن إجمالي أرباح 
الشركات املدرجة خالل األشهر 
التسعة األولى من 2014، بينما 
بلغت قاعدة حقوق املساهمني 
لديها نحو 2.94 مليار دينار 
اي ما يعادل 12.8% من اجمالي 
قاعدة حقوق املساهمني جلميع 

الشركات املدرجة.
وما عدا هاتني املجموعتني، 
فإن ما يتبقى من السوق بعدد 
163 سهما يشكل نحو 20% من 
القيمة السوقية ومن األرباح، 
ومن هنا يالحظ عدم توازن 
الس���وق بني االسهم الكبيرة 

والصغيرة.

تحليل القطاعات

ولتحليل السوق استنادا 
الى ارباح الشركات الكويتية 
الكويت  املدرجة في بورصة 
لفترة ال� 9 اشهر االولى من عام 
2014، ميكن مالحظة خارطة 
القطاع���ات وانعكاس  توزع 
إعالن���ات األرباح لألش���هر 
التسعة االولى من عام 2014 
ومقارنتها باألش���هر التسعة 
االولى من عام 2013 باإلضافة 
الى انعكاس تلك النتائج على 
تقييمات الشركات والقطاعات 
وتصنيف الش���ركات األعلى 
ربحي���ة واالق���وى من حيث 

القيمة الدفترية.

 إجمالي أرباح السوق

فقد ارتفعت أرباح الشركات 
الكويتية املدرجة خالل األشهر 

البنوك تبقى الرافعة 
األساسية للبورصة 

وأرباح الشركات

حقوق املساهمني 
ألكبر 15 سهمًا 
تشكل 54% من 

إجمالي احلقوق لكل 
الشركات 

تعديل قرار وزاري لتنظيم مهن وكالء ووسطاء التأمني
تعد وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا جديدا لتعديل القرار الوزاري 
رقم 81 لسنة 2012 اخلاص بتنظيم مهن وكالء التأمني ووسطاء التأمني 
وإعادة التأمني خالل األيام القليلة املقبلة.
وتستند الوزارة الى هذه التعديالت بتوصيات رفعتها اللجنة االستشارية 
للتأمني لوزير التجارة مؤخرا.

عاطف رمضان   ٭
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»الوطني« الوحيد عربيًا بني أفضل بنوك العالم 
في توفير خدمات أسواق الصرف لـ 2015

للعام الثالث على التوالي، اختارت مجلة 
العاملي���ة املتخصصة  »جلوب���ل فاينانس« 
مجموعة بنك الكويت الوطني كأفضل موفر 
خلدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق 
األوسط للعام 2015، وذلك في استبيان آلراء 
التنفيذيني لكبرى  مئات احملللني والرؤساء 
الشركات حول العالم، ليكون البنك العربي 
الوحيد على قائمة أفضل البنوك على مستوى 

العالم في هذا املجال.
وج���اء البنك الوطني عل���ى قائمة أفضل 
بنوك العالم في دعم عمالئها وتوفير أفضل 
احللول لهم في أس���واق الصرف إلى جانب 
بنوك ومؤسس���ات مالية عاملية كبرى مثل 
»سيتي« و»دويتش���ه بنك« و»دي بي أس« 
و»سوسيتيه جنرال« و»ستاندرد بنك«. وجرى 
اختي���ار هذه البنوك بن���اء على عوامل عدة 
أبرزها حج���م التعامالت بالعمالت األجنبية 
واحلصة السوقية والتغطية الدولية وخدمة 

العمالء واالبتكار.
وقال ناشر مجلة جلوبال فاينانس جوزيف 
جيارابوتو في تعليق على نتائج هذا االستبيان 
السنوي: »باتت املؤسسات التي توفر خدمات 
أس���واق الصرف اليوم تقوم بإعادة ابتكار 
احللول واألدوات واخلدمات اجلديدة من أجل 
تلبية متطلبات قاعدة عمالئها املتنوعة، وذلك 
في ظل املتغيرات الس���ريعة نتيجة التطور 
التكنولوجي ودخول أنظمة تقنية جديدة الى 
األس���واق اليوم. لقد قامت جلوبل فاينانس 
باختيار البنوك واملؤسسات التي قدمت أفضل 

احللول والتي ميكن للشركات االعتماد عليها 
إلدارة تعامالتها بالعمالت األجنبية في األسواق 

العاملية«.
ويأتي اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل 
موفر خلدمات أس���واق الصرف في الكويت 
والشرق األوسط استنادا إلى حجم التعامالت 
بالعمالت األجنبية واالنتشار اجلغرافي وجودة 
خدمة العمالء وتنافسية األسعار، إلى جانب 

األنظمة التقنية األكثر تطورا املعتمدة.
وكانت »جلوبل فاينانس« قد اختارت البنك 
الوطني أفضل بنك في الشرق األوسط للعام 
2014 للعام اخلامس على التوالي، كما اختارته 
ضم���ن أكثر 50 بنكا أمانا ف���ي العالم للمرة 
التاس���عة على التوالي، وذلك بفضل متانته 
املالية وإس���تراتيجيته املتحفظة واستقرار 

جهازه اإلداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.

أفضل بنوك العالم في توفير خدمات أسواق 
الصرف للعام 2015:

٭ الشرق األوسط - بنك الكويت الوطني
٭ أميركا الشمالية - سيتي.

٭ أوروبا الغربية - دويتشه بنك.
٭ الدول اإلسكندنافية - نورديا.

٭ أوروبا الوسطى والشرقية - سوسيتيه 
جنرال.

٭ أميركا الالتينية - سيتي. 
٭ آسيا الباسيفيك - إي أن زد.

٭ جنوب شرق آسيا - دي بي أس.
٭ افريقيا - ستاندرد بنك.

عاطف رمضان

قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة 
في تصريح ل�»األنباء« إن هناك تنسيقا بني 
الوزارة وهيئة أسواق املال الجتماعهما اليوم 
األحد حلل املش���كالت العالقة فيما يخص 
مذكرة التفاهم أو فك التش���ابك الرقابي بني 

اجلهتني الرقابيتني.
ويعتقد مس���ؤولو هيئة األس���واق أن 
خالفاتهم مع الوزارة في موضوع فك التشابك 
بسيطة في نظرة تفاؤلية بانهاء هذا امللف 
العالق بينهما، لكن عند جلوسهم على طاولة 
التفاهم رمبا يراها مسؤولو »التجارة« أنها 

خالفات كبيرة.
من جانب أخر أرس���لت وزارة التجارة 
والصناعة إنذارات ع���ن طريق احملكمة ل� 
6 ش���ركات مخالفة بتأخير عقد جمعياتها 
العمومية، مطالبة هذه الشركات بضرورة 

عقد العموميات.
وافاد مسؤول الوزارة بأنه في حال عدم 
عقد هذه الش���ركات جمعياته���ا العمومية 
خالل فترة ش���ه��ر م�ن االنذارات س���تت��م 
احالة الشركات الى النيابة التجارية والتي 
تقوم بدورها بتطبيق العقوبات على ه��ذه 
الش���ركات وفق�ا مل�ا جاء في م���واد قانون 

الشركات التجارية.

»الوطني« البنك األفضل في الشرق األوسط للعام الثالث على التوالي في استبيان جلوبل فاينانس السنوي

استبيان »جلوبل فاينانس« آلراء احملللني والرؤساء التنفيذيني

هل يُحسم فك التشابك مع»هيئة األسواق« عبر اجتماع اليوم؟

»التجارة« تنذر 6 شركات عبر احملكمة 
لتأخيرها في عقد عمومياتها

احتفظت برصيد جيد من االحتياطيات األجنبية وسياسات نقدية توسعية واستمرار اإلنفاق احلكومي

»موديز«: البنوك اخلليجية من أفضل البنوك أداء خالل 2015
وتوقع التقرير ان تواصل 
جودة األص����ول لدى البنوك 
اخلليجية حتسنها، من خالل 
حتس����ن بيئة األعم����ال بها 
وانتعاش أسواق العقار بها 
مما قد يقلل مشكالت القروض 

بها.
لكن عل����ى الرغم من ذلك 
فان ميراث البنوك اخلليجية 
 »NPL« من البن����وك املتعثرة
الناشئ من االزمة االقتصادية 
سيواصل تأثيره على البنوك 
اخلليجية في بعض البلدان 
خاص����ة االم����ارات والكويت 

والبحرين. 
وعن التعرض للمخاطر 
اوض����ح التقري����ر ان من اهم 
املخاطر التي تواجه البنوك 
اخلليجية ه����و التركيز في 
االقراض وانعدام الش����فافية 
اللذان سيزيدان تعرض البنوك 
للمخاطر. وتوقع تقرير موديز 
أيضا أن تدعم األرباح القوية 
رؤوس اموال البنوك بالتزامن 
مع تراجع مخصصات خسائر 
القروض ومن����و ميزانياتها 
إل����ى جانب  املالي����ة القوية 
العائد املنخفض على الودائع 
وخصوصا في السعودية التي 
ال يوجد عائد على نحو %65 

من ودائعها.
واشار التقرير الى ان هذه 
العوامل السابقة من شأنها أن 
تقلل هامش الضغوط على أرباح 
البنوك اخلليجية خالل 2015، 
إلى جانب أن حتس����ن جودة 
األصول سيؤدي إلى انخفاض 
املخصصات مما سيسمح لتلك 
البنوك بالتوسع دون استنفاد 
نسب كبيرة من رؤوس أموالها. 
حيث رفعت البنوك اخلليجية 
من قاعدة اصولها بنحو %10 
خالل 2013 فيما ارتفع معيار 
كفاية رأس املال ملعيار بازل 
3 بنحو 30 نقطة أساس إلى 
16.3%. وعل����ى وجه العموم 
فان اداء البن����وك اخلليجية 
جيد بالنسبة ملتطلبات كفاية 

رأس املال لبازل 3.
وأكدت موديز على أهمية 
التمويل القائم على الودائع 
للبنوك اخلليجية باعتباره 
أحد مفاتيح اس����تمرار النمو 
القوي الع����ام املقبل، في ظل 
متثي����ل ودائع العمالء ما بني 
60 و90% من إجمالي متطلبات 

البنوك. 
وأشار التقرير إلى ان غالبية 
البنوك اخلليجية حتافظ على 
مستويات مرتفعة من السيولة 
حي����ث ان األصول الس����ائلة 
تت����راوح ما بني 25 و30% من 

إجمالي أصولها.

في السعودية واإلمارات وقطر 
والكويت، ونبهت موديز إلى أن 
هبوط أسعار النفط من شأنه 
أن يؤثر على مستويات الثقة 
في االقتصاد مم����ا قد يخلق 
حتديات أم����ام خطط اإلنفاق 
على املستوى املتوسط كذلك 
أيضا قد يؤثر على مستويات 
السيولة لدى البنوك اخلليجية 
خاصة ف����ي البحرين وعمان 
مما قد يتطلب منهما ان يكون 
السعر العادل لبرميل النفط 
عن����د 116.4 و107.5 دوالرات 
على التوال����ي وهو ما يعني 
ضرورة البحث عن وس����ائل 
بديلة للتمويل للحفاظ على 
النمو. وتوقعت موديز أن يسهم 
القطاع غير النفطي في األداء 
اجليد للبنوك اخلليجية العام 
املقبل خصوصا في البحرين 
مع توقعات بأن يس����هم هذا 
القطاع بنحو 4% من إجمالي 
الناجت احمللي لها وبنحو %11 
لقطر، مدعوما بالسياس����ات 
املالية لكال البلدين من خالل 

خطط االنفاق.
وذكر التقرير ان البحرين 
ستظل هي االضعف بني بلدان 
مجلس التع����اون اخلليجي 
نظرا لقلة مواردها الطبيعية 
واحتياطياته����ا الس����يادية 
إلى جان����ب تصاعد االحداث 

السياسية بها. 

لقط����اع بعين����ه دون غيره، 
فعلى الرغم من قوة محفظة 
القروض لبنوك اخلليج إال ان 
استمرارها في اإلقراض لقطاع 
معني من ش����أنه أن يزيد من 
مخاطر االئتمان، وخصوصا 
أن معظ����م البنوك اخلليجية 
لها محفظة قروض بارزة مع 
القطاعات احلكومية والقطاع 
العقاري الذي تسبب في أزمة 

كبيرة باملاضي.
وحذرت موديز من مخاطر 
التوس����ع في أس����واق شمال 
أفريقيا وتركيا، فمن ش����أن 
تلك التوسعات أن تخلق نوعا 
من الضغط املستقبلي على 
جودة األصول اململوكة لها في 

أسواقها احمللية املستقرة.
وتوقعت موديز أن ينمو 
اإلقراض املصرفي في اخلليج 
بواق����ع 10% خ����الل 2015 مع 
استمرار النمو االقتصادي في 
تلك البلدان وحتسن ظروف 
املس����تهلكني وثقة االستثمار 

وخصوصا في اإلمارات.
وذكر التقرير أنه على الرغم 
من إمكانية انخفاض اإلنفاق 
احلكومي ف����ي دول اخلليج 
كانعكاس النخفاض أس����عار 
النفط فإن االحتياطيات القوية 
للصناديق السيادية من شأنها 
أن تدعم اإلنفاق وفقا للخطط 
املوضوعة سلفا وخصوصا 

مدحت فاخوري

توقع����ت وكال����ة موديز 
للتصنيف االئتماني أن يواصل 
القطاع املصرف����ي اخلليجي 
أداءه الق����وي في العام املقبل 
2015 مع توقعات باس����تمرار 
اإلنف����اق احلكوم����ي في دول 
مجلس التع����اون على الرغم 
من هبوط أس����عار النفط في 
ظل وجود احتياطيات ضخمة 

من النقد األجنبي.
وأبقت موديز على نظرتها 
املس����تقرة للقطاع املصرفي 
اخلليجي خالل 2015 مع أدائه 
التشغيلي القوي في ظل رصيد 
جيد من االحتياطيات األجنبية 
وسياس����ات نقدية توسعية 
واستمرار اإلنفاق احلكومي 
على مشاريع البنى التحتية.

وذكر التقرير انه على الرغم 
من انخفاض إيرادات النفط، 
فإن العوامل سالفة الذكر من 
شأنها أن تدعم محفظة القروض 
للمصارف اخلليجية وحتافظ 
عل����ى أرباح قوية مع متتعها 
مبستويات سيولة ورأسمال 

مرتفعة.
وحذرت الوكالة من استمرار 
الهبوط في أسعار النفط دون 
أي توقعات بشأنه مما قد يلقي 
بظالله السلبية على بيئة العمل 

املصرفي اخلليجي. 
وتوقع التقرير أن تتراوح 
أسعار النفط ما بني 80 و85 
دوالرا للبرمي����ل خالل 2015 
منخفضة عن تقديراتها السابقة 
خالل العام احلالي 2014 عند 
مستوى 102 دوالر للبرميل. 
وهوت أس����عار النفط ألدنى 
مستوياتها منذ 5 سنوات عقب 
قرار »أوپيك« اإلبقاء على سقف 
اإلنتاج دون تغيير نهاية الشهر 

املاضي.
ويتوقع صن����دوق النقد 
الدولي أن هبوط أسعار النفط 
لتحوم حول مستوى 75 دوالرا 
للبرميل من شأنه أن يقلص 
الفوائض املالية لدول اخلليج 
إلى 100 مليار دوالر خالل العام 
املالي املقبل مقارنة بالتوقعات 
السابقة عند نحو 275 مليار 

دوالر.
كما توقعت الوكالة حتسن 
جودة األصول اململوكة للبنوك 
اخلليجية بدعم من حتس����ن 
في القطاع العقاري اخلليجي 
الذي سيترجم على الفور إلى 
انخفاض باملخصصات وهو ما 
يعني ربحية مرتفعة خصوصا 

لبنوك البحرين واإلمارات.
وحذرت الوكالة من تركيز 
البنوك اخلليجية على اإلقراض 

التموي����ل  أعل����ن بي����ت 
اتفاقية  أنه وق����ع  اخلليجي 
تطوير مشتركة مع مجموعة 
ش����ركات فرنس����ية لتطوير 
مناطق مختارة من مشروع 

خليج تونس.
وقد أبلغ البنك مساهميه 
واألسواق املالية املدرج فيها 
باالتفاقية التي وقعها، حيث 
قامت شركة مشروع خليج 
تونس »TBPC« مؤخرا بتوقيع 
اتفاقية تطوير مشتركة مع 
مجموعة شركات فرنسية، 
 Alliance ش���ركة  بقي���ادة 
International Holding، وذات 
باع وخبرة في إنشاء مجمعات 
ومناطق تطويرية ومشاريع 

اجلول���ف، بالتع���اون م���ع 
TBPC، وستتولى املجموعة 
تطوي���ر مناطق مختارة من 
املرحلة األولى من مشروع 
خليج تونس، حيث ستضم 
269.703 أمت���ار مربعة من 
األراضي ألغراض التنمية كما 
ستقوم بتطوير ملعب الغولف 
الذي ميتد على 800.032 مترا 
مربعا من األراضي )وستشمل 
التطويري���ة هذه  املرحل���ة 
تطوير ڤلل س���كنية وشقق 
للمقيمني(.  وم���ن املتوقع 
أن تبدأ املجموعة بالتطوير 
بحلول العام املقبل 2015 وأن 
يكون له���ذه االتفاقية تأثير 

إيجابي على املشروع.

غالبية البنوك 
اخلليجية لديها 

أصول سائلة تتراوح 
ما بني 25 و%35 

من إجمالي أصولها

توقعات بنمو 
اإلقراض املصرفي 
بواقع 10% خالل 

2015 مع استمرار 
النمو االقتصادي

البحرين ستظل 
األضعف خليجياً 

»الشال«: بعد تآكل أسعار النفط.. ميزانية 2016/2015 صعبة

الكويتيون يتصدرون قائمة مالكي العقار في دول اخلليج األخرى
كونا: تصدر مواطنو الكويت اعداد املتملكني 
للعقار من مواطن����ي دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في الدول األعضاء األخرى خالل 

عام 2013 وبلغ عددهم 9940 مواطنا. 
وذكر تقرير اعده قطاع املعلومات في األمانة 
العامة ملجلس التعاون ان مواطني اململكة العربية 
السعودية حلوا في املرتبة الثانية بعدد 5022 مواطنا 

متملكا للعقار في الدول األعضاء األخرى. 
كما حل مواطنو دولة قطر في املرتبة الثالثة 
بعدد 1870 مواطن����ا ثم مواطنو اإلمارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان في املراتب 
الرابعة واخلامس����ة والسادسة بعدد 1368 و1357 

و998 مواطنا على التوالي. 
واظهر التقرير أن متلك مواطني دول املجلس 
للعقار في الدول األعضاء األخرى خالل عام 2013 
بلغ 20555 حالة متلك، ما ميثل زيادة قدرها %25 
مقارنة بالعام 2012 الذي سجلت فيه 16479 حالة 
متلك.  وارتفع متلك العقار من قبل املواطنني في 
الدول األعضاء االخرى بشكل ملحوظ خالل األعوام 
العشرة املاضية وحقق نسبة 493 % حيث اقتصر 
العدد على 3464 حالة متلك للعقار في عام 2004.  
وتظهر البيانات ارتفاع االجمالي التراكمي حلاالت 
شراء العقار ليبلغ 129769 حالة متلك في نهاية 
ع����ام 2013 مقارنة ب� 110494 حالة متلك في نهاية 

عام 2012.  وحلت دولة اإلمارات باملرتبة األولى في 
استقطاب مواطني دول املجلس للتملك فيها في عام 
2013 بعدد 15600 حالة متلك لتحقق نسبة قدرها 
76% من إجمالي عدد املتملكني للعقار من مواطني 

دول املجلس في الدول األعضاء األخرى. 
وجاءت سلطنة عمان في املرتبة الثانية حيث 
بلغ عدد حاالت متلك العقار فيها 3571 حالة متلك 
وبنسبة استقطاب قدرها 17% من اإلجمالي تلتها 
مملكة البحرين ب�629 حالة متلك وبنسبة استقطاب 
قدرها 3% وحلت السعودية ودولة الكويت ودولة 
قطر في املراتب الرابعة واخلامسة والسادسة بنسب 

قدرها 2 و1 و1%على التوالي.

ذكر تقرير الشال االقتصادي االسبوعي أن 
الفائض الفعلي للسنة املالية احلالية سيكون 
أقل بكثير بفعل تآكل األسعار للشهور األربعة 
املتبقية، وس���تكون السنة املالية القادمة سنة 
صعبة إن استمر ضعف كل من أسعار وإنتاج 
النفط. وعلى كل األحوال، لن يكون هناك أسعار 
للنفط أعلى من ال� 90 دوالرا أميركيا في املستقبل 
املنظور، ومن املرجح وفي أحس���ن األحوال أي 
بافتراض عدم دخول منتجي النفط التقليدي في 

حرب أسعار، سوف تستقر أسعار النفط الحقا 
حول ال�� 80 دوالرا أميركيا للبرميل.

واضاف التقرير انه بانتهاء شهر نوفمبر 2014، 
انقضى الشهر الثامن من السنة املالية احلالية 
2015/2014، وواصلت أسعار النفط انخفاضها 
للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من 
شهري سبتمبر وأكتوبر، وكسرت حاجز ال� 70 
دوالرا أميركيا للبرميل، إذ كان أدنى معدل لسعر 
برميل النفط الكويتي خالل شهر نوفمبر عند 

نحو 67.09 دوالرا أميركيا، في يوم 2014/11/28، 
بينما كان أعلى معدل، عند نحو 78.70 دوالرا 
أميركيا، في يوم 2014/11/03، وبلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر نحو 73.8 
دوالرا أميركيا للبرمي���ل، بانخفاض بلغ نحو 
-10.1 دوالرات أميركي���ة للبرمي���ل، عن معدل 

شهر أكتوبر.

٭ التقرير بالكامل على الموقع االلكتروني.

الرئيس التنفيذي هشام الريس مع عدد من أعضاء املجموعة الفرنسية 

لتطوير مناطق مختارة من مشروع خليج تونس

»التمويل اخلليجي« يوقع اتفاقية مع مجموعة شركات فرنسية
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يستمر حتى 13 ديسمبر اجلاري مبشرف

غداً انطالق فعاليات معرض مهرجان البناء
رعايته����ا للمعرض تتقدمهم 
شركة عربي كراع ذهبي، في 
حني حظي بالرعاية الفضية 
كل من شركة ارابتك، وشركة 
بس����امكو لألدوات الصحية 
ومقاوالتها، وشركة جرين تك، 
واملجموعة الكويتية األملانية، 
وشركة هيدروتيك. ولفتت 
الدهيم الى ان املعرض سيشهد 
انطالق حدث خليجي مميز 
وموحد ألول مرة على مستوى 
دول مجلس التعاون أال وهو 
تدشني حملة ترشيد استهالك 
املاء والكهرباء بدول مجلس 
التعاون اخلليجي انطالقا من 
الكويت وم����ن نفس الصالة 
بأرض املعارض مبش����رف، 
لتعمم في باق����ي احملافظات 
الكويتية ومن ثم تنطلق في 
بقية دول مجل����س التعاون 

اخلليجي.
ومن املتوقع أن يشهد هذا 
إقباال كبيرا، حيث  املهرجان 
يلقى اهتماما من الش����ركات 
واملصانع احمللية للمشاركة 
بقوة في فعاليات����ه، إذ يعد 
حدثا مهما ويش����هد تسابقا 

ملحوظا من قبل الش����ركات 
املهتمة للمشاركة فيه نظرا 
ملا لهذا املهرجان املتخصص 
من أهمية وخصوصية كبيرة 
لدى املواطن الكويتي خاصة 
املهتمني بالبناء من أصحاب 
القسائم واملواطنني ذوي الدخل 
احمل����دود واملتوس����ط الذين 
حصلوا على قس����ائم ارض 
وقرض أو ممن يعولون على 
نتائج فرز األراضي احلكومية 
خالل املرحلة القادمة، أو من 
ينتظرون املشاريع اإلسكانية 

اجلديدة للدولة.
الدهي����م أن  وأوضح����ت 
املهرجان يوفر على املستهلكني 
البحث  املواطنني عن����اء  من 
عن بضائع ذات جودة عالية 
وبأس����عار خاصة ومميزة، 
حيث يلتقي حتت سقف واحد 
مع ش����ركات البناء الوطنية 
املختلفة لتستعرض وتبيع 
جميع منتج����ات مواد البناء 
الكفاءة  واكسسواراتها ذات 
العالية وبتكاليف مناس����بة 
ومبتناول مستويات ودخول 

مختلف الشرائح.

باس����مة الدهيم: »ان معرض 
مهرج����ان البن����اء يعد حدثا 
مميزا في الكويت من ناحية 
توقيته ونوعيته قبل نهاية 
العام«، مشيرة إلى أن »تنظيم 
املهرجان يأتي إميانا من شركة 
معرض الكويت الدولي بأهمية 
هذا القطاع وتعميق وتركيز 
الضوء عليه، خاصةانه من 
القطاعات االقتصادية املهمة 
في البالد«. ولفتت الدهيم الى 
أن املعرض يستهدف تعزيز 
مبيعات مستلزمات مواد البناء 
واكسسواراتها بأسعار خاصة 
ومميزة، ويتيح بيع البضائع 
بأسعار نهاية العام التنافسية 
بشكل مباشر للجمهور، حيث 
يستفيد منها شريحة كبيرة 
الڤلل  املواطنني أصحاب  من 
والقس����ائم ومالك املجمعات 
واملوالت واملقاولني وأصحاب 

شركات البناء.
وأشارت الدهيم الى مشاركة 
العديد من اجلهات احمللية ما 
بني مشارك وراع متثل شركات 
ومؤسس����ات ومصانع ذات 
عالقة، حيث اكدت 6 شركات 

برعاية وحض����ور وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ياسر 
حسن أبل يفتتح غدا معرض 
مهرج����ان البناء 2014 والذي 
تنظمه وتقيمه شركة معرض 
الكويت الدولي خالل الفترة 
من 8 الى 13 ديسمبر 2014 في 

صالة 4A مبشرف. 
الدعوات  وق����د وجه����ت 
حلضور حف����ل االفتتاح الى 
حش����د م����ن رج����ال األعمال 
واملس����ؤولني ورجال السلك 
الديبلوماسي املعتمدين في 
الكويت ورجال اإلعالم، كما 
يش����هد انطالق هذا املعرض 
تدشني حملة ترشيد استهالك 
املاء والكهرباء بدول مجلس 
التعاون اخلليجي انطالقا من 
الكويت وم����ن نفس الصالة 
بأرض املعارض مبش����رف، 
لتعمم في باق����ي احملافظات 
الكويتية ومن ثم تنطلق في 
بقية دول مجل����س التعاون 

اخلليجي.
وبهذه املناسبة، قالت املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
بشركة معرض الكويت الدولي 

باسمة الدهيم

»املال للصيرفة« تدشن فرعها الرابع في خيطان
في مواقع مختلفة لضمان 
تقدمي اخلدمات واملنتجات 
بسهولة جلميع العمالء«. 
وتاب���ع: »منطقة خيطان 
تعتبر مركزا حيويا يضم 
شريحة واسعة من السكان، 
وبالتجهيزات الكاملة التي 
الفرع، نحن على  يضمها 
اس���تعداد لتق���دمي جميع 
خدماتنا ومنتجاتنا لهم، 
وس���ط ارتب���اط اس���منا 
املالية  بأفضل املؤسسات 

العاملية«.
الفرع  افتت���اح  ويأتي 
اجلديد ليعكس مس���اعي 
الش���ركة لتنفيذ سلسلة 
املب���ادرات والبرامج  من 
االستراتيجية التي تشتمل 
على توسيع الفروع وطرح 
خدمات متطورة لشرائح 
مختلفة من املجتمع في إطار 
سياسة االقتراب أكثر من 
العمالء في كل أرجاء الدولة، 
حيث إنهم الهدف الرئيسي 
وراء عملية التوسع. ويقع 
فرع املال العاملية للصيرفة 

في منطقة خيطان قطعة 7 
شارع 73 مبنى 21 بالقرب 

من بنك بوبيان.
الش���ركة في  وتؤك���د 
افتتاحه���ا لفرعها اجلديد 
مبنطق���ة خيط���ان على 
التزامها جت���اه عمالئها، 
ومس���اعيها نح���و تلبية 
الطل���ب عل���ى خدم���ات 
املالية، وقد  التحوي���الت 
مت تصمي���م الفرع اجلديد 
على أعلى مستوى وضمن 
بيئ���ة مريح���ة ومالئمة 
إلمتام التحويالت اخلاصة 

بالعمالء بسرعة وأمان. 
الى ان  ولفتت الشركة 
فرع خيطان مجهز كباقي 
فروع شركة املال للصيرفة، 
ويوف���ر خدمات���ه ضمن 
دوامني صباحي ومسائي 
لضمان حتوي���ل األموال 
بطريق���ة س���ريعة وآمنة 
ومريح���ة للعمالء، فضال 
عن توفير مواقف خاصة 
لركن سياراتهم بالقرب من 

الفرع اجلديد.

ضم���ن االس���تراجتية 
التي تعتمدها  التوسعية 
املال  افتتح���ت  الش���ركة، 
العاملية للصيرفة، الشركة 
االولى بالكويت في حتويل 
االم���وال، فرعها ال� 57 في 
الكويت مبنطقة خيطان، 
وهو الفرع الرابع للشركة 
في منطق���ة خيطان التي 
تعتبر من املناطق احليوية 

بالكويت.
وتعليقا عل���ى افتتاح 
الفرع اجلديد يقول راكيش 
جوش���ى � املدي���ر العام: 
اليوم بافتتاحنا  »نحتفل 
الكويت،  ال� 57 في  الفرع 
حيث ف���ي كل مرة نفتتح 
فرعا جديدا نش���عر بأننا 
أكثر من عمالئنا.  نقترب 
كما اننا نسعى من خالل هذا 
التوسع االرتقاء مبستوى 
ونوعية حلول الصيرفة 
املقدمة لتتالءم مع قاعدة 
عمالئن���ا املتنامية، مؤكدا 
الش���ركة س���تواصل  أن 
افتت���اح املزيد من الفروع 

الفرع اجلديد في خيطان 

العقار باعتباره  تتجه صوب 
مالذا آمنا للجميع وبخاصة في 

أثناء االزمات االقتصادية.
ولفت عفيفي إلى أن سيولة 
كبيرة خرجت من أسواق املال 
بعد مخاوف م����ن تراجع تلك 
السيولة  إال أن هذه  االسواق، 
لم جتد لها مالذا سوى العقار، 
الس����يما أن عوائ����د الودائ����ع 
ل����دى البنوك بقي����ت في أدنى 
مستوياتها على املستوى احمللي 
والعاملي، ولعل هذا السبب الذي 
دف����ع االس����واق العقارية إلى 
االنتعاش من جديد ليس على 
الصعيد احمللي فحسب وإمنا 
أيضا على مس����توى االسواق 

العاملية املختلفة.
وأشار إلى أن املستثمر يبحث 
دائما عن فرص االستثمار اآلمن 
وعن االسواق املستقرة سياسيا 
واقتصاديا وأمنيا، االمر الذي 
نشطت معه عدد من االسواق 
اإلقليمية كالس����وق االماراتي 
والعمان����ي، إضاف����ة إلى عدد 
العاملية كالسوق  من االسواق 
التركي والبوسني والبريطاني 

خالل الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر في مجمع 360

»إسكان جلوبال« تنظم األسبوع العقاري 
مبشاركة 15 شركة عقارية

واألوروبي بشكل عام.
العم����الء  ودع����ا عفيف����ي 
إل����ى زي����ارة  واملس����تثمرين 
االسبوع العقاري في مجمع 360 
لالستفادة من العروض العقارية 
املختلفة والتعرف على أحدث 
ف����ي مختلف  املتاحة  الفرص 

االسواق العقارية العاملية.

تستعد شركة إسكان جلوبال 
للمعارض لتنظيم »األسبوع 
العقاري« الذي سيكون مبنزلة 
أقوى أس����بوع عقاري تشهده 
الكويت، وذلك خالل الفترة من 
15 إلى 20 ديسمبر اجلاري في 
مجمع 360، مبشاركة نحو 15 

شركة عقارية مختلفة.
أعلن ذلك الرئيس التنفيذي 
للشركة محمود عفيفي، مشيرا 
إلى أن االسبوع العقاري يعتبر 
فرص����ة اس����تثمارية جذاب����ة 
العمالء  لش����ريحة كبيرة من 
املميزين، حيث مت اختيار مجمع 
360 بسبب موقعه املتميز من 
املتعددة من  جهة، وإمكانياته 

جهة أخرى.
وأضاف ان شريحة كبيرة من 
املستثمرين بدأت تتجه وبقوة 
نحو االستثمار العقاري في مثل 
هذا الوقت، بسبب تراجع فرص 
االستثمار في االسواق املالية في 
الوقت احلالي في ظل التراجع 
امللحوظ لعدد من أسواق املنطقة 
والعالم بسبب تراجع أسعار 
محمود عفيفيالنفط عامليا، مما جعل االنظار 

.. ومشروع أسوار رزيدنسزمشروع العبدلي مول

»التجاري« يرعى معرض الفرص الوظيفية

شارك البنك التجاري في معرض الفرص 
الوظيفية السادس عشر الذي نظمته جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا والذي أقيم أخيرا 
في مقر اجلامعة برعاية األمني العام املساعد 
فوزي املجدل���ي لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة وتأتي هذه 
املشاركة من منطلق حرص البنك على التواجد 
دائما في الفعاليات واألنشطة والتي تهدف الى 
دعم الشباب الكويتي في جميع املجاالت ومن 
أهمها توفير فرص العمل للش���باب الكويتي 
الطموح، حيث يرى البنك التجاري أهمية تنمية 
قدرات وطاقات الشباب الكويتي على االبداع 
والنجاح من خالل دعمهم والتواصل معهم. 

وفي تعقيبه على مش���اركة البنك في هذا 
احلدث قال د.محمد أم���ني - مدير عام قطاع 
املوارد البشرية: »نحرص في البنك التجاري 
على املشاركة الدائمة واملستمرة في مثل هذه 
املعارض من أجل توطيد العالقة والتواصل 
بني البنك كجهة عمل مفضلة حلديثي التخرج 

والك���وادر الوطنية املؤهل���ة للعمل بالقطاع 
املصرف���ي حيث نوفر لهم ف���ي البنك فرصة 
لتحقيق طموحاته���م املهنية وبناء وتطوير 
أنفسهم«.  وأضاف أمني أن »التجاري« يحرص 
دائما على استقطاب الكوادر الكويتية في إطار 
خطته الطموح لإلحالل والتعاقب الوظيفي، 
بل ويسعى الى تخطيط مساراتهم الوظيفية 
بهدف خلق جيل واعد من املصرفيني اجلدد، 
مش���يرا في هذا الصدد إلى أن مساعي البنك 
لزيادة نسبة العمالة الوطنية لديه تأتي في 
إطار خطة توطني الوظائف واستجابة جلهود 

تنمية العنصر البشري بالدولة.
وف���ي اخلتام ق���ام كل من البروفيس���ور 
دونالد بيتس � رئيس جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا ود.صالح الش���رهان � نائب 
الرئيس للشؤون األكادميية في اجلامعة بتقدمي 
درع تذكارية للبنك التجاري تقديرا جلهوده 
ودعمه الدائم للفعاليات التي تصب في مصلحة 

الشباب الكويتي.

جانب من تكرمي »التجاري«

الدهيم: مشاركة 
محلية واسعة 

ويستهدف بيع 
مستلزمات البناء 

بأسعار نهاية 
العام

بالتعاون مع شركاتها التابعة

»العقارات املتحدة« تطرح 3 مشاريع في »سيتي سكيب الكويت«

والش����ركة املتحدة إلدارة 
.»)UFM( املرافق

وسيتم عرض مشروع 
»أسوار رزيدنسز«، وهو 
مجمع سكني يضم 75 ڤيال 
تش����مل ثالثة طوابق، في 
منطقة القاهرة اجلديدة في 
مصر، باإلضافة إلى أحدث 
مشاريع الشركة احلائزة 
عدة جوائ����ز عاملية ومنها 
مش����روع »الروش����ة فيو 
1090« وهو مبنى س����كني 
راق يتميز باخلصوصية 
ويقع مباشرة أمام صخور 
الروش����ة الش����هيرة ف����ي 
بيروت، و»العبدلي مول« 
وهو مشروع آخر يعرض 
في معرض سيتي سكيب، 
ويشمل مجمعا جتاريا فريدا 
من نوعه، يقوده تصميم 
مميز وعناصر مس����تدامة 
تقلل استخدام الطاقة، يقع 
املشروع في وسط الداون 
تاون اجلديد »العبدلي« في 

مدينة عمان األردن.

العقارات  أعلنت شركة 
املتحدة، عن مشاركتها في 
معرض سيتي سكيب الذي 
يقام ألول مرة في الكويت 
في أرض املعارض الدولية 
ف����ي مش����رف، اعتبارا من 
اليوم األحد 7 ديسمبر الى 
يوم الثالثاء 9 ديسمبر من 
الس����اعة 12:30 ظهرا حتى 

10:00 مساء.
وتعليق����ا عل����ى ه����ذه 
املشاركة، قالت نائب رئيس 
العقارات  تنفيذي لشركة 
املتحدة السيدة رنيمة املطر: 
»كشركة كويتية رائدة في 
العقاري  التطوي����ر  مجال 
حتمل س����جال ذا 40 عاما، 
نفتخر بأن نقدم مشاريع 
الشركة للجمهور الكويتي، 
وخاصة أنها أول مرة يقام 
املعرض في الكويت، فضال 
عن ذلك، تعتبر هذه املشاركة 
فرص����ة لفري����ق املبيعات 
والتأجير لتق����دمي أحدث 
املشاريع للشركة، كما يعتبر 
سيتي سكيب منصة كبيرة 
للتواصل مع شركات العقار 
األخرى، واملتخصصني في 
القطاع واملستثمرين  هذا 

والعمالء«.
وأضافت املطر »ستكون 
الش����ركات التابعة لنا في 
الكويت حاضرة أيضا في 
جناح العقارات املتحدة في 
املع����رض، والتي تتضمن 
الش����ركة املتح����دة إلدارة 
املشاريع )KUCM( وشركة 
 )UBC( مشروع الروشة فيو 1090املبان����ي املتح����دة

رنيمة املطر

تهدف كانون إلى متكني هذه 
املواه���ب من خالل الس���ماح 
لهم باستخدام أحدث تقنيات 

التصوير واخلبرات«.
وأردف فيربروغي قائال: 
 EOS C100 صممت كامي���را«
Mark II ل���كل من يبحث عن 
كاميرا تسجيل محترفة وسهلة 
االس���تخدام وزاخرة بأحدث 
التقنيات، وبسعر قريب من 
املتناول. وبفضل مس���ابقة 
صناعة األفالم القصيرة هذه، 
سيتسنى لبعض أفضل صانعي 
األفالم في املنطقة اختبار هذه 
الرائعة قبل طرحها  الكاميرا 
في املتاجر في الشرق األوسط 

العام املقبل«.
الش���رق  وكان���ت كانون 
األوس���ط قد أطلقت مسابقة 
القصيرة في  صناعة األفالم 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في شهر نوفمبر الفائت 
ملنح مصوري الڤيديو الهواة 
واحملترفني في املنطقة فرصة 

لعرض مواهبهم وإبداعهم.
وعلى مدار أسبوع واحد، 
مت تقدمي أكثر من 120 مشروعا 
تضمن كل واحد منها قصصا 
مصورة من 300 كلمة إلى املوقع 

صانعو األفالم الهواة يحققون رؤيتهم 
 EOS C100 Mark II اإلبداعية مع كانون
 .EOS اخلاص باألفالم القصيرة
وعرضت هذه األفكار على جلنة 
حتكيم تض���م صانع األفالم 
اإلماراتي املس���تقل املعروف 
فيصل هاشمي، وشريف مقبل، 
الذين اختاروا  وهارفي غلني 
تسعة مشتركني للوصول إلى 
املرحلة النهائية، واختار املمثل 
واملنتج واملخرج املصري خالد 
أبو النجا، وهو أحد س���فراء 
عالمة كان���ون، ثالثة من بني 

املشتركني التسعة.
وقال فيربروغي: »يتصادف 
اليوم أيضا مع العرض األولي 
 EOS C100 الرس���مي لكاميرا
Mark II في الشرق األوسط، 
ونحن متشوقون لطرح هذه 
الكاميرا في املنطقة لتشجيع 
الرؤي���ة اإلبداعي���ة ملجتمع 

صناعة األفالم الواعد«.
جتدر اإلشارة إلى أن كاميرا 
EOS C100 Mark II من كانون 
ستطرح في املتاجر في الشرق 
األوسط قبل نهاية شهر يناير 

.2015

دبي: أعلنت كانون الشرق 
الرائدة في  األوسط، الشركة 
مجال حل���ول التصوير، عن 
النهائيني  أسماء املش���تركني 
الثالثة في أول مسابقة لألفالم 
القصيرة بكاميرات EOS في 
املنطقة على اإلطالق، وسيكون 
صانعو األف���الم املوهوبون 
هؤالء أول أشخاص في املنطقة 
 EOS يحصلون عل���ى كاميرا
C100 Mark II، وذل���ك قب���ل 
طرحها رس���ميا في س���وق 
الشرق األوسط في شهر يناير 

.2015
املتس���ابقون  وسيحظى 
بشهر واحد لتصوير أفالمهم 
 EOS القصيرة بواسطة كاميرا
C100 Mark II، التي ستعرض 
في معرض كابس���ات الدولي 
وعلى صفحة كانون الشرق 
األوسط على موقع فيسبوك، 
وس���يربح الفائ���ز باجلائزة 
الكب���رى الكاميرا في ش���هر 

مارس 2015.
وسيحظى صانعو األفالم 
الثالث���ة اله���واة وهم مروى 
محمود من مصر، وخالد غمال 
من االمارات، وبافلي س���امي 
من مصر، بفرصة اس���تخدام 
 EOS C100 Mark II كامي���را 

إلنتاج أفالمهم القصيرة.
في هذا الصدد، قال هندريك 
فيربروغي، مدير التسويق في 
كانون الشرق األوسط: »تضم 
املنطقة مواهب رائعة في مجال 
صناعة األفالم، لكنهم ميتنعون 
أحيانا ع���ن اتخاذ اخلطوات 
األولى، ألن التكاليف الكبيرة 
املترتبة على ش���راء معدات 
األفالم احملترفة، مثل الكاميرات 
السينمائية تعرقل طموحاتهم. 
املب���ادرة،  ومن خ���الل هذه 
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نحتاج خليارات بديلة إلطفاء 
اخلس����ائر بع����د أن متكننا من 
اطفائها ذاتيا، وفي املدى القريب 
ال نحتاج لس����يولة إضافية قد 
تضطرنا الى اللجوء الى زيادة 
رأس امل����ال، فنحن انتهينا من 
عملية التأسيس وبناء البنية 
التحتي����ة، وكل ما نحتاجه في 
الفترة املقبلة هو االستثمار في 
التقنيات احلديثة والتركيز على 
اعمالنا الرئيسية وتنمية قاعدة 
العمالء واحلصة السوقية وتقدمي 
خدمات تنافسية جتذب مزيدا 

من العمالء.

كثيرون يتساءلون عن القيمة 
العادلة لسهم VIVA خصوصا 
أنها تتداول بأسعار معينة في 

سوق غير رسمية؟
٭ أتوقع أن السوق سيقّيم جيدا 
السهم عند إدراجه، وأنا مؤمن بأن 
القيمة العادلة تخضع للعرض 
والطلب رغم أن بيوت االستثمار 
احمللية والعاملية أعطت تقييمات 
جيدة للسهم بناء على معطيات 
عدة فنية ومالية. والبعض يسأل 
عن القيمة الدفترية للسهم لكي 
يق����ارب القيمة العادلة، لكنني 
في الواق����ع أرى أن هناك قيما 
ق����د ال تكون ظاه����رة لبعض 

املستثمرين.
بلغت ربحية السهم 59 فلسا 
)كما في 30 س����بتمبر 2014(، 
ونحن متفائلون بأن عام 2014 
س����يكون عاما آخر من النجاح 

.VIVA  �ل

لدى منافسيكم انخفاض في 
هامش الربحية الذي يقل مع 

تزايد املنافسة، هل هذا الوضع 
نفسه لديكم؟

٭ أس����عار خدمات االتصاالت 
املتنقلة حتدده����ا عدة عوامل 
منها جودة اخلدمة والعروض 
التنافسية للمشغلني وهذا أمر 
طبيعي في قطاع اخلدمات بشكل 
عام، لكن أيضا هناك منو متزايد 
في الطلب على خدمات اإلنترنت. 
ودائما القيمة تكون في جودة 
اخلدمة املقدم����ة للعمالء التي 
تنعكس على أسعار اخلدمات. في 
عالم االتصاالت هناك مؤشرات 
لقياس هام����ش الربحية، وقد 
استخدمنا مؤشرا معتمدا عامليا، 
وحسب هذا املؤشر فإن هامش 
الربحية يرتفع لدينا، ويعطينا 
نظرة متفائلة للمس����تقبل في 

قطاع االتصاالت.

هل صحيح ان VIVA اكثر 
املستفيدين من خدمة نقل 

األرقام؟
٭ نعم وبكل جدارة استطاعت 
VIVA االستفادة من خدمة نقل 
األرقام حيث حققنا أكثر من %70 
من إجمالي عدد االرقام احملولة 
وهذا دليل على مدى ثقة العمالء 
في جودة خدماتن����ا وإميانهم 

مبالءمتها الحتياجاتهم. 

كم هو حجم اإليرادات حاليا 
مقابل املصاريف اإلجمالية في 

الشركة؟
٭ بلغت إيرادات الشركة 182.4 
مليون دينار في عام 2013 مقابل 
116.8 ملي����ون دينار مصاريف 

تشغيلية.

كم يبلغ حجم االستثمار 
السنوي في VIVA وأين يتركز 

بنسب عالية؟ 
٭ استثمرت الشركة في بناء 
ش����بكتها خالل الفترة من عام 
2009 حت����ى ع����ام 2013 بقيمة 
إجمالي����ة بلغ����ت 193 مليون 
دينار كويتي وذلك مبعدل %25 
كمعدل استثمار سنوي مركب 
)CAGR( من����ذ بداي����ة انطالق 
العمليات التشغيلية للشركة. 
وتتركز هذه االس����تثمارات في 
الشبكة والبنية التحتية للشركة 

واألصول التشغيلية.

كيف متولون هذا التوسع 
واالستثمار )ذاتي ام متويل(، 

وكم تبلغ الديون الى االصول؟ 
٭ نظرا حملدودية رأس املال عند 
تأسيس الشركة والذي لم يتعد 
ال� 50 مليون دينار، وكجزء من 
سياستنا املالية ولتحقيق التوسع 
ومعدالت النمو التي وضعناها 
ضمن استراتيجيتنا، كان من 
الضروري توافر السيولة الالزمة 
من خالل مصادر التمويل البديلة 
لدعم مشاريع الشركة ونفقاتها 
الرأسمالية والتشغيلية، األمر 
الذي يتطلب ضخ االستثمارات 
املالية ف����ي الش����بكة والبنية 
التحتية، حيث اخترنا متويل جزء 
كبير من هذه االستثمارات من 
خالل مصادر التمويل املختلفة. 
حيث استطاعت VIVA من خالل 
أدائها املالي القوي احلصول على 
ثقة البنوك احمللية واإلقليمية 
والعاملي����ة ومتكنت من توقيع 
العديد م����ن اتفاقيات التمويل 

اإلسالمي املبتكرة.
وبنهاية عام 2013 بلغت نسبة 

الديون الى االصول %37.

مدى قدرة الشركة على حتقيق 
نتائج إيجابية في الس����نوات 
القادمة مما يدعم قدرة الشركة 
على االس����تمرار في املنافسة 
والنمو ورفع مستويات اإليرادات 
وحتسني معدالت الربحية مما 
يحقق عوائد مجزية ملساهمي 
الشركة. وأود أن أوضح هنا أننا 
منذ البداية لم نلجأ لزيادة رأس 
املال إلطفاء اخلسائر، فاملتضرر 
األول من هذه الزيادة سيكون 
صغ����ار املس����تثمرين والذين 
يشكلون 50% من املستثمرين 
تقريبا وهم كويتيون. وبالتالي 
جميع املساهمني حاملي سهم 
VIVA سيكون لديهم عائد حقيقي 
على استثمارهم بداية من العام 

املقبل.

هل سيتم توزيع هذه األرباح 
على املستثمرين؟

٭ اعتقد ان املستثمرين انتظروا 
طويال، فقد حان اآلن قطف الثمار 
بالنسبة لهم، ويستحقون ذلك 
بعد أن صبروا السنوات املاضية. 
ومبا أننا في بورصة مدرج فيها 
شركتا االتصاالت املنافسة، فإننا 
ال شك ال ميكننا أن نكون منافسني 
في السوق من دون توزيع أرباح 
على املساهمني واملستثمرين، 
لكي يصبح سهمنا جاذبا لهم. 
وسنقوم بإعالن سياسة توزيع 

األرباح في وقت الحق.

هل هناك حاجة لرفع رأس املال 
في الفترة املقبلة بعد االدراج؟

٭ كما ذكرت أع����اله، لقد أخذ 
مجل����س ادارة الش����ركة على 
عاتقه منذ بداية تأسيس الشركة 
احلفاظ على صغار مس����اهمي 
الش����ركة، فعندما كانت هناك 
مقترحات من عدة جهات لزيادة 
رأسمال الشركة الطفاء اخلسائر 
املتراكمة، خصوصا أننا واجهنا 
هذه املعضلة عند ادراج الشركة 
حيث تفترض مستلزمات االدراج 
ان تكون اخلس����ائر املتراكمة 
أق����ل من 75%. ول����و جلأنا الى 
خيار زي����ادة رأس املال، لكان 
العائد على السهم تقلص ولم 
يكن الوضع كما هو اآلن الذي 
يعتبر فيه العائد على رأس املال 
يتجاوز 50%. وبالتالي لم نعد 

اجليل اجلديد وحتى املستخدمني 
احلاليني الذين يبحثون اليوم عن 
السرعة والكفاءة في التغطية 
واخلدمة املميزة. وقد انتهينا 
اليوم م����ن تكاليف وضع هذه 
البنية التحتية، وحتى لو أتت 
تقنيات حديثة أكثر، فإننا األكثر 
جاهزي����ة إلدخالها ومواءمتها، 
وسيكون ذلك بتكلفة أقل مقارنة 

مع من لديه تقنيات قدمية.

إلى أي مدى خفضتم من 
املصاريف بعد انتهاء مرحلة 

التأسيس، وألي مدى لعب ذلك 
دورا في ظهور األرباح؟

٭ ال شك أن خفض املصاريف 
ساعد في ظهور األرباح، لكن ذلك 
كان متماشيا مع إستراتيجيتنا، 
فنحن لم نفاجئ من اخلسائر 
التي حتققت في االعوام االولى، 
وهو أمر في كل الش����ركات في 
املراحل التأسيسية، وبالعكس، 
كانت لدينا قدرة على تخفيض 
التكاليف وترشيد املصروفات 
واالس����تثمار بشكل فعال فيما 
نحتاج����ه فعليا لتحقيق أعلى 
معدالت الكفاءة التش����غيلية، 
ول����م تكن لدينا مصاريف غير 
ضروري����ة. واآلن انخفض����ت 
املصاريف بشكل كبير لدرجة 
أنها انحص����رت في املصاريف 
اإلدارية والتشغيلية. لذا نحن 
نعد املس����تثمرين بأن األرباح 
س����تكون ناجتا ع����ن ايرادات 
تشغيلية 100%، فنحن ليست 
لدينا استثمارات في مجاالت غير 
قطاعنا، وليست لدينا أسهم أو 
عقارات أو مص����ادر أخرى قد 
تش����كل مخاطر على مستقبل 

الشركة.

اذن نتوقع أرباحا أعلى في 2014، 
وهل ستطفئ كامل اخلسائر 

التراكمية؟
٭ نعم، نتوقع أرباحا ممتازة 
حس����ب أرقامنا للربع الثالث 
من 2014، وهذه السنة سنطفئ 
كام����ل اخلس����ائر التي حلقت 
 VIVA بالتأس����يس. لقد حققت
منذ إطالق عملياتها التجارية 
منوا مطردا ف����ي حجم أعمالها 
وعدد عمالئها ونتائجها املالية، 
وهذه النتائج تعكس بوضوح 

في ظل تراجع النمو لدى 
منافسيكم؟

٭ في الواقع، ان أرقامنا أظهرت 
منوا في كل املؤش����رات املالية، 
ونحن لدين����ا التزام مبواصلة 
النمو. لقد فاقت نتائج الشركة 
جميع التوقعات، حيث استطاعت 
VIVA خالل فترة اخلمس سنوات 
األول����ى من التش����غيل )حتى 
نهاية عام 2013(، والتي تعتبر 
فترة زمنية قصيرة في مجال 
االتصاالت، وعل����ى الرغم من 
املنافسة الشديدة والتحديات 
التشغيلية، من حتقيق العديد من 
اإلجنازات والنجاحات القياسية، 
ومن خالل تقدمي أفضل اخلدمات 
لعمالئنا متكنا من احلصول على 
قاعدة عمالء ممتازة وبذلك حققت 
الشركة أرباحا بلغت 24.2 مليون 
دينار وبربحية 48 فلسا للسهم 
بنهاية عام 2013 ما ميثل منوا 

نسبته 521% عن عام 2012.

هل تتفق مع االعتقاد السائد 
بأن قطاع االتصاالت وصل إلى 

ذروته؟
٭ ثمة اعتقاد خاطئ في السوق 
بأن قطاع االتصاالت وصل إلى 
ذروته، فهناك ف����رص جديدة 
ظهرت في السوق على صعيد 
االقتص����اد الكلي وعلى صعيد 
قطاع االتصاالت نفسه. فعلى 
مستوى االقتصاد، هناك تفاؤل 
بدخول أعداد جديدة من العمال 
واملوظفني وأصحاب املهن العليا 
م����ع ارتفاع وتيرة املش����اريع 
التنموية خصوصا الضخمة التي 
ظهر بعضها في السوق، وهؤالء 
الداخلون اجلدد سيشكلون طلبا 
جديدا على االتصاالت املتنقلة 
واخلدمات امللحقة بها التي تقدمها 
VIVA. أما عل����ى صعيد قطاع 
االتصاالت، فإن VIVA لديها ميزة 
تنافسية عن اآلخرين بأنها بدأت 
في وقت دخلت فيها الصناعة في 
مرحلة حتول، وقد استثمرت في 
البنية التحتية التي جتاري هذا 
التحول، مث����ل البنية التحتية 
اخلاص����ة باالنترنت وخدمات 
املعلومات واجليل الرابع، وهو 
ما يضعنا في موقع تنافسي قوي 
ويرشحنا لالستفادة من الطلب 
املتنامي على هذه التقنية من 

أحمد بومرعي ومحمود فاروق

في أول مقابلة لرئيس مجلس إدارة 
ش�ركة االتصاالت الثالث�ة VIVA عادل 
الرومي مبناس�بة قرب إدراج VIVA في 
البورصة الكويتي�ة، وضع الرومي خارطة 
طريق للمساهم واملس�تثمر الذي ينوي 
شراء سهم الشركة، حيث بني أن الشركة 
ستطفئ هذه السنة كامل اخلسائر التي 
حلقت مرحلة التأسيس، وبالتالي جميع 
املساهمني حاملي سهم VIVA سيكون 
لديهم عائد حقيقي على استثمارهم بداية 
من العام املقبل. كما توقع أرباحا ممتازة 
هذه السنة بعد ان حققت الشركة صافي 
ربح 24.2 ملي�ون دينار في 2013 وهي 
أعلى ب� 5 أضعاف من نظيرتها املسجلة 
في 2012 وبربحية 48 فلسا للسهم بنهاية 
عام 2013 ما يشكل منوا نسبته %521 
عن عام 2012. وقال: األرباح ستكون ناجتة 
عن إيرادات تشغيلية 100%، وان الشركة 
انتهت من مصاريف التأسيس وأصبحت 
املصاريف إدارية وتشغيلية فقط كما ال 

حتتاج الشركة الى رفع رأسمالها. 
وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على 
سهم الش�ركة ملا حتمله من فرص منو 
مستقبلية اذا اس�تطاعت بفترة قياسية 
أن تنجح في املنافسة وحتصل على حصة 
سوقية كبيرة جتاوزت املليوني عميل. وقال 
ان الشركة ال شك ستتجه الى التوزيعات 
النقدية لكي يصبح السهم جاذبا وتنافسيا، 
وان الشركة س�تعلن الحقا سياستها في 
التوزيعات.  كما توقع أن يقيم السوق جيدا 
السهم عند إدراجه، ونصح املستثمرين 
بالنظر ال�ى اكثر من بعد عن�د تقييمهم 
للسهم، فقد تكون هناك أمور غير مقيمة 
عند احتساب القيمة الدفترية، مثل قيمة 
الشهرة لعالمة VIVA التي تعتبر أصال قويا. 

وفيما يلي نص املقابلة:

ما الوعود التي ينتظرها 
املساهمون واملستثمرون مع إدراج 

سهم VIVA بالبورصة الكويتية؟
٭ ف����ي الواق����ع، املس����اهمون 
واملستثمرون كانوا ينتظرون 
إدراج شركة VIVA بفارغ الصبر 
في األعوام املاضية، وقد سعينا 
منذ اليوم األول من تش����غيل 
الشركة إلى أن نضع أولوية في 
استراتيجيتنا وهي زيادة قيمة 
السهم ملساهمينا مقارنة بسعر 
االكتتاب والعوائد على السهم 
في املستقبل، كما أننا وضعنا 
عملية اإلدراج في البورصة بني 
أهدافنا الرئيسية. واليوم بعد 
6 أعوام من دخول الشركة في 
السوق الكويتية كشركة اتصاالت 
ثالثة استطعنا أن نفي بوعودنا 
للمساهمني واملستثمرين بإدراج 
الشركة مع حتقيقها نتائج مالية 
قياسية تفوق كل النتائج التي 
حتققها الشركات العاملة في قطاع 
االتصاالت احمللية واخلليجية. 
ويأت����ي اإلدراج اآلن لتحقيق 
قيمة مضاف����ة ومضاعفة ملن 
ميلك السهم، كما سيكون قيمة 
مضافة للبورصة الكويتية، وفي 
جذب املستثمرين. ونحن نتوقع 
أن يكون هناك إقبال كبير على 
سهم الشركة ملا حتمله الشركة 
من فرص منو مستقبلية ومن 
نتائج مالية ممتازة بكل املعايير 
وبشهادة أفضل الشركات املالية 

وشركات التقييم.

هل هناك إستراتيجية جديدة 
سيعتمدها مجلس االدارة بعد 

االدراج؟
 VIVA ٭ من����ذ انطالق ش����ركة
وضع مجلس االدارة مسارين 
الستراتيجية خمسية للشركة، 
األولى التحول من اخلسائر التي 
تلحق مرحلة التأس����يس الى 
االرباح في فترة قياسية، وهو 
ما حققناه من خالل التحول منذ 
العام 2012 الى الربحية وحتقيقنا 
نتائج فاقت كل التوقعات حيث 
ش����كل عام 2013 نقطة حتول 
جديدة ف����ي تاريخ VIVA وذلك 
 VIVA على عدة أصعدة. فشركة
اس����تطاعت مواصل����ة حتقيق 
األرباح للعام الثاني على التوالي 
منذ إطالق عملياتها التشغيلية 
في الربع الرابع من عام 2008. 
وقد أسفرت نتائجنا السنوية 
املالية ف����ي 2013 ع����ن صافي 
ربح بقيمة 24.2 مليون دينار 
وبربحية للسهم قاربت 48 فلسا، 
وهذه االرباح جاءت أعلى ب� 5 
أضعاف من نظيرتها املسجلة 
في 2012. أما املسار الثاني فهو 
احلصول على موقع ريادي في 
قطاع االتصاالت الكويتية رغم 
املنافسة الش����ديدة في السوق 
احمللية، وقد اس����تطعنا بفترة 
قياسية احلصول على موقف 
قوي بني منافسينا، وعلى حصة 
سوقية كبيرة جتاوزت املليوني 
عميل، في وقت كانت توقعات 
السوق بفرصنا باالستحواذ على 

هذه احلصة ضئيلة.

احملافظة على النمو يبدو صعبا 
في سوق االتصاالت، خصوصا 

رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت »VIVA« عادل الرومي

رئيس شركة»VIVA« عادل الرومي أثناء مقابلته مع الزميلني أحمد بومرعي ومحمود فاروق 

رئيس الشركة في أول مقابلة قبل اإلدراج لـ »األنباء«: حان وقت قطف املساهمني واملستثمرين الثمار

الرومي: سهم VIVA يتمتع ب� أعلى العوائد.. أكبر منو.. ومحمل بالتوزيعات

»STC« شريك إستراتيجي داعم 

شكر للهيئة والبورصة واملقاصة

قال الرومي ان شركة االتصاالت السعودية هي الشريك 
االستراتيجي لـ VIVA وتعتبر أكبر شركة اتصاالت في 

الشرق األوسط، وبال شك هناك تعاون كبير في نقل 
.VIVA خبرتها الفنية والتقنية الى شركة

قال عادل الرومي: أود باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
فريق عمل VIVA أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان 

لكل من هيئة سوق املال وسوق الكويت لألوراق املالية 
والشركة الكويتية للمقاصة على جهودهم املبذولة في 

تسهيل عملية دمج أسهم الشركة، والتي تتم يوميا عقب 
انتهاء ساعات التداول اليومية، من الواحدة ظهرا وحتى 

الثالثة والنصف عصرا.

هذه السنة سنطفئ كامل خسائر 
رأس املال العائدة لفترة التأسيس

ال رفع لرأس املال.. ونحن 
لم نتخذ هذا القرار حماية لصغار 

املستثمرين الكويتيني 

سهم VIVA تنافسي وسط منو 
في األرباح فاق %500 

بزمن قياسي حصتنا السوقية فاقت 
املليوني عميل 

إيرادات الشركة تشغيلية %100 
وانتهينا من كل مصاريف التأسيس 

70% من إجمالي عدد األرقام
احملولة انتقلت إلينا

اجتاهنا إلى التوزيع النقدي غرضه جعل 
السهم جاذبًا وتنافسيًا

تفوقنا على كل التوقعات بفضل 
استثمارنا الصحيح بالبنية التحتية 

وحتقيق أهدافنا

هامش الربحية لدينا يرتفع عكس 
منافسينا..وهذا مؤشر تفاؤلي للمستقبل

نتوقع إقبااًل كبيرًا على سهم VIVA عند 
إدراجه..سيحقق قيمة مضافة ومضاعفة 

حلملته

فرص منو كبيرة بفضل طلب قوي 
على اإلنترنت وخدمات املعلومات

حاملو السهم 
سيكون لديهم 

عائد حقيقي على 
استثمارهم 

للمستثمرين .. 
انظروا لقيم 
غير مسجلة 

بالدفاتر لتقيموا 
السهم جيداً
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ماكريا يسلم الناهض اجلائزة بحضور مسؤولني من »بيتك« 

كرّمته »ڤيزا العاملية« لتجاوزه املليون بطاقة

»بيتك« أكبر بنك مصدر لبطاقات ڤيزا بالكويت

حص���د بي���ت التموي���ل 
الكويت���ي »بيت���ك« جائزة 
»أكبر بن���ك مصدر لبطاقات 
ڤيزا في الكويت« من شركة 
ڤيزا العاملية تقديرا جلهوده 
املتميزة في مجال البطاقات 
املصرفية والتي أسفرت عن 
زيادة كبيرة في عدد البطاقات 
الت���ي حتمل ش���عار »ڤيزا« 
الكويت وزادت  املصدرة في 
على املليون بطاقة، ما يؤكد 
على ريادة »بيتك« في سوق 
البطاقات املصرفية وتنوع 
بطاقاته ومتيزه���ا وجودة 

خدماتها.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
في »بيت���ك« مازن الناهض، 
عق���ب تس���لمه اجلائزة من 
رئيس قس���م املنتجات لدى 
ڤيزا ملنطقة اوروبا الوسطى 
والشرق األوسط وأفريقيا بول 
ماكريا، بحضور مسؤولني من 
»بيتك« و»ڤيزا«، ان حصول 
»بيتك« عل���ى جائزة »أكبر 
بنك مص���در لبطاقات ڤيزا 
في الكويت« من شركة ڤيزا 
العاملية هو تأكيد على جناح 
وكفاءة »بيتك« في س���وق 
البطاقات املصرفية، والريادة 
والثقة التي يتمتع بها، والتي 
مكنته من حتقيق هذا االجناز، 
فضال عن اجلودة والنوعية في 
بطاقاته االئتمانية التي تشهد 
منوا ملحوظا واقباال كبيرا 
من العم���الء ملا لها من قيمة 
مضافة وممي���زات متعددة، 

مشيرا إلى أن »بيتك« يحتل 
التصنيف االول في الكويت 
في ع���دد البطاقات املصدرة 
ومن ضمن االوائل في منطقة 
اخلليج، باالضافة الى كونه 
االول ايضا في حجم العمليات 

على »إل كي نت« محليا.
الناه���ض ان  وأض���اف 
اجلائزة تؤكد استحواذ »بيتك« 
على قاع���دة عمالء عريضة 
وحصة س���وقية كبيرة، مع 
كفاءة عالية في االداء، مشيرا 
الى ان السياسة املتبعة عند 
اصدار املنتجات اجلديدة تكون 
نت���اج دراس���ات وحتليالت 
مركزة للس���وق وتطوراته 
ومتطلباته، مبا يرسخ اولوية 
رضا العميل، ويعزز االبتكار 
والتن���وع والثقة كمرتكزات 

لألداء ومواجهة املنافسة.
إلى أن  الناه���ض  ولفت 
بطاقات »بيتك« مسبقة الدفع 
واالئتماني���ة تتمتع مبيزات 
فريدة، حيث توفر حلامليها 
خصومات وعروضا تسويقية 
كبي���رة، في أماك���ن حيوية 
ومتنوعة عند اس���تخدامها 
في الكويت أو حول العالم، 
ائتمانية  وكذلك تقدم مزايا 
تنافس���ية، كما أنه���ا تتميز 
بتصميمها الرائع وبخضوعها 
ألعلى درجات احلماية واالمان 
وفقا للمعايير العاملية، وتعمل 
بالتعاون مع شبكة مصرفية 
واسعة االنتش���ار وخدمات 
مصرفي���ة إلكترونية تعمل 

الساعة ميكن من  على مدار 
خاللها التحكم في البطاقات 
العمليات  العديد من  وامتام 

بأمان وسرعة ويسر.
وشدد الناهض على حرص 
»بيتك« على االس���تمرار في 
تعزيز قيمة وأهمية منتجاته 
بجميع فئاتها واالستفادة من 
التكنولوجيا في  تط���ورات 
سبيل توفير متطلبات العمالء 
عل���ى اختالف ش���رائحهم، 
وتكريس اجله���ود لتحقيق 
أكبر قدر من القيمة املضافة 
للعمي���ل مبا يتناس���ب مع 
الريادة املصرفية االسالمية 
التي يتمت���ع بها البنك على 

املستوى العاملي.
من جانبه، أعرب ماكريا 
عن سعادته بتكرمي »بيتك« 
بهذه اجلائزة لتحقيقه رقما 
قياسيا في تصدير بطاقات 
الڤيزا على مستوى الكويت 
»مليون بطاقة ڤيزا«، مشيرا 
ال���ى ان هذا االجن���از يؤكد 
على االستراتيجية السليمة 
التي يرسمها »بيتك« بابتكار 
منتج���ات تلب���ي تطلعات 

عمالئه.
وعب���ر ماكريا عن التزام 
منظمة الڤيزا العاملية بالعمل 
والشراكة مع »بيتك« لتقدمي 
حلول آمنة وسريعة للعمالء 
مستخدمي بطاقاته، مشيرا الى 
مكانة »بيتك« املرموقة على 
مستوى القطاع املصرفي وفي 

مجال البطاقات االئتمانية.

وليد اخلشتي متسلما اجلائزة 

تصدرت قائمة الشركات األفضل في احلفل السنوي ملجلة CommsMEA في دبي

»زين الكويت« تفوز بلقب أفضل مشغل اتصاالت
في منطقة الشرق األوسط لـ 2014

منحت CommsMEA زين 
الكويت لقب أفضل مش����غل 
لالتصاالت املتنقلة في منطقة 
الشرق األوسط عن العام 2014 
في احلفل السنوي الذي نظمته 
مؤخرا في دبي، وسط حضور 
الش����خصيات  عدد كبير من 
البارزة على املستوى اإلقليمي 
والعاملي في مج����ال صناعة 

االتصاالت.
وأعلن����ت زين ف����ي بيان 
 CommsMEA صحافي أن مجلة
املتخصصة في قطاع االتصاالت 
والواس����عة االنتشار منحتها 
هذه اجلائ����زة لتتويج فترة 
مهمة لعملياتها التش����غيلية 
والتجارية، علما أن شركة زين 
الكويت قد فازت أيضا قبل فترة 
قصيرة بجائزة أفضل مشغل 
اتصاالت ف����ي الكويت ضمن 
حفل توزيع جوائز اإلجناز لعام 
2014 التي أعلنت عنها مجلة 
»أريبيان بيزنس« املتخصصة 

في املجاالت االقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي في 
شركة زين الكويت عمر سعود 
العمر في تعليقه على تصدر 
الشركة لقائمة أفضل شركات 
االتصاالت في الشرق األوسط 
»جائزة أفضل شركة اتصاالت 
في املنطقة التي حازتها زين هي 
شهادة تقدير على اإلجنازات 
والطموحات التي حتققت عن 
الفت����رة، والتي أحرزت  هذه 
فيها زين تقدما على املستوى 

التشغيلي والتجاري«.
العم����ر بقوله  وأض����اف 
»بالنياب����ة عن جميع زمالئي 
وبقية أفراد عائلة زين، نهدي 
جائزة املركز األول إلى عمالئنا 
الذي����ن يكون����ون أكبر عائلة 
اتصاالت ف����ي الكويت، وذلك 
تقديرا على ثقتهم الكبيرة في 

خدماتنا وكفاءة عملياتنا«.
العم����ر بقوله »هذا  وأكد 
الفوز هو إقرار من مؤسس����ة 
ف����ي صناع����ة  متخصص����ة 
االتصاالت بتفوق عملياتنا على 
كثير من شركات االتصاالت 
املتميزة األخرى على مستوى 
املنطقة، وما كان ليحدث هذا 
التميز إال بتفاني وإبداع أعضاء 

الذين  املتميز،  فريق الشركة 
طوعوا كاف����ة مبادراتنا نحو 

خدمة وراحة العمالء«.
أن  بالذك����ر  اجلدي����ر 
مجل����ة  ه����ي   CommsMEA
إلكترونية ومطبوعة حتظى 
باحترام كبير ولها انتش����ار 
واسع النطاق في منطقة الشرق 
األوسط وفي أفريقيا، كما أن 
اجلوائز السنوية التي متنحها 
تل����ك املجلة حتتفي بعدد من 
أفضل الشركات واألشخاص من 
حيث األداء في مجال االتصاالت 
على مدار العام. وعلقت جلنة 
التحكيم املستقلة املسؤولة عن 
منح جوائز CommsMEA على 
جائزة زين الكويت بتأكيدها 
أنها الش����ركة األكث����ر كفاءة 
وربحية بني الشركات التابعة 
ملجموعة زين، كما أنها تعتبر 
املعيار القياسي بالنسبة إلى 
مشغلي االتصاالت اآلخرين 

على مستوى املنطقة.
وبينت جلنة التحكيم في 
س����ياق منح اجلائزة أن زين 
الكويت هي الشركة الرئيسية 
التابعة ملجموعة زين، وهي 
الرائ����دة  الش����ركة  مازال����ت 
في جمي����ع أوج����ه عملياتها 
التشغيلية والتجارية، سواء 
من ناحي����ة اإلبداع في تقدمي 
حل����ول البرودبان����د املتنقلة 
والشاملة أو من ناحية قاعدة 
العمالء واإليرادات واحلصة 

السوقية.
أن  إلى  اللجنة  وأش����ارت 

شركة زين الكويت لديها واحد 
من أعلى متوسطات العائد لكل 
مستخدم )ARPU( على مستوى 
املنطقة، كما أنها من الشركات 
التي لديها شبكة للجيل الرابع 
بجودة عالية على مس����توى 

جميع أرجاء الدولة.
التحكيم  وأش����ادت جلنة 
بالطريقة املثيرة لإلعجاب التي 
استطاعت الشركة من خاللها 
أن حتول عمالءها بكل سالسة 
من ش����بكة اجليل الثالث إلى 
شبكة اجليل الرابع اجلديدة، 
باإلضافة إلى جناح الش����ركة 
في اجتذاب عمالء جدد كثيرين 
وزيادة إيراداتها وهوامش ال� 

EBITDA، وصافي األرباح.
وأوضحت أن شركة زين 
أحرزت جناحات على مستوى 
مجاالت االستدامة مبساهماتها 
الفاعلة في برامج املسؤولية 
االجتماعي����ة والت����ي دعمت 
العديد من املشاريع التعليمية 
والثقافية والصحية على نطاق 
واسع، وهو مؤشر يدل على أنها 
شركة تولي الدعم واالهتمام 

ملسؤوليتها االجتماعية.
اجلدير بالذكر أن ش����ركة 
زين الكويت شهدت عاما مليئا 
باملب����ادرات الطموحة، حيث 
جنحت الشركة في إطالق أحدث 
التقنيات واخلدمات في الكويت، 
ففي شهر يونيو أعلنت زين 
عن جهوزية شبكتها لتقدمي 
خدمات الص����وت عبر تقنية 
املكاملات الصوتية عبر شبكة 
الرابع )VoLTE( ألول  اجليل 
مرة في الكويت، وذلك من خالل 
شبكتها املتطورة التي تغطي 

الدولة بالكامل.
كما أعلنت زين عن شراكة 
مع شركة »هواوي« لتدشني 
»مرك����ز اإلب����داع املش����ترك« 
األول من نوعه على مستوى 
منطقة الشرق األوسط، وهو 
مركز أبحاث سيس����اعد زين 
على مواصلة تطوير ش����بكة 
البرودبان����د املتنقل����ة لديها، 
وكذل����ك تطوي����ر اخلدم����ات 
والتطبيقات التي تقدمها زين 
إلى عمالئها في الكويت وفي 

شتى أرجاء املنطقة.

العمر: جلنة 
التحكيم أشادت 

بالعمليات 
التشغيلية 
والتجارية
لـ »زين«

الناهض: اجلائزة 
تؤكد جناح 
»بيتك« في 

سوق البطاقات 
املصرفية بقاعدة 

عمالء عريضة
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

القادسية يواجه الساملية في الدوري العامالرياضية
تنطلق في الـ 5:20 مساء اليوم مواجهات اجلولة الـ16 لبطولة الدوري العام بإقامة 5 
مباريات، حيث يلتقي العربي املتصدر )32 نقطة( مع الوافد اجلديد برقان )21 نقطة( على 
ستاد صباح السالم، وعلى ستاد ثامر بالساملية يحل القادسية )20 نقطة( ضيفا ثقيال على 
السماوي )14 نقطة(، وفي ستاد علي صباح السالم يلتقي النصر )19 نقطة( مع خيطان )8 
نقاط(، وعلى ستاد مبارك العيار يستضيف اجلهراء )18 نقطة( فريق اليرموك ) 10 نقاط(، 
اجلدير بالذكر أن الكويت في املركز الثاني )30 نقطة( سيغيب عن مواجهات األسبوع.

القاهرة - سامي عبد الفتاح 

الي����وم مباريات  تنطل����ق 
اجلولة الثانية عشرة في سباق 
ال����دوري املصري املمتاز لكرة 
اليوم،  القدم، وذلك مبباراتني 
األولى جتمع بني حرس احلدود، 
صاحب املركز اخلامس برصيد 
18 نقطة، مع بتروجيت صاحب 
املركز الرابع برصيد 19 نقطة، 
الذي يحتل  النص����ر،  ثم لقاء 
الترتيب األخير برصيد نقطة 
واحدة، مع وادي دجلة، الثالث 

برصيد 20 نقطة.
وتقام باقى مباريات اجلولة 
على ثالثة ايام، فيلعب بعد غد 
الرجاء،  )االثنني( دمنهور مع 
االس����يوطي مع االسماعيلي، 
املصري مع اجلونة، واملقاولون 
مع االحتاد. ويوم الثالثاء يلتقي 
الطالئع مع الشرطة، والزمالك 
مع املصري، ويختتم األسبوع 

بلقاء سموحة مع االهلي.
وحرص املدير الفني للفريق 
األول بالن����ادي املصري طارق 
يحي����ى على احت����واء غضب 
جماهير الفريق التي حضرت 
التدريب، والتي أبدت اعتراضها 
الفري����ق األخيرة  على نتائج 
بعد هزمية من الزمالك ومصر 

املقاصة على التوالي.
كانت جماهير املصري قد 
هاجم����ت الالعبني قب����ل بداية 
التدريب مما اس����تدعى طارق 
يحي����ى الذهاب إلى اجلماهير، 
الفريق  ومطالبتهم مس����اندة 
في جميع احلاالت، كما اوضح 
للجماهير جميع النقاط الشائكة 
التي ال تعلمها من أجل بث حالة 

من االطمئنان لديهم.
واستأنف الفريق تدريباته، 
عقب الراحة السلبية التي حصل 
عليها الالعب����ون، ليوم واحد 
بعد الهزمية من مصر املقاصة 
بنتيج����ة 2-3 وجتمد رصيد 

الفريق عند النقطة 17.

حقق الس����د املتصدر فوزا 
كبي����را على اجلي����ش 3-1 في 
ختام املرحلة الثانية عشرة من 

الدوري القطري لكرة القدم.
ورفع الس����د رصي����ده الى 
32 نقط����ة وضم����ن لقب بطل 
الذهاب بعد أن وس����ع الفارق 
الى 5 نقاط مع مطارده خلويا 
بطل املوسم املاضي قبل املرحلة 
األخيرة م����ن هذا الدور، بينما 
تراجع اجليش إلى املركز الرابع 
برصيد 20 نقطة وفقد الكثير 
من حظوظه في املنافسة على 
اللق����ب. واكتفى قطر، صاحب 
اكبر فوز هذا املوسم )7-0 على 
السابقة(،  الوكرة في املرحلة 
بالتعادل السلبي مع ام صالل 
في مباراة ش����هدت العديد من 
البطاقات امللونة منها حالتا طرد 
للمصري احمد فتحي العب ام 
صالل )38( ومحمد عمر العب 
قطر )87(. وأخفق العربي في 
أول مباراة بقيادة مدربه اجلديد 
االوروغوياني دانيال كارينيو 

وسقط أمام السيلية 2-1.
وتعادل الشمال والشيحانية 
بهدف لعلي مجبل )84( مقابل 
هدف لاليراني مسعود شجاعي 

.)52(

انتق����د الس����ائق االماراتي 
الش����يخ خالد القاسمي بشدة 
قرار محكمة االس����تئناف لدى 
االحتاد الدولي للسيارات »فيا« 
بتجريده من لق����ب رالي دبي 
الدولي وبطولة الشرق االوسط 
واعتبار القطري ناصر العطية 
فائزا بهما. وكان القاسمي فاز 
بلقب رالي دبي في 29 نوفمبر 
املاضي واحرز بالتالي بطولة 
الشرق االوسط وجرد العطية 

من لقبه في املنافستني.
العطي����ة باحتجاج  وتقدم 
لدى جلنة حكام رالي دبي ضد 
القاسمي بحجة تغيير مساره 
خالل املنافسات لكن اعتراضه 
رفض قب����ل ان يلجأ الى جلنة 
االستئناف في االحتاد الدولي 
للسيارات الذي رأى ان السائق 
ارتك����ب مخالفات  االمارات����ي 
صريحة وج����رده بالتالي من 

لقبه.

جماهير املصري 
تهاجم الالعبني 

في التدريب

السد يتفوق 
على اجليش

القاسمي ينتقد »فيا«

مهاجم التعاون بول إيفولو 
يحاول الوصول إلى الكرة

ايفولو يقود التعاون إلسقاط »اإلتي«.. والهالل يستعيد نغمة الفوز

االحتاد السعودي يقيل كارو

ناشئو وشباب أزرق اجلودو 
إلى هونغ كونغ خلوض »اآلسيوية«

الزاروني يقترب من قيادة العراق

27 فارساً في سباق الذهب الدولي

يغادر مس����اء اليوم األحد وفد منتخبنا 
للجودو للناش����ئني حتت 18 سنة والشباب 
حتت 21 سنة إلى هونغ كونغ للمشاركة في 
البطولة اآلسيوية ال� 13 للناشئني والشباب 
والتي ستقام في الفترة من 9 الى 14 ديسمبر 
اجلاري ويفتتحها رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي للعبة عبيد زايد العنزي وتشهد 
مش����اركة أقوى املنتخبات على املستويني 
القاري والدولي. ويترأس الوفد أمني صندوق 
احتاد اجلودو بدر الشراد ويضم الوفد اجلهاز 
الفني للمنتخب بقي����ادة املدربني الوطنيني 
يوسف دلي العنزي ومساعده خالد البذالي 
إضافة الى العبي منتخب الشباب حتت 21 سنة 
الثالثي حمد الراشد وعيسى مرزوق ومشعل 
العلي والعبي منتخب الناشئني حتت 18 سنة 

راشد الهرش����اني وعبداهلل صياح وجاسم 
املتروك وحس����ني منصور ومحمد االقرع، 
حيث سيعول منتخبا الناشئني والشباب على 
الالعبني الثمانية في هذه البطولة القارية في 
الوقت الذي اقتصر فيه االستعداد للبطولة 
على التدريبات اليومية حتت إشراف اخلبير 
واملدير الفني للمنتخبات الروماني جبرائيل 
دون إقامة معسكر تدريبي الرتباط الالعبني 

بالدراسة الفترة املاضية.
ب����دوره فقد أوضح الش����راد ان هذه هي 
املشاركة االولى للكويت آسيويا على مستوى 
الناشئني والشباب بعد رفع االيقاف الدولي 
عن اللعبة وكذلك فإنه����ا األولى من نوعها 
بعد فصل احت����اد اجلودو والتايكوندو الى 

احتادين مستقلني الشهر املاضي.

كشف عضو االحتاد العراقي لكرة القدم 
يحيى كرمي ان االحتاد اتفق بصورة نهائية 
مع البرازيلي سيباستياو الزاروني لإلشراف 
على املنتخب العراقي في االس���تحقاقات 
املقبلة وأقربها نهائيات كأس آس���يا في 
اس���تراليا مطلع العام املقبل. وذكر كرمي 

لوكالة الصحافة الفرنس���ية ان »االحتاد 
اتفق بشكل نهائي مع الزاروني على تدريب 
املنتخب العراقي وسيصل الى العاصمة 
بغداد االسبوع املقبل للتوقيع رسميا على 
صيغة العقد املبرم واآلن نستكمل االجراءات 

الرسمية لوصوله«.

س���ي وبزمن 65.17 ثانية، 
وفي املركز اخلامس الفارس 
العجمي  القط���ري فال���ح 
بزمن 65.90 ثانية، حيث 
قام االمير عبداهلل بن فهد 
رئيس االحتاد السعودي 
للفروسية بتتويج الفرسان 

كرر الف���ارس االيطالي 
اميانويل جاديانو حضوره 
القوي في البطولة الدولية 
ملهرجان خ���ادم احلرمني 
الش���ريفني الدول���ي لقفز 
الش���وط  احلواجز وحاز 
الثالث الذي جمع 37 فارسا 
م���ن مختلف اجلنس���يات 
واالعمار خاضوا سباقا مثيرا 
نحو الصدارة في ش���وط 

اعتمد على السرعة.
وبره���ن اميانويل مع 
فرسه سكارمنتو على انه 
االسرع بزمن 62.60 ثانية 
من ب���ني 8 فرس���ان انهوا 
اجلولة من دون اخطاء للقفز 
القط���ري حمد  حيث حل 
العطية في املرتبة الثانية 
بجواده ويتكر وبزمن 63.15 
الثالث  ثانية تاركا املركز 
الفارس  للمتخصص فيه 
البلجيكي فراسنيوس ماثي 
والذي س���جل زمنا قدره 

64.23 ثانية. 
الرابع  املركز  وجاء في 
الس���عودي سعد  الفارس 
العجمي بفرس���ه ويت اند 

الرياض - خالد المصيبيح 

اقال االحتاد الس����عودي لكرة القدم 
املدرب االسباني لوبيز كارو من منصبه 
على اثر خسارة »األخضر« االخيرة لكأس 
اخلليج التي اقيمت في نوفمبر املاضي 
بالعاصم����ة الرياض، وايضا اس����تجاب 
لضغوط جماهيري����ة واعالمية طالبت 
باقالته قبل كأس آسيا املقبلة وحدد االحتاد 
السعودي 10 ايام لوصول املدرب اجلديد 
دون الكش����ف عن هويته. ويعتبر كارو 
املدرب رقم 10 للمنتخب الس����عودي في 
ال�12 س����نة املاضية، فيما يعتبر املدرب 
رقم 48 في تاريخ الكرة السعودية ونال 
كارو مبلغ الشرط اجلزائي املتفق عليه في 

العقد وهو 4 ماليني ريال سعودي.

سقوط االتحاد

من جانب اخ����ر، اختتمت اجلولة ال� 
11 من الدوري الس����عودي بثالثة لقاءات 
حمل احدها مفاجأة سقوط االحتاد امام 

التعاون 4-3.
وكان مهاجم التعاون، الكاميروني باولو 

ايفولو، جنم اللقاء بتسجيله )هاتريك( 36 
و50 و57، وكان جلهاد احلسني هدف من 
ضربة جزاء )7(، وايضا تقاسم البرازيلي 
ماركينهو في االحتاد جنومية اللقاء مع 
ايفولو فسجل ايضا )هاتريك( لالحتاد 
)65 و68 و90(، ولم يسعف الوقت املتبقي 
التع����ادل. وظل »اإلتي«  االحتاد الدراك 
على رصيده السابق 22 نقطة، والتعاون 
صعد الى الثامن برصيد 12 نقطة. وفي 
الرياض، عاد الهالل الى سكة االنتصارات 
بعد غياب 5 مباريات اس����يوية ومحلية 
وجاء على حس����اب الرائد بنتيجة 1-3. 
وس����جل نواف العابد هدفني )40 و64(، 
فيما كان لناصر الشمراني هدف من ضربة 
جزاء )6(، وايضا سجل مشعل العنزي 
للرائد من ضربة جزاء )71(. وبات للهالل 
20 نقط����ة وخامس الترتيب، فيما الزال 

الرائد األخير بنقطتني فقط.
وفي اجلوف، واصل الشباب اهداره 
للنقاط عندما خس����ر اثنت����ني بالتعادل 

السلبي مع العروبة.
وتراجع الش����باب الى املركز الثالث 

والعروبة ظل تاسعا.

احد الفائزين يحتفل بعد ختام السباق

بالشوط الذي رعته الشركة 
لالبح���اث  الس���عودية 

والتسويق.

كابنت منتخب مصر أشرف أبو احلسن يرفع كأس البطولة العربية

الشيخ أحمد الفهد الى جانب توماس باخ في مناسبة سابقة

»األزرق« حلّ في املركز الرابع بعد خسارته من اجلزائر

»طائرة« مصر تقتنص لقب البطولة العربية

الفهد يشارك في اجتماعات اللجنة األوملبية الدولية

أبواحلسن يشيد باملطيري
أش����اد عض����و مجل����س 
إدارة نادي القادسية ومدير 
عام األلعاب املائية حس����ن 
أبواحلس����ن بالع����ب نادي 
القادسية ومنتخبنا الوطني 

السابق والعب نادي النصر 
لكرة القدم نواف املطيري وما 
قدمه طوال مشواره الرياضي 
سواء مع األندية التي مثلها أو 
املنتخب الوطني. من جانبه، 

ش����كر املطيري أبواحلس����ن 
على الدعم الذي قدمه ووجه 
له الدعوة حلضور مهرجان 
اعتزال����ه الذي س����يقام يوم 
اجلمعة املقبل حتت رعاية رجل 

األعمال بدر محمد العتيبي، 
وذلك على هامش املباراة التي 
س����تجمع القادسية بنظيره 
العربي على ملعب استاد محمد 

احلمد في الدوري.

وفي مباراة حتديد املركزين 
التي سبقت  الثالث والرابع 
هذه املباراة، تغلب املنتخب 
اجلزائ����ري عل����ى منتخبنا 
الوطني بنتيج����ة 3-2 في 
مباراة حماس����ية لم يتمكن 
العبو »األزرق« من احملافظة 
على تقدمهم باألشواط بنتيجة 
2-1 لترجح اخلبرة كفة العبي 

اجلزائر احملترفني.
وجاءت نتائج األشواط 
)18-25( و)25-23( و)21-

25( و)25-17( و)10-15(.
وبعد خت����ام املباراة قام 
رئيس االحتاد العربي للكرة 
الطائرة الشيخ علي بن محمد 
آل خليف����ة يصحبه رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة 

العام���ة. ومن أه���م النقاط 
التي سُتعتمد في اجلمعية 

العامة:
٭ تعديل عل���ى ابقاء عمر 
اعض���اء اللجن���ة األوملبية 
الذي���ن بلغ���وا  الدولي���ة 
الس���بعني م���ن العمر فقط 
للذين اصبحوا اعضاء منذ 
عام 2000، وعمر الثمانني ملا 
قبل عام 2000، مع استثناء 
بسيط لفئة السبعني عاما 
الذين انتخبوا  لالشخاص 
في احتاداته���م الوطنية أو 
الوطنية،  جلانهم األوملبية 
حيث سيبقون في عضوية 
اللجنة األوملبية الدولية حتى 

إنهاء واليتهم.
٭ املوافقة على انشاء محطة 
تلفزيوني���ة أوملبية لتكون 
ناقل���ة لاللع���اب األوملبية 
والقارية وبطوالت االحتادات 
التكلفة  الدولية، ما يجعل 
اقل ويزيد املردود املادي في 

الوقت ذاته.
٭ اقرار تعديل على البرنامج 
األوملب���ي احلال���ي لدورة 
االلعاب األوملبية الصيفية 
الذي يشمل 28 لعبة و327 
مسابقة، بحيث تتم زيادة 
االلع���اب الى أكث���ر من 28 
مع احلفاظ على نفس عدد 

رئيس االحتاد الكويتي للعبة 
وليد أم����ان ومدير البطولة 
عبداهلل كايد بتوزيع الكأس 
وامليدالي����ات عل����ى الف����رق 
أصحاب املراكز الثالثة األولى 

في البطولة.
من جهته، أكد وليد أمان أن 
املنتخب الوطني قدم مستوى 
فنيا ممتازا خالل مشاركته في 
البطولة العربية ال�19 والتي 
أسدل الس����تار عنها اول من 
امس على صالة فجحان هالل 
القادس����ية  املطيري بنادي 
مبشاركة 9 منتخبات، مشيرا 
الى ان تأه����ل »األزرق« الى 
الذهبي للبطولة يعد  املربع 
اجنازا كبيرا يحسب للقائمني 

على اللعبة في الكويت.

املسابقات، اي ان الرياضات 
التي تتضمن مسابقات كثيرة 
يجري تقليصها ملنح الفرصة 
لرياضات اخرى من خارج 

البرنامج األوملبي احلالي.
العمل  آلية  إقرار تقوية  ٭ 
اللجن���ة  ب���ني  املش���ترك 
األوملبية الدولية واالحتادات 
الدولية واألمم  الرياضي���ة 
املتح���دة خصوص���ا بعد 
قرار اجلمعية العامة لالمم 
املتح���دة األخير في أكتوبر 
2014 مبا يتعلق باستقاللية 
املنظمات الرياضية في ادارة 
شؤونها الرياضية، والتركيز 
على التعلي���م والثقافة في 
الرياضية في  املناس���بات 
العال���م، ودع���م املنظمات 
الرياضية من خالل العائدات 
التلفزيونية ملنظمات اخرى 
ومنظم���ة  كاليونيس���كو 

الرياضة والسالم.
٭ اجراء تعديل على طريقة 
ترش���يح املدن الستضافة 
دورات االلع���اب األوملبية 
بحيث يصبح تقدمي امللف اقل 
تكلفة فضال عن االستضافة 
أيضا مع استخدام للمنشآت 
الرياضية املوج���ودة بعد 
حتديثها بدال من بناء منشآت 

جديدة.

أح����رز املنتخب املصري 
لق����ب البطولة العربية ال�19 
الرج����ال للكرة  ملنتخب����ات 
الطائرة بعد فوزه في املباراة 
النهائية على نظيره القطري 
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل ال 
شيء في مباراة استحوذ عليها 

»الفراعنة« لعبا ونتيجة.
وج����اءت املب����اراة من����ذ 
انطالقتها ملصلحة املنتخب 
املصري الذي تألق العبوه في 
مواجهة نظرائهم في الفريق 
القطري مدعومني بجماهير 
غفيرة أتت ملس����اندتهم ولم 
يعطوا أي فرصة لهم اللتقاط 
أنفاس����هم وج����اءت نتائج 
األش����واط )25-16( و)25-

22( و)15-25(.

العامة  تعقد اجلمعي���ة 
للجنة األوملبية الدولية أهم 
اجتماعاتها على اإلطالق في 
موناكو من يوم أمس السبت 
وحتى الثالثاء املقبل إلقرار 
التغيي���رات اجلديدة على 
األنظمة والتحديثات الكثيرة 
التي تع���رف بأجندة 2020 
اللجنة  التي اطلقها رئيس 
الدولي���ة االملاني  األوملبية 
توماس باخ من���ذ انتخابه 
العام املاضي خلفا للبلجيكي 

جاك روغ.
وقدمت اللجان األوملبية 
الوطنية اقتراحات للتطوير، 
كما أكدت منظمة انوك )احتاد 
الوطنية(  اللجان األوملبية 
الفهد  برئاسة الشيخ احمد 
في جمعيتها العمومية الشهر 
املاض���ي ببانك���وك اقتراح 
رئيسها بدعم أجندة 2020 
لتعدي���ل امليث���اق األوملبي 
ليكون متماشيا مع املستقبل 
ومع التغييرات التي حتصل 
في مجال الشباب والرياضة 
والتسويق ونظم املعلومات 

والنقل التلفزيوني.
وقد توجه الشيخ احمد 
الفهد ال���ذي يرأس املجلس 
األوملبي اآلسيوي أيضا الى 
موناكو حلضور اجلمعية 

اجلمعية العامة 
ستناقش الكثير 

من املواضيع 
املهمة 
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بونياك جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة العاشرة
استحق مدرب العربي الصربي 
بوريس بونياك أن يكون جنم 
األسبوع لهذه اجلولة بعد أن 

حافظ على الصدارة مع األخضر 
جلولة أخرى كما أنه يقدم كرة 

جميلة وممتعة من جولة إلى أخرى 
خصوصا من الناحية الهجومية، حيث 

يسعى لتسجيل مزيد من االهداف 
ويهاجم مهما كان منافسه.

اختار القس��م الرياضي فريق »األنباء« للجولة العاشرة من دوري 
VIVA ويضم:

٭ الحارس: مصعب الكندري )الكويت(.
٭ الدفاع: فيصل دشتي )كاظمة(، أحمد عبدالغفور )العربي(، عبدالرحمن 

العنزي )القادسية(.
٭ الوسط: نايف زويد )الساملية(، محمود املواس )العربي(، فهد األنصاري 

)القادسية(، محمد الداوود )كاظمة( ومحمد سعد )اجلهراء(.
٭ الهج�وم: عبداله��ادي خمي��س )الكوي��ت( ومس��عود فري��دون 

)الشباب(.

فهد األنصاريمسعود فريدون محمد سعد
عبدالرحمن العنزيمحمود املواسعبدالهادي خميس

أحمد عبدالغفور نايف زويد
فيصل دشتي

مصعب الكندري

الدفاع الوسط الهجوم

غلط × غلطصح لسانك
أيام قبل

مشاركة العربي والقادسية 
في الصدارة تعطي مؤشرا 

قويا لتميز الدوري هذا 
املوسم للظفر باللقب، وبعد 

عودة املنافسة بينهما رددت 
اجلماهير »واهلل زمان يا 

دوري«.
»عساها خيرة«

تصرفات غير رياضية
تكرر من بعض الالعبني 

وبشكل واضح استياؤهم 
من التبديل أثناء خروجهم 
من امللعب، ويظهر ذلك من 
خالل احتجاجهم باإلشارة 
وإظهار الغضب من قرار 

املدرب.
»اترك فرصة لغيرك«

٭ قفز مهاجم العربي فراس اخلطيب إلى 
صدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف 

تاركا املركز الثاني ملهاجم اجلهراء البرازيلي 
كارلوس فينيسيوس برصيد 9 أهداف، فيما 
تساوى 3 مهاجمني باملركز الثالث برصيد 8 
أهداف وهم: مهاجم كاظمة البرازيلي باتريك 

فابيانو ومهاجم الساملية األردني عدي الصيفي 
ومهاجم الكويت اإليراني رضا قوجان، وجاء 

خلفهم مباشرة مهاجم القادسية دانييل 
سوبوتيتش ومهاجم التضامن البرازيلي 

إلياسو أوليفيرا برصيد 7 أهداف، كما تساوى 
5 العبني برصيد 5 أهداف وهم: جمعة سعيد 

من الساملية ومهاجم الصليبخات محمد 
عبدالباسط وحسني املوسوي من العربي 

وعبدالعزيز املشعان من القادسية وفيصل 
العنزي من الساملية.

> > >
٭ شهدت اجلولة حالة طرد واحدة كانت من 

نصيب العب الساحل ناصر العجمي.
> > >

٭ يعتبر الكويت هو الفريق الوحيد في 
الدوري حتى اآلن الذي لم يتعرض ألي 

خسارة.
> > >

٭ متكن مهاجم اجلهراء محمد سعد من تسجيل 
»هاتريك« في هذه اجلولة وكان على حساب 

الفحيحيل.

لقطات من اجلولة

محمد الداوود

احلكام في امليزان
٭ يوس�ف الثويني )الس�املية والنصر(: متكن م����ن قيادة املباراة 
بطريق����ة مميزة بفضل خبرته الطويل����ة كما أنه تعامل 
مع الالعبني بطريقة احترافية ساهمت في إخراج املباراة 

دون احتجاجات.
> > >

٭ ضيف اهلل الفضل�ي )خيطان والتضام�ن(: كان واثقا من قراراته 
رغم بعض االحتجاجات عليها لكنه كان هادئا في التعامل 
معها ما ساهم في السيطرة على املباراة من الدقيقة األولى 

حتى نهايتها. 
> > >

٭  يوسف النصار )الشباب واليرموك(: لم يكن موفقا في العديد من 
احلاالت املؤثرة من بينها عدم طرده لالعب اليرموك أحمد 
هاني الذي كان يس����تحق البطاقة احلمراء لكنه احتسب 

ركلة جزاء صحيحة للشباب.
> > >

٭  عمار اشكناني )الصليبخات والعربي(: أدار املباراة باقتدار وكان 
قريبا من احلدث حلظة وقوعه ما ساهم في اتخاذ القرار 
السليم لكن يؤخذ عليه عدم احتسابه لركلة جزاء صحيحة 
للعربي في الدقائق األخيرة والتي لم تؤثر على النتيجة 

النهائية للمباراة.
> > >

٭ عبداهلل الكندري )القادسية والساحل(: لم يقم بحماية الالعبني 
من التدخالت القوية كما أنه أخطأ عندما لم يشهر البطاقة 
احلمراء بوجه حارس الس����احل علي العيسى الذي أعاق 
املشعان وهو آخر العب ما تسبب في كثرة االحتجاجات 
على قراراته لكنه أش����هر بطاقة حمراء صحيحة بوجه 

العب الساحل ناصر العجمي.
> > >

٭ أحم�د العل�ي )اجلهراء والفحيحيل(: لم يك����ن موفقا في إدارة 
املباراة بسبب بعض القرارات التي اتخذها ما تسبب في 
كثرة االحتجاجات على قراراته لكن لم يكن له قرار سلبي 

أثر على سير املباراة. 
> > >

٭ مشعل العسعوسي )الكويت وكاظمة(: كان موفقا في إدارة املباراة 
والسبب في ذلك تعامله الهادئ مع الالعبني خصوصا في 
حالة االنفعال ما أعطاه القوة داخل امللعب في اتخاذ القرار 
دون تردد األمر الذي ساهم كثيرا في عدم ظهور أي اعتراض 

على قراراته بني شوطي املباراة وبعد نهايتها.

عقلة: األبيض عانى اإلرهاق 
وخميس يغيب شهراً

مبارك الخالدي

أكد مدير الفريق األول للكرة بنادي الكويت عادل 
عقلة ان األبيض سيقاتل للمنافسة على كافة األلقاب، 
وقال ل� »األنباء« بعد تع���ادل الفريق مع كاظم�ة 1-1 

ان الفريق قدم شوطا 
أول بامتي���از واهدر 
اكثر من فرصة كانت 
املباراة  كفيلة بإنهاء 
التوفيق جانب  لكن 

الالعبني.
واضاف ان األبيض 
عان���ى اإلره���اق في 
الشوط الثاني وقال: 
يعلم اجلميع أن الفريق 
خاض مب���اراة قوية 
قبل أي���ام في بطولة 
كأس سمو ولي العهد 
ووضح تأثر الالعبني 
باإلرهاق نتيجة اجلهد 

املبذول، الفتا الى ان إصابة عبدالهادي خميس متزق 
مبعدل 4 سم يحتاج معها شهرا للعالج.

الكويت يسقط بيده.. والساملية يواصل انطالقته.. وكاظمة عاد بنقطة

اجلولة العاشرة: العربي »ما يطالع حوله« 
والقادسية »ما يهده«

عبدالعزيز جاسم 
@aziz995

 VIVA جولة ورا جولة« والعربي اليزال في صدارة دوري«
سواء بفارق النقاط أو بفارق األهداف وبالفعل لم يخيب ظن 
جماهيره باجلولة العاشرة وحافظ هذه الصدارة بفوز كاسح 
عل���ى الصليبخات 4-0، في املقابل لم يتركه وصيفه بفارق 
األهداف وغرميه األزلي القادس���ية يغرد وحيدا ودك مرمى 
الساحل بثالثية، بينما سقط الكويت بيده وتعادل مع كاظمة 
1-1، وواصل الساملية انطالقته القوية وحافظ على فارق الثالث 
نقاط بتحقيقه لفوز سهل على النصر بهدفني دون رد، وعلى 
نفس اخلطى واصل اجلهراء ضغطه على فرق املقدمة وتغلب 
على الفحيحيل 3-1، وحقق الشباب فوزا معنويا وتقدم خطوة 
ملنطقة الوسط بعد فوزه على اليرموك 2-1، وأوقف التضامن 

وخيطان بعضهما البعض بتعادل سلبي.

األخضر هجومي

من يشاهد مباريات العربي هذا املوسم يستمتع بالشك 
ألنه يدخل مهاجما منذ الدقيقة األولى حتى النهاية وخير 

دليل مواجهة الصليبخات التي سجل فيها 4 أهداف وأضاع 
مثلها محققة ما يبني ان الفريق يسير بخطى ثابتة هذا 

املوسم.

األصفر وكسب النقاط 

ال يالم القادسية ومدربهم االسباني انطونيو بوتشي 
على تراجع األداء في ظل اإلصابات والغيابات الكثيرة التي 

مير بها الفريق هذا املوسم ورمبا سيحرص الفريق كثيرا 
على نيل النقاط بعيدا عن األداء في اجلولتني املقبلتني أي 

قبل التوقف.

األبيض لماذا التراجع؟

حالة غريبة أصابت العبي الكويت في الشوط الثاني 
وهو التراجع الكبير للدفاع واللعب على املرتدات التي لم 

تكن متقنة ما تسبب في دخول شباكهم لهدف مستحق 
لكاظمة لذلك على املدرب محمد إبراهيم مراجعة حساباته 
في املباريات املقبلة وان يدرك بأن هدفا واحدا قد ال يكفي 

لتحقيق الفوز.

السماوي بهدوء يتقدم 

من الواضح أن الساملية يحاول االقتراب شيئا فشيئا 
نحو الصدارة لكنه يريد العودة بهدوء لتلك الصدارة دون 
أي يقدم مستويات الفتة ألنه يعلم ان ثالثي الصدارة الذي 

يسبقه سيتواجهون فيما بينهم في اجلولتني املقبلتني 
ما يضمن له مركزا أول أو ثانيا في حال متكن من الفوز 

مبواجهتني خيطان والفحيحيل. 

الجهراء على نفس الخطى 

يبدو أن اجلهراء عازم هذا املوسم على منافسة فرق 
الصدارة حتى النهاية وخير دليل إصراره على الفوز في 
كل مباراة ومنها مواجهة الفحيحيل في هذه اجلولة لكن 
ذلك اإلصرار يجب أن يظهر بصورة كبيرة أمام املتصدر 

العربي في اجلولة املقبلة.

كاظمة شوط وشوط

تغير حال كاظمة من الشوط األول إلى الثاني في 
مواجهة الكويت ولو قدم نفس املستوى الذي قدمه في 

الشوط الثاني لنال النقاط الثالث في املباراة وليس نقطة 

واحدة لكن يحسب للمدرب جانسينيز 
داسيلفا تبديالته املميزة. 

الصليبخات ال تيأس 

تعتبر اخلسارة من العربي كبيرة في 
حق الصليبخات الذي يقدم مستويات مميزة 
منذ انطالق الدوري لذلك يجب على الالعبني 
واملدرب ماهر الشمري عدم اليأس ومواصلة 

املشوار وإال فإن الفريق سيتراجع كثيرا إن فكر في هذه 
اخلسارة.

خيطان عادي 

لم يقدم خيطان أي مستوى الفت يستحق عليه القول 
بأن الفريق من الظلم أن يخسر النقاط الثالث لذلك كان 
تعادله مع التضامن أمرا طبيعيا ويعكس احلالة الفنية 

لالعبني وتراجع مستواهم في اآلونة االخيرة.

الشباب استحق التقدم 

استحق الشباب التقدم إلى املركز التاسع بسبب 
إصرارهم في مباراة اليرموك على حتقيق الفوز بعكس ما 
كان يقدمونه من مستوى في اجلوالت املاضية والذي كان 

يتسم فقط بالنزعة الدفاعية.

العنابي ال يالم 

بعد إقالة املدرب رادان وتعيني املدرب ظاهر العدواني 
يجب أن مننح 
النصر فرصة 

اللتقاط األنفاس 
وهذه الفرصة 

يجب أن تصل إلى 
فترة التوقف لذلك ال 

يالم العدواني والعبيه 
على اخلسارة بهدفني من 

الساملية.

الساحل خسارة منطقية 

تعتبر خسارة الساحل من األصفر منطقية حتى وإن 
كان األخير يلعب بعدد كبير من البدالء والشباب ألننا 

نعلم أن هناك فارقا كبيرا بينهما ولكن يجب على الفريق 
تطوير أدائه بشكل عام وأال يستسلم سريعا.

التضامن نقطة أفضل من ال شيء

يعلم اجلهاز الفني واإلداري في التضامن أن نيل نقطة 
أمام خيطان في هذه الظروف أفضل من ال شيء لعل 

الفريق يلملم جراحه ويستفيق بعد فترة التوقف.

اليرموك غريب 

يعتبر اليرموك من أغرب الفرق في الدوري هذا املوسم 
فهو يقدم مستوى الفتا أمام العربي والكويت والقادسية 

ويكون قريبا من التعادل أو الفوز في بعض األحيان 
ولكنه يسقط بسهولة أمام منافسيه املباشرين 

في منطقة الوسط والقاع.

الفحيحيل عاد لوضعه 

عاد الفحيحيل لوضعه الطبيعي في تلقي 
اخلسائر بعدما استبشرنا خيرا في اجلولة 

املاضية عندما حقق أول نقطة.

صورة وتعليق

يطيح واقف .. راعي الطيب لو طاح 
طيبه رصيده .. فالشدايد يشيله

ترتيب الفرق بعد اجلولة العاشرة
نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
1081130825العربي

1081123725القادسية
1064021522الكويت
10712241222الساملية
10631251421اجلهراء
10541231219كاظمة

10433151315الصليبخات
1031661310خيطان
102357219الشباب
102267158النصر
1022612338الساحل
1012711215التضامن
1004610204اليرموك

1001910301الفحيحيل

مباريات اجلولة ال� 11

االثنني 12-8

5:25علي صباح السالمالنصر � الصليبخات
5:25الشبابالشباب � التضامن
7:40ثامرالساملية � خيطان

7:40الشبابالساحل � الفحيحيل

الثالثاء 12-9
5:25صباح السالمالعربي � اجلهراء
5:25الصداقة والسالماليرموك � كاظمة

7:40الكويتالكويت � القادسية
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الروح والقتال داخل 
امللعب من األمور 

الكفيلة بتغطية
ما يوجد من نقص 

أو عيوب

وصل أمس ويعقد مؤمتراً صحافياً اليوم في االحتاد بالعديلية

معلول: ال أمتلك عصاً سحرية لتنفيذ كل ما نرجوه قبل كأس آسيا

مبارك الخالدي

وصل الى البالد ظهر امس 
املرش���ح لتدري���ب منتخبنا 
الوطن���ي لكرة الق���دم املدرب 
التونس���ي نبيل معلول قادما 

من الدوحة.
ومن املقرر ان يعقد معلول 
مؤمترا صحافيا اليوم االحد في 
الكرة للكشف عن  مقر احتاد 
تفاصيل تعاقده لقيادة األزرق 

في املرحلة املقبلة.
كم���ا يتوقع م���ن املدرب 
التونسي ان يوضح برنامجه 
اإلعدادي خلوض نهائيات كأس 
آس���يا لكرة القدم املقررة في 

استراليا يناير 2015.
اس���تقباله  ف���ي  وكان 
الصحافيون واملهتمون حيث 
اج���اب معل���ول عن أس���ئلة 
اإلعالميني وقال: »ال ش���ك انا 

س���عيد بوجودي في الكويت 
وأمتن���ى ان يالزمن���ا احلظ 
أماني  والتوفي���ق لتحقي���ق 

جماهير املنتخب«.
وأضاف معلول حقيقة ال 
أمتلك عصا سحرية لتنفيذ كل 
ما نرجوه قبل املش���اركة في 
الوقت  كأس آسيا، ألن ضيق 
يجبرني على االستعانة بقائمة 
املدرب السابق جورفان ڤييرا 
مع تغيي���ر طفيف في بعض 

الالعبني.
وأوضح: شاهدت مباريات 
نصف نهائي كأس ولي العهد 
واجلولة األخي���رة للدوري، 
وهناك بالفعل من لفت نظري 
من الالعب���ني لكنني لن أعلن 
التشكيلة اال عن قناعة ومتابعة 

مع اجلهاز الطبي.
وحول وقوع األزرق في 
مجموعة قوية بكأس آسيا 

مع استراليا وكوريا اجلنوبية 
وعمان قال معلول: نعم أقر 
ب����ان مجموعتنا في آس����يا 
صعبة جدا بوجود استراليا 
وكوريا اجلنوبية اللتني لعبتا 
كأس العالم وكذلك العمانيون 
أصحاب املستوى املميز، لكن 
الروح  ما هو مع����ول عليه 
والقت����ال داخ����ل امللعب من 
األمور الكفيل����ة بتغطية ما 
يوج����د من نقص أو عيوب، 
العنصر  الى ان متيز  الفتا، 
الكويتي بهذه الصفة سيعطيه 

أفضلية.
وشدد معلول على أهمية 
التعاون ف���ي املرحلة املقبلة، 
وقال نلعب امام عمان بشعار 
رد الفعل وسنخوض املباراة 

وفق أهدافنا وخططنا.
وأضاف ان املرحلة املقبلة 
تتطل���ب املزيد م���ن التعاون 

والتكاتف اذ ال ميكن ان نضمن 
النج���اح دون تعاون اجلميع 
العبني وإداريني وفنيني، فاملهمة 
صعبة لكنها ليست مستحيلة 
التحدي  وانا كمدرب قبل���ت 
لكنني في النهاية أرفض التدخل 

في عملي او قناعاتي.
التونس���ي  وغادر املدرب 
إلكم���ال إج���راءات وصول���ه 
وإقامته ولقائه باملس���ؤولني 
املنتظر  باالحتاد، حيث م���ن 
التوقيع وكشف اجلوانب في 
عقده ومهمت���ه باالضافة الى 
اجتماعه باللجنة الفنية لتحديد 
خياراته ومساعديه، على ان 
يعقد مؤمت���را صحافيا اليوم 
في مقر احتاد الكرة بالعديلية 

العالن كل ما سبق.

العنبري متفائل.. ولكن؟

تزام����ن وص����ول جنم 

السابق عبدالعزيز  األزرق 
الدوحة مع  العنبري م����ن 
وصول املدرب نبيل معلول، 
وقال العنب����ري أنا متفائل 
وأمتنى له كل التوفيق ولكن 
عليه ان يتعامل مع الالعبني 

باحترافية كاملة.
وأضاف: جئت معه في 
الطائرة وقدمت له فكرة عن 
الالعبني والفرق الكويتية، 
ولكن املرحلة املقبلة تتطلب 
احلزم واجلد فما حدث في 
السابقة  بعض املعسكرات 
يج����ب أال يتك����رر وعل����ى 
اجلهازين االداري والالعبني 
الى جانب املدرب  الوقوف 
لتعليمات����ه  واالنصي����اع 
خاصة في املعس����كر املقبل 
لعل املعطيات تس����اهم في 
الروح املعنوية  اس����تعادة 

لالعبني.

معلول محاطا بالصحافيني والزميل مبارك اخلالدي يكشف حواره مع »األنباء« باملوبايل املدرب التونسي نبيل معلول.. ماذا ينتظره مع األزرق؟

هدف متعب القاتل يقود األهلي إلى لقب كأس االحتاد األفريقي
سجل املهاجم عماد متعب هدفا قاتال منح االهلي املصري 
لقب كأس االحتاد االفريقي لكرة القدم بفوزه على سيوي 

سبورت العاجي 1-0 أمس في اياب النهائي على ستاد 
القاهرة الدولي.

وكان سيوي سبورت حسم لقاء الذهاب على ارضه 1-2، 
فتوج االهلي بفضل الهدف الذي سجله محمود حسن 

»تريزيغيه« في لقاء الذهاب.
وأصبح االهلي الفائز قبل حوالي عام بلقبه الثامن في 
مسابقة دوري ابطال افريقيا )رقم قياسي(، أول فريق 

مصري يحرز لقب املسابقة الرديفة، بفضل هدف متعب 
الذي جاء في الدقيقة السادسة االخيرة من الوقت بدل 

الضائع.
وبدأ املدير الفني لألهلي اإلسباني كارلوس غاريدو، 

املباراة بطريقة لعب 4- 2-1-3 وبتشكيل ضم أحمد عادل 
عبداملنعم في حراسة املرمى، ورباعي الدفاع باسم علي 

ومحمد جنيب وسعد سمير وشريف عبدالفضيل، وفي 
الوسط حسام غالي وحسام عاشور وأمامهما موسى 

ايدان، وفي الهجوم مثلث قاعدته الثنائي رمضان صبحي 
ووليد سليمان ورأس احلربة عماد متعب.

وجاءت بداية املباراة حماسية من جانب األهلي على أمل 

إحراز هدف مبكر يضمن السيطرة على مجريات اللعب، 
خصوصا في ظل التشجيع الكبير من جانب اجلماهير 

الغفيرة التي حضرت في مدرجات ملعب القاهرة الدولي.
في املقابل حاول العبو سيوي سبورت امتصاص حماسة 
العبي األهلي السيما أن نتيجة مباراة الذهاب تصب في 

مصلحتهم.
وجنح العبو سيوي سبورت في الدفاع املنظم من وسط 

امللعب، ملواجهة الضغط الهجومي لألهلي.
وحاول غاريدو، استعادة زمام األمور داخل امللعب، من 
خالل تعليماته لقائد الفريق حسام غالي ووليد سليمان 

واملهاجم عماد متعب، واستمرت محاوالت األهلي إلحراز 
هدف االطمئنان، لكن دون فاعلية حقيقية، ومرت الدقائق 

املتبقية من الشوط األول دون جديد.
ولم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عن األول، حماس 

وضغط هجومي من جانب العبي األهلي، وسط تكتل 
دفاعي لسيوي سبورت.

ومتكن عماد متعب من تسجيل الهدف الوحيد واالثمن 
لألهلي بشق األنفس، بعدما تلقى كرة عرضية متقنة من 

وليد سليمان، حولها رأسية في املرمى لينتهي اللقاء بفوز 
جنم األهلي عماد متعب                    )رويترز(األهلي بهدف نظيف وتتويجه باللقب.

تأهل 10 مهور و6 أفراس لنهائي »اخليول العربية«

»صباح البدع« ملربط البدع 
و»هجرس الواوان« ملربط 
الواوان و»ان ايه جهران« 
ملربط السنعوسي و»عزام 

السالم« ملربط السالم.
وفي منافس���ات اجمل 
مهر لعمر س���نتني تأهل 
للنهائي���ات املهور »وافي 
جند ان« للمربي يوس���ف 
النغيمشي و»انور السدير« 
ملالك���ه الش���يخ جاب���ر 
نايف الصب���اح و»صخر 
السديراوي« للمربي طارق 
املندي و»صفوان النواصي« 
ملربط النواصي فيما وصل 
املهر »خالد احلمد« ملالكه 
الشيخ حمد خالد الصباح 
و»دي سطام« ملربط املكنيان 
ملنافسات املخصصة ألجمل 

مهر لعمر ثالث سنوات.

الثان���ي لبطولة  الي���وم 
الكوي���ت الوطنية الثالثة 
جلم���ال اخلي���ل العربية 
عن تأهل 10 مهور وستة 
أفراس الى لالدوار النهائية 

للبطولة. 
وظه���رت منافس���ات 
البطولة التي يستضيفها 
نادي الصيد والفروسية 
مبستوى عال من اجلمال 
والتي خصص���ت للخيل 
الكويتية املسجلة في سجل 
االنساب في الكويت سواء 
او االنتاج  املستورد منها 
اقامة  احمللي وتتضم���ن 
مسابقات ألجمل مهر ومهرة 

وفرس وفحل.
وشهدت منافسات أجمل 
مهر لعمر سنة واحدة تأهل 
للنهائي���ات كل من املهور 

املميزة، مقدما شكره العميق 
للجن���ة املنظمة للبطولة 
برئاسة علي ناصر العلي 
الصباح على هذا التنظيم 
الرائع للبطولة، مش���يدا، 
بنبيلة العلي احلكم الدولي 
لقف���ز احلواجز واالذاعية 
اآلباء  الرائ���دة لرياض���ة 
واالجداد ومتنى لها املزيد 

من التقدم والنجاح. 
وثمن رعاية سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
للبطول���ة والتي منحتها 
أكبر، مؤك���دا ان  زخم���ا 
ناديه حريص على دعم كل 
املسابقات املتعلقة باخليل 
وهي س���باقات للسرعة 
والق���درة والتحمل وقفز 
احلواجز إضافة ملسابقات 

اجلمال.

وأسفرت منافسات أجمل 
فرس لالعم���ار )من 4-6 
سنوات( عن تأهل االفراس 
»أم عمار« للمربي اس���عد 
العتيبي و»شمرجن سايلك 
ان ايه« للمربي فالح العجمي 
و»هند الراية« ملالكها عالء 
الرومي و»ميساء اخلالدية« 
ال���واوان و»كاميال  ملربط 
البداير« للمربي زبن البطي 
و»بيرلهابا« للمربي محمد 

املرشد.
وأش���اد رئيس مجلس 
الصي���د  ن���ادي  ادارة 
الش���يخ  والفروس���ية 
ضاري الفهد مبربي اخليل 
الكويتيني حلرصهم على 
املش���اركة بأفضل اخليل 
البطولة، ما أدى  في هذه 
لظهورها به���ذه الصورة 

واصلت بطولة جمال 
العربي���ة جناحها  اخليل 
في الي���وم الثان���ى الذي 
ش���هد حض���ورا كبي���را 
يتقدم���ه الش���يخ ضاري 
الفهد رئيس نادي الصيد 
والفروسية والشيخ علي 
الناص���ر رئي���س اللجنة 
املنظمة وعدد من الشيوخ 
والقيادات من دول مجلس 
التعاون الذين اعربوا عن 
سعادتهم لنجاح البطولة 
التي شارك فيها عدد كبير 
من اخليل والتنافس الكبير 
البطوالت  الذي ش���هدته 
وتأه���ل العديد من اخليل 
الكويت  لنهائيات بطولة 
الثالثة جلمال  الوطني���ة 

اخليل العربية.
وأس���فرت منافس���ات 

n.alenzi@alanba.com.kwفي املرمى
ناصرالعنزي

هاتوا لنا »أزرق« جديداً
قرار احتاد كرة القدم بالتعاقد مع املدرب التونسي 
نبيل معلول كان مفاجئا بسبب ضيق الوقت قبل 

املشاركة في كأس آسيا يناير املقبل إلى جانب ترجيح 
كفة األصوات التي طالبت باالستعانة بأحد املدربني 
العاملني في األندية، وبعد التعاقد مع معلول علينا 
ان نعمل مع املدرب اجلديد ملرحلة جديدة تتطلب 

االستفادة من األخطاء املاضية التي تسبب فيها املدرب 
السابق ڤييرا بجملة اختياراته السيئة لالعبني وحجبه 

فرص املشاركة األساسية عن الالعبني الشباب.
 لن يكون معلول صاحب عصا سحرية أو إنه سيعود 
من استراليا بكأس آسيا، بل إن مهمته صعبة جدا في 

انتقاء العناصر اجلديدة لألزرق، إذ إنه بحاجة إلى وقت 
ملشاهدة مباريات الدوري الختيار القائمة األفضل 
ملنتخبنا. نعم ليس في مقدور معلول الوقوف على 

أفضل االختيارات في هذا الوقت »القصير«، لذا نطلب 
من اللجنة الفنية اختيار مدربني »ثقات« ومختصني 

فنيني للمناقشة واالستفادة من آرائهم واالستزادة من 
خبرتهم مع املدرب من أجل الوصول إلى اختيارات 

مناسبة لكأس آسيا.
ال نريد أن نكرر أخطاء »خليجي 22«، وهي املشاركة 

األكثر إزعاجا وما صاحبها من ضجيج إعالمي 
متواصل، بل يجب على االحتاد أن يحدد عمله وينتهج 

خطة جديدة لبناء »أزرق« جديد يعتمد على عنصر 
الشباب، وان تكون آسيا هي البداية مهما كانت نتائج 

املواجهات هناك، علينا استبعاد اغلب عناصر »خليجي 
22« وضم العبني جدد من الشباب ومنحهم الفرصة، 

نريد أن نشاهد وجها آخر لألزرق بعد أن سئمنا تكرار 
األسماء نفسها بال نتيجة.

< في مباراة الكويت وكاظمة شاهدت عناصر جميلة 
تستحق اللعب في املنتخب مقارنة ببعض العبيه 
احلاليني مثل احلارس مصعب الكندري واملهاجم 

الشاب عبدالهادي خميس وعبداهلل البريكي وسامي 
الصانع، وفي كاظمة ناصر فرج وحمد احلربي ومحمد 
الداود ومشاري العازمي، وتوجد عناصر اخرى أيضا 

في فرق اجلهراء والساملية والصليبخات تبحث عن 
فرصتها، فمن يأخذ بيدها ويدفعها إلى األمام؟

بونياك: تفكيرنا دائماً في الفوز
مبارك الخالدي

أعرب م���درب العربي الصربي بوري���س بونياك عن 
س���عادته البالغة في جتاوز الصليبخات برباعية ضمن 
اجلولة العاشرة لدوري VIVA ومتسكه بصدارة البطولة، 
وقال بونياك ل� »األنباء«: ال شك إنني مستمتع في األشهر 
املاضية مع ك���م االنتصارات التي يحقق���ا الفريق خالل 
املباريات املتوالية وكانت هناك محطات صعبة ومعقدة 
لكننا جتاوزناها بالصبر والتعاون والتكاتف بني اجلميع. 
وأشار بونياك إلى كم األهداف التي يسجلها األخضر في كل 
مباراة، وقال: من أهم األمور التي عملنا عليها هي تغيير 
عقلية الالعبني لتصبح باستمرار عقلية الالعب الباحث 
عن الفوز، وهذا األمر أثبتن���اه خالل املباريات ومعدالت 
التس���جيل في كل مباراة وكذلك خالل املباريات التي كنا 
نتأخر فيها بأهداف لنعود إلى املباراة وندرك التعادل ثم 
نحقق الفوز، وهذا األمر إيجابي للغاية من الناحية الفنية 
واملعنوية. وأوضح بونياك ان احلديث عن الصدارة اليزال 
مبكرا، وقال: ال ميكننا اجل���زم مبواقف الفرق حتى اآلن 
ألن القادم أصع���ب وكل املباريات املقبلة ال ميكن التنبؤ 
بنتيجتها، وهناك الكثير من األمور ممكن ان حتدث في أي 
جولة ليتغير اجتاه البطولة، وبالنسبة لنا نفكر اآلن في 
مب���اراة اجلهراء املقبلة وهو من الفرق القوية والصعبة، 
وأثبت ذلك أمامنا في بطولة كأس سمو ولي العهد. وعن 
غياب فهد الرش���يدي ذكر بونياك ان الرشيدي سيتعافى 
قريبا من املرض وسيكون ضمن التشكيلة في املباريات 

املقبلة، وال يوجد أمر محدد يخص غيابه عن املباريات.

القحطاني يغيب حتى نهاية املوسم
أظهرت نتائج الفحوص التي خضع لها مهاجم الهالل 
حاليا والعب املنتخب السعودي لكرة القدم سابقا ياسر 
القحطاني انه تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة 
اليمنى ستبعده عن املالعب حتى نهاية املوسم. وأصيب 
القحطان����ي في املباراة التي فاز فيها الهالل على الرائد 3 
� 1 اجلمعة في ختام املرحلة احلادية عش����رة من الدوري 
احمللي.ولن يتمكن الالعب من املشاركة مع فريقه في الفترة 
املتبقية من املوسم، وتشكل إصابته بعد أن استعاد املستوى 
السابق الذي كان فيه عندما كان قائدا للمنتخب، ضربة 

قوية خلطط املدرب الروماني الورينتيو ريجيكامب.

خلويا يهزم الكويت.. واجليش يقصي 
القرين في نصف نهائي »اآلسيوية لليد«

تأهل فريقا خلويا واجليش إلى املباراة النهائية للبطولة 
اآلس���يوية لألندية أبطال الدوري السابعة عشرة املقامة 

على صالة علي بن حمد العطية بالدوحة.
وفاز خلويا على الكويت بنتيجة 33-30 في املباراة التي 
أقيمت بينهما امس في حني فاز فريق اجليش على القرين 
بنتيجة 38-29 في اللقاء الذي جمعهما في الدور نصف 
النهائي. وسيكون نهائي البطولة اآلسيوية قطريا خالصا 
بعدما تأهل خلويا واجليش ملواجهة بعضهما البعض غدا 
االثن���ني. ولم يجد اجليش صعوبة تذكر في تخطي عقبة 
القرين ووضح فارق االمكاني���ات بني الفريقني، في حني 

واجهت فريق خلويا صعوبات في تخطي الكويت.

»األبيض« قدم مباراة قوية ولم يوفق بالتأهل للنهائي



رياضة
االحد 7 ديسمبر 2014

46

آثار الهزمية بادية على وجه االملاني شورله  )أ.ف.پ(

سقوط .. »السبيشل ون«

فخ التع����ادل 0-0 ف����ي افتتاح 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
االيطالي. والتع����ادل هو الثاني 
العجوز« هذا  لفريق »الس����يدة 
املوسم مقابل خسارة واحدة و11 
فوزا فصار رصيده 35 نقطة مقابل 
20 لفيورنتين����ا الذي ظل ثامنا 

بفارق االهداف خلف التسيو.
اليوم  وتس����تكمل املرحل����ة 
مبباري����ات قوية، حي����ث تبدو 
الفرصة مواتية امام نابولي الثالث 
لتعويض سقوطه في فخ التعادل 
في املبارات����ني االخيرتني عندما 
يستضيف امبولي الثالث عشر، 
بيد ان رجال املدرب االس����باني 
رافايل بينيتيز مطالبون باحلذر 
امام ضيوفهم الذين فجروا مفاجأة 

من العيار الثقيل بازاحتهم جنوى 
شريك نابولي في املركز الثالث 
من الدور الرابع ملسابقة الكأس 

)2-0( االربعاء املاضي.
وتنتظر جنوى قمة ساخنة 
امام ضيفه ميالن السادس خاصة 
وان الفارق بني الفريقني نقطتان 
فقط باإلضافة الى كون كل منهما 
اس����تعاد نغمة االنتصارات في 
املرحل����ة املاضية بع����د تعادلني 
مخيب����ني، وبالتال����ي س����تكون 
املنافسة شرسة بينهما. وتبرز 
ايضا مباراة انتر ميالن احلادي 

عشر مع اودينيزي التاسع.

ألمانيا

متسك ڤولفس����بورغ بطل 
2009 باملركز الثاني على سلم 
الترتيب اثر فوزه على مضيفه 
هانوڤ����ر 3-1 أمس في افتتاح 
الرابعة عش����رة من  املرحل����ة 

الدوري االملاني.
على ملعب »ايه دبليو دي 
ارينا« وأمام 41400 متفرج، سجل 
أهداف ڤولفسبورغ كيفن دي 
بروي����ن )4( والهولندي باش 
دوس����ت )69( ومكسيميليان 
ارونال����د )85( وس����جل هدف 
هانوڤر دييغو بيناليو )1+45(. 
ورفع ڤولفسبورغ رصيده الى 
29 نقطة. واس����تعاد بوروسيا 
الفوز  مونش����نغالدباخ نغمة 
عل����ى حس����اب ضيف����ه هرتا 
برلني 3-1. ورفع الفوز رصيد 
موننشنغالدباخ الى 23 نقطة. 
وعل����ى ملعب راي����ن اينرجيز 
شتاديون، سقط كولن العائد الى 
االضواء امام ضيفه اوغسبورغ 

.2-1
وعلى ملعب غوتليب داميلر 

ش����تاديون وام����ام 45 الف 
متفرج، سقط شتوتغارت 
امام ضيفه شالكه برباعية 
نظيفة. ورفع شالكه رصيده 
الى 23 نقط����ة وتقدم على 
مونش����نغالدباخ بف����ارق 
االه����داف. وعل����ى ملع����ب 
اينرجي تي����م ارينا، تعادل 
بادربورن الوافد اجلديد مع 

ضيفه فرايبورغ 1-1.
وكانت املرحلة افتتحت 
اول من امس بفوز بوروسيا 
دورمتون����د على هوڤنهامي 
ايلكاي  1-0 بهدف جنم����ه 
غوندوغان ليرفع دورمتوند 
ال����ى 14 نقطة في  رصيده 

املركز الثالث عشر.

فرنسا

يسعى مرسيليا املتصدر 
الى استعادة نغمة االنتصارات 
عندما يس����تضيف متز في 
املرحلة الس����ابعة عشرة من 
الفرنس����ي. وكان  ال����دوري 
مرسيليا سقط في فخ التعادل 
امام مضيفه لوريان 1-1 في 

افتتاح املرحلة املاضي.
ال����ى  ويطم����ح ب����وردو 
اس����تغالل عامل����ي االرض 
واجلمهور لتعويض سقوطه 
في فخ التعادل السلبي امام 
مضيفه متز، عندما يستضيف 

لوريان السادس عشر.
ويصطدم ليون بانتفاضة 
مضيفه ايفيان عندما يلتقيان 
االحد املقبل في ختام املرحلة. 
وكان����ت املرحلة قد افتتحت 
بسقوط تولوز في عقر داره 
امام موناك����و وصيف بطل 
املوسم املاضي 0-2. ليرفع 
موناكو رصيده الى 26 نقطة، 
فيما وقف رصيد تولوز عند 
20 نقط����ة في املركز احلادي 
عشر. وارتقى باريس سان 
جرمان حامل اللقب في آخر 
موسمني الى الصدارة مؤقتا 
بفوزه على ضيفه نانت 1-2 
في افتتاح املرحلة السابعة 
عشرة من الدوري الفرنسي. 
ورفع سان جرمان رصيده 
الى 37 نقطة بفارق نقطتني 
عن مرسيليا الذي يستقبل 

متز في ختام املرحلة.
على ملع����ب »بارك دي 
بران����س« وام����ام 45 الف 
متفرج، بكر نانت في افتتاح 
التس����جيل عب����ر االميركي 
اليخان����درو بيدوي����ا )8(.
وعدل زالتان النتيجة )34( 
العمالق السويدي  واضاف 

هدفه الثاني )48(.

بات من املؤكد أن يصبح جو هارت حارس مرمى نادي مان 
سيتي اإلجنليزي احلارس األعلى أجرا في العالم، عندما يوقع 

عقدا جديدا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني األسبوع املقبل.
صحيفة امليرور البريطانية أكدت على أن مانويل بلليغريني 
املدير الفني للسيتي أفاد بأن جو هارت سيجدد عقده مع الفريق 
األسبوع املقبل ملدة خمس سنوات. وسيرتفع الراتب األسبوعي 
للحارس اإلجنليزي بنس���بة 50% ليصبح 120 ألف إسترليني، 
باإلضافة إلى املكافآت والعالوات. وصرح مانويل بشأن جتديد 
عقد جو هارت قائال: »دائم���ا أقول إنه من املهم للنادي احلفاظ 
على هارت«. واضاف: »إنه ح���ارس جيد، والعب مهم للفريق، 
وخالل األيام املقبلة سوف تسمعون أخبارا جيدة، لقد قدم معنا 

موسما رائعا«.

توصل اإليطالي كارلو أنش���يلوتي املدير الفني لريال 
مدريد إلى اتفاق نهائي مع إدارة ناديه، لتجديد عقده لعام 
آخر، حيث كان من املفترض أن ينتهي تعاقده في موس���م 
2016. صحيف���ة »ماركا« أكدت أن أنش���يلوتي توصل إلى 
اتفاق جديد سيبقيه داخل النادي امللكي لعام آخر، لينتهي 
تعاقده في 2017، وذلك نظرا للنتائج املبهرة التي يحققها 
مع الريال. وسيوقع املدرب اإليطالي على العقود الرسمية 
عقب انتهاء منافسات كأس العالم لألندية في املغرب والتي 

تختتم في 20 ديسمبر اجلاري.
وسيشمل العقد اجلديد بنودا جديدة وزيادة في راتب 
املدرب املخضرم الذي يسعى للظفر بالدوري اإلسباني هذا 

املوسم واللقب ال� 11 لدوري أبطال أوروبا.

كارلو  باق حتى 2017 جو هارت األعلى أجراً »امللكي« يظفر بجوهرة مايوركا

»NBA« سان أنطونيو يعود إلى سكة االنتصارات وبوسطن يهزم ليكرز في
نقطة( وجاريد س����الينغر )17 
نقطة و13 متابع����ة( وايفري 
برادلي )16 نقط����ة( وراجون 
روندو )12 نقطة( االفضل في 
صفوف بوسطن. في املقابل، لم 
يبرز من ليكرز في هذا اللقاء 
اال جنمه كوبي براينت صاحب 

22 نقطة.
ومني فيالدلفيا س����فنتي 
سيكسرز صاحب اسوأ بداية 
في تاريخ����ه بهزميته الثامنة 
عش����رة بعد ان حق����ق فوزه 
الوحيد هذا املوس����م، وكانت 
امام ضيفه اوكالهوما س����يتي 

ثاندر 103-91.
وفاز ايضا اتالنتا هوكس 
على بروكل����ني نتس 75-98، 
وواشنطن ويزاردز على دنفر 
ناغتس 119-89، تش����ارلوت 
بوبكاتس على نيويورك نيكس 
103-102، وهيوسنت روكتس 
على مينيسوتا متبروولفز 114-

112 بعد التمديد، وفينيكس صنز 
على داالس مافريكس 106-118، 
واورالندو ماجيك على يوتا جاز 
98-93، وس����اكرامنتو كينغز 
على انديانا بيس����رز 101-102 

بعد التمديد.

وتريستان طومسون )21 نقطة 
و14 متابعة( وكيفن لوف 15 
نقطة و13 متابعة(، وانزل به 
اخلسارة االولى منذ 22 نوفمبر. 
وكان امي���ر جونس���ون )27 
نقطة( وكايل الوري )22 نقطة( 
وكيري ايرفينغ )15 نقطة( ابرز 

املسجلني لتورونتو.
وشكل اللقاء الذي فاز فيه 
بوسطن سلتيكس على ضيفه 
لوس اجنيليس ليكرز 96-113 
قمة مباري���ات اول من امس، 
الفريقني االكثر  حيث جم���ع 
تتويج���ا باللقب ف���ي تاريخ 
ال���دوري )17 لبوس���طن و16 
لليكرز(، لكنهما االن ليس���ا 

في فترتهما الذهبية.
واس����تفاق بوس����طن )6 
انتصارات و11 خسارة( من سبات 
تلقى فيه 5 هزائم متتالية، فيما 
مني ليكرز بخسارته اخلامسة 
عش����رة )مقابل 5 انتصارات( 
في اسوأ بداية له حيث يحتل 
املركز الرابع عشر قبل االخير 
في املنطقة الغربية، واخلامس 

االخير في مجموعة الهادي.
وكان تايلر زيلر )24 نقطة 
و14 متابعة( وجف غرين )19 

التي  امل����رة االول����ى  وهي 
يحقق فيه����ا دنكان )38 عاما( 
هذه الثالثية )10 وما فوق في 
النقاط واملتابعات والتمريرات( 
من����ذ 2010 وال� 1270 في الدور 

االول منذ بدء مسيرته.
وساعده في هذه املهمة االداء 
اجلماعي والتسجيل من قبل 
جميع الالعبني خصوصا داني 
غرين )16 نقطة( والفرنسي 
طوني باركر )14 نقطة( الذي 
خرج مصابا في الربع الثالث. 
وحقق كليفالند كافالييرز فوزه 
السادس على التوالي واحلادي 
عشر هذا املوس���م )مقابل 7 
هزائم( على حساب مضيفه 
تورونتو رابت���ورز متصدر 
املنطق���ة الش���رقية )15 فوزا 

مقابل 5 هزائم( 91-105.
ويدين كليفالند بهذا الفوز 
الى جنمه  بش���كل رئيس���ي 
ليبرون جيم���س املنتقل في 
بداية املوسم من ميامي والذي 
سجل 24 نقطة مع 13 متريرة 

حاسمة.
وثأر كليفالند خلس���ارته 
امام تورونتو قبل اسبوعني 
90-110، بقيادة »امللك« جيمس 

عاد سان انطونيو سبيرز 
حامل اللقب، الذي تلقى صدمة 
كبيرة بخسارته غير املتوقعة 
امام بروكلني نتس )107-101(، 
الى س����كة االنتصارات بفوزه 
على مضيفه ممفيس غريزليز، 
احد اقوى الفرق هذا املوس����م 
107-101 اول من امس اجلمعة 
في دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
وساهم العمالق تيم دنكن 
بشكل كبير في هذا الفوز الرابع 
عشر لسان انطونيو )مقابل 5 
هزائم( بتسجيله 14 نقطة و10 
متابعات و10 متريرات حاسمة، 
واوقف مسلس����ل انتصارات 
مضيف����ه على ارض����ه عند 22 

فوزا.
الذي يحتل  ومني ممفيس 
املركز الرابع في املنطقة الغربية 
امام س����ان انطونيو بهزميته 
الرابعة هذا املوس����م مقابل 15 
فوزا رغم تألق الثالثي املؤلف 
من االسباني مارك غاسول )28 
نقطة و12 متابع����ات( ومايك 
كونلي )23 نقطة و10 متريرات 
حاسمة( وتايشون برانس )20 

نقطة(.
)أ.پ( العب سان انطونيو كاوهي ليونارد يتعرض لعرقلة من بينو اودري  

أنهى ريال مدريد، متصدر الدوري االس����باني اجراءات 
التعاقد مع العب الوسط املهاجم في نادي مايوركا الشاب الواعد 
ماركو اسنسيو )19 عاما( وملدة 6 مواسم، لكنه سيبقى معارا الى ناديه 
حتى نهاية البطولة احلالية، حسب ما اعلن النادي امللكي. وجاء في 
بيان لن����ادي العاصمة »توصل ريال مدريد ومايوركا الى اتفاق حول 
انتقال ماركو اسنس����يو الذي سيرتبط بنا لستة اعوام، لكنه سيبقى 

معارا الى ناديه احلالي حتى نهاية املوسم اجلاري«.
ووص����ف مايوركا من جانبه هذا االتفاق ب�»املفيد للناديني ولالعب 

ايضا«، مشيرا الى ان الريال متكن من الفوز بخدمات العب موهوب.
وأوضحت الصحافة الرياضية ومواقع االنترنت ان الصفقة تصل 
ال����ى 4 ماليني يورو، وان اسنس����يو كان مطلوبا من عدة اندية بينها 

برشلونة، الغرمي التقليدي لريال مدريد.

سجل 
لي  لس����نغا ا
البدي����ل بابيس دميبا 
سيسيه هدفني وقاد نيوكاسل 
يونايتد الى إحلاق اخلس����ارة 
االولى ه����ذا املوس����م بضيفه 
تشلس����ي املتص����در 2-1 امس 
افتتاح املرحلة اخلامس����ة  في 
الدوري االجنليزي  عشرة من 

لكرة القدم.
وهذه اول خسارة لتشلسي 
في الدوري منذ مواجهة كريستال 
باالس )0-1( في مارس 2014، 
فتجمد رصيده عند 36 من 15 

مباراة.
وفشل تشلسي في حتطيم 
رقمه القياس����ي الشخصي من 
حيث عدد املباريات املتتالية دون 
هزمية في جميع املسابقات من 

خالل رفعها الى 24 مباراة.
على ملعب »سانت جيمس 
بارك« وام����ام 52019 متفرجا، 
سجل سيسيه )57( و)78( هدفي 
نيوكاسل. وقلص دروغبا الفارق 

)83( لتشلسي.
وهذه ثالث خسارة يتعرض 
لها موريني����و في الدوري امام 
نيوكاس����ل، فحق����ق االخير ما 
عجزت عنه باقي االندية خالل 
البرتغالي في اجنلترا  مسيرة 
وايطاليا واسبانيا والبرتغال.

وتواص����ل س����قوط الكبار 

بعدما كبد س����توك س����يتي 
ضيفه ارسنال خسارته الرابعة 
هذا املوسم 3-2 بعد ان تقدمه 
بثالثية نظيفة، فبقي على بعد 

13 نقطة من تشلسي.
ولم يكن مصي����ر ليڤربول 
التاسع وتوتنهام العاشر افضل، 
فس����قط االول في فخ التعادل 
الس����لبي امام ضيفه سندرالند 
على ملعب »انفيلد« امام 44716 
متفرجا، والثان����ي امام ضيفه 
كريستال باالس بالنتيجة عينها 
على ملعب »وايت هارت الين« 

امام 35880 متفرجا.
وابتعد كوينز بارك رينجرز 
عن منطقة القاع مؤقتا بعد فوزه 

على بيرنلي 0-2.
وتعادل هال سيتي مع وست 

بروميتش البيون 0-0.

اسبانيا

يستضيف برشلونة نظيره 
اس����بانيول الي����وم ف����ي ديربي 
كاتالونيا وذل����ك ضمن املرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
واستعد »البارسا« للقاء بفوز 
عل����ى هويس����كا املتواضع 0-4 
االربعاء في الكأس مبباراة شهدت 
عودة العب وسطه الدولي اندريس 
اينيستا الغائب منذ اكتوبر، تاريخ 
اخلسارة املؤملة في الكالسيكو امام 
ريال 3-1، فسجل هدفه االول في 
ثمانية اشهر من تسديدة بعيدة 
ذكية. ويتوق ڤالنسيا اخلامس الى 
النقاط عندما يحل على غرناطة 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 15(

4:30beIN SPORTS 1HDوست هام � سوانزي سيتي
7beIN SPORTS 1HDأستون ڤيال � ليستر سيتي

إسبانيا )املرحلة 14(
2beIN SPORTS 2HDرايوفايكانو � اشبيلية
7beIN SPORTS 2HDبرشلونة � اسبانيول
9beIN SPORTS 2HDڤياريال � سوسييداد
11beIN SPORTS 2HDغرناطة � ڤالنسيا 

إيطاليا )املرحلة 14(
2:30beIN SPORTS 3HDنابولي � امبولي
5beIN SPORTS 7HDبارما � التسيو
5beIN SPORTS 3HDجنوى � ميالن

10:45beIN SPORTS 3HDانتر ميالن � أودينيزي
أملانيا )املرحلة 14(

5:30beIN SPORTS 4HDهامبورغ � ماينز 05
7:30beIN SPORTS 4HDفرانكفورت � ڤيردربرمين

فرنسا )املرحلة 17(
4beIN SPORTS 5HDإيڤيان � ليون 

7beIN SPORTS 5HDلنس � ليل
11beIN SPORTS 5HDمرسيليا � متز

بعد حص����ده نقط����ة يتيمة في 
آخر ثالث مباريات، فيما يسافر 
اشبيلية الرابع ليحل على رايو 

فايكانو العاشر.
وارتقى اتلتيكو مدريد حامل 
الثاني  اللقب مؤقتا الى املركز 
بعد فوزه على مضيفه التشي 

وصيف القاع 0-2.
الى  اتلتيكو رصيده  ورفع 
32 نقطة وتق����دم بفارق نقطة 
على برش����لونة الذي يستقبل 

اسبانيول.

إيطاليا

اس����قط فيورنتين����ا ضيفه 
يوڤنتوس املتصدر وحامل اللقب 
في املواس����م الثالثة املاضية في 

     غوميز يسقط جنم يوڤنتوس بوغبا   )رويترز(

برشلونة لتأكيد زعامته على »كاتالونيا« .. و»الفيوال« أتعب »اليوڤي«.. ومرسيليا يخشى التعثر مجدداً
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