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صاحب السمو استقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد ورئيس غرفة التجارة والصناعة

األمير اطلع على القضايا املطروحة على جدول أعمال القمة اخلليجية
وتسلم ميدالية من املنظمة الدولية للهجرة عرفاناً بجهوده في العمل اإلنساني

جدول أعمال الدورة اخلامسة 
والثالثني للمجل���س األعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة واملزمع عقدها غدا 
الثالثاء في دولة قطر الشقيقة 

األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف ظهر امس رئيس 
الهيئة اخليرية اإلس���المية 
العاملي���ة ومبع���وث األم���ني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 

بالعاصمة الدوحة. 
حضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 

اإلنسانية املستشار في الديوان 
األميري د.عبداهلل املعتوق، 
حيث سلم سموه ميدالية مهداة 
م���ن املنظمة الدولية للهجرة 
وذلك عرفانا بجهود س���موه 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح امس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. 

واس���تقبل س���موه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك . 
كما استقبل سموه النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد. 
واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
النائب االول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد وأمني عام 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبداللطيف بن راشد 
الزياني، حيث اطلع سموه على 
القضايا املطروحة على  أهم 

الرائ���دة واملتميزة في مجال 
العمل اإلنساني حول العالم.

واستقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف ظهر امس رئيس 

غرفة جتارة وصناعة الكويت 
علي الغامن.

الى ذلك بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى امللك فيليب 
ملك مملكة بلجيكا الصديقة 
عبر س���موه فيها عن خالص 
تعازي���ه وصادق مواس���اته 
بوف���اة امللكة فابي���وال أرملة 
امللك بودوان راجيا س���موه 
لها الرحمة وجلاللته ولألسرة 
امللكية الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية الى جاللة امللك فيليب 
ملك مملكة بلجيكا الصديقة 
عبر س���موه فيها عن خالص 
تعازي���ه وصادق مواس���اته 
بوف���اة امللكة فابي���وال أرملة 

امللك بودوان. 
كما بعث سمو رئيس مجلس 
املبارك  الوزراء الشيخ جابر 

ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو االمير مستقبال علي الغامنصاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.عبداللطيف الزياني بحضور الشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح 

اخلالد تسلم نسخة من أوراق اعتماد
سفير كينيا اجلديد

اجلراح بحث مع مسؤول أميركي القضايا املشتركة

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد سفير 
جمهورية كينيا اجلديد لدى البالد علي عباس 
علي حيث تسلم منه نسخة من أوراق اعتماده 

سفيرا معتمدا لبالده لدى الكويت. 
حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية السفير 
خالد اجلاراهلل ومدير ادارة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومدير ادارة املراسم 
الس���فير ضاري العجران وعدد من مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
الى ذلك تلقى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 

رسالة شكر جوابية من وزير خارجية مملكة 
البحرين الش���قيقة الشيخ خالد بن أحمد بن 

محمد آل خليفة. 
وأعرب الوزير البحريني في الرسالة عن 
شكره وتقديره للش���يخ صباح اخلالد على 
تهاني���ه الصادق���ة حول جن���اح االنتخابات 
البرملاني���ة والبلدية التي ج���رت مؤخرا في 

مملكة البحرين. 
وأشاد الشيخ خالد باملسيرة الدميوقراطية 
البرملانية وإس���هاماتها  الكويتية وجتربتها 
املشهودة في النهضة التنموية للبالد، متمنيا 
دوام النجاح والتوفيق ولدولة الكويت دوام 

الرفعة واالزدهار.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ خالد اجلراح م���ع قائد قيادة 
العمليات اخلاصة للقيادة الوسطى األميركية 
اللواء مايكل ناغاتا عددا من األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك. وقالت مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة بوزارة الدفاع في 
بيان صحافي ان الش���يخ خالد اجلراح ناقش 
خالل اجتماعه م���ع كل من ناغاتا الذي يزور 

البالد يرافقه سفير الواليات املتحدة األميركية 
لدى الكويت دوغالس سيليمان أهم املواضيع 
ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية. وأشاد الشيخ خالد اجلراح بعمق 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وحرص 
الطرفني على تعزيزها وتطويرها، متمنيا أن 
تتكلل زيارة الضيف للبالد بالعمل على توطيد 

أواصر العالقات بني بالده والكويت.

الشيخ صباح اخلالد أثناء استقباله سفير جمهورية كينيا اجلديد لدى البالد علي عباس علي 

 الشيخ خالد اجلراح مستقبال قائد قيادة العمليات اخلاصة للقيادة الوسطى األميركية اللواء مايكل ناغاتا 

العبداهلل استقبل 
السفير األميركي ونائبه

استقبل رئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ 

خالد العبد اهلل مبكتبه في 
قصر السيف ظهر أمس 
سفير الواليات املتحدة 
األميركية دوغالس ألني 

سيليمان ونائب السفير جوي 
هود.

الشيخ خالد العبد اهلل مستقبال السفير األميركي دوغالس سليميان
ونائبه جوي هود 

الشيخ محمد اخلالد. 
واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف صباح أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد 

اجلراح. 
واستقبل سموه بقصر 
السيف أمس وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

الشيخ سلمان احلمود. 
كما اس���تقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر الس���يف أمس وزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء الش���يخ محم���د 

العبداهلل.

اس���تقبل س���مو ول���ي 
العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن. 
واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر السيف صباح أمس 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك. 
النائب  واستقبل سموه 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ  ووزير اخلارجية 

صباح اخلالد.  
كما اس���تقبل سمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الداخلية  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبد اهلل الوزراء ووزي���ر 

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك و5 وزراء

أكد إمكانية خفض استهالك الطاقة بنسبة ال تقل عن 20% في القطاع احلكومي

اجلسار: جلنة ترشيد االستهالك
ساهمت في تخفيف األحمال الصيف املاضي

واش���ار الى أن اللجنة 
التنفيذية لترشيد استهالك 
الكهربائية واملياه  الطاقة 
في مؤسسات الدولة شكلت 
في عام 2007 برئاسة وزير 
الكهرباء واملاء وتضم في 
عضويتها جميع اجلهات 
احلكومي���ة م���ن وزارات 

وهيئات وإدارات. 
وأوض���ح ان ال���وزارة 
قامت منذ تأسيس اللجنة 
بالتنس���يق م���ع جمي���ع 
األعض���اء لوضع اخلطط 
الهادفة خلفض  والبرامج 
االستهالك في املباني التابعة 
لها دون املساس مبستوى 
الراحة  أو بدرجة  اخلدمة 
ملرتادي تلك املباني فضال 
عن توعية جميع اجلهات 
وتوجيهه���ا للوصول إلى 
االستهالك األمثل للكهرباء 

واملاء لتجنب الهدر. 
وبني اجلسار ان حجم 
اإلجناز في الوفر لكل من 
الكهرب���اء وامل���اء الذي مت 
حتقيقه من���ذ بداية عمل 
اللجنة حت���ى نهاية عام 
2013 بلغ 121 ميغاواط كما 

الوفر للطاقة  قدر إجمالي 
الكهربائية املستهلكة بأكثر 
من)5.800.000 ميغاواط في 
الساعة( أما كمية املياه التي 
مت توفيرها فتعدت ملياري 
غالون امبراطوري مما أدى 
إلى توفير ما يقارب املليار 

دينار. 
واكد اجلس���ار امكانية 
زي���ادة الوف���ر وخف���ض 
استهالك الطاقة الكهربائية 
واملياه بنسبة ال تقل عن %20 
في القطاع احلكومي وحده 
من خالل تضافر اجلهود 
وتطوير خطة عمل شاملة 
تتناس���ب وطبيع���ة عمل 
كل جه���ة اذ قامت الوزارة 
مبخاطب���ة تل���ك اجلهات 
وحثها على االستمرار في 
ترشيد االستهالك للكهرباء 

واملاء. 
ودع���ا ال���ى االلت���زام 
باجل���دول الزمني املعتمد 
واخلاص جلميع اجلهات 
املستهلكة للكهرباء واملاء 
في الدولة بخطة الترشيد 
والذي سيحقق الوفر ويقلل 

األحمال مستقبال.

األعب���اء املالي���ة ووق���ف 
الهدر واإلسراف في جميع 
الت���ي تقدمها  اخلدم���ات 

للمستهلكني. 
وأكد اجلس���ار حرص 
ال���وزارة عل���ى تطوي���ر 
الكهرباء واملاء  ش���بكتي 
وااللتزام بتحسني كفاءتهما 
لضمان إيصالهما جلميع 
املستهلكني تنفيذا خلطة 
ال���وزارة املوضوعة ومبا 
يتناسب مع اخل�طة العامة 
للدولة من خالل التنسيق 
املستمر مع باقي اجلهات 

احلكومية. 
وذكر أن الوزارة لم تكتف 
بتأمني احتياجات املستهلكني 
من الكهرباء واملياه من خالل 
طرح عقود جديدة لزيادة 
وحدات اإلنتاج فحس���ب 
وإمنا تعدى ذلك ليش���مل 
تبني الوزارة دورا قياديا 
في عملية الترش���يد لدى 
جميع القطاعات املستهلكة 
األمر ال���ذي يعكس جدية 
الوزارة في ضمان إيصال 
خدماتها جلميع املستهلكني 

بشكل دائم. 

دارين العلي

قال وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.أحمد اجلس���ار ان 
اللجنة التنفيذية لترشيد 
استهالك الطاقة الكهربائية 
واملياه في مؤسسات الدولة 
بال���غ األثر في  له���ا  كان 
تخفيف أحمال االستهالك 
بنجاح ودون انقطاع للتيار 

الكهربائي. 
وأثن���ى اجلس���ار في 
تصري���ح صحاف���ي امس 
على اجلهود التي ساهمت 
ف���ي تخفيف األحمال على 
الكهرباء وامل��ياه خ�الل فترة 
الصيف املاضي األمر الذي 
أدى إلى تخطي تلك الفترة 
الت���ي تواجهها  »احلرجة 

الدولة كل عام« بنجاح. 
وأشاد بتجاوب اجلهات 
احلكومي���ة ومس���اهمتها 
بشكل فعال لتقليل العبء 
على الدولة من خالل تبني 
الترشيد وتقليل  سياسة 
الهدر في مرافقها ومبانيها 
متاشيا مع السياسة العامة 
للدولة بض���رورة خفض 

م. احمد اجلسار

ستحقق مزيداً من التقارب واالندماج فيما يتعلق باعتماد قرارات العمل اخلليجي املشترك

املطوطح: القمة اخلليجية ستجسد متانة تضامن دول التعاون
قراراتهم احلكيمة والتوجيه 
في السياسات للعديد من 
القضايا اإلقليمية والدولية 
واتخاذ املوقف املناسب في 

شأنها. 
ووصف القمة بأنها تعقد 
في ظروف استثنائية خاصة 
ان دول املجلس يحيط بها 
الكثير من التحديات األمنية 
واالقتصادية ومن املنتظر 
ان تتخذ القرارات املصيرية 
مبا يعزز وحدة وتضامن 

دول املجلس وشعوبها. 
واكد ان القمة ستحقق 
مزيدا من التقارب واالندماج 
فيما يتعلق باعتماد قرارات 
العمل اخلليجي املشترك 
والتي ستغطي السياسات 
املوحدة االقتصادية واملالية 
واألمني���ة والعس���كرية 

انها تهتم  املش���تركة كما 
االجتماع���ي  باجلان���ب 

واإلنساني والبيئي. 
وثّمن حكم���ة وجهود 
الس���مو األمير  صاح���ب 
الشيخ صباح األحمد التي 
البيئ���ة والظروف  مهدت 
القمة  املناسبة لعقد هذه 
التي ينتظر منها ان تلبي 
اآلمال والتطلعات املعقودة 
عليه���ا من ش���عوب دول 

مجلس التعاون. 
وقال ان قم���ة الدوحة 
س���تتابع بناء ما سبقتها 
من قمم خليجية للخروج 
بنتائج ايجابية تصب في 
مصلحة أم���ن وأمان دول 
التع���اون وتعزز  مجلس 
االستقرار في املنطقة بشكل 

عام.

اجل���اري ستجس���د قوة 
العالقات األخوية ومتانة 
التضام���ن احلقيقي لدول 
التي  التع���اون  مجل���س 
تدرك م���ا يواجه املنطقة 
من حتديات وما تتعرض 
له املجتمعات اخلليجية من 
مخاطر تتربص بوحدتها 

وتضامنها. 
واوضح ان قمة الدوحة 
تأتي استكماال جلهود قادة 
دول املجلس في اطار تعزيز 
مسيرته نحو وحدة الصف 
والتكامل واملصير املشترك 
وترسيخ الهوية اخلليجية 
التي جتمع بني ابناء الدول 

الست. 
وذك���ر انه ام���ام قادة 
دول املجل���س العديد من 
املواضيع املهمة التي تنتظر 

الدوح���ة � كون���ا: أكد 
س���فيرنا لدى قطر متعب 
املطوطح حرص قادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
عل���ى تعزي���ز التع���اون 
وترسيخ الهوية اخلليجية 
في مجتمعاتهم واحلفاظ 

على امنها واستقرارها. 
وقال املطوطح ل� »كونا« 
ان قادة دول مجلس التعاون 
حريص���ون  اخلليج���ي 
ابقاء منظمة مجلس  على 
التعاون قوية ومستمرة 
التنسيق املستمر  بفضل 
وتغليب احلكمة واللجوء 

الى احلوار. 
القم���ة  ان  واض���اف 
املقررة  ال����35  اخلليجية 
في الدوحة يومي التاسع 
والعاش���ر من ديس���مبر 

السفير متعب املطوطح
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خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الثاني
  2015/2014

فترات إستقبال البعثات الداخلية لجميع الفئات المشمولة بالبعثات الداخلية وهم )الكويتيون، أبناء 
الكويتيات، أبناء الدبلوماسيين، ذوي اإلحتياجات الخاصة( وال يمكن استقبال الطلبات خارج األيام التالية:

الفئات المسموح لها بالتقدم بطلبات البعثة الداخليةالفترة

األحد 2014/12/7 الى
األحد 2014/12/14  

• االلتحاق ببرامج البكالوريوس من خريجي الثانوية.
• التحويل الى برامج البكالوريوس ضمن البعثات الداخليه بين الجامعات.

l  على  الحاصلين على الثانوية او ما يعادلها التسجيل الكترونياً وذلك عن طريق موقع مجلس الجامعات الخاصة    
     www.puc.edu.kw وذلك بعد التوجه إلى الجامعة/الكلية التي تم اختيارها كـرغبة اولى للحصول على ورقة 
     القبول منها لتحميلها في نظام التسجيل االلكتروني قبل انتهاء فترة التسجيل. للمزيد من المعلومات والتفاصيل

www.mohe.edu.kw/eRegistration/home.aspx حول عملية التسجيل اإللكتروني يرجى زيارة موقع     

l  على فئتي ذوي االحتياجات الخاصة وأبناء الدبلوماسيين تعبئة طلب اإللتحاق بالبعثة الداخلية في قسم القبول في الجامعة
     األمريكية في الكويت.

التخصصات

النسبة المئوية

التخصصات

النسبة المئوية

التخصصات

النسبة المئوية

علمي
ذوي

اإلحتياجات 
الخاصة

علمي
ذوي

اإلحتياجات 
الخاصة

علمي
ذوي

اإلحتياجات 
الخاصة

علوم كمبيوتر70.660.6نظم معلومات7060إقتصاد
7262)علمي فقط(

هندسة كمبيوتر7161تصميم جرافيكي70.560.5إدارة
83.973.9)علمي فقط(

هندسة كهربائية 76.566.5لغة انجليزية72.262.2تمويل
87.977.9)علمي فقط(

العلوم االجتماعية 74.864.8وسائل إعالمية70.660.6تسويق
7868والسلوكية

74.264.2العالقات الدولية78.168.1محاسبة

l  نسبة خريجي القسم األدبي %78 )و%68 للطلبة ذوي االحتاياجات الخاصة( لجميع التخصصات ما عدا العلمية   
    منها.

           IELTS أو TOFEL على جميع الطلبة إجراء إمتحان تحديد المستوى للغة االنجليزية في الجامعة أو إجتياز إختبار  l
l  أولوية  القبول للطالب الحاصلين على أعلى المعدالت وفي حدود ماهو متاح من مقاعد لكل تخصص على حدة.

الوثائق المطلوبة من جميع الفئات:
1(  شهادة الثانوية األصلية وكتاب معادلة الشهادة من وزارة التربية.

2(  صورة البطاقة المدنية/األمنية للطالب )األصل للمطابقة(
3(  عدد )2( صور شخصية حديثة وملونة.

4(  أبناء الكويتيات: صورة البطاقة المدنية لألم وصورة من شهادة الميالد )األصل للمطابقة(.

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال أو زيارة قسم القبول في الجامعة األمريكية في الكويت
هاتف: 1802040 أو 22248399 داخلي 3148، 3147، 3146

www.auk.edu.kw

جانب من اجتماع اجلانبني الكويتي واليمني

د.بدر مال اهلل يقدم درعا تذكارية حملافظ حضرموت                                                                 )محمد هاشم(

خالل استقبال املعهد العربي للتخطيط لوفد حضرموت اليمني

مال اهلل: توقيع »إنشاء املرصد التنموي« للنهوض باالقتصاد
أميرة عزام

الع���ام للمعهد  أكد املدير 
العربي للتخطيط د.بدر مال 
اتفاقية إنش���اء  اهلل توقيع 
املرصد التنموي في محافظة 
حضرموت باعتباره املؤشر 
التنمي���ة  األساس���ي إلدارة 
الدراسات  واالقتصاد وإعداد 
والقواع���د  االقتصادي���ة 
البيانية، الفتا إلى أنه ال ميكن 
النهوض بأي اقتصاد محلي 
البيانات  دون االستناد على 
االقتصادي���ة  والتنب���ؤات 

املطلوبة.
وأوضح م���ال اهلل خالل 
اس���تقباله لرئيس املجلس 
احملل���ي ومحاف���ظ محافظة 
الديني  حضرم���وت خال���د 
والوف���د املرافق ل���ه لتوقيع 
االتفاقية في مقر املعهد العربي 
للتخطي���ط، صباح أمس أن 
مهمة املرص���د التنموي دعم 
القرار على مس���توى  صنع 
احملافظة واليمن، مشيرا الى 
تقدمي املعهد العربي للتخطيط 
للك���وادر الالزم���ة للتدريب 
والتطوي���ر ف���ي كل املراحل 
من التأسيس وحتى املراحل 
الالحقة، متطلعا الى ان يكون 
هذا الدعم منوذجا يحتذى به 

في كل احملافظات.
من جانب آخر، لفت مال 
اهلل ال���ى االتفاق مع اجلانب 
اليمني على السنة التشغيلية 
ومتطلباته���ا فيبدأ احملافظ 
القرارات لتخصيص  باتخاذ 
املبنى وتعيني الكوادر البشرية 
الالزمة للمشروع وهي خطوة 
لألمام سنتبعها إلجناز السنة 

التشغيلية األولى.
ب���دوره، خل���ص رئيس 
املجل���س احملل���ي ومحافظ 
محافظ���ة حضرم���وت خالد 
الديني نتائج االجتماع في نقاط 
ثالث وهي االتفاق على انشاء 
املرصد التنموي وإنشاء مؤمتر 

علمي بتمويل من املعهد العربي 
للتخطيط ف���ي مارس 2015 
في عاصمة احملافظة وإعداد 
خارطة اس���تثمارية للتمكن 
من االستثمار في حضرموت 
الغنية بالسياحة والثروات 
النفطي���ة والس���مكية بع���د 
التنسيق مع املعهد لالستعانة 
بخبرائه املختصني في رسم 

السياسات التنموية.
وتق���دم الدين���ي خ���الل 

جولته التفقدي���ة في املعهد 
بصحب���ة الوف���د املرافق له 
بالشكر والتقدير إلدارة املعهد 
وللش���عب الكويتي الشقيق 
الذي تربطه باليمن عالقات 
وطيدة وقدمية، ممتنا حلسن 
االستقبال والضيافة، متأمال 
اليمنية  في ركن اجلمهورية 
العربي���ة ومتفقدا  واألركان 
للوح���ات والقاعات املجهزة 

واملباني امللحقة.

الديني: مؤمتر 
علمي بتمويل 

املعهد في مارس 
املقبل

يوسف مصطفى مترئسا الوفد الكويتي

اسماعيل الششتاوي متوسطا صالح الدين معاوي ومحمد العواش                                         )قاسم باشا(

عبداهلل العليان

ثّمن رئيس احتاد إذاعات 
ال����دول العربية اس����ماعيل 
الششتاوي احتضان الكويت 
الجتم����اع املجلس التنفيذي 
الحتاد إذاعات الدول العربية 
ال� 92، موجها شكره إلى وزير 
االعالم الشيخ سلمان احلمود 
ووكالئه املس����اعدين وباقي 
اللجان املسخرة إلجناح هذه 

التظاهرة املهمة.
ج����اء ذلك خ����الل افتتاح 
اجتماع الدورة بحضور الوكالء 
املساعدين في وزارة اإلعالم 
الش����يخ فهد املبارك ومحمد 
العواش ويوس����ف مصطفى 
ورؤس����اء اإلذاعات العربية 

وعدد من اإلعالميني.
 وق����ال الشش����تاوي ان 
االحتاد من مجلس تنفيذي 
وجل����ان وجمعي����ة عمومية 
تشكر الكويت ووزارة االعالم 
وإعالميني وكل من ساهم في 
تس����هيل هذه املهم����ة والتي 
سنعمل اليوم حتى احلادي 
عشر من هذا الشهر مبجموعة 
من الفعاليات أهمها جلس����ة 
احلوار املهني للجمعية العامة 
واالفتتاح الرسمي للجمعية 
العامة لالحتاد والترشيحات 
ملناصب االدارة العامة لالحتاد. 
وعلى هامش االجتماع، قال 
الوكيل املس����اعد لش����ؤون 
اإلذاعة الش����يخ فهد املبارك 
ان ه����ذه التظاهرة اإلعالمية 
املهمة س����تتناول العديد من 
البنود املهمة ملصلحة تطوير 
برامج اإلذاعة والتلفزيون على 

املستوى العربي.
مش����كلة  ان  وأوض����ح 
العنف كما يحدث في بعض 
املجمع����ات بالكوي����ت ه����ي 
ظاهرة جديدة علينا ناهيك 
عن االستخدام السيئ ملواقع 
التواصل االجتماعي وما أدى 
إليه من الس����ب والتعرض 
ألعراض الناس وغيرها البد 
م����ن مواجهته����ا إعالميا في 
التلفزيون أو اإلذاعة للمساهمة 

في عالجها.
وق����ال الوكيل املس����اعد 
لقطاع التخطي����ط اإلعالمي 
والتنمية ف����ي وزارة اإلعالم 
محمد الع����واش على هامش 

االجتماع »ان الكويت حتتضن 
اجتماع االحتادات وهو إعالن 
عن باكورة اجتماعات للجمعية 
العامة الحتاد إذاعات الدول 

العربية 34«.
وب����ني ان الكويت ممثلة 
بوزارة اإلعالم س����خرت كل 
اإلمكانات إلجناح التظاهرة 
اإلعالمية العربية وبتعليمات 
مباش����رة من وزي����ر اإلعالم 
الشيخ سلمان احلمود، مضيفا 
من اهم مواضيع التي ستتم 
مناقشتها في املجلس التنفيذي 
ومتهيدا لرفعه����ا للجمعية 
العامة للدراسة االستشارية. 
م����ن جهته، أك����د الوكيل 
املس����اعد لش����ؤون اإلذاعة 
والتلفزي����ون بوزارة اإلعالم 
يوسف مصطفى على هامش 
االجتماع: »ان اهمية مؤمتر 
احتاد اذاعات الدول العربية 
الثاني والتس����عني انه يعقد 
في الكويت وان اللقاءات التي 
تتم فيها دائما تتسم بالنجاح 
وحسن التنظيم واحلرص على 

التوصي����ات التي تخرج من 
املؤمترات واالجتماعات«.

وق����ال ان االجتماع فيه 
أجن����دة طويلة م����ن العمل 
التأكيد  واستراتيجية يجب 
عليها، وب����ني أن االحتاد به 
مجلس تنفي����ذي وجمعية 
عمومية وسيخرجون بانتخاب 
رئيس جديد ومناقشة قضية 
الش����راكات ب����ني االحتادات 
العربية واإلقليمية، قائال ان 
»هذه الشراكات نعول عليها 
في احت����اد االذاعات العربية 
لكي تكون داعما لنا واليوم 
العالم ال ميكن ان يعمل االعالم 
مبفرده ان لم يكن لديه اذرع 
متوزعة بقارات العالم وهذا 
ما نسعى اليه وهو ان تكون 
لنا ذراع قوية كاحتاد اذاعات 
الدولية  عربية في احتادات 
والي����وم ملزمون وانه ليس 
باختيارنا ان نعمل منفردين 
في احلقل االعالمي في الفضاء 
املرئي او املس����موع او حتى 

الفضاء االلكتروني«.

خالل افتتاح الدورة الـ 92 الحتاد اإلذاعات العربية

املبارك: العنف في املجمعات ظاهرة جديدة علينا

العواش: الكويت 
سخرت كل 

اإلمكانيات إلجناح 
التظاهرة اإلعالمية 

العربية

مصطفى: اجتماع 
الكويت يأتي 

لتنظيم مرحلة 
جديدة وموضع 

قدم في االحتادات 
الدولية



المجلس البلدي
االثنني 8 ديسمبر 2014

06
b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

يعتمد استحداث حارات تخزينية من سلوى إلى الرميثية وتغليظ عقوبات النظافة إلى 500 دينار

البلدي يبحث تخصيص أرض إلقامة احلي املالي في العاصمة
أحد الشوارع مبنطقة اخلالدية. 
االقتراح املش����ترك واملقدم من 
األعضاء أحمد الفضالة وم.علي 
املوس����ى ومحمد املعجل بشأن 
إعادة النظر في الساحات مقابل 
بيت العثمان في شارع العثمان 
)املتحف(. االقتراحات املقدمة 
من العضو أحمد الفضالة بشأن 
تخفيف الضغط على البلدية 
بتحويل بع����ض اإلدارات إلى 
هيئات مستقلة. وآخر بشأن إعادة 
دراسة وتنظيم موقع البلدية 
ومرفقاتها. االقتراحات املقدمة من 
العضو فهد الصانع بشأن رفع 
قيمة مخالفة الئحة النظافة من 
مائة دينار إلى خمسمائة دينار 
تغليظا للعقوبة وآخر بش����أن 
تسمية أحد الش����وارع أو أحد 
املراكز الثقافية باسم اإلعالمي 
املرحوم رضا يوسف الفيلي. 

بند ما يستجد من أعمال.

بإضافة مكاتب مؤقتة وتشوين 
مواد للشركة األحمدية للمقاوالت 
والتجارة لتنفيذ القسيمة رقم 
6 قطعة رقم 7 مبنطقة الشرق. 
االقتراح املقدم من العضو عبداهلل 
الكندري، بشأن توسعة مخارج 
طريق الرياض مع الدائري الثالث 
وذلك الستيعاب أكبر سعة ممكنة 
من السعة املرورية. طلب وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص موقعني إلقامة بنكني 
ضمن مركز ضاحية صباح السالم 
قطع����ة 10. ويتضمن االقتراح 
املش����ترك واملقدم من األعضاء 
أحم����د البغيلي ود.مش����اري 
املطوطح ونايف السور بشأن 
إنشاء حديقة ألعاب بضاحية 
عبداهلل املب����ارك ق9. االقتراح 
املقدم من مهلهل اخلالد بشأن 
إطالق اس����م املرحوم النوخذة 
يوسف جاسم محمد املبارك على 

مساحات القسائم في اجلدول 
رقم 7 اخلاص بأبنية الشريط 
الس����احلي وآخر بشأن عقود 
شركات النظافة. )املرفقات لدى 
األمانة العامة للمجلس البلدي(. 
طلب الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية املوافقة 
على تركيب عدد 6 مشارب مياه 
في منطقة حطني. االقتراح املقدم 
من العضو مشعل اجلويسري 
بشأن استحداث حارات تخزينية 
بشارع املسجد األقصى الفاصل 
بني منطقة سلوى والرميثية. 
الشكوى املقدمة من أهالي منطقة 
سلوى قطعة رقم 12 بخصوص 
إنشاء حديقة. الكتاب املقدم من 
فريق الدعية معا لألفضل بشأن 
استغالل الس����احة الواقعة في 
منطق����ة الدعية قطع����ة رقم 1 
واملالصقة ملدرسة أحمد البشر 
الرومي الثانوية. طلب التصريح 

بن إبراهيم أبوحميد.
الرد على سؤال العضو نايف 
املطيري بشأن قيام تناكر بتفريغ 
حمولتها بصفة يومية من مياه 
املجاري امللوثة بساحة ترابية 
مبنطقة جليب الش����يوخ. الرد 
على سؤال العضو د.م. منصور 
اخلرينج بشأن حتديث طريق 
كبد. الرد على س����ؤال العضو 
د.م.منصور اخلرينج بش����أن 
حتدي����ث الطرق الرئيس����ية. 
الرد على س����ؤال العضو مانع 
العجمي بشأن املعامالت احملولة 
من السكن اخلاص وآخر بشأن 
رفض وزير البلدي����ة املوافقة 
على طلب اللجنة املكلفة بالقيام 
باختصاصات املجلس البلدي، 
بخصوص طلب وزارة املواصالت 
تخصيص موقع لشركة خاصة، 
وكذلك الرد على س����ؤال بشأن 
قرار املجل����س البلدي بتغيير 

يبحث املجلس البلدي خالل 
جلس����ته العادية صباح اليوم 
برئاس����ة مهلهل اخلالد اقتراح 
العضو أسامة العتيبي بشأن 
تخصي����ص أرض إلقامة احلي 
املالي. ويتضمن جدول األعمال 
التالي: الكتاب املقدم من ممثل 
العائلة محمد الفرحان بش����أن 
إطالق اسم املرحوم راشد عبداهلل 
الفرحان على أحد شوارع مدينة 
الكوي����ت. قرار مجلس الوزراء 
حول طلب املؤسس����ة العامة 
للموانئ املوافقة على تخصيص 
مواقف للشاحنات واجلزء اآلخر 
جلامعة الكويت باملوقع املقابل 
ملوقع جامعة الكويت بالشويخ. 
الكتاب املقدم من أسرة عبداهلل 
بن ابراهيم أبوحميد عنهم صالح 
عبداهلل ابوحميد بشأن تسمية 
أحد شوارع القادسية قطعة 9 
شارع 90 باسم املرحوم عبداهلل 

مهلهل اخلالد

جلنة الفروانية تبحث اقتراحًا 
بتحويل اإلشارات

على »اخلامس« إلى جسور وأنفاق

5000م2 موقع تشوين
ملجمع احملاكم بالرقعي

رفع 424 سيارة مهملة
من »الفروانية« خالل نوفمبر

وافقت البلدية على طلب الديوان األميري تخصيص 
موقع مبساحة 5000م2 بصفة مؤقتة ضمن املوقع املخصص 
لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل الستغالله لتشوينات 
ومكاتب مؤقتة تنفيذا للعقد رقم )د أ/ه�/83( إنشاء وصيانة 
وإجناز مجمع محاكم الفروانية مبنطقة الرقعي. شريطة 
اآلتي: 1 - أن يستغل املوقع خلدمة املشروع وعدم االستغالل 
التج����اري. 2 - التعهد بإزالة وتنظيف املوقع عند انتهاء 
املش����روع أو متى تطلب البلدية ذل����ك دون املطالبة بأي 
تعويضات. 3 - إبرام عقد استغالل مع إدارة أمالك الدولة 
واخلدمات بوزارة املالية. 4 - االلتزام بإصدار التراخيص 
اخلاصة بذلك من اجلهات املعنية. 5 - التقيد بأنظمة والئحة 
وأحكام السالمة وقرارات جلنة السالمة. 6 - إعادة املوقع 

الى وزارة الشؤون بعد االنتهاء من املشروع.

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية إن إدارة النظافة 
العامة وإش����غاالت الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية 
نفذت العديد من احلمالت التفتيشية خالل شهر نوفمبر 
املاضي على مستوى جميع املناطق التابعة للمحافظة والتي 
أسفرت عن رفع 424 سيارة ومت إرسالها إلى موقع احلجز 
مبنطقة أمغرة. وفي هذا الس����ياق، أوضح مراقب النظافة 
العامة بالوكالة س����عود احلربي أن احلمالت التي نفذتها 
مختلف املراكز التابعة لفرع بلدية الفروانية بالتعاون مع 
إدارة العالقات العامة تأتي في إطار مسؤولية البلدية لتأدية 
خدماتها على الوجه األكمل في مختلف اجلوانب املتعلقة 
بعملها في مجاالت النظافة العامة وإشغاالت الطرق.  وتابع 
احلربي: ان احلمالت أس����فرت عن رفع 53 سيارة مبنطقة 
خيط����ان ورفع 181 من منطقة الفروانية و25 من منطقتي 
العمرية والرابية و93 سيارة من منطقة جليب الشيوخ و4 
سيارات من منطقة األندلس و3 من منطقة العارضية و49 
من منطقتي الرقعي والعارضية الصناعية و11 من اشبيلية 

والرحاب و5 سيارات من منطقة عبداهلل املبارك.

تبحث جلنة الفروانية خالل اجتماعها الثالثاء برئاسة 
نايف السور االقتراح املقدم من العضوين م.علي املوسى، 
ود.حسن كمال بشأن حتويل االشارات على الدائري اخلامس 

الى جسور وأنفاق. ويتضمن جدول األعمال التالي:
االقتراح املقدم من العضو م.أحمد الفضالة بشأن مطبات 

الشوارع املتفرقة في 
طرق الكويت. االقتراح 
املق����دم م����ن األعضاء 
نايف السور، وعبداهلل 
الكندري بشأن تطوير 
الش����ارع الواق����ع بني 
الرقع����ي واالندل����س 
باستحداث نفق ودوار 

للطريق رقم 602.
االقتراح املقدم من 
العضو نايف السور 
بشأن حتويل التقاطع 
الواقع بني  امل����روري 
ضاحية صباح الناصر 

ومستش����فى الفروانية ومنطقة العارضية لالستعماالت 
احلكومي����ة. من تقاطع ثالثي الى تقاط����ع رباعي. طلب 
وزارة الكهرب����اء واملاء تخصي����ص موقع مقترح حملطة 
حتويل رئيس����ية جهد )321/11 ك ف( مبنطقة العارضية 
السكنية قطعة 7. االقتراح املقدم من العضو د م منصور 
اخلرينج بشأن إنش����اء مدخل ومخرج ملنطقة اشبيلية. 
االقتراح املقدم من العضو د م منصور اخلرينج بش����أن 
إنش����اء مدخل ومخرج من منطقة اش����بيلية على طريق 
الغزالي. طلب وزارة املواصالت تخصيص موقع إلقامة 
محطة تقوية إرسال واستقبال للوزارة مبنطقة االندلس 
قطعة 12 - الدائري الرابع. تخصيص موقع سكن لإلمام 
واملؤذن مبنطقة اشبيلية قطعة 4. شكوى أهالي منطقة 
عبداهلل املبارك قطعة 8 - 9 بش����أن إنشاء حديقة ألعاب 
مبنطقة عبداهلل املبارك قطعة 8. طلب وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص موقع إلقامة مجمع محالت 

ضمن مركز ضاحية األندلس والرقعي - قطعة 11.

نايف السور

مصادرة وإتالف 27 كغم
سمك في املباركية

أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن تنظيم 
حمالت يوميا مع كل األجهزة الرقابية باإلدارات املختلفة 
ألفرع البلدية لتفعيل القوانني واللوائح التي ش����رعتها 
البلدية وذلك بهدف التأكد من صالحية املواد الغذائية التي 
تقدم للمواطنني واملقيمني، مشيرة إلى أن البلدية كعادتها 
تقوم مبتابعة مراكز بيع وتخزين املواد الغذائية من خالل 
حمالتها التفتيش����ية بهدف احلفاظ على صحة وسالمة 

املستهلكني وكشف التراخي واإلهمال لدى البعض.
وفي الس����ياق ذاته أوضحت اإلدارة عن قيام النوبة 
)ب( مبرك����ز املباركية التابع ملراقبة األغذية واألس����واق 
ببلدية محافظة العاصمة عن شن حملة تفتيشية واسعة 
النطاق استهدفت احملالت واملالحم وسوق السمك واملطاعم 
مبنطقة املباركية وأس����فرت عن إتالف 27 كيلو س����مك 
وحترير مخالفتني وقرارين إتالف برئاسة محمد الفيلكاوي، 
ومس����ؤول النوبة )ب( خالد الغريب واملفتش����ني كل من 
إبراهيم ألبطيني، عادل الرباح، عبد الوهاب محمد، جاسم 

ومن إدارة العالقات محمد عبد الشافي.

جانب من الكشف الظاهري على األسماك 
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النصراهلل: »احترامك للقانون.. احترامك لنفسك« مستمرة حتى نهاية ديسمبر

دانيا شومان

أكد رئي����س جمعية العالق����ات العامة جمال 
النصراهلل انطالق املب����ادرة الوطنية »احترامك 
للقانون.. احترامك لنفسك« في اجلامعات واملجمعات 
وسط تفاعل عدد من اجلهات واملؤسسات احلكومية 
واخلاصة، موضحا أن املبادرة ثمرة تعاون بني 
جمعية العالقات العامة ووزارة الدولة لشؤون 

الشباب. ولفت النصراهلل إلى أن الفريق التطوعي 
للمبادرة بدأ حملته التوعوية في مجمع س����ليل 
اجلهراء لتحقيق أهداف املبادرة، التي استرعت 
كثيرا من اجلمهور الذين أعلنوا اهتمامهم باملبادرة 
مؤكدين حرصهم على املشاركة في هذه احلملة 
الوطنية التي تهدف للصالح العام، مبينا أن اللجنة 
العليا للمبادرة وضعت خطة حتتوي على تنسيق 
كامل جلميع الفعاليات التي ستستمر طوال هذا 

الشهر في األماكن العامة والكثير من اجلهات ما 
يضمن جناح احلملة. من جانبه، أكد عضو مجلس 
ادارة اجلمعية مزيد املعوشرجي على أهمية احترام 
القانون، موضحا أن البداية كانت في سليل اجلهراء 
ضمن سلسلة تواجد إدارة املبادرة في أهم األماكن 
العامة بالكويت منها جامعة الكويت من امس االحد 
حتى األربعاء، وفي مجمع 360 من اخلميس املقبل 
حتى السبت، موضحا أن املجتمع واع واملبادرة 

تهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة املجتمع في أهمية 
احترام القانون ال����ذي يعبر بطبيعة احلال عن 
مدى وعي الشعوب وحتضرها، وان الكويت تنعم 
بأجواء واسعة من احلرية التي حتتاج باملقابل 
إلى مساحة مماثلة من اإلدراك والوعي باملسؤولية 
االجتماعية من قبل كل فرد بإمكانه أخذ حقوقه 
وممارس����ة كامل حريته، ولكن دون اإلساءة إلى 

جمال النصراهلل ومزيد املعوشرجي خالل إطالق املبادرة نفسه من خالل جتاوزه للقانون.



محليات
االثنني 8 ديسمبر 2014

08
وزير الدولة يرعى مهرجان 

رد اجلميل: العالقات 
بني الكويت ومصر متجذرة.. 
وتشهد حالياً أزهى عصورها

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل، عم����ق العالقات التاريخية األخوية والوطيدة 

بني الشعبني الكويتي واملصري.
وأعلن العبداهلل في تصريح له عن موافقته على رعاية 
مهرج����ان رد اجلميل الذي تنظم����ه حملة »بأيدينا نعمر 

املصرية  أراضين����ا« 
ويق����ام عل����ى أرض 
العربي  النادي  ملعب 
حتت إشراف السفارة 

املصرية.
العبداهلل  وأعرب 
عن اعتزازه وتقديره 
اللفتة  الش����ديد لهذه 
الت����ي تقدم  الطيب����ة 
بها مسؤولو احلملة، 
مؤك����دا أنها تعبر عن 
الش����عب  مدى أصالة 
الذي تكن له  املصري 
الكويت قيادة وحكومة 

وشعبا كل احترام وتقدير، مشيرا إلى أن العالقات املصرية 
� الكويتية تش����هد حاليا أزهى عصورها وخاصة في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 

األحمد وشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد أن إقامة مثل هذه املهرجانات تساهم بشكل فعال 
وعملي في تعزيز وتوطيد العالقات األخوية بني الشعوب 

وتعمل على تقوية أواصر العالقات الرسمية.
وأش����اد العبداهلل بفكرة املهرجان، حيث تختلط من 
خالله األصوات املصرية والكويتية واخلليجية ومتتزج 
معها مش����اعر اإلخوة والصداقة بني الشعبني الشقيقني، 
وق����ال إن هذا األمر ليس بغريب على ش����عبني اختلطت 
دماؤهما على أرض مصر في حرب 73 وعلى أرض الكويت 
في حرب حترير الكويت واس����تذكر العبداهلل األوبريت 
الغنائي املشهور الذي أقيم في القاهرة أثناء فترة االحتالل 
العراقي وتس����ابق الفنانني املصريني جنبا إلى جنب مع 
الفنانني الكويتيني إلبراز مش����اعرهم املؤيدة للش����رعية 
الكويتية، مش����ددا على أن مث����ل تلك املواقف ال ميكن أن 

متحى من الذاكرة.
وحول املهرجان، قال مؤس����س حمل����ة بأيدينا نعمر 
أراضينا حسام اإلمام إن فكرة املهرجان تتمثل في رد اجلميل 
وتقدمي عبارات الشكر لكل الدول العربية التي وقفت إلى 
جانب مصر في املرحلة األخيرة وهي الكويت والسعودية 
واإلمارات والبحرين واألردن، حيث ساهمت بشكل إيجابي 

في املرحلة االنتقالية التي متر بها مصر حاليا.
وأوضح اإلمام أن املهرج����ان يقام أيضا حتت رعاية 
وإشراف السفير املصري عبدالكرمي سليمان، وسيشارك 
فيه نخبة من كبار فناني الكويت واخلليج ومصر والذين 
سيشاركون بشكل تطوعي بالكامل دون احلصول على أي 

أجر وسيتم الكشف عنهم خالل األيام القليلة القادمة.
وأضاف اإلمام أن املهرجان س����يقام على أرض ملعب 
النادي العربي مبنطقة املنصورية بأسعار رمزية حتى 
ميكن ألكب����ر عدد ممكن من اجلالية املصرية في الكويت 
املش����اركة فيه وس����يخصص عائد هذا املهرجان لصالح 
صندوق حتيا مصر حتت إش����راف السفارة املصرية في 
الكوي����ت، ودعا اإلمام جميع املصري����ني في الكويت الى 
املشاركة في هذا املهرجان الذي يعبر عما يكنه املصريون 
من مش����اعر طيبة وتقدير ملواقف تلك الدول اخلمس مع 
مصر خالل تلك املرحلة والتأكي����د على متانة العالقات 
املصرية � الكويتية وما يربط بني الشعبني الشقيقني من 

عالقات أخوة.

حسام اإلمام

الشيخ محمد العبداهلل مشاركا السفير دوغالس سيليمان

خالل احتفال السفارة األميركية بذكرى عيد الشكر األميركي بحضور حشد من أعضاء السلك الديبلوماسي واجلماهير

العبداهلل: الواليات املتحدة خير سند للكويت وقت احلاجة
سيليمان: عالقاتنا مع الكويت قوية جداً وروابط كثيرة جتمع البلدين

الكويت مشاركتكم بأفضل ما 
الواليات املتحدة  تتميز به 
االميركية« مش���يرا الى انه 
»ليس هناك أفضل من مناسبة 
عيد الش���كر لالحتفال بها« 
متحدثا عن كيفية اعتماد عيد 
الشكر عيدا وطنيا في بالده، 
حيث أشار الى انه »قبل 151 
عاما من اآلن وحتديدا عام 
1863، أعلن الرئيس أبراهام 
الش���كر  لينكولن عن عيد 
ليصبح عطل���ة وطنية في 

السفير سيليمان في احلفل 
توجه إلى احلضور بالقول 
»لقد تعهدت منذ وصولي إلى 

الش���كر والعرفان لبعضنا 
البعض« معتبرا ذلك »فضيلة 
أن نقف برهة للتعبير عن 
الشكر واالمتنان على ما هو 
جوهري في حياتنا كالعائلة 
واألصدقاء ووافر النعم التي 
تزخر به���ا دولتانا في ظل 
حتديات وقلق ومآسي هذا 

العصر«. 
الس���فير  وكان م���ازح 
سيليمان احلضور بتبيان 
س���بب تنظيم االحتفال في 
الراب���ع من ديس���مبر بدال 
الرابع من يوليو حيث   من 
قال »اجلواب ايها األصدقاء 
يتعلق بدرج���ات احلرارة 
فالطقس في شهر ديسمبر 
اقل بعش���رات الدرجات من 

شهر يوليو«.
وخت���م كلمته »تفضلوا 
باالس���تمتاع باملأك���والت 
واملشروبات الرائعة املقدمة 
خصيصا من قب���ل رعاتنا 
التجاريني مبناس���بة عيد 
الشكر وتفضلوا باالستمتاع 
باألجواء الترفيهية االحترافية 
الت���ي يقدمه���ا زمالؤنا من 
اجلي���ش األميركي والهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب ولنحتفل معا 
امتنانا على  الش���كر  بعيد 
النعم الكثيرة التي تغمرنا 
وتقدي���را لروابط الصداقة 

التي جتمع بلدينا«.

وقت كانت تستعر فيه حرب 
الواليات  ف���ي  أهلية دامية 
آنذاك، حيث أصدر  املتحدة 
الرئيس لينكولن مرسوما 
بإحياء يوم شكر يحتفي به 
كافة الشعب األميركي بكل 
عرفان ووقار وبقلب وصوت 

واحد«. 
ولفت السفير سيليمان إلى 
أن »الرئيس لينكولن أيقن 
أنه حتى في أشد النزاعات 
يظل يجمعنا- نحن البشر- 

بيان عاكوم

شدد وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبداهلل على أهمية وقوة 
العالقات التي تربط الكويت 
بالواليات املتحدة األميركية 
مش���يرا ال���ى أن االخي���رة 
»خير س���ند للكويت وقت 

احلاجة«.
وفي تصريح على هامش 
مشاركته في االحتفال الذي 
نظمت���ه س���فارة الواليات 
املتحدة األميركية مبناسبة 
عيد الشكر في مقر السفارة في 
بيان بحضور كبار املسؤولني 
في الدولة وحشد من أعضاء 
السلك الديبلوماسي واجلالية 
األميركية ف���ي البالد متنى 
الوزير العبداهلل »أن تستمر 
ه���ذه العالقات في تطورها 
في جميع املجاالت«، مشيرا 
الى أن »روابط الصداقة ال 
تقتصر فقط على احلكومتني، 
وإمنا توجد صداقة قوية بني 

الشعبني أيضا«.
ومن جهته وصف السفير 
األميركي لدى البالد دوغالس 
س���يليمان عالقة بالده مع 
الكوي���ت »بالقوي���ة جدا«، 
الفت���ا إلى »وج���ود الكثير 
م���ن الروابط ب���ني البلدين 

والشعبني«.
وخالل الكلمة التي ألقاها 

حضور ديبلوماسي وشعبي في االحتفال

أيهم العمر وجوي هود

من فقرات االحتفال

السفير األميركي دوغالس سيليمان يلقي كلمة احلفل

التصريحات االقتصادية
في رد الوزير العبداهلل على سؤال بشأن اإلجراءات 

احلكومية القادمة بشأن هبوط أسعار النفط، قال العبداهلل 
»ان مجلس الوزراء قرر تكليف وزير املالية للتحدث 

والتصريح حول املواضيع االقتصادية«.

هيئة مكافحة الفساد حتتفل باليوم 
العاملي ملكافحة الفساد غداً

تنظم الهيئة العامة ملكافحة الفس����اد بعد غد الثالثاء 
حفال مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة الفساد حتت شعار 
»انطالقة ومسؤولية« يرعاه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد.  وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس خصت 
به )كونا( ان حفل االفتتاح الذي سيحضره رئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ 
املب����ارك ممثال  جابر 
سمو األمير، سيتضمن 
كلم����ة لرئيس الهيئة 
املستشار عبدالرحمن 
النمش ح����ول رؤية 
التي سينطلق  الهيئة 
عمله����ا مطل����ع العام 

املقبل. 
وأضافت ان احلفل 
سيتضمن أيضا كلمة 
ملمثل األمم املتحدة بدر 
البنا حول اجلهود التي 
تبذلها املنظمة الدولية 

في هذا املجال وعقد ندوتني االولى حول الذمة املالية ودورها 
في الوقاية من الفساد والثانية حول كشف الفساد وآلية 
تقدمي البالغات.  وذكرت ان الندوة االولى التي سيديرها 
رئيس جمعية الشفافية الكويتية صالح الغزالي سيتحدث 
فيها كل من املفوض في هيئة أسواق املال د.فيصل الفهد 
حول »اإلفصاح عن امللكيات في االوراق املالية كنموذج 
للكشف عن الذمة املالي« واألمني العام املساعد للوقاية من 
الفساد والتخطيط االستراتيجي في الهيئة سالم العلي 

عن )اقرار الذمة املالية(. 
وبينت ان املسؤول مبكتب العدالة اجلنائية في قطاع 
الفساد اجلرائم االقتصادية مبكتب االمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية باالمم املتحدة بدر البنا سيستعرض 
في الندوة )تضارب املصال����ح اإلفصاح عن االحوال في 
اتفاقية االمم املتحدة(.  وأوضحت ان الندوة الثانية التي 
سيديرها مدير نيابة االموال العامة طارق الياسني سيتحدث 
فيها االستاذ بكلية احلقوق في جامعة الكويت د.فيصل 
الكندري عن )أحكام جرمية الكسب غير املشروع( واألمني 
العام املساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة د.محمد 

بوزبر عن )آلية تلقي البالغات ومتابعتها(. 
وأضافت الهيئة انه سيتحدث في الندوة ايضا وكيل 
احملكمة في احملكمة الكلية سعود الصانع عن )الضمانات 

املقررة للمبلغ في جرائم الفساد(. 
وقال����ت الهيئة ان االمم املتحدة أقرت اتفاقية مكافحة 
الفس����اد في ش����هر أكتوبر من عام 2003 ووقعت عليها 
الكويت في 9 ديسمبر من العام نفسه موضحة ان الكويت 
أصدرت املرسوم بقانون رقم )47( لسنة 2006 باملوافقة 
على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما صدر في 
نوفمبر عام 2012 املرسوم بقانون رقم )24( إلنشاء الهيئة 

العامة ملكافحة الفساد. 
يذكر ان األمم املتحدة حددت 9 من ديسمبر كل عام يوما 
لالحتفال العاملي مبكافحة الفساد وهذه هي السنة الثانية 
التي حتتفل فيها الكويت بهذه املناسبة بعد تأسيس الهيئة 

وتعيني رئيس وأعضاء مجلس االمناء فيها.

املستشار عبدالرحمن النمش
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ضمن برنامج »أجنحة النجاح اإلرشادي« لهذا العام عن مشروعهم »نظام إلكتروني لتمكني اجلهات املختلفة بأوروبا من متابعة أعمالها«

منار احلشاش تقود فريقاً برتغالياً للفوز باجلائزة األوروبية للشباب

أعلنت م.منار احلشاش 
ف���وز فريقها الش���بابي من 
البرتغال باجلائزة األوروبية 
للش���باب ضم���ن برنامج 
»أجنحة النجاح االرشادي« 
العام عن مش���روعهم  لهذا 
الكترون���ي لتمكني  »نظام 
اجلهات املختلف���ة بأوروبا 

من متابعة أعمالها«.
م.احلش���اش  وقال���ت 
ل� »كون���ا« أمس ان الفريق 
البرتغال���ي ال���ذي كلف���ت 
بقيادته ملدة ثالثة اشهر فاز 

باجلائزة األوروبية للشباب 
ضمن املراكز الثالثة األولى 
للبرنامج الذي أقيمت أخيرا 
في مدينة غراز بالنمس���ا، 
مبينة انها العضو الوحيد من 
خارج أوروبا مع 12 مرشدا 

أوروبيا. 
وأوضحت انها أش���رفت 
ايضا على فريقني آخرين من 
سويس���را والدمنارك حيث 
ح���ل الفريق السويس���ري 
أيضا ضمن املشاريع الثالثة 
األوائل، معربة عن فخرها 

أن  وبين���ت احلش���اش 
املؤمتر شمل ايضا جلسات 
اإلرشاد والتطوير وعروضا 
للمشاريع املتأهلة وجلسات 
اخ���رى متخصصة وورش 
عم���ل مبج���ال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت شارك 
فيها خبراء من جميع أنحاء 

أوروبا.
يذكر ان اجلائزة األوروبية 
للشباب هي مسابقة سنوية 
خاصة بشباب دول أوروبا 
برعاي���ة ودعم من املجلس 

بنجاح مهمتها مرشدة باملجال 
االلكتروني وفوز فرقها في 
اول مشاركة لها بهذا البرنامج 

األوروبي.
وذك���رت ان اختياره���ا 
مرشدا في البرنامج األوروبي 
التعليمي »اجنحة النجاح« 
دليل عل���ى الثقة والقناعة 
الكويتي،  الش���باب  بكفاءة 
خصوص���ا أن أعضاء هذا 
البرنامج ال� 13 اختيروا من 
ب���ني عدد كبير م���ن خبراء 
أوروبا، الفتة الى أن مهمة كل 

األوروبي والبرملان األوروبي 
ومنظمت���ي األمم املتح���دة 

)يونسكو( و)يونيدو(.
الى  وته���دف اجلائ���زة 
حتفيز الشباب على استخدام 
املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
واالتصاالت بطريقة مبتكرة 
وإبداعي���ة إليج���اد حلول 
إلكترونية ملواجهة التحديات 
والثقافي���ة  االجتماعي���ة 
والبيئية واالقتصادية األكثر 
إحلاحا بأوروبا وفقا لألهداف 
احملددة في خط���ة االحتاد 

عضو بالبرنامج هي االشراف 
على فري���ق أوروبي واحد 
ملدة 3 أش���هر قبل الفعالية 
ثم االش���راف على فريقني 

آخرين لفترة معينة.
وأضافت انها قدمت جلسة 
متخصصة مبجال احملتوى 
اإللكتروني للريادة للمستقبل 
بحض���ور كب���ار اخلب���راء 
واملشاركني األوروبيني ضمن 
املهرجان اخلاص باجلائزة 
الذي ضمت فعالياته مؤمترا 

وأنشطة متنوعة.

األوروبي )أوروبا 2020(.
وتضم اجلائزة س���بعة 
احلي���اة  ه���ي  مج���االت 
الذكي  الصحي���ة والتعليم 
وربط احلضارات والتراث 
بال�مستقبل والبيئة اخلضراء 
واملواطنة الفعالة واالقتصاد 
للف���رد واحلي���اة  الذك���ي 

الذكية.
كم���ا اطلق���ت اجلائزة 
برنامجا إرش���اديا تعليميا 
متخصصا )منتروش���يب( 

لدعم الفائزين.

احلشاش خالل جلسة متخصصة مبجال احملتوى اإللكتروني للريادة للمستقبل بحضور كبار اخلبراء واملشاركني األوروبيني م. منار احلشاش مع إثنني من أعضاء فريقها الفائزم. منار احلشاش مع فريقها الشبابي من البرتغال الفائز باجلائزة األوروبية للشباب

»احملاسبة« يستضيف الندوة 
اخلليجية األولى لدول التعاون

الشايع: صدور 50 موافقة أمنية 
لطلبة الدراسات العليا في مصر

البدر: عالقات الكويت وألبانيا بدأت 
باالستثمار والتمويل واملساعدات

يستضيف ديوان احملاسبة الندوة اخلليجية األولى 
لدول مجلس التعاون حول موضوع »أهمية التواصل 
والتعاون بني دواوين املراقبة واحملاس���بة واجلهات 
املشمولة بالرقابة وأساليب حتقيق ذلك واالثر املتحقق 
لذلك التعاون« وذلك خالل الفترة من 10 - 11 ديسمبر 

.2014
ه���ذه  وتعق���د 
الن���دوة بن���اء على 
التوصية املقدمة من 
جلنة وكالء دواوين 
احملاسبة اخلليجية 
في اجتماعها السادس 
عش���ر ال���ذي عق���د 
البحرين في  مبملكة 
يونيو 2013 واعتماد 
دواوي���ن  رؤس���اء 
املراقبة واحملاس���بة 
في اجتماعهم الثاني 
عشر مبملكة البحرين 
خالل الفترة 10-11 س���بتمبر 2013 بش���أن عقد ندوة 
أو مؤمتر كل س���نتني بإحدى دول املجلس وأن يحدد 
اجلهاز املنظم موع���دا للندوة وثالثة موضوعات يتم 
تعميمه���ا على الدواوين واختيار أكثرها طلبا وقبوال 

لدى الدواوين. 
ومما يذكر أن ديوان احملاسبة بالكويت هو صاحب 
فكرة هذا املقترح وقد أبدى رغبته في اس���تضافة أول 

ندوة.
ويش���تمل اجلدول الزمني ف���ي اليوم األول عرض 
كلمة لرئيس ديوان احملاسبة باإلنابة بالكويت عادل 
عبدالعزيز الصرعاوي الى جانب كلمة األمانة العامة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، كما سيعرض 
كل من ديوان احملاسبة الكويتي ووزارة املالية وديوان 
اخلدمة املدنية وجهاز متابعة األداء احلكومي جتاربهم 

وأوراق عملهم في مجال التدقيق والتفتيش.
أما اليوم الثاني فسيناقش جتارب دواوين احملاسبة 
واملراقب���ة في كل من دولة االم���ارات العربية املتحدة 
ودولة قطر ومملكة البحرين واململكة العربية السعودية 
وسلطنة عمان وذلك حول موضوع الندوة، باإلضافة 
الى استعراض وإقرار النتائج والتوصيات التي سيتم 

التوصل إليها في ختام الندوة.

ثامر السليم

كش���ف امللحق الثقافي بجمهوري���ة مصر العربية 
د.شايع الش���ايع عن صدور 50 موافقة أمنية للطلبة 
الكويتيني الراغبني في االلتحاق بالدراسات العليا في 

اجلامعات املصرية.
وبني الشايع ان صدور املوافقة األمنية من اجلهات 
الرس���مية مبصر يعتبر مبنزلة حصول الطالب على 
قبول نهائ���ي، واخلطوة التالية له���ؤالء الطلبة هي 
مراجعة أقسامهم العلمية بجامعاتهم الستكمال إجراءات 

تسجيلهم.
أسماء طلبة الدراسات العليا احلاصلني على املوافقة 

األمنية على موقع »األنباء« االلكتروني.

قال س����فيرنا لدى ألبانيا جنيب البدر ان الكويت 
متواجدة في ألبانيا قبل افتتاح سفارتها في عام 2011 
من خالل األعمال التمويلية واالستثمارية واملساعدات 

االنسانية. 
جاء ذلك خالل مقابلة تلفزيونية مطولة مع السفير 
البدر أجرته مع����ه القناة االلباني����ة البارزة »توب 
ش����انيل« حول العالقات الكويتية - االلبانية التي 
استعرض البدر تاريخها الطويل ونشاط الديبلوماسية 

الكويتية. 

عادل الصرعاوي

اختياري مرشداً
في البرنامج 

األوروبي التعليمي 
دليل على الثقة 
والقناعة بكفاءة 
الشباب الكويتي
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تواصل األعمال في املنشآت اخلدمية باملدينة جانب من بيوت منطقة شمال غرب الصليبخات

املشروع يشتمل على 1736 وحدة سكنية مقسمة إلى 1030 قسيمة و396 بيتاً و310 شقق مبساحة إجمالية 236.51 هكتاراً

»السكنية«: توزيع 706 وحدات سكنية في مشروع شمال غرب الصليبخات 2015
حمد العنزي

علمت »األنباء« م����ن مصادر مطلعة في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية ان املؤسسة 
ستقوم بتوزيع 706 وحدات سكنية في مشروع 
شمال غرب الصليبخات االسكاني، وذلك مطلع 
العام املقبل 2015 ما بني بيوت حكومية وشقق 
سكنية جاهزة للتسليم ألصحابها من املواطنني 
املتقدمني للحصول على الرعاية السكنية ممن 
لديهم طلبات تخصيص على هذا املشروع.  
وأوضحت املصادر ان مش����روع شمال غرب 
الصليبخات تقدر مساحته االجمالية ب� 236.51 
هكتارا، وتشمل 1736 وحدة سكنية مقسمة الى 
1030 قسيمة و396 بيتا و310 شقق مبساحة 
400 م2، مؤكدة ان املؤسسة ستقوم بتوزيع 
الدفعة االولى من البيوت احلكومية في منطقة 
شمال غرب الصليبخات وتشتمل على 202 
بيت مبساحة 400م2 وستجري عليها القرعة 

في 19 فبراير املقبل من عام 2015 للمخصص 
لهم حتى تاريخ 1996/7/18.

ويضم املش����روع املرافق العامة مثل 10 
مدارس مبختلف املراحل )روضة - ابتدائي 
-متوسط - ثانوي( 7 مساجد، 1 مركز ضاحية 
رئيسي، 1مركز صحي، مقسم هاتف وفرع غاز 

ومخفر شرطة وغيرها من اخلدمات.
وأضافت املصادر ان مشروع شمال غرب 
الصليبخات احد املشاريع االسكانية اجلديدة 
والتي تتميز بالقرب من االمتداد العمراني، حيث 
انه قريب من منطقتي الدوحة والصليبخات، 
كما يطل املش����روع من اجلهة الشرقية على 
شاطئ اخلليج العربي، ومن الناحية اجلنوبية 
امتداد طريق جمال عبدالناصر )طريق ابو 
ظبي( ومن الناحية الغربية طريق الدوحة 
ومن الناحية الشمالية محمية الشيخ زايد، مما 
يعطي موقع املشروع متيزا من حيث االطاللة 

وكذلك الطرق الرئيسية القائمة.

أسماء 330 مواطناً خصصت لهم قسائم في »غرب عبداهلل املبارك«
حمد العنزي

العامة  أعلنت املؤسس���ة 
للرعاية السكنية أنها ستقوم 
السابعة من  الدفعة  بتوزيع 
القسائم احلكومية في منطقة 
غرب عبداهلل املبارك، والتي 
تش���تمل على )330( قسيمة 
مبساحة 400م2، للمخصص 
لهم حتى تاريخ: 1996/12/30، 
وذلك وفقا للمواعيد التالية:

أوال: توزيع بطاقات القرعة 
يومي الثالثاء أو األربعاء 9، 

10 اجلاري.
ثاني���ا: توزي���ع بطاقات 
 11 ي���وم اخلميس  االحتياط 

اجلاري.
ثالثا: يوم االثنني 12 يناير 

2015 إلجراء عملية القرعة.
إن  املؤسس���ة  وقال���ت 
املواطنني املخصصة لهم قسائم 
حكومي���ة في ه���ذه املنطقة 
واملدرجة أس���ماؤهم عليهم 
احلضور شخصيا إلى مبنى 
املؤسسة في منطقة )جنوب 
السرة( الس���اعة التاسعة 9 
املبينة،  صباحا في املواعيد 
مصطحب���ني معهم البطاقات 
املدنية وقرارات التخصيص 
وذلك لتسلم بطاقات القرعة 
خالل أوقات الدوام الرسمي.

وأكدت  املؤسس���ة أن من 
يتخل���ف عن تس���لم بطاقة 
القرعة اخلاصة به خالل األيام 
احملددة بهذا اإلعالن، ستقوم 
باستبعاد اسمه وإدخال االسم 

الذي يليه في التخصيص. 
أن  وذك���رت املؤسس���ة 
املواطن���ني املخصص���ة لهم 
ف���ي هذه  قس���ائم حكومية 
املنطقة ولم ترد أس���ماؤهم 
الكش���ف، عليهم  ضمن هذا 
احلضور إلى مبنى املؤسسة، 
الساعة  في املسرح في متام 
التاسعة صباح يوم اخلميس 
املوافق 11/12/2014 مصطحبني 
معهم ق���رارات التخصيص 
والبطاق���ات املدنية للدخول 

ضمن االحتياط.  
وتهيب املؤسسة باإلخوة 
املواطنني التعاون معها والتقيد 

باملواعيد املذكورة أعاله.
دبيل راشد دبيل العجمي  ٭

مشعل عايض قبالن الرشيدي  ٭
ثالب سالم راشد الهاجري  ٭

خالد ذعذاع عبدالهادي السهلي  ٭
نواف عبيد زويد املطيري  ٭

محمد باتل شلوان العجمي  ٭
عبداهلل مهنا ثويني اخلالدي  ٭

باني عبدالهادي سعيد العازمي  ٭
خال���د جمعان محم���د مضحي   ٭

العازمي
محمد سالم سالم العجمي  ٭

محم���د عبداحملس���ن خليف���ة   ٭
العبيد

سامي عواد عيد العازمي  ٭
سالم غياض عبيد الدملاني  ٭

جزاع فهيد غمالس اخلرينج  ٭
طالب غلوم عباس قاسم  ٭

ناصر حسني محسن العجمي  ٭
عيد الفي فريح العازمي  ٭

سعود سعد سعود العازمي  ٭
محمد ناصر محمد احلربي  ٭
سالم علي مجبل العازمي  ٭

علي قبالن شلهوب العازمي  ٭
خالد مرزوق مهنا العازمي  ٭

احمد علي مناحي منوخ  ٭
بدر سليم دعيبيل غنيمان  ٭
فهاد مطلق فهاد  احملجان  ٭

فالح سعد طينان الهاجري  ٭
مبارك نوار مبارك العازمي  ٭

عبداهلل احمد حسني تقي  ٭
محمد فالح فالح العازمي  ٭

مشعل فهيد رفاعي العازمي  ٭
خالد مصطفى محمد  الكندري  ٭
ضيدان مبارك سكران السهلي  ٭

حمد سمران مطلق العازمي  ٭
مشعل عبداهلل مجبل العازمي  ٭

عايد سويد املطرفي العنزي  ٭
علي حمد فالح الهاجري  ٭

محمد غزاي سليمان احلربي  ٭
عبداهلل جروان عايد الشدقم  ٭

فهد سعد زنيفر العازمي  ٭
خالد عبود سويلم العازمي  ٭

جابر عبداهلل مجبل العازمي  ٭
فالح حمود مرزوق هداب  ٭

محمد عباس محمد عبداهلل  ٭
محسن عبداهلل حمد وسمي  ٭
سعود بنيه عقاب املطيري  ٭

عبداهلل فالح رجعان العازمي  ٭

محمد فالح سيف العازمي  ٭
صالح عبدالعزيز عبدالرحمن  ٭

خالد حسني علي املريخي  ٭
عبداهلل باتل شلوان العجمي  ٭

عادل عبداهلل مناور  الرشيدي  ٭
سامي عناد مشحن العنزي  ٭

مرضي راشد هميجان العازمي  ٭
سالم فراج محمد الدوسري  ٭
غامن محمد مرزوق العازمي  ٭
فيصل رجا سعيد العازمي  ٭

عايد مضحي دخنان الغريبه  ٭
مرضي فالح مجبل الشنيطي  ٭
عماد محمد عبداهلل السلطان  ٭
مرزوق محمد مرزوق هداب  ٭
يوسف علي عبداهلل احمد  ٭

فهد مرمس رفاعي الهضيبان  ٭
مبارك راشد ماطر مبارك  ٭

يوسف مرزوق سعود الرطيب  ٭
منصور عبداحملسن العجمي  ٭
راشد حسن سرور الرشيدي  ٭

مساعد منصور العازمي  ٭
محمد فهيد سعد العجمي  ٭

حمود صبحي علي العازمي  ٭
عبدالوهاب جاسم اليوسف  ٭
احمد علي عبداهلل العيبان  ٭

حمد جاسم محمد احلداد  ٭
مخلد مبارك سيف العازمي  ٭

علي حسني علي القبندي  ٭
محمد شامي عالي العازمي  ٭

محمود مبارك مزيد املطيري  ٭
خالد محمد فهد البطي  ٭

فوزان عبداهلل ناصر الفوزان  ٭
عبداهلل عبدالعزيز البناي  ٭

سالم مرزوق مدغم شلهوب  ٭
اسكندر علي محمود  ٭

سالم محمد حسني اجلعيديه  ٭
صالح عبدالرزاق محمد املويل  ٭

فهد بنيه عقاب فهد املطيري  ٭
عالء محمد علي طالب  ٭

مبارك الفي نافل العازمي  ٭
طالل هالل جزاع العتيبي  ٭
سعد سيف سعد املشعل  ٭

جابر احمد عوض علي  ٭
حسن محمود حسني كمال  ٭

عبداهلل علي احمد الكندري  ٭
خالد نافع خالد املطيري  ٭

خالد احمد جاسم العبداهلل  ٭
عبداهلل جاراهلل ماجد املطيري  ٭

سليمان محمد علي الكندري  ٭
محمد ابراهيم ناصر الصوله  ٭

ضيف اهلل سعيد رباح العتيبي  ٭
عبدالعزيز حمود سعد احمد  ٭

عمر فهد هديبان الرشيدي  ٭
عبداهلل ارشيد حمود العازمي  ٭

مشعل سعدون عيسى الرجيب  ٭
يوسف خالد راشد الوهيب  ٭

فراج هزمي سالم العازمي  ٭
اسامه سعيد محمود بعركي  ٭
طارق محمد يوسف املسلم  ٭

محمد ناصر خفران املطيري  ٭
ارشيد علي موسى الرشيدي  ٭

باس���ل عباس عبداهلل هاش���م   ٭
العلي

حامد فالح ناصر  ابوغنيج  ٭
عدنان عبداحلميد جواد فرج  ٭

حمود مبرك غنيم احليص  ٭
انور زيد خلف الفضلي  ٭

سعد مرزوق عوينان العازمي  ٭
عبداهلل مسعود محمد الهاجري  ٭

عبداهلل عبدالرحيم الكندري  ٭
سالمه عايض عايد العازمي  ٭

عبداللطيف علي خليفوه  ٭
خالد يوسف عيسى الشمالن  ٭

خالد محمد مهدي العجمي  ٭
جزاء حنيف ضاوي العتيبي  ٭

خالد صالح حزران مليس  ٭
بدر راشد حنيف سند  ٭

عبدالرحيم علي محمد زمان  ٭
ظاهر فهد صليهم الهاجري  ٭

منصور ناصر حمود الهاجري  ٭
علي عبداهلل جبر نعمه  ٭

فهد صالح سعد املطيري  ٭
عبداهلل سالم جمعان سعد  ٭
غازي هندي رشيد احلربي  ٭
فريح عبدالرحمن العنزي  ٭

فهيد فدغوش نهار العجمي  ٭
بدر ناصر حمد اخلالدي  ٭

علي عبداحلميد مال جمعه احمد  ٭
فايز عبداهلل مبارك  العازمي  ٭

يوسف مناور محمد الرشيدي  ٭
محمد عجاب خصيوي العبدلي  ٭
محمد شوميان حبيب العتيبي  ٭

ناصر حمد فالح الهاجري  ٭
خالد محمد ناصر العجمي  ٭

فهد سالم مجبل العازمي  ٭
فهد عيسى يوسف بوشهري  ٭
مبارك حمود زويد العتيبي  ٭

علي حسن سيد السيد حسن  ٭
طالل نايف خريص العتيبي  ٭

عيد بدر سيف املطيري  ٭
سالم علي جمعه العوض  ٭

نايف فالح مجبل  الشنيطي  ٭
مساعد محمد حميان العراده  ٭

فالح سعد ناهي العازمي  ٭
حمد حمود زامل بن منازل  ٭

عبدالرحمن متروك العنزي  ٭
سليم محمد سليم اخلالدي  ٭

مشعل جابر عبدالرحمن الزيد  ٭
اسد سليمان محمد الكندري  ٭

فهد حمدان حماد العازمي  ٭
عادل صنهات صالح املطيري  ٭

سعود محمد مسلوب الرشيدي  ٭
هشام عبدالوهاب اخلياط  ٭
هيثم عبدالوهاب اخلياط  ٭

محمد مرمح دهيران ابا اخليل  ٭
عبدالعزيز سليمان احمد  ٭
حميد مصطفى علي مراد  ٭

فيصل راشد سعود ابوردن  ٭
خالد سالم جمعان عيد العازمي  ٭
مناور حلوان عويض العازمي  ٭

عدنان احمد جاسم العبيد  ٭
صالح محمد الدريس  ٭

فيصل سالم سليمان العازمي  ٭
عيد حمود خالد املطيري  ٭

محمد اسد عبدالكرمي محمد  ٭
جبر فهد علي اجلفني  ٭

طالل عبداهلل فضل الفضل  ٭
سعد مبارك ناصر الشبو  ٭

ارشيد محمد مجبل  النمران  ٭
فواز سعود غالي العازمي  ٭

عيسى جازي جابر الرشيدي  ٭
وليد خالد ابراهيم الرشيد  ٭

طالل عيسى البلوشي  ٭
محمد هالل ناصر السبيعي  ٭
ناصر سعد فهيد السبيعي  ٭

بدر محمد فهيد فالح العجمي  ٭
محمد ابراهيم ابراهيم حسني  ٭

نواف حمدان علي فجحان  ٭
محمد رجا عايض العازمي  ٭
سعد حمد مرزوق العازمي  ٭

نايف مطلق سليمان القمالس  ٭
خالد ردن عماش عبدالعالي  ٭
عايض مخلد سعد العتيبي  ٭
سلطان سالم خالد العازمي  ٭

شلوان عبيد عبداهلل العجمي  ٭
راضي عميم مبارك العازمي  ٭

رائد احمد جاسم احلرمي  ٭
عبدالرحمن عبود السويلم  ٭
سعد حمود ثامر املطيري  ٭

وليد سعود عبداهلل العيسى  ٭
يوسف عايض مشحن العنزي  ٭

خليفة خلف عيد احلربي  ٭
بدر عميم مبارك العازمي  ٭

عادل علي عبدالعالي املطيري  ٭
امير علي سيد بارون محمد  ٭

عبداهلل فرحان بستان العنزي  ٭
سعد رشيد سعد الرشيدي  ٭

ناصر شبيب مبارك العازمي  ٭
بدر مقعد طريف العتيبي  ٭

فهد محمد عواد العنزي  ٭
هاني عبدالعزيز  الشايجي  ٭

فهد محمد فهد العجمي  ٭
حمدان حمود نعيس الديحاني  ٭

بدر سعود عبدالهادي النجدي  ٭
سعيد حضرم سعيد احلضرم  ٭

خلف فالح خلف العازمي  ٭
محمد عبداهلل عباس محمد  ٭

مناع فهيد علي العجمي  ٭
احمد عبداحلميد الفيلكاوي  ٭

راشد عبداهلل رشدان املطيري  ٭
خليل عواد عبداهلل العازمي  ٭
عبداهلل مبارك خلف العنزي  ٭
محمد موسى حسن الرمضان  ٭
ناصر ارشيد حبيب العازمي  ٭

عصمان مجدل شبيب السهلي  ٭
حمود بدر فهد املطيري  ٭
محمد منير مبارك منير  ٭
عبدالعزيز غنام العنزي  ٭
خالد حمد خلف الصانع  ٭
حامد خالد مصلح مفلح  ٭

مشعل محمد عبداهلل العنجري  ٭
سعود عبدالعزيز علي مراد  ٭
عبدالناصر محمد التوكلي  ٭

فهد سعد حمد احلميدي  ٭
جاسم متعب مجعد املطيري  ٭
خالد سعود عبداهلل املطيري  ٭
عبداهلل يعقوب يوسف سيف  ٭

فالح خالد مسعود الفالح  ٭
ذعار سطام بليل العتيبي  ٭

ثامر فالح معيوف الرشيدي  ٭
عبداهلل حسني ناصر العجمي  ٭

محمد عبدالرحيم شاكر الشطي  ٭
رشيد جدوع مرشد الرشيدي  ٭
بدر فهاد دغيم حمد العدواني  ٭

محمد مشهور علي العنزي  ٭
غسان سعود احمد احلجي  ٭

علي محمد خالد العجمي  ٭
محمد علي حسني ابوربيع  ٭

فهد محمد حمد شنيتر  ٭
فيصل محمود الغضوري  ٭

احمد مضحي خلف الفضلي  ٭
طالل حمد مبارك  العجمي  ٭

علي عبيد سعد الغربه  ٭
فهد احمد صالح العبادي  ٭

هادي ناصر هادي الهاجري  ٭
سعد علي فهد الرجيب  ٭

بدر عايد مبارك العازمي  ٭
محمد راشد حميد املطيري  ٭

محمد عثمان محمد االنصاري  ٭
فواز شجاع فيحان العتيبي  ٭

بدر عجاب خصيوي العبدلي  ٭
سند حمد حسن علي  ٭
ناصر خامت بن خامت  ٭

وليد سمير سالم الكعبي  ٭
ناصر سعد مطلق العتيبي  ٭
فهد عبداهلل سعود احلربي  ٭
جالل بدر ثويران املطيري  ٭

نواف عبداهلل مبارك العازمي  ٭
ضيدان ظاهر متعب خليف  ٭
فهد بدر طعيمس املطيري  ٭

محمد خليفه جاسم  املسكتي  ٭

صالح عوين عواد العنزي  ٭
محمد علي حسني العازمي  ٭

يوسف حسني مطلق السند  ٭
سعود حمد سعد العدواني  ٭

احمد سعيد حمدان العدواني  ٭
صالح عايض معيفي املطيري  ٭
راضي مطلق راضي العازمي  ٭

مبارك خالد مبارك املزعل  ٭
تايه حمود تايه الرشيدي  ٭
عبدالعزيز محمد الكندري  ٭
عبدالكرمي وقاف العنزي  ٭

محمد عجالن عبداهلل الشمري  ٭
عب���داهلل جاس���م عب���داهلل   ٭

الدمخي
حمد علي طليان بن حديد  ٭

زياد خلف جعيالن الفضلي  ٭
نواف عبداهلل احلربي  ٭

عبداللطيف حسني العبداهلل  ٭
عبدالعزي���ز احمد حس���ني   ٭

غضنفر
عبدالعزيز حسني عون  العطيه  ٭

محمد احمد صفر حسني  ٭
ذيب فهيد فهد  الدوسري  ٭

محمد سالم محمد القريشي  ٭
خالد فرحان نصيب مبارك  ٭

خليفة محمد خليفة الطراروه  ٭
ناصر عبداحلميد حسن  ٭

ابراهيم مجيد عباس الكوت  ٭
نومان عويض نومان عوض  ٭

احمد محمد مهنا العازمي  ٭
ناصر مصلح ناصر الرغيب  ٭

عايد عوض ضاحي مطر  ٭
بدر محمد مطلق املطيري  ٭

احمد مهنا ثويني اخلالدي  ٭
محسن محمد شعبان حبيب  ٭

فهد نزال بداح العازمي  ٭
بندر عبدي خلف اجلسار  ٭

صالح جمعان محمد العازمي  ٭
حمود سعدون صعفق العازمي  ٭

مبارك عايض مرزوق البنيان  ٭
مساعد بندر سعد السهلي  ٭
سعيد فالح سعيد العازمي  ٭
فهد محمد مونس العتيبي  ٭

ناصر عبداهلل املنصور  ٭
عيد سالم عيد بداح العازمي  ٭

مبارك سعيد زيد العازمي  ٭
عبدالعزيز ناصر املطيري  ٭

زيد عقيل بدر  اخلالدي  ٭
محمد محمود مندني ناصر  ٭
مخلد فراج محمد الكفيدي  ٭
فهاد سعد محمد العجمي  ٭

عبداللطيف ابراهيم العثمان  ٭
رجا فهيد منصور العجمي  ٭

جابر محمد عبداهلل الهاجري  ٭
حسني عبداهلل جنم املسري  ٭

عبداهلل مصطفى الكندري  ٭
نواف محمد صالح منصور  ٭

سعدون سعود معيض العازمي  ٭

عايد محمد معيض العازمي  ٭
احمد محمد فالح السهيجان  ٭

س���عود عبدالعزيز احمد السيد   ٭

محمد الغربللي
راشد شبيب بخيت الرشيدي  ٭

مبارك عبداهلل عوض املطوطح  ٭

هاني محمد شريف تقي  ٭
سلطان مصلح فالح دخيل اهلل  ٭

محمد عبداهلل حسني فوالد  ٭
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الصانع: فرق ميدانية ملواجهة التطرف ومخاطبة الشباب في املخيمات واجلواخير
مببادرة الشيخ فيصل احلمود 
اللقاء املفتوح  باستضافة هذا 
لوزير الع����دل ووزير االوقاف 
ومسؤولي الوزارتني مع أبناء 
محافظة الفروانية واملسؤولني 
فيها لالس����تماع الى مشاكلهم 

وطرح احللول املمكنة.
وقال الفالح ان اللقاء اتسم 
بالشفافية والطرح املتميز وأثلج 
صدورنا هذا اللقاء حيث اشاد 
اإلخوة املختارون باملس����اجد 
وجهود الوزارة املختلفة داخل 
محافظة الفروانية، وردا على 
س����ؤال حول أهمية تش����جيع 
الكويتيني على العمل في وظيفة 
امام وخطيب قال: نحن نشجع 
على تعيني الش����باب الكويتي 
بوظيفة امام وخطيب وضرورة 
تخصيص كادر متميز للشباب 
الكويتي للتعيني بهذه الوظيفة 
التي لها تقدير واحترام خاص 

لدينا جميعا.
إمامني في  وع����ن وج����ود 
بعض املس����اجد أكد الفالح ان 
عدد املس����اجد التي بها إمامان 
ال تزيد عل����ى 10% فقط، الفتا 
الى الس����بب في ذلك ان هؤالء 
يغطون فترة االجازات لبعض 
العش����ر  األئم����ة وخاصة في 
االواخر من رمض����ان واحلج 
والعطلة الصيفية، موضحا ان 
الوزارة تتسلم بحدود 5 الى 6 
مس����اجد جديدة شهريا، وعما 
اثير عن وجود فساد في وزارة 
االوقاف قال »ابلغ رد على ذلك 
هو االشادة خالل هذه اجللسة 
بدور وجهود الوزارة«. وحول 
جهود »االوقاف« ملواجهة انتشار 
الفكر التكفيري، أكد ان الوزارة 
بعلمائها وأئمتها وأدواتها تعمل 
جاهدة على مواجهة البعيد عن 
ديننا االسالمي الوسطي، مشددا 
على ان نشاط وزارة االوقاف 
ومرك����ز الوس����طية بالتعاون 
مع وزارات التربية والداخلية 
واالعالم والشؤون أثمرت جميعا 
عدم وقوع اي حادثة ارهابية 
الكويت خالل السنوات  داخل 
العش����ر املاضية منذ نش����أت 
اللجنة العليا للوسطية وذلك 
بالتعاون م����ع مختلف اجهزة 

الدولة واملجتمع املدني.

املالية وتبنيت مكافأة  املوارد 
نهاية اخلدم����ة وكنت متبنيا 
البديل االستراتيجي ومتابعا 

له. 
ق���ال محاف���ظ  ب���دوره، 
الش���يخ فيصل  الفرواني���ة 
احلم���ود: اقدر حضور وزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية لديوانية محافظة 
الفروانية وتواصله مع اهاليها 
ومختاريها لنعبر عن التعاون 
ب���ني احملافظة وال���وزارات 
املتصلة بها، وهذا اللقاء يأتي 
التي  اللقاءات  ضمن سلسلة 
كانت ناجحة ومثمرة واخذ 
بعني االعتبار وحل من خاللها 
العديد من املشاكل التي تواجه 
املواطن���ني وكل هذا يأتي من 
خالل توجيهات صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
وس���مو ولي العهد الش���يخ 
نواف االحمد وس���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك الذين يدعموننا دائما 

مبا نطلبه.
واضاف احلمود: ومن هذه 
الوزارات وزارة االوقاف والعدل 
ملا لها من اهمية ويوم الثالثاء 
املقبل س����يكون هناك لقاء مع 
الش����ؤون االجتماعية  وزيرة 
حيث تناولنا امس االول الغداء 
مع رئيس مجلس االمة ودعوناه 
ليحض����ر هو واعض����اء جلان 
اخلدمات، مؤكدا على أهمية دور 
املساجد باعتبارها اللبنة األولى 
التي تعكس الهوية اإلسالمية 
للمجتمع، مش����يرا إلى األدوار 
املتعددة واملجاالت املختلفة التي 
يضطلع بها املس����جد لتحقيق 

األمن االجتماعي.
وأوضح أن أب����رز ما مييز 
الكويت احلبيبة االهتمام الكبير 
الذي توليه للمس����اجد، فضال 
عن سعيها الدائم الى التطوير 
واالرتقاء مبستوى األداء وتقدمي 
االفضل من خالل االستراتيجية 
الفائقة  التي تتبعها برعايتها 

لبيوت اهلل.
وفي تصريحات للصحافيني 
على هامش اللقاء اشاد وكيل 
وزارة االوق����اف والش����ؤون 
االس����المية د.ع����ادل الف����الح 

التي يفهمونها اكثر منا، لكن هذه 
الدراسة موجودة وانا طلبتها 

من االخوة في بيت الزكاة.
وح����ول مواجه����ة الفك����ر 
املتطرف، ق����ال الصانع: يعلم 
اجلميع ان هاجسي هو مكافحة 
الفكر املتطرف وكان لي تصريح 
فيما يخص وزارة االوقاف وهو 
موضوع الوسطية واالعتدال 
وعدم الغلو ف����ي الطرح، وانا 
اعتق����د ان املوضوع ليس في 
التطرف الديني فقط والذهاب 
الى سورية والعراق، بل لدينا 
اآلن العنف املجتمعي فهو امر 
غريب يحدث »ليش تخزني« 
وحدثت بسببها جرائم، عندنا 
مش����كلة في املخدرات والشبو 
وهذا موض����وع مهم يجب ان 
نناقشه، فوزارة االوقاف يجب 
ان تكون االول����ى في حتقيق 
االمن املجتمعي، وبالتالي البد 
ان نتخذ اجراءات حقيقية في 
هذا الشأن، ولذلك فأن طرح هذا 
املوضوع في مركز الوسطية 
آثاره،  الطريقة ال يحقق  بهذه 
ولكن فقط هدر مالي وستكون 
هناك ادارة لذلك املوضوع حتت 
اشرافي بصورة مباشرة. وتابع: 
االخ فريد عمادي قدم دراس����ة 
عن كيفي����ة التعامل مع الفكر 
املتطرف تتكون من 16 محورا 
ودراسات كلها ميدانية وسيكون 
هناك اختيار لفرق عمل ميدانية 
ملن يؤمن بهذا الفكر يذهب الى 
اخواننا وشبابنا في اجلواخير 
واملخيمات وفي الدواوين ولن 
اماكننا  نتركهم او جنلس في 
ونتكلم عن مؤمتر بل ستكون 
لدينا آلية عملية وسنختار من 
الفرق بكل امانة الفاعلني حتى 
ال يفهم احد انهم محس����وبون 
على احلكومة وسنختار حتى 
من لديه وجهة نظر تختلف مع 
احلكومة، ونريد ان نناقش الفكر 
بالفكر وكلنا ككويتيني ولكننا 
منقسمون حول اداء احلكومة 

هل هو سيئ او غيرها.
وفما يتعلق بدعم احملامني 
أكد على ان البديل االستراتيجي 
آلية خاص����ة لدعم  س����يضع 
القطاعني العام واخلاص وكان 
لي الشرف برئاسة جلنة تنمية 

فهناك وظائف اشرافية ال تأخذ 
حقها. وعن تأثير االعتصام عليه 
كوزير اوضح: ثقوا متاما انه ال 
تعنينا ب����أي حال من االحوال 
هذه االعتصام����ات، فأنا نائب 
واقول »اذا لهم حق سيأخذونه« 
وعمر االعتصام ما يؤثر فيني 
وال مظاهرة تؤثر فيني وكل ما 

هنالك انني مع احلق.
وزاد:الغريب في موضوع 
املعتصم����ات ان االعتص����ام 
ح����دث يوم اخلمي����س ونحن 
اوقفنا القرار من يوم الثالثاء 
الس����ابق لالعتص����ام وابلغنا 
االخوات من ي����وم الثالثاء ان 
هذا املوضوع سيوقف الى ان 
يتم البت في الهيكل التنظيمي، 
واستغربت قيامهن باالعتصام 
امام مجل����س االمة رغم ايقاف 
القرار. اما بالنس����بة ملوضوع 
الوقف ومدى االستفادة منه في 
التعليم واملساجد وغيرها، فلدي 
فكر ابعد من ذلك ، وبالتالي هذا 
املوضوع سيبحث مع االخوة 
في بيت الزكاة بصورة شرعية 
اصولية، انا ال افهم فيها، فانا 
منصبي منصب وزاري، انا ال 
افهم باالصول الشرعية، وهم 
اهل االختصاص، ولكن اذا كان 
وفق االمور الشرعية يجوز ان 
يكون الوق����ف ملنفعة املواطن 
الكويتي، ملا ال ، فنحن اولى بهذا 
اخلير، لكن وفق االطر الشرعية 

عدد االئمة الكويتيني املعينني 
47 اماما فقط، وهذا شيء غير 
مقبول، ولذل����ك البد ان تكون 
لدينا دراسة ميدانية تدخل في 
البديل االستراتيجي، وضرورة 
وجود آلية عمل حلث خريجي 
الشريعة على ان يكونوا ائمة 

ويكون لهم هيكل وظيفي.
وردا على سؤال حول تأخر 
املشاريع االنشائية، اوضح انه 
جار بحث كل املشاريع االنشائية 
في كل من وزارة العدل واالوقاف 
وبحث س����بب تعطيلها، وعن 
اق����رار البصمة على االئمة في 
املساجد، قال »كانت لدي وجهة 
نظ����ر في ه����ذا املوضوع ولن 
اتخذ مثل هذا القرار وسندعو 
االئمة واخلطباء وس����نطرح 
هذا املوضوع وارى ما هو رأي 
االغلبية، مشيرا الى اعادة النظر 
في موضوع توفير امامني في 

كل مسجد لعدم جدواها.
وبخص����وص ق����رار زيادة 
ساعات العمل واملعتصمات من 
االوقاف، قال ان مجلس الوكالء 
اتخذ هذه التوصية في ش����هر 
اغس����طس املاضي وفوجئت 
انه في االول من ديس����مبر مت 
تنفيذها، كم����ا تفاجأت ايضا 
بهذا االعتصام ألنني استقبلت 
االخوات وجلست معهن ولذلك 
رأينا انه يجب ان نعيد الهيكل 
التنظيمي والوظيفي للوزارة، 

الدينية، قال »الدستور الكويتي 
كفل حرية االعتق����اد، لكن اذا 
كان هناك ضرر معني او شيء 
فيتقدم االهالي بأي ش����كوى، 
ونحن بدورنا على امت االستعداد 
اذا كانت تدخل في اختصاص 
وزارة االوقاف لتبنيها«، اما فيما 
يخص موضوع املرافق التابعة 
للمساجد فثقوا متاما انني غير 
مرتاح من الش����ركات اخلاصة 
بالصيانة وستكون لنا وقفة 
جادة بالتعامل مع تلك الشركات، 
واملس����جد هو واجهة لالسالم 
الكويت����ي واملرافق  واملجتمع 

بالنسبة لنا خط احمر.
ولفت الى تخصيص زيارة 
ميداني����ة ملجم����ع احملاكم في 
الرقعي، مؤكدا مناقش����ة آلية 
لوضع تسهيالت لرواد مساجد 
الدورين، وفيما يخص مسجد 
مال عمر في قطعة 4 بالعمرية 
قال »ان شاء اهلل سنعمل على 
صيانته ومتابعته وما لكم اال 
طيبة اخلاطر«، وفيما يخص 
املصليات غي����ر املرخصة اكد 
انها قد تكون س����لبية وتأتي 
بنتائج عكس����ية وبدال من ان 
نتركه����ا بهذه الص����ورة ان لم 
نستطع ترخيصها فعلى االقل 
يكون هناك اش����راف من قبل 
الوزارة عليها، وحول مسألة 
تعيني االئمة الكويتيني قال: هذا 
شغلي الشاغل، فكما تعلمون ان 

أسامة أبو السعود

اك����د وزير الع����دل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع انه ينحاز دائما 
الى احلق وال يقبل »االفراط او 
التفريط« او ان يسخره احد ضد 
توجه سياسي معني، موضحا 
اننا نعيش في دولة مؤسسات 
ولكل انسان احلق في ان ينتمي 
ملا يراه من فكر سواء كان فكر 

اخوان او سلف.
وقال الصانع، خالل اللقاء 
املفتوح الذي عقد صباح امس 
مع اهالي الفروانية في ديوان 
الش����يخ  احملافظة بدعوة من 
فيصل احلم����ود، »ما يربطني 
مع املسؤولني وموظفي الوزارة 
هو القانون وليس التوجه او 
الفكر، فالدستور كفل لنا حرية 
الفكر واالعتقاد ولن اقبل بوجود 
صراع في ال����وزارة ولن اهزم 
القانون وهذه  مادمت اطب����ق 
طبيعة عملي كمحام وما اعتدت 

عليه«.
اتش����رف بلقاء  واض����اف: 
اهالي  املختارين وممثلني عن 
الفروانية وهذا التواصل يصب 
في املصلح����ة العامة، فالنهج 
اجلديد الذي انتهجه والراسخ 
لدي ه����و اخذ آراء اجلميع من 
املواطنني ومؤسسات املجتمع 
املدني، فاليوم نطور خدماتنا 
من خالل اللجوء الى اخذ اآلراء 
واملقترحات، وقد اعتمدنا آلية 
جديدة الس����تقبال االقتراحات 
والش����كاوى من خ����الل امييل 
خ����اص مبكت����ب الوزي����ر في 
»االوقاف« و»العدل« وخصصنا 
خطا ساخنا لذلك، متابعا: وفيما 
العقاري في  التسجيل  يخص 
منطقة الفروانية فقد افتتحنا 
العم����ل بالفترة املس����ائية في 
التسجيل العقاري في كل من 
مجمع الوزارات ومركز حولي 
ومركز الفروانية وذلك لتخفيف 
الضغط، وس����نبحث موضوع 
وجود مركز تس����جيل عقاري 

في الفروانية.
وفيما يخص البيوت العربية 
واس����تغاللها م����ن قبل بعض 
اجلنس����يات القامة شعائرهم 

)محمد خلوصي( وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب الصانع والشيخ فيصل احلمود ود. عادل الفالح خالل اللقاء  

أحمد القراوي 

إدارة اإلعالم  قال مدي����ر 
في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية أحمد القراوي، إن 
وزارة األوقاف ستفتتح اليوم 
مؤمتر التنمية األسرية الرابع 
برعاية وزي����ر العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
يعق����وب الصان����ع في فندق 
الش����يراتون بحضور نخبة 
م����ن الباحثني واملتخصصني 

في قضايا األسرة.
الق����راوي في  وأض����اف 
تصريح صحافي أن »األوقاف« 
جعلت من فكرة إقامة مثل هذه 
املؤمترات وامللتقيات الفكرية 
فرصة مهم����ة لتحديد اإلطار 
الثقافي واالجتماعي والفكري 
لوعي املرأة مبا لها من حقوق 

وما عليها من واجبات جتاه 
األسرة واملجتمع. وتابع: ان 
مؤمتر التنمية األسرية يأتي 
الرابعة بعنوان  في نسخته 
الفكر  »امل����رأة بني جت����اذب 
ال����ذات«، الذي  واختي����ارات 
سيس����تمر حتى العاشر من 
ديسمبر اجلاري بعدة فعاليات 
وورش عمل وجلسات حوار 
مختلفة، وذل����ك بهدف إثراء 
املش����اركات حتى تعود على 
بالنف����ع والفائدة،  اجلمي����ع 
الوزارة وضعت  أن  موضحا 
ع����دة أهداف إلقام����ة مؤمتر 
التنمية األسرية الرابع كإبراز 
الرؤية الواضحة لدور املرأة 
وترسيخ إمكانياتها في تنمية 
ورفعة الوطن، باإلضافة إلى 

الوصول باملرأة إلى املشاركة 
ف����ي املجتمع ضمن  الفعالة 
وعي كامل وإدراك مبتطلبات 
املرحلة احلالية والتقدم التقني 
املتس����ارع وحتدي����د اإلطار 
الثقافي واالجتماعي والفكري 

لزيادة وعي وقدرات املرأة.
ودعا جميع املهتمني بشأن 
األسرة واملرأة، من األكادمييني 
العلم  واملتخصصني وطلبة 
والراغبني في االستفادة من 
محاور مؤمتر التنمية األسرية 
الرابع،  الى حضور اجللسات 
وورش العم����ل واحملاضرات 
التي س����تقيمها  والفعاليات 
وزارة األوق����اف والش����ؤون 
أيام املؤمتر  اإلسالمية خالل 

الثالثة.

حتت شعار »املرأة بني جتاذب الفكر واختيارات الذات«

القراوي: افتتاح مؤمتر التنمية األسرية الرابع اليوم

تسليم شيك زكاة تعاونية األحمدي ملمثل بيت الزكاة 

تس����لم بيت الزكاة زكاة 
التعاونية  جمعية األحمدي 
البالغ قدرها 18.693 دينارا 
)ثمانية عشر ألفا وستمائة 

وثالثة وتسعون دينارا(.
وقد جرى تس����ليم شيك 
باملبلغ إلى ممثل بيت الزكاة 
مدير وحدة التواصل مع كبار 
احملس����نني في بي����ت الزكاة 
عبدالرحمن عبداهلل الكندري 
الذي زار مقر اجلمعية. وكان 
في استقبال ممثل بيت الزكاة 
لدى وصوله الى مقر اجلمعية 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
جابر املطي����ري الذي رحب 
ال����زكاة، معربا  مبمثل بيت 
عن اعتزازه وتقديره للدور 
البن����اء الذي يقوم به البيت 
ف����ي خدمة فريض����ة الزكاة 
وتفعيل دورها في املجتمع، 
من خالل عطائه املش����هود 
التنمية املجتمعية،  إلحداث 
داعيا للبيت بدوام التوفيق 

والسداد.
وقال املطي����ري إن دعم 
الزكاة يأتي  اجلمعية لبيت 
في إطار اجلهود التي تبذلها 
اجلمعي����ة خلدم����ة الوطن 
واملواطنني، واملس����اهمة في 

دفع مس����يرة التقدم والبناء 
للمجتمع الكويتي، جتسيدا 
لألهداف السامية التي تضمنها 
العمل في اجلمعيات  قانون 

التعاونية.
من جهته، أعرب الكندري 
ع����ن بالغ ش����كره وتقديره 
جلمعية األحمدي التعاونية 
على دعمه����ا للبيت بإخراج 
البيت  زكواتها، مم����ا ميكن 
من حتقيق دوره وأهدافه في 
رعاية األسر التي يكفلها داخل 
الكويت، وتوفير متطلبات 
العيش الكرمي لها وترسيخ 
مبدأ التكافل االجتماعي بني 

أفراد املجتمع. 
وفي خت����ام الزيارة قدم 
الكن����دري درع����ا تذكاري����ة 
لرئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاونية، تقديرا  األحمدي 
لدور اجلمعية ومساهمتها في 
أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة 

ومشاريعه اخليرية.

بيت الزكاة تسلم 18.693 ديناراً زكاة تعاونية األحمدي

7000 حافظة يشاركن في االختبارات النهائية لدورة القرآن الكرمي الشتوية
أعلنت مراقبة حلقات البنات بإدارة ش��ؤون القرآن الكرمي 
في وزارة األوقاف والش��ؤون اإلسالمية استعدادها النطالق 
االختبارات النهائية للدورة الش��توية ال� 63 ، التي ستقام في 
املسجد الكبير خالل الفترة من 7 ديسمبر حتى 21 منه وسيشارك 
في هذه االختبارات ما يقارب من 7000 حافظة موزعني بني 27 

مركزا قرآنيا ومركز أون الين وحلقات مساجد. 
من جانبها، أوضحت مراقبة حلقات البنات خلود الدهيشي انه 
مت تشكيل 36 جلنة مت اختيارها بعناية من مشرفات ومحفظات 
ذوات كف��اءة، مؤكدة ان االختبارات تتم وفق نظام آلي حديث 

ومتطور، وذلك عن طريق برنامج خاص باحلاسوب اآللي.

ال أقبل بوجود صراع 
داخل »األوقاف«

أو »العدل«

إمييل خاص 
الستقبال 

االقتراحات 
والشكاوى
في مكتبي

إعادة النظر 
في وجود إمامني 

في كل مسجد

الفالح: نسعى 
لتكويت »اإلمامة 

واخلطابة«
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ليلى الشافعي

كعادتها تتواصل جمعية شرق التعاونية مع مساهميها لتكرمي 
ابنائهم الفائقييني بجميع املراحل التعليمية. وافاد امني الصندوق 
ثاميير بن علي بأن اجلمعية تهتم بتكرمي الفائقني لتحفيزهم على 
االستمرار في التفوق وحث اولياء االمور على االستمرار في املتابعة، 
وهو ايضا حتفيز للطلبة متوسطي التحصيل الدراسي لالقتداء 
باملتفوقني، الفتا الى انه مت حتديد موعد االحتفال يوم االحد املقبل 

14 اجلاري مبطعم »سيب سايز« )التفاحة اخلضراء(.

اإعـــالن عن بيع عقـــار باملــزاد العــلـنـي

وزارة العـــــــــــدل

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية

يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقــار  بيـع  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

الأربعاء املوافق 2014/12/24م - قاعة 48 - بالدور الثاين يف ق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا 

- وذلك تنفيـــذاً حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2013/202 بيوع/2.

املرفوعة مـن:  و�شحة �شعود فراج العجمي

 ضــــــد:
نهار �شامل بريك ال�شبيعي

أواًل: أوصـــاف العقار:
< يقع العقار في منطقة الظهر قطعة 4 شارع 6 جادة 1 قسيمة رقم 17 الوثيقة رقم 3395/ب لسنة 1994.

< العقار موضوع النزاع عبارة عن بيت سكن خاص يطل على شارعني ومساحته 278 متراً مربعاً.
< العقار موضوع النزاع يتكون من دورين، والتكسية اخلارجية للعقار عبارة عن حجر جيري اللون أبيض.

< يتكون الدور األرضي من صالة وديوانية وحمامني ومطبخ وغرفة، ويتكون الدور األول من عدد 4 غرف وصالة وحمامني ويتكون 
امللحق من غرفة وحمام.

ثانيًا: شـــروط المــزاد:
أوال:

ثانيــــــــــًا:

ثالثـــــــــــًا:

رابعـــــــــًا:
خامســًا:

سادســًا:

سابعــــــًا:

ثامنـــــــــًا:

تاسعــــــًا:
تـنـبيه:

ملحوظة
هــامة:

< يبدأ املزاد العلني بثمن أساسي قدره »مائة وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي« ويشترط للمشاركة في املزاد 
سداد خمس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من 

أحد البنوك لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل. 
< يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات 

ورسوم التسجيل.
< فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على 

ذمته في نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.
< في حالة إيداع من اعتمد عطاؤه خمس الثمن على األقل يؤجل البيع مع زيادة العشر.

< إذا أودع املزايد الثمن في اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم في هذه اجللسة من يقبل الشراء 
بإيداع كامل ثمن امل��زاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة في نفس اجللسة على أساس  مع زيادة العشر مصحوباً 

هذا الثمن.
< إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل في اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد املزايدة فوراً 
على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في اجللسة السابقة وال يعتد في هذه اجللسة بأي عطاء 

غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينقص من ثمن العقار.
< يتحمل الراسي عليه املزاد في جميع احلاالت رسوم نقل وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 

200 د.ك وأتعاب احملاماة واخلبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع في الصحف اليومية.
< ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم من دون أن تتحمل إدارة 

الكتاب باحملكمة الكلية أي مسؤولية.
< يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

1- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.
2- حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3- تنص الفقرة األخيرة من املادة 276 من قانون املرافعات على أنه »إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً في العقار 
بقي فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.

يحظر على جميع الشركات واملؤسسات الفردية املشارك�ة في امل��زاد على القسائم أو البيوت املخصصة ألغراض 
السكن اخلاص عماًل بأحكام املادة 230 من قانون الشركات التجارية املضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008.

)أنور الكندري( السفير الكوبي وحرمه والسفير الفلسطيني مع الزميل أسامة دياب  

م. هشام عبد النور  د.م. سلمان ابو ستة

عبدالنور: ساعة استقالل فلسطني قد حانت 
وتستحيل العودة إلى دوامة املفاوضات

أسامة دياب

ثم���ن رئيس االحت���اد العام للمهندس���ني 
الفلسطينيني فرع الكويت م.هشام عبدالنور 
مواق���ف الكويت املش���رفة ودعمه���ا الثابت 
الالمحدود للشعب الفلس���طيني سواء على 
املس���توى الرسمي او املستوى الشعبي وفي 
كل احملافل واملؤسس���ات العربية واالسالمية 
والدولي���ة، الفتا الحتض���ان الكويت انطالق 
حركة التحرير الوطني الفلس���طيني )فتح( 
في يناير 1965، فضال عن مشاركة بعض ابناء 
الكويت في العمل الفدائي الفلسطيني دفاعا 
عن الثورة الفلسطينية ودميوماتها، مستذكرا 
بكل فخر واعتزاز مواقف مآثر الشيخ الشهيد 

فهد االحمد.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي القاها خالل 
االمسية التي اقامها االحتاد العام للمهندسني 
اليوم  الكويت مبناسبة  الفلس���طينيني فرع 
العاملي للتضامن مع الش���عب الفلس���طيني 
ولتكرمي لعدد من سفراء دول أميركا الالتينية 
ومواقفها التاريخية املشرفة مساء اول من امس 
بفندق هوليداي ان الساملية وبحضور السفير 
الفلسطيني والسفير الكوبي وممثلي سفراء 

كوبا ونيكاراغوا وعدد من ابناء اجلالية.
واشار عبدالنور الى ان شهر نوفمبر كان 
له العديد من التأثيرات الواضحة على القضية 
الفلسطينية بدءا من وعد بلفور املشؤوم عام 
1917، مرورا بقرار التقسيم رقم 181 عام 1947 
واستش���هاد القائد الرمز ابو عمار في 2004 
واعالن وثيقة االس���تقالل ع���ام 1988 واليوم 
العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عام 

1977 والس���نة الدولية للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني عام 2013، مشددا على ان احتفال 
العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني هو 
تصحي���ح خلطأ تاريخي وق���ع من اجلمعية 
العمومية لالمم املتحدة باعالن تقسيم فلسطني 
وقيام دولة اس���رائيل، موضح���ا ان املجتمع 
الدولي يتحمل مس���ؤولية اخالقية وقانونية 
وسياس���ية جتاه اس���تمرار معاناة الشعب 
الفلس���طيني، مبينا اس���تثمار الفلسطينيني 
له���ذا اليوم لع���رض قضيته���م العادلة على 
مستوى مؤسس���ات املجتمع املدني. واوضح 
ان العزلة التي يعيشها االحتالل الصهيوني 
حاليا هي نتيج���ة للتضامن الدولي واداركه 
حلقيقة االحتالل، مشددا على ان ساعة استقالل 
فلس���طني قد دقت وحان وقت انهاء االحتالل 
ومن املستحيل العودة الى دوامة املفاوضات، 
متوقعا ان تشهد االيام القادمة صراعات سياسية 
مريرة ألثناء القيادة الفلسطينية عن توجهاتها، 
داعيا الشعب الفلسطيني للوحدة واالصطفاف 

لتحقيق احلرية واالستقالل.

استعراض تاريخي وعرض فلكلوري

تضمنت االمسية عددا من الفعاليات املتنوعة 
ومنها قيام د.م. سلمان ابو ستة باستعراض 
التاريخ الفلسطيني مع دول أميركا الالتينية، 
فضال عن تكرمي س���فيري كوب���ا ونيكاراغوا 
بدروع تذكارية، كما ش���ملت األمسية عرضا 
فلكلوري���ا للدبكة الفلس���طينية قدمته فرقة 
امليجانا ومن املعروف ان التراث الفلسطيني 
احد اهم دعائم الهوية وابرز معززات الصمود 

في وجه النكبات.

خالل أمسية أقامها االحتاد العام للمهندسني الفلسطينيني

عبدالرحمن القديري وعلي الفهد يكرمان نبيلة اخلليل

القديري: ندعو »الزراعة« 
إلى تطوير حديقة مشرف 
وممشى مبارك العبداهلل

املجدلي: نحرص على التواصل 
مع الطلبة لتسهيل معامالتهم 

وتوفير فرص عمل لهم

محمد راتب

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية 
عبدالرحم���ن القديري إلى زيادة االهتمام بحديقة 
مشرف وممشى ضاحية مبارك العبداهلل، وزراعة 
دوارات املنطق���ة وجتميل أح���واض الزراعة في 
شوارعها، ووضع عربة خدمات متنقلة في املمشى 
وتوفير خدمة الواي فاي فيه إلى جانب عدم ازالة 
استراحات والعاب االطفال بجانب االفرع التي قامت 

اجلمعية بتجديدها بالكامل.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها القديري لرئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام في الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية نبيلة اخلليل يرافقه أمني الصندوق 
ورئيس اللجنة الفنية علي الفهد، حيث استعرض 
خ���الل اللقاء أبرز االمور الت���ي تهم أهالي منطقة 
مش���رف، مبينا أن ما مت طرح���ه ينطلق من مبدأ 
التعاون الدائم والدعم املس���تمر من الهيئة العامة 
للزراعة واالهتمام الكبير من رئيسها، واستمرارا 
للنه���ج املتطور الذي دأبت علي���ه إدارة اجلمعية 
ومسيرتها في حتسني كل ما من شأنه تقدمي خدمة 
افض���ل للمنطقة وتواصلها م���ع مختلف اجلهات 

واملؤسسات احلكومية والوزارات املختلفة.
واضاف بأن هناك حاج���ة إلى زيادة االهتمام 
باحلديقة واإلش���راف على تنظيمه���ا وجتميلها 
ونظافتها مع وضع العاب لألطفال وتوفير احلراسة 
على مدار الس���اعة، إلى جانب العناية باملمش���ى 
وصيانته ونظافته وتقليم االش���جار، إضافة إلى 
ممش���ى ضاحية مبارك العبداهلل وتطويره عبر 
وضع اجهزة رياضية ومواقع أللعاب االطفال خلدمة 

الرواد بشكل أفضل.
وأكد أن لدى اجلمعية خططا حديثة وجهودا 
مستمرة لتطوير املشاريع واخلدمات في املنطقة 
رغم الصعوبات الت���ي تواجهها من الروتني الذي 
يستمر احيانا الشهر وسنوات حتى يتم احلصول 
على املوافقات احلكومية، مشيرا إلى أننا متفائلون 
خيرا برئاسة اخلليل للهيئة، وآملون بتعاونها الدائم 
ملا فيه املصلحة العامة، مثمنني لها جهودها بتوفير 

متطلبات املنطقة وتلبية رغبات أبنائها.

أسامة دياب 

أعرب أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة، فوزي املجدلي 
عن سعادته لتواصل املؤسسات اخلاصة مع 
برنامج إعادة الهيكلة ملا يحققه هذا التواصل 
والتعاون من إجنازات وطنية تنموية تساهم 
في حتقيق األهداف الوطنية املش���تركة التي 

نسعى لها.
وقال املجدلي، ف���ي تصريح صحافي بعد 
اجتماع رابطة جامعة اخلليج بالبرنامج مع إدارة 
التوظيف، إنه متت مناقشة سبل تسهيل معاملة 
مكافأة الطلبة جلامعة اخلليج وقد أثمر االجتماع 
اقتراح إنشاء فرع لبرنامج إعادة الهيكلة لدى 
جامعة اخلليج يكون من اختصاصاته تسجيل 
اخلريجني ف���ي نظام مكافأة اخلريجني، يغني 
خريج اجلامعة من مراجعة برنامج إعادة الهيكلة 
الفرع الرئيسي، كما تتواصل مراجعاته في املقر 
اخلاص داخل البرنامج واجلامعة كتسهيل إجراء 

صرف املكافأة لطلبة جامعة اخلليج.

أحمد املوسى

ثامر بن علي

األعمال، 652842 في جتارة 
اجلمل���ة والتجزئة واملطاعم 
والفنادق، 191911 في التشييد 
والبناء، 31358 أنشطة أخرى، 
11177 ف���ي املناجم واحملاجر، 
235191 ف���ي خدمات املجتمع 
االجتماعي���ة  واخلدم���ات 
والشخصية، االجمالي 1514963 

عامال.
وبني املوسى في تصريح 
القطاع وبعد  ل� »األنباء« أن 
استحداث إدارة تقدير االحتياج 
يقوم بوضع ضوابط جديدة 
لتقدي���ر االحتياج إلصحاب 
األعمال مب���ا يلبي طلباتهم، 
وتقوم الهيئة بوضع شروط 
وضوابط لفتح باب تصاريح 

املوسى لـ »األنباء«: عدد العمالة املسجل
خالل 2014 بلغ 1514963 عامالً

تعاونية شرق تكرّم املتفوقني األحد

العمل في التنسيق مع اجلهات 
املعنية في الدولة سيتم اإلعالن 

عن هذه الضوابط قريبا.

بشرى شعبان ـ كريم طارق

كش���ف نائب املدير العام 
لقطاع االستقدام واالستخدام 
في هيئة القوى العاملة أحمد 
املوسى أن عدد العمالة املسجل 
في الكويت م���ن بداية 2014 
حتى تاريخ 4/ 12/ 2014 بلغ 
1514963 عامال موزعني على 
األنشطة االقتصادية املختلفة 
منهم 149.436 في الصناعات 
التحويلية، و79729 في قطاع 
النقل والتخزين واملواصالت، 
و69397 في الزراعة والصيد، 
5902 ف���ي الكهرب���اء والغاز 
واملي���اه، 88020 في التمويل 
والتأمني والعقارات وخدمات 

نبيلة اخلليل تتوسط رئيس وأعضاء نقابة العاملني في »الزراعة«

اخلليل: ننظر بجدية في إنشاء 
مقر دائم لنقابة »الزراعة«

محمد راتب

أكدت رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة 
اخلليل أنها ستنظر بجدية في إنشاء مقر دائم لنقابة 
العاملني في الهيئة في املقر الرئيسي في الرابية، 
باإلضافة إلى تقدميه���ا كل الدعم املمكن لتطوير 

أعمالها مبا ينعكس إيجابا على األداء العام.
جاء ذلك خالل اس���تقبالها ف���ي مكتبها باملقر 
الرئيسي للهيئة مبنطقة الرابية رئيس وأعضاء 
نقابة العاملني في الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة الس���مكية حيث جرى خالل اللقاء بحث 
ومناقشة أوضاع العاملني وتبادل اآلراء حول تطوير 
العمل وحتسني األداء بجميع القطاعات على ضوء 

املقترحات التي تقدم بها أعضاء النقابة.
وقد قام أعضاء النقابة بتقدمي مقترحات تضمنت 
س���بل إعداد الصف الثاني للقياديني واإلشرافيني 
ومنح تفويضات للن���واب كل فيما يخصه وذلك 
لسرعة تسيير االعمال مع التأكيد على أهمية مراعاة 
تشكيل اللجان الفنية بحيث تضم املختصني بالهيئة 
في مجال عمل تلك اللجان، إضافة إلى استعراض 
خطة عمل جديدة مقترحة للنقابة لتحقيق أهدافها 
وخدمة العاملني في الهيئة مع رغبتهم في املوافقة 

على تخصيص مقر دائم للنقابة في الهيئة.
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1700 مريض 
بالتصلب املتعدد 

في الكويت

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

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

ڤيال بالرميثية
تتكون من 3 أدوار مفصولة
شارع رئيسي - ارتداد كبير

لإليـجـــــــــــــــــــار

ت: 99768655

افتتحت ورشة عمل للتشخيص والتبليغ عن حاالت سوء معاملة الطفل

أكد انعقاد املؤمتر »الكويتي ـ األميركي« الشمالي لألعصاب 12 ديسمبر اجلاري

خالل مؤمتر صحافي عقدته جلنة تشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيق مبادرة املستشفى »صديق الطفل«

اخلواري: 120 - 150 حالة اعتداء على األطفال خالل عامني

الهاشل: زراعة بطاريات ملرضى الشلل الرعاش العام املقبل

الصميعي: 60 ـ 70% معدل الرضاعة الصناعية في الكويت

بفندق موڤنبيك البدع، مبينة 
أن الورشة واحدة من سلسلة 
ورش عم����ل ومحاض����رات 
ودورات تدريبية أوصت بها 
اللجنة، وذلك لتهيئة وتثقيف 
العامل����ني ممن لهم عالقة مع 
األطفال سواء كانوا األطباء 
او املمرض����ني او اخصائيني 
أو املعاجل����ني  اجتماعي����ني 

النفسيني.
وذكرت أن الورشة تتطرق 
خ����الل اليومني إل����ى كيفية 
الوصول إلى التشخيص في 
حاالت االعت����داء، والتفريق 
بني املقصود وغير املقصود، 
مشيرة إلى ان الفروقات بسيطة 
لكنها مهمة جدا في توضيح 
هل الطفل معتدى عليه بقصد 
أم ال، مبينة أن الورشة سيتم 
من خالله����ا توضيح أمناط 
وأنواع االعتداءات املوجودة 
س����واء كان����ت جس����دية او 
أو إهمال، باإلضافة  جنسية 
إلى ورشة نقاشية في اليوم 
الثاني تختص بعرض اآللية 
واإلج����راءات والتدابير التي 
ف����ي حالة  يج����ب أن تتخذ 
االشتباه في حالة اعتداء على 

الى كل ما هو جديد في مجال 
ط����ب األعص����اب واألدوية 
احلديثة، مبينا أن االستعداد 
لهذا املؤمتر جاء منذ أكثر من 
الزمالء  عام بالتنس����يق مع 
د.اس����ر عبدالعزيز ود.جون 
كي، الفتا إلى أن 800 طبيب 
وطبيبة سجلوا في هذا املؤمتر 

حتى اآلن.
وعن إجنازات القسم، أكد 
أن وحدة الصرع التابعة لقسم 
األعصاب اس����تطاعت زراعة 
وتشغيل 30 بطارية ملرضى 
الصرع في الكويت، علما بأن 
الكثيرين فضلوا إجراء هذه 
الزراع����ة في الب����الد لثقتهم 
الطبي املوجود، هذا  بالكادر 
باإلضافة إلى إجراء 5 جراحات 
الستئصال بؤرة الصرع، كاشفا 
عن توجه لزيادة عدد األسرة 
في وحدة الصرع مستقبال، 
مشيرا إلى أن األسرة احلالية 

25% وهو مع����دل متواضع 
تسعى منظمة الصحة العاملية 
ال����ى مضاعفته م����ع األلفية 

القادمة.
األمه����ات  ونصح����ت 
بض����رورة اإلقب����ال عل����ى 
الرضاعة الطبيعية اخلالصة، 
حيث إنه����ا تقي األطفال من 
اإلصابة مبختلف األمراض، 
مث����ل الس����منة والس����كري 
وضغط الدم وأمراض القلب 
والس����رطان، والنحافة التي 
تصل نسبتها في البالد إلى 
2.5% والقزم والذي يصيب %4 
من األطفال في الكويت، مؤكدة 
أن مستشفيات وزارة الصحة 
حترص على تطبيق مبادئ 
منظمة الصحة العاملية حول 
الطفل«،  »املستشفى صديق 
كما أن »العدان« أول مستشفى 
معترف به كأول مستش����فى 
»صديق للطف����ل« بالكويت 
من����ذ عام، حي����ث تطبق كل 
املعايير التي فرضتها منظمة 
الصحة العاملية بهدف البدء 
مبكرا بالرضاعة الطبيعية 

واالستمرار فيها.
وأشارت الى تفعيل مشروع 

طفل او إهمال.
وتابع����ت: ان القرار الذي 
صدر ف����ي حتديد اإلجراءات 
التي تتخذ عند وجود حالة 
اعتداء عل����ى طفل، يتضمن 
التبليغ اإللزامي س����واء كان 
طبيبا او غير ذلك، من خالل 
منوذج التبليغ، والذي يتضمن 
كل التفاصيل وبدون أسماء، 
مضيفة: حيث يتم توصيله 
إل����ى أح����د مكات����ب حماية 
الطفل الثمانية املوجودة في 
املستش����فيات، أو عن طريق 
الرئيس����ي باالتصال  املكتب 
الساخن، ومن خالل  باخلط 
هذه اآللي����ة متوقع أن يكون 
هناك رصد للحاالت بطريقة 
أوقع، مش����يرة الى ان أغلب 
التي يتم تسجيلها  احلاالت 
تكون عن طريق املستشفيات 
وبعض املراكز الصحية، ولكن 
هناك خطة مرصودة بحيث 
يكون التبليغ من املدرس����ة 
واملخفر باإلضافة الى مكاتب 
حماية الطفل في املستشفيات، 
والذي يستقبل التبليغ من أي 
مكان وأي مصدر مبا في ذلك 

مصادر القطاع اخلاص.

وعددها 4 قامت مبعاينة 800 
مريض.

وبالنس����بة ملرض الشلل 
الرعاش، قال:طورنا العمل إلى 
برمجة بطاريات مرضى الشلل 
الرعاش، وتبديلها، وسنقوم 
العملية كاملة بداية  بإجراء 
العام 2015، والتي تتمثل في 
زراعة بطاريات مرضى الشلل 
الرعاش بالتعاون مع قس����م 

جراحة األعصاب.
وعن مرض التصلب املتعدد 
MS، أفاد بأن الكويت تطورت 
كثيرا في عالجه، مبينا أنها 
قامت بإنشاء سجل مركزي 
ال����� »ms«، والذين  مبرضى 
يبلغ عدده����م 1700 مريض 
املواطنني واملقيمني، هذا  من 
باإلضافة إل����ى توفير جميع 
األدوية احلديثة لهذا املرض، 
ونش����ر 20 بحث����ا خالل عن 

املرض.

الرعاي����ة الصحي����ة األولية 
للتش����جيع عل����ى الرضاعة 
الطبيعية قبل الوالدة، وذلك 
بالتنسيق مع عيادات األمومة 
واحلوامل وتدريب املمرضات 
أثناء  على توعية األمه����ات 
فترة احلمل بأهمية الرضاعة 
الطبيعية لألم والطفل، فضال 
عن تطبيق معايير مشروع 
»املستشفيات صديقة الطفل« 
القطاع  ف����ي مستش����فيات 
اخل����اص، وال����ذي جنح في 
جذب عدة مستشفيات مثل: 
املواس����اة والس����الم وطيبة 
ودار الش����فاء. م����ن جانبها 
قالت رئيسة مكتب اخلدمات 
التمريضية في منطقة اجلهراء 
الصحية زهرة عبد االمام إن 
االحتفالية تقام بالتعاون مع 
الصحة املدرسية، من خالل 
تنظيم وإلق����اء احملاضرات 
التوعوي����ة برياض األطفال 
النس����اء والتوليد،  وأقسام 
إضافة الى تنظيم محاضرات 
مفتوحة مبستشفى اجلهراء 
النعيم مبش����اركة  ومرك����ز 
التي تدعم وتشجع  اجلهات 

الرضاعة الطبيعية

الكويت وجمعيات املجتمع 
املدني.

ج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحاف����ي له����ا أم����س، على 
افتتاح ورش����ة عمل  هامش 
تشخيص والتبليغ عن حاالت 
سوء معاملة الطفل واإلهمال، 
والتي تقام حتت رعاية وزير 
الصحة د.علي العبيدي، خالل 
يومي 7 و8 من الشهر اجلاري 

والتي تشمل »الصرع � الشلل 
الرعاش � اجللطات الدماغية 
� التصل����ب املتعدد«، وكذلك 
أم����راض العي����ون، وفحص 
الدوخة والغثيان مبشاركة 
أطباء العيون واألنف واألذن 
واحلنجرة، كما سيتم التطرق 

لالحتفال بانطالق فعاليات 
األس����بوع العاملي للرضاعة 
الطبيعي����ة حت����ت ش����عار 
»الرضاع����ة الطبيعية هدف 

رابح مدى احلياة«.
وبينت الصميعي أن معدل 
الرضاعة الطبيعية اخلالصة 
الكوي����ت »الرضاع����ة  ف����ي 
الطبيعية ملدة ستة شهور« 
16% بني األمهات الكويتيات، 
و33% ب����ني غير الكويتيات، 
الفتة إلى ان نسبة الرضاعة 
إلى  اخلالصة عاملي����ا تصل 

حنان عبدالمعبود

أعلن����ت رئي����س مجلس 
أقسام األطفال واألطفال اخلدج 
نائب رئيس اللجنة الوطنية 
العليا حلماية الطفل د.هناء 
اخل����واري، أن اإلحصائيات 
س����جلت من 120-150 حالة 
اعتداء عل����ى األطفال خالل 
أنها اعتداءات  عامني، مبينة 
شديدة وصلت إلى املستشفى 
واملراكز الصحية، باإلضافة 
إلى ح����االت االعتداء األخرى 
التي ال تصل إلى املستشفيات 

واملراكز الصحية.
وأضاف����ت اخلوري: على 
الرغ����م م����ن ع����دم وضوح 
اإلحصائيات بشكل كامل في 
هذا الش����أن، إال ان هذا العدد 
جعل مجلس أقسام األطفال 
إلى وزير  يتقدم مبش����روع 
الصح����ة د.عل����ي العبيدي، 
إلنشاء جلنة وطنية حلماية 
الطفل من ه����ذه االعتداءات، 
اللجنة تضم  أن  إل����ى  الفتة 
في تكوينها عدة جهات مثل 
وزارات الصح����ة والداخلية 
والتربية والشؤون وجامعة 

عبدالكريم العبداهلل

أعلن رئيس قسم األعصاب 
في مستشفى ابن سينا د.جاسم 
الهاش����ل عن عق����د املؤمتر 
»الكويتي � األميركي« الشمالي 
لألعصاب خالل الفترة من 12 
حتى 14 ديسمبر اجلاري حتت 
رعاية وحضور وزير الصحة 
د.علي العبيدي ومبش����اركة 
أطباء من أميركا الش����مالية 
إلى رئيس  وكندا، باإلضافة 
الفيدرالية العاملية لألعصاب، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
هذا املؤمتر هو األكبر في مجال 
اجلهاز العصبي على مستوى 

الشرق األوسط.
وذكر الهاشل خالل املؤمتر 
أقيم أمس  ال����ذي  الصحافي 
لإلعالن عن املؤمتر »الكويتي � 
األميركي«، ان املؤمتر سيتطرق 
جلمي����ع األمراض العصبية، 

حنان عبد المعبود 

أعلن����ت مراقب����ة تعزيز 
ب����إدارة  تغذي����ة املجتم����ع 
التغذية واالطعام ومنس����ق 
الرض����ع  برنام����ج تغذي����ة 
وصغار األطف����ال في وزارة 
الصحة د.منى الصميعي أن 
الالتي يبدأن  نسبة األمهات 
الطبيعي����ة في  بالرضاع����ة 
الكويت حس����ب إحصائيات 
التغذوي  الترص����د  برنامج 
لعام 2013 بلغت 82%، ولفتت 
إلى أن االستمرار غير مؤكد، 
حيث إن أغلب األمهات يعتمدن 
عل����ى الرضاع����ة الصناعية 
عوضا ع����ن الطبيعية، وهو 
ما يفسر ارتفاع معدل اإلقبال 
على الرضاعة الصناعية في 
الكويت بنسبة تتراوح بني 

60 و%70.
ج����اء هذا خ����الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته أمس 
الرضاعة  جلن����ة تش����جيع 
الطبيعي����ة وتطبيق مبادرة 
الطفل«،  املستشفى »صديق 
مبقر إدارة التغذية واإلطعام 
مبنطق����ة الصب����اح الطبية 

د. هناء اخلواري متحدثة لوسائل االعالم على هامش الورشة

)أسامة أبوعطية( د.جاسم الهاشل متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  

د.منى الصميعي خالل املؤمتر الصحافي

مجموعة من التوصيات، قد 
ال جتد من يتابعها ويترجمها 
في أرض الواقع، أما املؤمتر 
العاملي للمرأة فيركز على 
برنامج عمل واضح ومحدد 
الهدف منه بحث املعاجلات 
اخلاصة بسبل تعزيز دور 
املرأة وتعظيم مكانتها في 
بناء املجتمعات وتنميتها، 
والعمل على تذليل الصعاب 
واملعوق���ات التي تعترض 

طريقها في هذا املجال.
وأضاف���ت: إنن���ا أم���ام 
مسؤولية عظيمة للمرأة، 
في ظل العديد من الكوارث 
التي تتوالى على مجتمعاتنا 
العربية واإلسالمية، وتتطلب 
من جميع الشرائح بذل املزيد 
من اجلهد والعطاء اإلنساني 
ملواكب���ة متطلبات املرحلة 
املتزاي���دة  واالحتياج���ات 
للفق���راء واملتضررين من 

جراء الكوارث.
وتابعت: إن االستعدادات 
لعقد هذا املؤمتر بدأت منذ 
عام 2012، وطرحت قضايا 
املؤمتر ومحاوره في عدد من 
العمل واالجتماعات  ورش 
التشاورية والتنسيقية بهدف 
الدراسة والبحث، مبشاركة 
قيادات نسائية ومختصني 

دعت إلى االستفادة من الطاقات النسائية وإبراز النماذج الناجحة

من األطباء والصيادلة واملمرضني

الرفاعي: املؤمتر العاملي للمرأة يسعى إلى تبني 
رؤية جماعية لتفعيل دورها في بناء املجتمع

تكرمي سنوي ملقدمي اخلدمة الصحية املتميزين
حنان عبد المعبود- عبد الكريم العبداهلل

اعلن���ت إدارة اجلودة واالعتراف بوزارة 
الصحة، أنها س���تكرم املتميزين من مقدمي 
اخلدمة الصحية سنويا، بحيث يتم اختيار 
املش���مولني بالتكرمي من خ���الل جلنة من 
املتخصصني في مجال سالمة املرضى، وذلك 
اس���تنادا الى مش���اركتهم الفاعلة في جلان 
وفرق عمل السالمة مبؤسساتهم الصحية، 
وكذلك مشاركتهم في وضع وتطوير اخلطط 
والسياس���ات اخلاصة بالس���المة وتدريب 
العاملني عليها، باإلضافة إلى مس���اهمتهم 
الفاعلة في متابعة وتقييم برامج الس���المة 

مبؤسساتهم الصحية.
وأكدت في بيان لها أن ذلك يأتي إميانا من 
اإلدارة بأهمي���ة الدور الذي يقوم به مقدمو 
اخلدمة الصحية، املش���اركون بدعم برامج 
الس���المة باملؤسس���ات الصحية، وتقديرا 
للمشاركة الفعالة التي يقومون بها من أجل 

إجناح أنشطة وبرامج السالمة باملؤسسات 
الصحية بجميع مستوياتها، مشددة على تبني 
األنشطة والبرامج التي من شأنها رفع جودة 
وضمان سالمة املرضى باخلدمات الصحية في 
الكويت، حيث تعمل إدارة اجلودة واالعتراف 
على ضمان حتسني جودة اخلدمة من خالل 
عدة برامج يتم تطبيقها في املؤسسات بتقدمي 

مستوى الئق وآمن من اخلدمة الصحية.
وتاب���ع البيان: كما تق���وم ادارة اجلودة 
من خ���الل برامج الس���المة وإدارة املخاطر 
باملؤسسات الصحية بدعم وتطبيق أنظمة 
وبرامج السالمة، كنظام التبليغ عن األخطاء 
الطبي���ة واحلوادث، وغيرها م���ن البرامج 

واألنشطة.
وكشف البيان أنه سيتم هذا العام تكرمي 
15 من مقدمي اخلدمة الصحية العاملني في 
املستشفيات واملراكز الصحية التابعة للوزارة 
من مختلف التخصصات، منهم 8 أطباء و4 

صيادلة و3 ممرضني.

ومفكرين ومسؤولني دوليني 
العالم،  من جميع أنح���اء 
مش���يرة إل���ى أن الكويت 
تتبن���ى ه���ذه القضية من 
أجل صياغة رؤية جماعية 
التي  مناس���بة للتحديات 
تعوق تقدم املرأة في العمل 
اخليري، سعيا إلى تطوير 
دورها كما ونوعا وميدانيا 
إلى املش���اركة في  وصوال 
املناصب القيادية واملؤثرة 
العم���ل  ف���ي مؤسس���ات 
اخليري احمللية واإلقليمية 

والعاملية.

شددت عضوة اجلمعية 
الهيئة اخليرية  العامة في 
اإلسالمية العاملية د.عروب 
الرفاعي عل���ى أهمية دور 
املرأة في تنمية املجتمعات 
بصف���ة عام���ة، والنهوض 
بالعم���ل اخلي���ري بجميع 

مجاالته بصفة خاصة.
وقالت الرفاعي بصفتها 
اللجن���ة اإلعالمية  رئيس 
للمؤمتر العاملي »دور املرأة 
في العم���ل اخليري« الذي 
س���يعقد يوم 15 ديسمبر 
اجل���اري برعاي���ة صاحب 
السمو األمير في تصريح 
صحافي إن املؤمتر يهدف إلى 
تفعيل دور املرأة ومتكينها 
وتقدمي اآلليات التي تسهم في 
إبراز دورها الفعال وواجبها 
جتاه املجتمع، مؤكدة أن هذا 
املؤمتر يعد األول من نوعه 
الذي يتبنى دور املرأة في 
العم���ل اخلي���ري من أجل 
هدف محدد وهو اخلروج 
بوثيق���ة مدروس���ة، متثل 
منهجا وإطارا مرجعيا للمرأة 
العمل  املس���لمة في مجال 
اخليري التطوعي، مشيرة 
الى أن العديد من املؤمترات 
تنعقد ث���م تنفض بإصدار 
د. عروب الرفاعيبيان ختامي يش���تمل على 

الثانية للمستش���فى، مشيدا 
بنظام العم���ل الذي تقوم به 

الوحدة.
من جانبه قال استشاري 
طب اخلصوبة في مستشفى 
اجلهراء د.ح���ازم الرميح ان 
س���تفيز س���يقوم بإجراء 13 
عملية جراحية ملرضى العقم 
كما سيشخص 17 حالة، الفتا 

استضافته وحدة طفل أنبوب في املستشفى

بروفيسور برازيلي يجري 13 عملية جراحية 
ويشخص 17 حالة ملرضى العقم في »اجلهراء«

إلى انه سيقوم بتدريب الطاقم 
الطب���ي حول ح���االت العقم 

املعقدة.

حنان عبدالمعبود

أعلن البروفيسور البرازيلي 
املتخص���ص ف���ي جراحات 
أم���راض الذكورة س���اندرو 
ستيفز أنه أجرى 500 عملية 
عقم حول العالم تكللت %50 
منها بالنجاح، مبينا أن جميع 
احلاالت تصن���ف بالصعبة، 
حيث احليوانات املنوية فيها 
معدومة، مشيدا بوحدة طفل 
األنبوب في مستشفى اجلهراء، 
مؤكدا انها تضم طاقما طبيا 
جيدا ومجهزة بأحدث األجهزة 
الطبية، كما أن البروتوكوالت 
املقدمة تعد جيدة وعاملية، كما 
أن اخلدمات املقدمة تضاهي ما 

يقدم عامليا.
وأشار ستيفز في تصريح 
له على هامش استضافته في 
وحدة طفل انبوب مبستشفى 
د. ساندرو ستيفز مع فريق عمل الوحدةاجلهراء الى أن زيارته تعتبر 



الجامعة والتطبيقي
االثنني 8 ديسمبر 2014

15

أسيري: للعنف 
تداعيات خطيرة 

بالنسبة لتنمية 
األطفال غير أنه قد 
يؤثر أيضًا على صحة 

األطفال وقدراتهم 
على التعلم

بلدية الكويت / متفرقة

مدير عام البلدية

بلدية الگويت
إدارة املناقصات والعقود - قسم املمارسات

�إعـالن رقم )2014/129(

اإلعالن عن طرح املمارسة رقم  2015/2014/11 
توفير بوفيهات ووجبات غذائية لبلدية الكويت

توفري   2015/2014/11 رقــم  �ملمار�سة  طــرح  عــن  �لكويت  بلدية  تعلن 

و�خلا�سة  �لعامة  و�ملــو��ــســفــات  لل�سروط  طبقًا  غذ�ئية  ووجــبــات  بوفيهات 

�أعــاله و�لتي ميكن �حل�سول عليها من  �ملــذكــورة  �لـــو�ردة يف وثائق �ملمار�سة 

�إد�رة �ملناق�سات و�لعقود )مر�قبة �مل�سرتيات( مبنى �لبلدية �لرئي�سي )�ملبنـــى 

�لأو�ســـط( - �لـــدور �لر�بـــــع، وذلـــك مقــابـــل طـــو�بـــع مالـــيـــة بقيمة 75 د.ك 

)خم�سة و�سبعني دينارً� فقط ل غري( غري قابلة للرد.

علمًا باأنه �سيتم عقد �جتماع متهيدي لل�سادة �ملمار�سني �حلا�سلني على 

وثيقة �ملمار�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/12/15 �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحًا 

باإد�رة �خلدمات �لعامة و�أن �آخر موعد لإيد�ع �لعطاء�ت يف �ل�سندوق �ملخ�س�ص 

باإد�رة �ملناق�سات و�لعقود بالبلدية �لرئي�سية - مبنى �لوزير - �لدور �ل�سابع هو 

يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سرة من ظهر يوم �لإثنني �ملو�فق 2014/12/22م. 

لال�ستف�سار: تلفون 22401044، وت�سري �لعطاء�ت ملدة )90( ت�سعني يومًا من 

تاريخ ف�ص �ملظاريف �خلا�سة بها، ول تقل قيمة �لكفالة �لأولية عن مبلغ قدره 

1000 د.ك ) فقط �ألف دينار لغري(  يف �سورة �سيك م�سدق �أو كفالة م�سرفية 
ل�سالح بلدية �لكويت �سارية طو�ل مدة �سريان �لعطاء، علمًا باأن هذه �ملمار�سة 

غري قابلة للتجزئة.

»األسترالية« تعزز تعاونها املشترك
مع الطيران املدني اإلماراتي

عبداحلميد الرفاعي يكرم أحمد الزرعوني

استقبل رئيس قسم هندسة الطائرات 
في الكلية األسترالية في الكويت عبداحلميد 
س���يد الرفاعي مدير إدارة التراخيص في 
املدن���ي اإلمارات���ي عقيل أحمد  الطيران 
الزرعوني لبحث تفاصيل التعاون املشترك 
بني اجلانبني في مختلف املجاالت العلمية 

واإلدارية.
وق���د اختتم���ت زيارة عقي���ل بجولة 
تعريفية داخل حرم الكلية األس���ترالية 
وجميع أقسامها وبصورة خاصة طائرة 
»البوينغ« )Boeing 737-200( املوجودة 

ف���ي حظيرة الطائ���رات اخلاصة بالكلية 
األسترالية في الكويت.

وبهذه املناسبة توجه الزرعوني بالشكر 
ملسؤولي الكلية األسترالية على االستضافة 
قائال: »يش���هد قطاع الطيران الكثير من 
الصعوبات والتحديات في ظل النمو السريع 
لصناعة الطيران مما يستوجب على جميع 
اجلهات العمل معا ملواجهة هذه التحديات 
وخاصة في منطقة الشرق األوسط. وقد 
بدأت حملة توظي���ف ألفضل الكوادر من 

الطيارين ومهندسي الطائرات«.

تسليم درع تكرميية إلى د.سالمة العبالني وم.منار الراشد من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

اللواء خالد الديني ود.عبدالرضا اسيري يتوسطان عددا من منتسبي وزارة الداخلية بحضور د.لبنى القاضي وابتسام القعود  )هاني عبداهلل(

حتت رعاية وزير الداخلية »العلوم االجتماعية« افتتحت أسبوع ثقافة الالعنف

الديني: »الداخلية« حتملت مسؤولياتها 
واتخذت اإلجراءات الوقائية ملواجهة انتشار العنف

واحلاجة الى االصالح والتقومي 
اصبحت ملحة.

وتابع قائال: األمر الذي يدعو 
الى اس����تثمار جميع  اجلميع 
األدوات في مواجهة الس����لوك 
العدوان����ي وقد ترجمت وزارة 
الداخلية تلك املس����ؤولية من 
خالل مد جس����ور التعاون مع 
جميع املؤسس����ات والهيئات 
احلكومية منها واألهلية حتى 
اصبحنا نتلمس تطبيقاتها على 

ارض الواقع.
ال����ى ان تلك  الديني  ولفت 
اجلهود متثلت في اكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية وكلية 
األمن الوطني من خالل تقدمي 
املادة العلمية والفنية ملنتسبي 
وزارة الداخلية للتعريف بتلك 
الظاهرة وكيفية وضع اخلطط 
األمنية ملواجهتها مضافا اليها 
جهود ومبادرات ادارة العالقات 
العام����ة والتوجي����ه املعنوي 
وادارة االعالم األمني وتعاونها 
الوثيق م����ع وزارة االعالم في 
طرح اجلوانب املتعلقة بالعنف 
العام ويزيد عليها ادارة الشرطة 
املجتمعية حيث تلعب دورا مهما 
م����ن خالل مجموع����ة البرامج 

واملطبوعات واحملاضرات. 
وعلى صعيد متصل، أوضح 
الديني ان ظاه����رة العنف بني 
الشباب لم يختص بها مجتمعنا 
فقط بل اصبح العنف ظاهرة 
تعاني منها جميع املجتمعات 
ولذلك حتقق االهتمام وتوحدت 
القانوني����ة والثقافية  االدوار 
لفرض الوع����ي وللقضاء على 
التي تهيج وتوجه  األس����باب 

السلوك نحو العنف.
من ناحيت����ه، اوضح عميد 
العل����وم االجتماعي����ة  كلي����ة 

د.عبدالرضا اسيري ان الكلية 
تبنت توجها للمشاركة الفاعلة 
في التوعي����ة مبخاطر ظاهرة 
الس����يئة وما  العنف وآثارها 
تؤدي اليه م����ن زعزعة لألمن 
واالستقرار في املجتمع، الفتا 
الى ان امللتقى يس����لط الضوء 
على دور اخلدمة االجتماعية في 
التعاون مع األطفال املساء اليهم 
وكيفي����ة التعامل مع احلاالت 
الس����لوكية لألطفال املعرضني 
لالنحراف وكيفية التعامل مع 
الغضب لدى الشباب والوقوف 
على التدابير الوقائية حلماية 
األطفال م����ن االنحراف وايضا 
إبراز دور مؤسس����ات املجتمع 
املدن����ي الريادي ف����ي مواجهة 
مش����كالت العنف عند الشباب 
كما يناقش امللتقى كيفية متكني 

املرأة ملواجهة العنف.
وأشار اسيري الى ان العنف 
ال يقتصر على مكان معني فهو 
يوجد في املدارس واجلامعات 
والش����وارع وفي اماكن العمل 
والسجون كما يعاني األطفال من 
العنف في املنزل وداخل أسرهم 
ومن اطفال اقرانهم، موضحا ان 
هناك العديد من العوامل التي 
ساعدت في انتشار تلك الظاهرة 
كاملخدرات وتوافر األس����لحة 
النارية وتعاطي املش����روبات 
الكحولية والبطالة وانتش����ار 
اجلرمي����ة وضع����ف ال����وازع 

الديني.
ولفت اسيري الى ان للعنف 
تداعيات خطيرة بالنسبة لتنمية 
األطفال غير انه قد يؤثر ايضا 
على صحة األطفال وقدراتهم 
على التعلم وقد يؤدي باألطفال 
ال����ى الع����زوف عن املدرس����ة 
والهروب من املنزل، ما يعرضهم 
الى مزيد م����ن املخاطر كما ان 
العنف يدمر الثقة بالنفس لدى 

األطفال والشباب.
وأضاف اسيري قائال: عالج 
ظاهرة العنف يكون من خالل 
معاجلة أس����بابه والبحث في 
نشر ثقافة تربوية عند اآلباء 
واملدرسني واملربني في كيفية 
التعامل مع النشء وتوجيههم 
بعيدا عن الشدة والعنف وغرس 
القي����م النبيلة واحلرص على 
الظهور بسلوك طيب وملتزم 
ومت����زن والبعد ع����ن التقليد 
األعمى من املجتمعات الغربية 
التي ال مت����ت لديننا وأخالقنا 

اليها السالح األبيض الذي لم 
يكن مجرما في الفترة املاضية، 
موضحا ان هناك مشاريع مقدمة 

لتغليظ العقوبات.
وفيم����ا يخ����ص االتهامات 
املوجهة لوزارة الداخلية بانها 
أصبح����ت جهة منف����ذة فقط 
للعقوب����ات وليس لديها رادع 
في مرحل����ة ما قب����ل ارتكاب 
اجلرمي����ة قال الدي����ني: وزارة 
الداخلية حتملت مسؤولياتها 
واتخذت االج����راءات الوقائية 
الوعي من  امليدانية وقدم����ت 
العامة  العالق����ات  ادارة  خالل 
وايضا هناك بحوث يتم عملها 
حالي����ا وتوصيات تطبق على 

ارض الواقع.
وفي رده على سؤال حول 
استغالل البعض للدين وجعله 
سببا للعنف أفاد الديني بانه قد 
دخل في اهتمام وزير الداخلية 
القوى  املناصحة واس����تخدام 
الناعمة ملن يحملون هذا الفكر 
االسالمي املتطرف واملتشدد، 
معلنا عن بدء عمليات التأهيل 
داخل السجن حاليا من خالل 
املناصحة مع هؤالء احلاملني 

للفكر املتطرف.
الديني عن وجود  وس����ئل 
شكاوى ملمارسة بعض رجال 
الداخلية للعنف مع السجناء 
داخل السجون فأكد الديني ان 
القانون يطب����ق على املوظف 
قبل النزيل في حال كان هناك 
اعتداء او جتاوز او اس����تغالل 

للسلطة.
وفي كلمته خالل االحتفال 
اكد الديني ان مسؤولية مواجهة 
بات����ت  العدوان����ي  الس����لوك 
مس����ؤولية مش����تركة جلميع 
الدولة  هيئ����ات ومؤسس����ات 

آالء خليفة

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ 
األحكام بوزارة الداخلية اللواء 
خال����د الديني ان املؤسس����ات 
االصالحية ف����ي الكويت تلقى 
إش����ادة من مختل����ف الهيئات 
واملنظم����ات اخلاصة بحقوق 
االنس����ان، مش����يرا الى وجود 
الكثير من البرامج االصالحية 
والتدريبي����ة  والتأهيلي����ة 
والتشغيلية لنزالء السجون 
فض����ال ع����ن وج����ود برامج 

عالجية.
ف����ي تصريح����ات  وق����ال 
للصحافيني على هامش مشاركته 
في اس����بوع »ثقافة الالعنف« 
بكلية العلوم االجتماعية واملقام 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد بالتعاون مع وزارة 
الداخلي����ة واللجن����ة الوطنية 
حلماية الطفل بوزارة الصحة 
ومركز دراسات وأبحاث املرأة 
بالكلية اننا نتميز بوجود أكبر 
مركز عالجي تأهيلي في منطقة 
الشرق االوس����ط. وحول عدد 
السجناء املوجودين حاليا في 
السجون اوضح ان العدد غير 
ثابت فهناك دخ����ول وخروج 
والعدد ما بني املد واجلزر ولكن 
النسبة معقولة ومقبولة مقارنة 

بعدد سكان الكويت.
وفي رده على تساؤل حول 
القوان����ني ف����ي الكويت ومدى 
التي ترتكب  ردعها للجرائ����م 
ق����ال الديني: ان س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء وايضا وزير 
الداخلية أوعزوا لتشكيل جلان 
تعنى بدراسة قوانني وبالفعل 
مت تش����كيلها ودراسة قانون 
االح����داث وقان����ون املخدرات 
وقان����ون األس����لحة وأضيف 

اجلامعة املفتوحة نظمت دورة ملراجعة 
األزمات واحلاالت الطارئة

آالء خليفة

نظم���ت اجلامعة العربية 
املفتوحة وبالتعاون مع مركز 
إطفاء منطقة العارضية دورة 
توعوية وتدريبية ملنتسبي 

اجلامعة حول كيفية مواجهة 
الك���وارث واحلاالت الطارئة 
الالزمة لتأمني  واإلج���راءات 
سالمة الطالب وجميع شاغلي 
منشآت مبنى املقر الرئيسي 
للجامعة ومبن���ى فرعها في 

الكويت.
التش���غيل  وق���ال مدير 
والصيانة في اجلامعة م.محمد 
ش���عالن ان اجلامعة شكلت 
عددا من اللج���ان التطوعية 
تضم في عضويتها أس���اتذة 
وموظفني وطلبة حتى يكونوا 
جاهزين ورهن اإلشارة للعمل 
في أي حلظة وظرف طارئ، 
كما اعتمدت خطه تستهدف 
حماي���ة األرواح واملمتلكات 
واالستعداد النفسي ملواجهة 
األخطار وتنمية روح التعاون 
بني األسر اإلدارية والتعليمية 
والتعريف بأقرب طرق النجاة 
باجلامع���ة وكيفية التنظيم 
اجلماعي للتص���رف األمثل 

وقت الطوارئ.
من جانبه حت���دث املقدم 
مصعب االنص���اري رئيس 
ف���ي منطقة  مرك���ز اإلطفاء 
العارضية عن رسالة ودور 
رجال اإلطفاء واجلهود الكبيرة 
التي تقوم بها اإلدارة العامة 
لإلطفاء وتعاونها مع العديد 
من الوزارات واجلهات الرسمية 
واألهلية من أجل خدمة الوطن 
واملواطن فضال عن املخاطر 
التي يتعرض لها رجل اإلطفاء 
أثناء قيامه بواجبه الوظيفي 
واإلنساني جتاه أي من احلاالت 

الطارئة أو احلوادث.

عرض خالل امللتقى ڤيديو من اعداد مدير ادارة االحداث في 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية العقيد بدر الغضوري سلط من 
خالله الضوء على انواع العنف املتفشي في املجتمع بالصوت 

والصورة واملتمثل في العنف االسري وعنف الشوارع 
والدراجات النارية واملدارس والسيارات باالضافة الى عنف 

املجمعات التجارية. وطرح تساؤل من خالل الڤيديو حول من 
املسؤول عن العنف؟ هل األسرة ام املجتمع ام املدرسة؟

من أجواء احلفل 
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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل ترؤسه االجتماع النيابي ـ احلكومي ملناقشة قضية تراجع أسعار النفط

الغامن ترأس اجتماع السلطتني ملناقشة انخفاض أسعار النفط واتفاق على متابعة أعمالهما في اجتماع الحق

العبداهلل: احلكومة التزال في طور دراسة قضية فرض الرسوم
القضيبي: أكدنا رفضنا تأثر املواطنني من انخفاض أسعار النفط

شرحوا اسباب االنخفاض في 
اسعار النفط وبادلهم النواب 
باملس����اءالت ف����ي االجتماع 
احلكومي � النيابي املشترك 
ملناقش����ة انخفاض اسعار 

النفط الذي عقد امس.
وت����دارك القضيبي مقدم 
طلب عقد ذلك االجتماع بقوله: 
سنعقد اجتماعا آخر كي يأتي 
الوزراء باستيضاحات اكثر 
للنواب حول احللول وما اثر 
انخفاض اسعار النفط على 
امليزانية وخطط التنمية وما 
دور احلكومة في سد العجز 
باملوازنة. وقال: لم نتلمس 
تقصير حكوم����ي فعلي في 
الدور املطل����وب منها، لكن 
بعض االرق����ام واملعلومات 
لم تكن في وضوح تام، لذا 
طلبنا املزيد من التوضيح في 
اجتماع مقبل نتمنى عقده في 

أقرب وقت ممكن.
القضيبي على  واج����اب 
اس����ئلة الصحافيني بقوله: 
نحن كنواب اكدنا على رفضنا 
ان يتأثر املواطنون من ناحية 
انخفاض االسعار، والبد على 
احلكومة ان تعمل على تقدمي 
بدائل اخرى لسد هذه الفجوة، 
مشيرا الى ان احلكومة حتى 
اللحظة لم تتقدم بتقديرات 

ملصروفات املوازنة املقبلة.

وحول احالة استجواب 
او  للدس����تورية  املدع����ج 
التش����ريعية، رد قائ����ا: لم 
اس����معه اال من خال بعض 
وسائل التواصل االجتماعي 
وال اس����تطيع التعليق على 
ش����يء لم يرد بشكل رسمي 
ولم يرد على لسان الوزير او 
الفريق القانوني او النواب.

من جانبه، اكد النائب احمد 
القضيبي ان وزراء احلكومة 

بامليزانية لتقليل الهدر، وما 
نعنيه هو الصرف غير املبرر. 
مثا س����نراجع املخصصات 
التي يتقاضاه����ا القياديون 
في املهم����ات، واننا ال ندعو 
للهل����ع واننا ل����م نصل الى 
مرحلة الاعودة، والتخطيط 
االستراتيجي في وزارة املالية 
يعمل جاهدا من اجل توفير 
البدائل للتعامل مع مثل هذه 

االمور.

العامة والنواب تقدموا بعدد 
م����ن الطلبات وس����نوافيهم 
بلق����اء الحق، وكم����ا يعلم 
اجلميع الرسوم تعتبر احد 
الدخول للحكومات، ولكن في 
الكوي����ت ال زلنا ندرس آلية 
هذا االمر والدستور واضح 
في هذا الشأن ولم نفكر في 
قضية الضرائب حتى اآلن، 
وما نتح����دث عنه هو اعادة 
توزيع ادوات الصرف الواردة 

الشعب للتأكد من استمرار 
العيش الك����رمي وعدم تأثر 
الدخول املتوسطة  اصحاب 
واملنخفضة م����ن اي اجراء 

يتخذ.
وح����ول فرض رس����وم 
العبداهلل  ق����ال  حكومي����ة، 
ان احلكوم����ة عرض����ت في 
ام����ام احلضور  بيان مرئي 
اسباب تراجع اسعار النفط 
امليزانية  وانعكاس����ها على 

الكويت ضمن أوپيك اقل من 
العوامل السياسية  اما   ،%8
فالسياسة تسحب االقتصاد 
واالقتصاد يؤثر عليها واسعار 
النفط تتأثر بعدد من العوامل، 
س����واء سياسية او العرض 
والطلب او السيولة وغيرها، 
ولكن علينا ان نكون مؤمنني 
التغلب  بقدرة السوق على 
عل����ى املش����اكل، واحلكومة 
ستقوم مبسؤولياتها جتاه 

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
عقد امس اجتماع مشترك 
بني املجلس واحلكومة برئاسة 
رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغ����امن مت خاله مناقش����ة 
قضية انخفاض اسعار النفط 
وتأثيرها على الباد، وحضر 
االجتماع كل من وزير املالية 
انس الصالح ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
العمير ووزير  االمة د.علي 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ محمد العبداهلل وعدد 

من االعضاء.
في هذا االطار، قال الشيخ 
محمد العبداهلل ان االجتماع 
هو ملناقشة سياسية احلكومة 
في انخفاص اس����عار النفط 
وقدمنا ما لدينا من معلومات 
واحصائي����ات وبيانات في 
هذا الشأن، ومت االتفاق على 
استئناف اللقاء في اجتماعات 
اخرى في االس����ابيع املقبلة 
للرد على استفسارات النواب 

وتقدمي مرئياتنا حولها.
العوامل  وبس����ؤاله عن 
السياسية احمليطة باملنطقة 
واثرها على انخفاض سعر 
النفط، قال العبداهلل: نصيب 
حصة أوپيك مجتمعة من قيمة 
االنتاج اليومي تقارب 30% من 
سوق النفط العاملي وحصة 

د.علي العمير خالل االجتماعالغامن وعدنان عبدالصمد وحمود احلمدان

أحمد الري وم.عادل اخلرافي ود.عبداحلميد دشتي وحمود احلمداند.علي العمير وبعض القياديني أثناء االجتماع

عسكر العنزي

خليل الصالح

أكد إصراره على إقرار إحلاق ضباط الصف اجلامعيني بدورة الترقي

عسكر: مشروع قانون حكومي باملوافقة
على التمديد جلميع العسكريني لسن 60 

الصالح يقدم تعديالت لقانون استقدام العمالة أبرزها
إلزام اخلادم بالعمل ثالث سنوات لدى الكفيل

أكد النائب عسكر العنزي 
ان مجل���س ال���وزراء أحال 
الى مجلس األمة مش���روعا 
بقانون بتعديل املادة 99 من 
القانون رقم 32 لسنة 1967 
بش���أن اجليش مبا يسمح 
بالتمديد جلميع العسكريني 
)اخلليجي���ني وغير محددي 
واجلنس���يات  اجلنس���ية 

األخرى(.
وقال عسكر في تصريح 
صحافي: ان التعديل احلكومي 
ينص عل���ى التمديد جلميع 
العسكريني من ضباط صف 
وأفراد م���ن عمر 55 الى 60 
عاما، ومتديد اخلدمة ملدة 5 
سنوات أخرى مبوافقة وزير 

الدفاع.
وأشار عسكر الى انه سبق 
وتقدم باقتراح بتعديل املادتني 
99 و108 من قانون اجليش 
إال ان احلكومة وافقت على 
تعديل املادة 99 ليكون التمديد 
جلميع العسكريني حتى 60 
عاما فقط وان يكون التمديد 

أكد عضو اللجنة الصحية 
النائب خليل  واالجتماعي����ة 
الصالح أن قانون اس����تقدام 
الى  العمالة احلال����ي بحاجة 
تعديل ألنه لم يعد قادرا على 
إيج����اد حل ملش����كات اخلدم 

املتراكمة.
وقال الصالح في تصريح 
للصحافيني: س����أقدم بعض 
التعدي����ات عل����ى القان����ون 
لتتسنى مناقشتها في اجتماع 
اللجنة الصحية االثنني بعد 
املقبل، موضحا انني اس����عى 
الى وضع حل للمشكات التي 
تعت����ري العاق����ة بني جميع 
االطراف، ألنه����م وصلوا الى 

مفترق طرق.
وذكر الصالح ان من اهم 
التعديات التي سأقدمها على 
قانون استقدام العمالة حتديد 
العقد املبرم ب� 3 سنوات كحد 
ادنى، وذل����ك تفاديا لهروب 
اخلادم����ات بعد انقضاء فترة 
االختب����ار، والتي يحظر على 
املواط����ن بعده����ا املطالب����ة 
بأمواله التي دفعها الستقدام 

اخلادمة.

حتى 65 مبوافقة وزير الدفاع، 
بينما اقتراحي الثاني بتعديل 
امل���ادة 108 والذي لم توافق 
عليه احلكوم���ة كان ينص 
عل���ى التمديد للعس���كريني 
اخلليجيني وغي���ر محددي 
اجلنسية حتى سن 65 عاما 
بالقانون وليس بشرط موافقة 
الوزير كما ينص على تعديل 

احلكومة على املادة 99.
ووعد عسكر بأنه سيتبنى 
هو وزماؤه النواب أعضاء 
التمدي���د  اللجن���ة قان���ون 
للعسكريني من ضباط الصف 
واألفراد، وسيدفع بالتصويت 

عليه في اجللسة املقبلة.
في س���ياق متصل طالب 
النائب عسكر العنزي نائب 
رئي���س مجل���س ال���وزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ خالد 
اجلراح باملوافقة على إحلاق 
ضباط الصف اجلامعيني في 
دورات الترقية لرتبة مازم 
باجليش أسوة بأقرانهم في 
وزارة الداخلية التي نظمت 10 

ودعا الصالح الى ضرورة 
حفظ حقوق اخلدم وإنصاف 
من جاءوا الى الكويت من اجل 
حتسني اوضاعهم املعيشية، 
ولذلك وضعت تعديا مينح 
مبوجبه اخلادم مكافأة نهاية 
العقد  انتهاء  اخلدمة، فبع����د 
واحملدد بثاث سنوات مينح 
اخلادم نهاي����ة خدمة قيمتها 

راتب شهري كامل.
واض����اف: م����ن ضم����ن 
التعديات التي وضعتها عدم 
حتوي����ل اخلادم الى اي كفيل 
آخر خال الثاث سنوات، فإن 
وصل االمر الى طريق مسدود 
بني اخل����ادم واملخدوم يرحل 
الى بلده، وذلك منعا  اخلادم 
للتحايل الذي دأب عليه بعض 

اصحاب مكاتب اخلدم.
وطالب الصالح بتحويل 
راتب اخلادم عن طريق البنك 
ملن يرغب في ذلك مع اهمية 
منح شهادة براءة ذمة للخادم 
عند مغادرته الباد، مؤكدا ان 
الشهادة حتفظ حق اخلادم وفي 
الوقت نفسه حتد من اخلافات 
التي تنشأ دوما عند مغادرة 

دورات ترقي لضباط الصف 
اجلامعيني.

وقال عسكر في تصريح 
صحافي: ان عدد ضباط الصف 
اجلامعيني بوزارة الدفاع ليس 
بكبير حيث ال يتجاوز 300 
ضابط صف جامعي والبعض 
متت احالته للتقاعد والبعض 

اآلخر استقال من اخلدمة.
وأوضح عسكر ان جلنة 
الداخلية والدفاع س���بق ان 
وافقت عل���ى إحلاق ضباط 
الص���ف اجلامعي���ني بدورة 
التقرير على  الترقي وأدرج 
إال ان  جدول أعمال املجلس 
رئيس اللجنة احلالي سحب 

التقرير فجأة.
وقال عس���كر: اننا نصر 
عل���ى هذا االقت���راح ونصر 
علي���ه ونطال���ب األخ وزير 
الدفاع بأخذ رأي النواب بعني 
االعتبار واملوافقة على إحلاق 
ضباط الص���ف اجلامعيني 
بدورة الترقي ملازم بوزارة 

الدفاع.

اخلادم، اذ يت����م تبادل التهم 
بعدم احلصول على املرتبات 
كاملة. وفضل الصالح توفير 
شركة لضمان اداء اخلادم اذ 
تكلف مبتابعة اخلادم وقدرته 
على اداء املهام املنوطة به، وفي 

املقابل حتفظ له حقوقه.
من جانب آخر، ثمن النائب 
خليل الصال����ح تفاعل نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد وجتاوبه 
العتبات  في تس����هيل زيارة 
املقدس����ة في العراق وتوفير 
الطريق اآلمن للزوار املشاركني 
أربعينية احلسني، سواء  في 
أو من  الكويتيني  كانوا م����ن 
مواطني دول مجلس التعاون 

اخلليج العربي.
وقال الصالح في تصريح 
صحافي: نشيد بالدور البارز 
لوكيل وزارة الداخلية املساعد 
ألمن شؤون املنافذ اللواء أنور 
الياسني، اذ لم يدخر جهدا في 
التسهيل على الزوار وتوفير 
س����بل الراحة لهم وتس����هيل 
االجراءات ليتسنى لهم زيارة 

العتبات بيسر.

التمديد 5 سنوات 
أخرى مبوافقة

وزير الدفاع
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اخلرافي: قانون 
البلدية احلالي 
مضى عليه أكثر

من 50 عامًا

الكندري: قصور 
تشريعي ورقابي
في قانون البناء 

والبلدية ستعمل 
على سد الثغرات

اخلالد: القانون 
احلالي حجم عمل 

املجلس البلدي

شرار: أهمية طرح 
موضوع بلديات 

احملافظات 
وإعطائها 

االستقاللية

باقر: القانون 
2005/5 جيد جداً 

وحقق أغراضه حيث 
كان الوضع السابق 

قبل القانون غير 
سليم

احمليلبي: أهمية 
استقالل املجلس 
البلدي في أموره 
املالية واإلدارية 

عالوة على 
إنشاء مجالس 

احملافظات 
ويترك لها 

اجلانب التنفيذي 
والتشريعي

صفر: نحتاج إلى 
بعض التعديالت 

في مجال تشديد 
العقوبات إلى 
جانب فصل 

اختصاصات اجلهاز 
التنفيذي واجلهاز 

البلدي مع رفع 
مستواهما

احلوطي: القانون 
احلالي يفتقر إلى 

مواد صريحة بشأن 
العقوبات

خالل افتتاحه احللقة النقاشية التي نظمتها جلنة املرافق العامة البرملانية حول مراجعة قانون البلدية

الغامن: تشابك االختصاصات وطول الدورة املستندية
أبرز ما تعانيه البلدية في قانونها 5 /2005

البلدية في  اختزال مش����اكلة 
تغيير القانون امنا هناك قوانني 
كثيرة ولكن ال تطبق التطبيق 
الصحيح«، مضيفا »اننا نحتاج 
الى بعض التعديالت في مجال 
تش����ديد العقوبات الى جانب 
فص����ل اختصاص����ات اجلهاز 
البلدي مع  التنفيذي واجلهاز 

رفع مستواهما«.
وأض����اف صفر ان املجلس 
البلدي مطال����ب بأن يبحث ما 
يعرض عليه ف����ي مدد زمنية 
العش����رات  معينة »الن هناك 
من املوضوعات في األدراج لم 
تبحث بع����د«، الفتا الى أهمية 
التي  تخصيص تلك اخلدمات 
تقوم بها البلدية »واالسراع في 
إقرار الالئحة الداخلية لقانون 

اخلصخصة«.
ق����ال رئيس  م����ن جانبه، 
البل����دي األس����بق  املجل����س 
عبدالرحمن احلوطي: ان القانون 
احلالي »يفتقر الى مواد صريحة 
الى  العقوبات«، مشيرا  بشأن 
أهمية يح����دد القانون اجلديد 
دور املجل����س البل����دي ودور 
اعضاء املجل����س حتى يكون 
لهم القدرة الكاملة في مراقبة 

أعمال البلدية.
بدوره����ا، لفت����ت رئي����س 
مجل����س االدارة املدي����ر العام 
للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الس����مكية نبيل����ة  والث����روة 
التش����ابك احلالي  الى  اخلليل 
بني اختصاصات هيئة الزراعة 
وبلدية الكويت في جزئية املادة 
26 من القانون، مؤكدة أهمية 
إرجاع املسالخ الى هيئة الزراعة 
»كون الهيئة هي اخلط الدفاعي 
العامة ومن ثم  األول للصحة 

وزارة الصحة«.
وقالت اخللي����ل: إن بعض 
التنفيذات الزراعية التي تتوالها 
بلدية الكويت من خالل املشاريع 
الس����ياحية تتداخل مع أعمال 
الهيئة، وعليه يجب ان ترحل 
الزراعة  التنفيذات لهيئة  هذه 
لتكون لديها املسؤولية الكاملة 

عن هذا اجلانب.
من جهته، أشار املدير العام 
السابق للهيئة العامة للصناعة 
م.ب����راك الصبيح الى ضرورة 
ان يعمل الفريق املكلف بإعداد 
القان����ون اجلديد للبلدية على 
خطني: األول جلهة فك التشابك، 
واآلخ����ر على تنقي����ح قوانني 
البلدي����ة، مش����ددا على أهمية 
تطبيق القانون وتنفيذه على 
اجلميع وااللتزام به مستشهدا 
بنجاح جلن����ة التعديات على 
ام����الك الدول����ة واملظاهر غير 

املرخصة بهذا الشأن.
من جانبه، اكد رئيس اجلهاز 
الفني لدراس����ة املش����روعات 
التنموي����ة واملب����ادرات عادل 
التنمية  الرومي ان مش����اريع 
ف����ي البالد »لن تس����ير إال من 
البلدية«،  خالل ضبط قوانني 
مش����يرا الى احلاج����ة إليجاد 
نظام مركزي للمعلومات بشأن 
األراض����ي واخلدمات األرضية 

في البلدية.
وم����ن املق����رر ان تناق����ش 
احللقات النقاشية التي ستعقد 
تباعا في جلنة املرافق العامة 
باملجلس العديد من مواد قانون 
البلدية 2005/5 ودراستها بشكل 
جذري وتنقيحها من خالل 10 
حلقات نقاش����ية ت����دور حول 
خمسة محاور رئيسية متعلقة 
بتنشيط االقتصاد واالستثمار 
وتطوي����ر اجلان����ب اخلدماتي 
والصح����ي والبيئي واجلانب 
الهندسي واملعماري ومعاجلة 
اخللل في اجلانب السياس����ي 
البلدي  والقانون����ي للمجلس 
النظر في  باإلضافة الى اعادة 

املخالفات والغرامات املالية.

تتعارض مع اختصاصات جهات 
اخرى«، حيث وكل إليه الدور 
ف����ي رقابة األغذية بينما هناك 
وزارتا الصحة والتجارة وأجهزة 
أخرى معنية بالغذاء ودورها 
باالعالنات وهو دور يفترض ان 
تتواله وزارة التجارة وغيرها 
من اختصاصات ميكن إحلاقها 
بجهات أخرى. وأكد شرار اهمية 
ان يتن����اول القان����ون اجلديد 
موضوع »كود البناء« املتعلق 
باملواصف����ات الفني����ة للبناء، 
حيث إن »املواصفات احلالية 
قد وضعت منذ الستينيات ولم 
يطرأ عليها أي تعديل جوهري 
حت����ى اليوم، حيث يش����تكي 
املواطنون من مواصفات البناء 

والنسب التي وضعت لها«.
وأشار الى اهمية ان تكون 
العالقات ب����ني املجلس البلدي 
الفني للبلدية عالقة  واجلهاز 
تعاونية ال تنافس����ية، مضيفا 
ان على املجلس البلدي ان يظل 
مجلس����ا فنيا وتنظيميا ال ان 
الى مجلس  يحاول االرتق����اء 
األمة ليكون مجلس����ا سياسيا 
وأال تستغل عضوية املجلس 
البلدي في غير االختصاصات 

األساسية.
من جهته، قال وزير الدولة 
السابق أحمد  البلدية  لشؤون 
باقر »ان القانون 2005/5 جيد 
جدا وحقق أغراضه حيث كان 
الوضع السابق قبل القانون غير 
سليم«، مضيفا ان املادة 14 من 
القانون احلالي جاءت لتنظيم 
دور الوزي����ر كم����ا أن قرارات 
املجلس البلدي يجب ان تعرض 
على مجلس الوزراء كونه مراقبا 

ومحاسبا من مجلس األمة.
وشدد على ضرورة »عدم 
نسف هذا القانون إمنا تعديله 
ال����ى االفض����ل«، مش����يرا الى 
موضوع فك التش����ابك، حيث 
امللكية  ن����زع  ادارة  »احلق����ت 
املالية ونظمت بشكل  بوزارة 
ممتاز ويش����ارك فيها املجلس 

البلدي بثالثة أعضاء«.
وذكر أنه تقدم سابقا بقانون 
من مادة واحدة ولم يقر وتبناه 
بعض ن����واب املجلس احلالي 
ينص على ان اي توقيع او قرار 
من اي موظف يعتبر باطال وال 
يعتد به اذا كان مخالفا لقانون او 
الئحة من لوائح املجلس البلدي 

او قرارات مجلس الوزراء.
من جانبه، قال وزير الدولة 
لشؤون البلدية السابق عبداهلل 
احمليلب����ي: ان القانون احلالي 
للبلدية »غي����ر صالح ويجب 
نسفه كون اخللل في االدارة«، 
مؤكدا أهمية استقالل املجلس 
البلدي في اموره املالية واالدارية 
ع����الوة على إنش����اء مجالس 
احملافظات ويترك لها اجلانب 
التنفيذي والتشريعي احملدود 

في نطاقها.
الدولة  ق����ال وزير  بدوره، 
لشؤون البلدية السابق د.فاضل 
صف����ر: ان م����ن الواجب »عدم 

في القان����ون احلالي هي املادة 
)12( وخصوص����ا الفقرة )17( 
منه التي تنص على أال يصدر 
املجلس البلدي قراراته إال بعد 
دراسته من اجلهاز التنفيذي الى 
جانب التعديل على املادة )14( 
بضرورة حتديد موعد س����تني 
يوما لرد مجلس الوزراء على 
قرار املجلس البلدي وإال اعتبرت 

قرارات املجلس نافذة.
من جانبه، تناول املستشار 
ف����ي الديوان األمي����ري محمد 
ضيف اهلل ش����رار والذي كان 
يش����غل منصب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء سابقا 
أهمية ط����رح موضوع بلديات 
احملافظات واعطائها االستقاللية 
الفنية في ممارسة دورها في 
اجناز معامالت املواطنني على 
ان مي����ارس املجل����س البلدي 
اختصاصاته في اصدار اللوائح 
الرئيس����ية الت����ي تخضع لها 

بلديات احملافظات.
وشدد شرار كذلك على اهمية 
فك التشابك بني بلدية الكويت 
ووزارة التجارة وهيئة الزراعة 
والثروة السمكية وادارة امالك 
الدولة واجلهات االخرى التابعة 
للجهاز التنفيذي للدولة حتى 
يتمكن كل مسؤول من مراقبة 
ومتابعة أداء جهازه بشكل جيد 

وايجابي.
وأضاف ان جه����از البلدية 
أصبح »متره����ال يعجز حتى 
ع����ن تنفيذ ما ه����و منوط به 
ويعجز عن تطبي����ق القانون 
واللوائ����ح التي لدي����ه كونها 

أغلب البيوت في الكويت تعمل 
على عداد كهرباء واحد وعليه 

تصدر األحكام بإعادة التيار.
وأك����د ان مدخ����ل االصالح 
االداري واملال����ي ف����ي بلدي����ة 
الكويت يتأت����ى من خالل فك 
التشابك بينها وبني واجلهات 
احلكومية االخرى، مشيرا الى 
بع����ض املعاجلات والرؤى في 
شأن القانون اجلديد كإمكانية 
إحلاق لوائح النظافة والنفايات 
بالهيئة العامة للبيئة وإحلاق 
لوائح املسالخ بوزارة التجارة 
او الهيئ����ة العام����ة للغذاء او 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 
احليوانية فضال عن اعالنات 
الشوارع في الطرقات املقترح 

إحلاقها في وزارة التجارة.
وقال الوزي����ر الكندري ان 
االدارة القانوني����ة ف����ي بلدية 
الكويت بعد ص����دور القانون 
رقم 33 لس����نة 2000 بش����أن 
ادعاءات ملكية العقارات اململوكة 
للدولة وحتديده مدة زمنية في 
امللكية ونتيجة  ادعاءات  شأن 
املتتالية لالدارة  »للخس����ائر 
التي  الكويت للقضايا  وبلدية 
تتعلق بامل����ال العام أقترح ان 
تلحق ه����ذه االدارة بالفتوى 
والتشريع على ان يقتصر دور 
االدارة القانونية على القضايا 
االداري����ة وعمل التش����ريعات 

الالزمة ومراجعة القوانني«.
م����ن جهت����ه، ق����ال رئيس 
البلدي مهلهل اخلالد  املجلس 
ان قانون البلدية احلالي »حجم 
من عمل املجلس البلدي« مبينا 
ان أبرز املواد املقترح تعديلها 

في التش����ريع« املتوافرة على 
موقع مجلس االمة.

من جهته، شدد رئيس جلنة 
املرافق العامة البرملانية عادل 
اخلرافي على ضرورة أن يأخذ 
اجلان����ب الفني دوره كامال في 
السلطة التشريعية ليسير في 
تواز مع الرأي السياسي الالحق 
للعمل الفني، مش����يرا الى ان 
القانون احلالي للبلدية »يعمل 
به منذ 50 عاما وتقدمت احلكومة 
عليه بتعديالت عدة اعاقتها عن 
تطبي����ق القانون خصوصا ما 
يتعلق باجلزاءات بسبب وجود 

شبهات دستورية«.
من جانب����ه، ش����دد وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
البلدية عيسى الكندري على ان 
هناك قصورا تشريعيا ورقابيا 
فيم����ا يتعلق بقان����ون البناء 
ومخالفات����ه، مبين����ا ان بلدية 
الكويت ستعمل على سد هذه 
الثغرات والقصور في القانون 
التي ينفذ منها املخالفون من 
ال����ى احملاكم  خ����الل جلوئهم 
وحصولهم على احكام بإعادة 

التيار الكهربائي لوحداتهم.
وأوضح الكندري ان القانون 
لم يخول البلدية بوقف أعمال 
البن����اء للمخالفني امنا حترير 
املخالفة وقطع التيار الكهربائي 
القضاء،  الى  واحالت املخالف 
موضح����ا ان القانون 5/2005 
نص عل����ى ان تقطع الكهرباء 
عن اجل����زء املخالف في البناء 
وعليه عند ذهاب املخالف الى 
احملكمة يجد القاضي ان الكهرباء 
مقطوعة عن املنزل كامال كون 

بدر السهيل

أك����د رئيس مجل����س االمة 
مرزوق الغامن ان أبرز ما تعانيه 
البلدي����ة في قانونه����ا احلالي 
مشكلة تشابك االختصاصات 
بينها وبني اجلهات احلكومية 
االخرى ال����ى جانب ما يعانيه 
املواطن����ون من ط����ول الدورة 
املستندية وما يتحملونه من 

اعباء نتيجتها.
واضاف الغامن في كلمة خالل 
افتتاحه احللقة النقاشية التي 
نظمتها جلن����ة املرافق العامة 
البرملانية حول مراجعة قانون 
البلدية 5/2005 بحضور وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
البلدية عيسى الكندري وعدد من 
املسؤولني والوزراء السابقني ان 
احللقات النقاشية التي ينظمها 
املجلس في قضاي����ا وقوانني 
معينة تش����كل دعما ومساندة 
ألعض����اء املجلس في التوصل 
إلى املعاجلة املطلوبة لبعض 

القوانني من منظور فني.
وأكد ان »السياسي ال ميكن 
ان يفهم في كل شيء كما ان هناك 
قضايا فنية تصدر على اساس 
سياسي« مضيفا »يجب ان نكون 
واضحني وشفافني كممثلني عن 
االمة في وجود قضايا جوهرية 
وجذرية كموضوع البلدية وما 
تتضمنه من مش����اكل« مشددا 
على ان احل����ل يجب اال يكون 
ارجتاليا او جزئيا بل ش����امال 

وجذريا.
وقال ان فكرة عقد احللقة 
النقاشية جاءت من جلنة املرافق 
العامة البرملانية برئاسة النائب 
ع����ادل اخلرافي ومقرر اللجنة 
س����عود احلريج����ي لعقد هذه 
احللقة للخروج بقانون يحظى 
باحل����د االدنى من التوافق بني 

مختلف االطراف واجلهات.
وش����دد على ان اي جناح 
في اي مجال ال يحصل اال من 
العمل اجلماعي مضيفا  خالل 
ان املجلس »اذا استأثر وحيدا 
بالتصدي له����ذه القضية وفي 
افضل احلاالت سيخرج بقانون 
معيب وعليه نتطلع الى العمل 
بروح جماعية لتحقيق مصلحة 
الكويت من خالل االس����تعانة 
بالكفاءات واخلبرات للخروج 
مبنتج متميز يكون له انعكاس 
مباشر واقعي وعملي ملموس 

وقابل للتطبيق«.
البلدية تعاني  ب����أن  وأفاد 
من مش����كلتني اوالهما تشابك 
االختصاصات وعليه اي قانون 
يأتي يجب ان يفض هذا التشابك، 
مضيفا ان املشكلة االخرى هي 
طول الدورة املستندية وشكوى 
املواطنني منها وما يتحملونه 
من اعباء واخطاء جهات اخرى 
وعليه »نأمل ان نخرج بتوافق 

حول القانون«.
وأكد ح����رص املجلس على 
مشاركة ذوي االختصاص في 
القوانني الفنية مباشرة من خالل 
احللقات النقاشية أو من خالل 
خدمات املساهمة املتاحة على 
موقع املجلس، مشددا على ان 
املجلس »لن يستأثر في القوانني 
ذات الطابع الفني امنا سيتشاور 
ويستمع الى كل وجهات النظر 
الفنية ومن ثم تتوافر االرادة 
السياسية إلقرار هذه القوانني 
مب����ا يصب مبصلح����ة الوطن 

واملواطنني«.
الى  الغامن  الرئيس  وأشار 
ان ادارة اإلعالم باألمانة العامة 
للمجلس أطلقت رابطا على موقع 
املجلس بش����أن هذه احللقات 
النقاشية حول القانون إلتاحة 
املجال أمام املواطنني للمساهمة 
في هذه احللقات وابداء افكارهم 
بشأنها الى جانب خدمة »ساهم 

الرئيس مرزوق الغامن وبجانبه عيسى الكندري وم.عادل اخلرافي وسعود احلريجي

بعض احلضور أثناء االجتماع

الغامن والكندري أثناء االجتماع

مهلهل اخلالد ومحمد شرار

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا افتتاح االجتماع النيابي ـ احلكومي املشترك ملناقشة تعديل قانون البلدية
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أكمل وجه.
وأشاد العميد خالد الوقيت 
بكفاءة التدريب في مدارس 
الوطني واملستوى  احلرس 
الذي  املتق���دم، واالنضباط 
يتمتع به منتسبو احلرس 
الوطن���ي، متمنيا املزيد من 
التعاون والتنسيق املستمر 
نحو حتقيق الغاية املشتركة 
املتمثلة في حفظ امن الوطن 

واستقراره.

التدريبي����ة ألغ����رار حرس 
مجلس االمة، حيث استمع 
إلى محاضرة عن األسلحة 
اخلفيف����ة والتدريب عليها 
في ميدان التدريب مبعسكر 
الصمود ضم����ن إيجاز عن 
دورة املس����تجدين االغرار 
حلرس مجل����س االمة وما 
مي����ر ب����ه املنتس����بون من 
مراحل تدريبية تؤهلهم بعد 
التخ����رج ألداء مهامهم على 

العميد خال���د الوقيت على 
رأس وفد بتفقد دورة أغرار 
الثانية  حرس مجلس األمة 
التي تقام في مدرسة تدريب 
ضب���اط الص���ف واألف���راد 
باحلرس الوطني حيث كان 
في استقباله ركن تخطيط 
وتدريب م���دارس احلرس 
الوطن���ي العقي���د د. مبارك 

فالح جزوي.
وتابع الوفد سير العملية 

املش���ترك، مبديا س���عادته 
بترحي���ب مديرية التوجيه 
املعنوي بإحلاق منتس���بي 
ح���رس مجلس األم���ة في 
دوراتها، مما يجسد أهداف 

التعاون.
وف���ي نهاي���ة اللقاء قدم 
العمي���د محم���د الفرح���ان 
درعا تذكارية للعميد خالد 

الوقيت. 
م���ن جه���ة أخ���رى، قام 

الوطني في  العليا للحرس 
تعميق التعاون مع مؤسسات 

الدولة.
العميد  من جانبه، وجه 
خالد الوقيت الشكر للعميد 
محمد الفرحان على اجلهود 
اإلعالمية التي تبذلها مديرية 
التوجيه املعنوي في تغطية 
أوج���ه التعاون بني احلرس 
الوطن���ي وح���رس مجلس 
األمة ضمن النشاط التدريبي 

منتسبي حرس مجلس األمة 
في دورات مديرية التوجيه 
املعنوي )1- التأهيل اإلعالمي 
القادة والضباط، 2-  لكبار 
التوجيه املعنوي للضباط، 
3 – فنيو التصوير والصوت( 
وذلك لتأهيلهم مع إخوانهم 
في احلرس الوطني مبجاالت 
الصحافة واإلعالم والتوعية 
البروتوكولي���ة.  واألم���ور 
انسجاما مع توجيهات القيادة 

اس���تقبل مدير مديرية 
التوجيه املعنوي في احلرس 
الوطني العميد محمد فرحان 
الفرحان، األمني العام املساعد 
لشؤون حرس مجلس األمة 
باإلنابة العميد خالد خلف 
الوقيت، لبحث التعاون في 
املجال اإلعالمي والعالقات 

العامة بني اجلانبني.
العمي���د محمد  وتطرق 
الفرحان إلى إمكانية إحلاق 

احلرس الوطني بحث مع حرس مجلس األمة  التعاون في املجالني اإلعالمي واملعنوي
العميد الوقيت تفقد دورة أغرار املجلس

جانب من الدورة ويبدو العميد خالد الوقيت الوقيت يكرم احد االفراد العميد خالد الوقيت متوسطا منتسبي الدورة

املشانق، داعيا الى اعطاء اللجنة 
الفرص����ة للبحث ع����ن حلول 
ملش����اكل الرياض����ة الكويتية، 
والعمل على اس����ترجاع هيبة 
الرياضة، في ظ����ل وجود من 
يحاول إحباط الشارع وفقدان 

األمل في اللجنة.
م����ن جانب آخ����ر، أوضح 
املعيوف بصفته رئيسا للجنة 
اللجنة  ان  الداخلية والدف����اع 
واصلت مناقشة قانون اخلدمة 
الوطنية »التجنيد اإللزامي«، 
مش����يرا الى ان اللجنة تتطلع 
الى قانون شبه مثالي يراعي 
مالحظات القانون السابق والذي 

لم يكن مفيدا.

معاجلة جزء كبير من املوضوع 
محل النقاش. وكشف الظفيري 
اللجنة ستتخذ قرارها في  ان 
االجتماع املقبل وذلك بس����بب 
عدم اكتمال النصاب، مبينا ان 
ادارة اللجن����ة والفريق الفني 
املصاح����ب للوزي����ر توصال 
الى ض����رورة فتح املجال امام 
املوظفني املتضررين لالستفادة 
من القانون من فئة عام 1990 
الى حني اصدار القانون. وبني 
ان من بني الفريق احلكومي الذي 
حضر االجتماع مدير عام بنك 
االئتمان الكويتي صالح املضف 
العامة  ومدير عام املؤسس����ة 
للرعاية السكنية ونائب مدير 

املؤسسة.

واجلهد على املواطنني وقلة 
التدفق الى املناطق املجاورة 
للتزود بالبنزين، االمر الذي 

يسبب اختناقات مرورية.
االقت���راح على  ون���ص 
انش���اء محطت���ني لتعبئة 
الوقود )محطتي بنزين( في 
مدينة صباح االحمد خلدمة 

سكانها.

املعيوف: تكليف جلنة الشباب
بالتحقيق في إيقاف املذيع نادر كرم

الظفيري: النصاب يحول دون مناقشة 
اللجنة اإلسكانية ملوضوع »من باع بيته«

احلمدان يقترح إنشاء محطتي
بنزين مبدينة صباح األحمد

أعلن عضو جلنة الشباب 
النائب  البرملانية  والرياض����ة 
املعي����وف عن توجه  عبداهلل 
للطلب من مجلس األمة بتكليف 
اللجنة التحقيق في قرار الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون في 
وزارة اإلعالم إيقاف املذيع نادر 
كرم، مشيرا الى ان اللجنة تريد 
الوقوف على اس����باب اإليقاف 
ودوافعه، خصوصا مع ما تردد 
عن ارتباط هذا القرار بتغطية 
انش����طة دورة كأس اخللي����ج 

العربي األخيرة.
وأوضح املعيوف ردا على 
سؤال أن اللجنة لم تشكل بهدف 
تصفية احلس����ابات أو نصب 

أكد عضو اللجنة االسكانية 
النائ����ب د.منصور  البرملانية 
الظفيري ان اللجنة تس����لمت 
بعض التصورات االس����كانية 
من وزير االسكان فيما يتعلق 
بالقانون رقم 47 لس����نة 1993 

اخلاص مبن باع بيته.
واشاد الظفيري بتعاون وزير 
االسكان ياسر ابل بسرعة تقدمي 
املقترح����ات والبدائل اخلاصة 
بالقانون، مؤكدا ان الوزير ابدى 
تعاونا كبيرا مع اللجنة وساهم 

في ازالة املعوقات.
وقال في تصريح صحافي: 
لقد كان االجتم����اع مثمرا ومت 
التوصل ال����ى صيغة توافقية 
بني اللجن����ة والوزير ادت الى 

قدم النائب حمود احلمدان 
اقتراح���ا برغبة ج���اء في 
مقدمته: نظرا العتبار مدينة 
صب���اح االحمد من املناطق 
احلديث���ة وينقصها الكثير 
املرافق، ويعتبر انشاء  من 
محطة وقود من اهم املرافق 
الضرورية الواجبة االجناز 
الهميتها، وحي���ث يتوقع 
للمدينة ان تس���توعب 124 
الف نسمة وتوفيرا للوقت 

عبداهلل املعيوف

د.منصور الظفيري

حمود احلمدان

مبارك احلريص

احلريص إلى القاهرة الختيار 
مستشارين قانونيني ملجلس األمة

غادر البالد صباح امس وفد من مجلس االمة برئاسة رئيس 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وعضو مكتب املجلس 

النائب مبارك احلريص الى جمهورية مصر العربية الشقيقة 
وذلك الجراء مقابالت الختيار مستشارين قانونيني للعمل 

في مجلس االمة.

»املالية« تلتقي غرفة التجارة ملناقشة
قانون تنظيم الوكاالت التجارية

وان كان االجاب���ة بااليجاب 
يرجى تزويدنا بها.

كما وجه النائب د.عودة 
الرويعي سؤاال لوزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.علي العمير جاء فيه: 
ان احدى الشركات املتخصصة 
اآلبار والتي فازت  في حفر 
مبناقصات سابقة في احلفر 
وقعت عليها غرامة تأخير ب� 
19 مليون دينار ومتت تسوية 
الغرامات بدفع 4 ماليني، مع 
العلم ان جميع املس���ؤولني 
عن ه���ذه املناقصة رفضوا 
التوقيع على هذه التسوية 
الت���ي كلفت امل���ال العام 15 

أماكن جانبية  عدم وجود 
بهذا الطري����ق للوقوف أو 
االنحراف إليها في احلاالت 
الطارئ����ة، باإلضاف����ة إلى 
افتقاره للحواجز املعدنية 
والعواكس الليلية واإلشارات 
التحذيرية التي تساهم في 
السالمة املرورية، داعيا إلى 
معاجلة األمر بصورة تضمن 
حركة سهلة وميسرة على 
ه����ذا الطريق ال����ذي يهدد 

سالمة مستخدميه.

التي س����وف تتحقق نتيجة 
لتطبيق هذا القانون لس����نا 

بصدد احلديث عنها اآلن.
ورغبة من����ا في دعم تلك 
الدراسة مبزيد من املعلومات 
املوثقة يرجى افادتي وتزويدي 

بالتالي:
الفعلية النتاج  التكلف����ة 
ليتر البنزين بأنواعه املختلفة، 
وسعر بيعه للجمهور، وقيمة 
الدعم الذي تتحمله الدولة بني 
تكلفة االنتاج الفعلية وسعر 

البيع.
الفعلية النتاج  التكلف����ة 
انب����وب الغ����از املخص����ص 

مليون دينار خس���ارة، لذا 
يرجى تزوي���دي باآلتي: كم 
خسارة عدم انتاجنا للنفط 
جراء عدم التزام هذه الشركة 
بالعق���د وتنفي���ذه، وهناك 
توصية مكتوبة من ديوان 
احملاسبة بأن الشركات التي 
تقع عليها غرامات ولم تلتزم 
بتنفيذ املشروع ال يحق لها 
املشاركة في املشاريع القادمة، 
فهل رسيتم على اي من هذه 
التي خالفت هذه  الشركات 
التوصي���ة مناقصات بأمر 
مباشر من رئيس الشركة؟ 
اذا كان���ت االجابة بااليجاب 

فما مبررات ذلك؟

وحمل اجلالل مسؤولية 
احلوادث املتكررة على طريق 
306 الوف���رة ال���ى اجلهات 
املسؤولة نتيجة عدم قيامها 

بإجراء التوسعة املطلوبة.
وب���ني اجل���الل أن ه���ذا 
الطريق تسبب في حتويل 
أفراح أسر كويتية الى احزان، 
حيث إنه توفي بسببه بعض 
املواطنني، وحان وقت اجراء 
التوسعة الالزمة له، حفاظا 

على االرواح.

الستخدام املنازل او احملالت 
العامة او غيره، وسعر بيعه 
الدعم الذي  للجمهور وقيمة 
تتحمله الدولة بني سعر تكلفة 
االنتاج الفعلية وسعر البيع، 
وهل اسعار بيع تلك املنتجات 
توازي اسعار البيع العاملية 
واسعار البيع في دول اخلليج 

العربي.
وهل صحيح ان نس����بة 
استهالك الوقود والغاز تزيد 
في فص����ل الصيف عن باقي 
الفصول، واذا كانت االجابة 
بنعم فم����ا هي مق����دار تلك 

الزيادة.

وفي س���ؤال آخ���ر، قال 
الرويع���ي: اميان���ا منا بأن 
املصلحة العام���ة تعلو كل 
شيء وكانت املصلحة العامة 
للموظفني في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي تقتضي منا 
توجيه السؤال التالي نصه 
لوزير التربي���ة، لذا يرجى 
التعيينات  تزويدنا باآلتي: 
التي متت في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي في مجال 
التدريس والتدريب في كليات 
الهيئ���ات املختلفة  ومعاهد 
من���ذ تاري���خ 2012/1/4 الى 
2014/12/4، وهل هناك اعالنات 
مصاحبة وخاصة بهذا االمر؟ 

حرك����ة  يس����توعب  أن 
املتزاي����دة عليه،  الس����ير 
خاصة في مثل هذه األيام 
التي حترص فيها األس����ر 
الذهاب  الكويتي����ة عل����ى 
إلى املخيمات والشاليهات 
من خالله، مش����يرا الى ان 
الطريق يش����كل خطورة 
عل����ى الس����المة املرورية، 
ما يس����توجب معاجلتها 

بالسرعة املمكنة.
وأش����ار اجل����الل إل����ى 

او تبذير وكذلك في احلفاظ 
على ثروات ومقدرات الوطن 
لالجيال القادمة التي لها احلق 
في االستفادة من تلك الثروات، 
ومقابل ذلك دون انهاك املواطن 
بتحمل اعباء مادية اضافية، 
عكفنا على اعداد دراسة شاملة 
عن قانون بعينه يشمل كل 
ما يتعل����ق باحلياة اليومية 
للمواطن، ناقشنا فيها جميع 
املختصني في شتى املجاالت، 
وانتهينا الى ان املشروع سوف 
ينتهي بتوفير ماليني الدنانير 
سنويا على الدولة، باالضافة 
العديد م����ن االيجابيات  الى 

اجتمعت جلنة الشؤون االفتصادية 
واملالية صباح امس استكماال ملناقشة 
مشروع قانون بشأن تنظيم الوكاالت 

التجارية، وذلك مع غرفة التجارة 
لسماع وجهة نظرهم في املشروع 

بالقانون.
وبني رئيس اللجنة النائب فيصل 

الشايع في تصريحه للصحافيني ان 
اللجنة ستنتهي من اعداد وصياغة 

القانون والتصويت عليه في اجتماعها 

املقبل، مشيرا الى انه كانت هناك 
بعض التعديالت والتي من ابرزها 

تطبيق الغرامة على من يدعي انه وكيل 
وينشر في الصحف واملنشورات على 

انه وكيل ويبيع بضاعته.
واضاف ان من ابرز التعديالت ايضا 
موضوع التقاضي بحق الوكالء وما 

يخص عملية التسجيل في غرفة 
التجارة وكيفية امتام ذلك، مؤكدا 

ان اللجنة طلبت من وزارة التجارة 

تزويدنا بكل ما يتعلق بقانون االحتكار 
والذين بدورهم وعدوا بأنهم سيبعثون 

جميع املالحظات خالل اليومني 
املقبلني.

وذكر الشايع ان اللجنة ستناقش في 
اجتماعه املقبل مشروعي بقوانني على 

اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال 
صندوق النقد العربي واملصرف 

العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا 
وستصوت عليهما.

النائ���ب ع���ودة  وج���ه 
الرويعي سؤاال لوزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى جاء فيه: اميانا منا 
بأن موضوع الوزن النسبي 
في املرحلة الثانوية وكذلك 
اختبار القدرات في اجلامعة 
له عالقة مبستقبل الطلبة، 
ل���ذا: ه���ل هناك دراس���ات 
وابحاث حول الوزن النسبي 
قبل تطبيقه فعليا من قبل 
وزارة التربي���ة، وهل هناك 
دراس���ات وابح���اث حول 
القدرات واملعدل  اختبارات 
املكافئ املعمول به في جامعة 

الكويت؟

النائ����ب طالل  طال����ب 
اجل����الل وزير األش����غال 
الكهرباء  العام����ة وزي����ر 
واملاء عبدالعزيز اإلبراهيم 
بالعمل على توسعة طريق 
الوف����رة في أس����رع   306
وقت ممكن، لتالفي وقوع 
احلوادث املرورية املتكررة 
التي حتدث بصورة شبه 

يومية بسبب ضيقه.
وق����ال اجلالل إن وضع 
الطري����ق احلالي ال ميكنه 

وجه النائب كامل العوضي 
سؤاال الى وزير النفط د. علي 

العمير جاء فيه:
 في ظل انخفاض اسعار 
البترول العاملية، والتي دقت 
الى  ناقوس اخلطر، ودعتنا 
ض����رورة مراجعة النظر في 
اس����لوب وطريقة استغالل 
بالكامل، وفي  اليوم  ساعات 
تطبيق سياس����ات ترش����يد 
االنفاق ومن بينها اعادة النظر 
في سياسة دعم احملروقات. 
ورغبة منا في حتقيق اقصى 
فائ����دة مما منحن����ا اهلل من 
ثروات وموارد دون اسراف 

فيصل الشايع

عودة الرويعي

طالل اجلالل

كامل العوضي

سأل وزير النفط عن خسارة اإلنتاج

الرويعي يستفسر من العيسى عن الوزن النسبي 
والتعيينات في »التطبيقي«

اجلالل يطالب وزير األشغال بتوسعة طريق الوفرة

العوضي يسأل العمير عن تكلفة إنتاج ليتر البنزين وأنبوب الغاز



التربوية
االثنني 8 ديسمبر 2014

19

خالل جولته امليدانية على عدد من مدارس صباح الناصر وزيارته وقياديي »التربية والتعليم العالي« حملافظ الفروانية

العيسى: 10 آالف دينار لتعزيز الصندوق املالي لكل مدرسة
والهدر موجود في جميع الوزارات ويتضح بشكل أكبر في »التربية«

يعتبر اليوم السالح الفتاك عند 
الش����عوب واألمم. مشددا على 
التعلي����م على اعتباره  أهمية 
التي  الركائز األساسية  إحدى 
تعلق عليه اآلمال في حتقيق 
األهداف التنموية للبالد ودفعها 
نحو مواكبة ركب التطور الذي 
يشهده العالم.وأضاف احلمود 
أن العملية التعليمية هي بوابة 
اإلصالح ألي مجتمع وهو مبنزلة 
اجلسر الذي يربط بني الواقع 
واملستقبل، مؤكدا أنه ال يدخر 
وسعا في تقدمي الدعم والعون 
جلميع مس����ارات اخلدمات في 
مناطق احملافظة وفي مقدمتها 
التعليم����ي. وأوضح  املس����ار 
أن محافظة الفروانية تش����هد 
كثافة سكانية عالية، ال سيما 
العمراني بوجود  التوسع  مع 
بعض املناطق اجلديدة، فضال 
عن أن عدد املدارس في محافظة 
الفرواني����ة 146 مدرس����ة، لذا 
نأمل من القائمني على العملية 
التعليمية زيادة عدد املدارس في 
بعض املناطق خاصة منطقتي 
صباح الناصر وأشبيلية، وذلك 
خدمة ألهالي املنطقتني وراحتهم. 
من جهتها، قالت وكيلة وزارة 
التربية د.مرمي الوتيد ان لديهم 
مشاكل في اعداد املعلم السيما 
ان العنص����ر الكويت����ي غي����ر 
متوافر في بعض التخصصات 
»فنضطر الى التعاقد مع دول 
عربية اخرى لتوفيرها، ولألسف 
يتم قبول معلمني ليسوا على 
مستوى جيد«. وطالبت الوتيد 
او كانوا  اذا واجهوا  املواطنني 
يعرف����ون معلمني غي����ر اكفاء 
بإخطار الوزارة بذلك ألنهم ال 
يرتضون ان يعلم هؤالء طلبة 

مدارسنا.
وقال����ت ان قضي����ة الوزن 
او  النسبي ليس����ت ارجتالية 
عش����وائية ب����ل اعتمدنا على 
امليدان  اه����ل  آراء  اس����تطالع 
ورؤس����اء األقس����ام واالدارات 
املدرسية وأولياء األمور وهناك 
جلان عملت بذلك قبل تطبيقه. 
موضحة ان هناك سوء فهم حدث 
حول احتساب الوزن النسبي 
لعدم وجود اعالم تربوي جيد 
بالتربية. مضيفة ان »التربية مو 
شاطرة باالعالم التربوي اال اننا 
سوف نؤسس حملة ملشاريعنا 
حتى يعلم به����ا اجلميع حتى 
نخرج العمل االيجابي ونعالج 
الذي يع����د خروجه  الس����يئ 

للمجتمع تقصيرا منا«.

تكون قصيرة.
وأشار العيسى خالل تلبيته 
دعوة محافظ الفروانية الشيخ 
فيصل احلمود لزيارته في مبنى 
احملافظة ظهر امس بحضور 
التربي���ة والتعليم  قي���ادات 
العالي ملناقشة هموم ومشاكل 
اهال���ي احملافظة  ومتطلبات 
في اجلانب التعليمي، الى ان 
التربية تقدم خدماتها  وزارة 
التعليمية في كل بيت وهمومها 
ومش���اكلها تنعكس على كل 
بيت. معتبرا انها من الوزارات 
السيادية في األهمية والشأن 
في تأس���يس النشء لتصنع 
الكويتي على أسس  االنسان 

املواطن الصالح.
وأضاف العيسى ان ملفات 
وزارة التربي���ة كثيرة اال انه 
يولي ملف املنشآت أهمية نظرا 
التي تطرح  حلجم املش���اكل 
سنويا فيه من جتديد العقود في 
الصيانة والتكييف باملدارس، 
الى جانب مشاكل املدارس اآليلة 
للس���قوط واملدارس اجلديدة 
التي تبنى. مشيرا الى أهمية 
الدراس���ية ومتابعة  املناهج 
تطويره���ا اذ جند كل الناس 
تعاني من مخرجات التعليم، 
فكل الدول سبقتنا في تطوير 
برامجها التعليمية مما يتطلب 
منا ان نس���ارع للمسير على 
أسس واضحة للحاق بركب 
التطوي���ر. مضيفا ان املناهج 
حتت���اج الى قي���اس وتقييم 
وال ميك���ن ان جنن���ي ثمرته 
في مدارس���نا ومخرجاتنا اال 
بعد 12 عاما ألن تطوير وبناء 
اإلنس���ان مختلف عن تطوير 

وبناء املنشآت.
ان  العيس����ى  وأض����اف 
لديه مالحظ����ات على قياديني 
بالوزارتني وسيطرحها عليهم 
خالل االجتماعات ولكن عملية 
التغيير واملشاكل والهموم التي 
طرحت خالل لقاء احملافظة ال 
يعتقد البعض ان الوزير بيده 
جميع احلل����ول »فليس لدي 
عصى سحرية اال اننا دائما نعمل 
للقضاء عليه����ا ونريد تعاون 
الناس واي تغيير س����يحدث 

نطمح ان يكون لألفضل«.

بوابة اإلصالح

م����ن جانبه، ب����ني محافظ 
الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
أهمية التعليم والثقافة والفكر 
في املجتمع����ات. الفتا الى انه 

أن جند منطقة بها كثافة سكانية 
عالية ومدارس���ها محدودة، 
متمنيا معاجلة املشكلة خالل 
فترة محدودة إال أنها مرتبطة 
بجه���ات حكومية ع���دة منها 
وزارة املالية واألشغال، إضافة 
إلى اجلهات الرقابية بدورتها 

املستندية الطويلة.
من جانبه، استعرض النائب 
ماجد موسى بعض املشكالت 
الت���ي يعاني منها  التربوية 
الطلب���ة واألهالي في منطقة 
الفرواني���ة والتي حتتاج إلى 
معاجلة سريعة وفورية من قبل 
الوزارة وأهمها مشكلة الكثافة 
الطالبية العالية وقلة املدارس 
في بع���ض مناطق احملافظة، 
مبينا أن بعض املدارس تفتقر 

إلى مواقف السيارات.
الذي  وتس���اءل موس���ى 
العيس���ى  الوزير  اس���تقبل 
باك���را في ديوانيت���ه ورافقه 
في جولة عل���ى املدارس: هل 
يعق���ل منذ 30 عاما لم ترصد 
أي ميزاني���ات ملنطقة عمرها 
جتاوز ال���� 30 عاما؟ مضيفا 
ان هناك 20 منطقة أنش���ئت 
بعد صب���اح الناصر وجميع 
منشآتها وخدماتها التعليمية 

متوافرة.
وب���نينّ موس���ى أن معاناة 
اليومية أصبحت في  األهالي 
أبنائهم وبناتهم إلى  توصيل 
املدارس ما بني صباح الناصر 
وخيطان وجليب الش���يوخ، 
الذي يخلق مش���كالت  األمر 
أخرى إن استمر هذا الوضع. 
مشيدا بالوزير العيسى وتفهمه 
مطالب األهالي ووعوده بحلها 

قريبا.
من جانبه���ا، أكدت مديرة 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
إدارة  بدرية اخلالدي حرص 
املنطق���ة عل���ى توفير جميع 
العاملة  امل���دارس  احتياجات 
واجلدي���دة وف���ق امليزانيات 
واإلمكان���ات املتوافرة. الفتة 
إلى وجود العديد من املدارس 
املتمي���زة ف���ي منطقتها رغم 

تواضع املوارد واخلدمات.

إرث قديم

أكد  ومن جه���ة أخ���رى، 
العيس���ى ان مش���اكل وزارة 
التربي���ة تعتبر إرث���ا قدميا 
يتوارثه الوزراء املتعاقبني دون 
ان ينته���وا من معاجلتها الن 
فترة توليهم احلقيبة الوزارية 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

كشف وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
عن توج����ه لتعزيز الصندوق 
املالي للمدارس بقيمة 10 آالف 
دينار لكل مدرسة، مؤكدا التزام 
الوزارات  التربية كغيرها من 
اإلنف����اق  األخ����رى بترش����يد 
احلكوم����ي وتقلي����ل الهدر في 

امليزانيات.
جاء ذل���ك ف���ي تصريح 
للصحافيني خالل جولة ميدانية 
قام بها العيسى صباح أمس 
برفقة النائب ماجد موسى على 
عدد من مدارس صباح الناصر، 
الفتا الى أن الهدر املالي موجود 
في جميع وزارات الدولة، ولكن 
يتضح بشكل أكبر في وزارة 
التربية لضخامتها وكثرة عدد 
موظفيه���ا، مبينا أن التقارير 
التي ترد من ديوان احملاسبة 
الرقابي���ة األخرى  واجلهات 
في هذا الشأن كثيرة وتعمل 
ال���وزارة جاهدة على تالفيها 
ووضع احللول املناسبة لها.

وعن الهدف من اجلولة، قال 
العيسى إننا نهدف إلى االطالع 
على اخلدم���ات املوجودة في 
املدارس واملتوافر والنواقص 
في اخلدمات التعليمية سواء 
ف���ي البرام���ج التربوي���ة أو 
املنشآت، الفتا الى أن مطالبات 
األهالي كانت تتركز على إنشاء 
بعض املدارس ملواجهة الكثافة 
الطالبية والس���كانية العالية 

في املنطقة.
األراض���ي  أن  وأوض���ح 
متواف���رة وس���وف ندفع في 
هذا االجتاه بأقصى س���رعة، 
مضيفا أن همه األول منذ تسلم 
الوزارة هو ملف اإلنشاءات، 
وسوف نواصل هذا االهتمام 
سواء في اشبيلية أو غيرها 
من املناطق، مبينا أن املدارس 
القدمية س���وف تهدم وسيتم 
بناء مدارس حديثة في جميع 
املناطق السكنية وليس فقط 
في صباح الناصر، ال س���يما 
الالزمة لذلك  امليزاني���ات  أن 

متوافرة.
وعن طلب محافظ الفروانية 
بإنشاء مدرس���ة ابتدائية في 
األندلس نظرا لوجود مدرسة 
واحدة فقط تخدم 1000 تلميذة، 
قال العيسى اننا في كل املناطق 
الت���ي يوجد فيه���ا نقص في 
املدارس سوف يكون توجهنا 
النقص  القادم ملعاجلة ه���ذا 

وإنشاء مدارس جديدة.
الطلبة من  وعن ه���روب 
التعليم العام إلى اخلاص، أكد 
أن كثيرا من أولياء األمور لديهم 
اعتقاد ب���أن التعليم اخلاص 
أفضل من احلكومي وهذا األمر 
غير صحيح، فهناك الكثير من 
املدارس احلكومية املتميزة أكثر 
من امل���دارس اخلاصة وأيضا 
هناك مدارس خاصة متميزة 
ولكن تعود الرغبة إلى األهالي، 
ولكن ليس ذلك دليال على عدم 

متيز املدارس احلكومية.
وبني العيسى أن األراضي 
املخصصة للمدارس موجودة 
ولكنها بحاجة إلى سرعة تفعيل 
امليزانيات  القرارات ورص���د 
الكافية لها، فما يحز في النفس 

د. بدر العيسى والنائب ماجد موسى وبدرية اخلالدي داخل أحد الفصولد. بدر العيسى وبدرية اخلالدي خالل اجلولة ويبدو الزميل موسى أبو طفرة
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اخلياط: البرنامج املتكامل لتطوير التعليم احلل األمثل للنهوض بالعملية التعليمية في الكويت
محمود الموسوي ـ عادل الشنان

عقد املركز الوطني لتطوير التعليم 
صباح امس مؤمترا صحافيا 
للكشف عن آخر مستجدات 

البرنامج املتكامل لتطوير التعليم 
وآخر اجنازات مشاريع املركز خالل 

األشهر األخيرة املاضية. في هذا 
الصدد، أكد مدير عام املركز د.رضا 
اخلياط ان البرنامج املتكامل لتطوير 

التعليم هو احلل األمثل لتطوير 
العملية التعليمية في الكويت، 

داعيا املجتمع التربوي والتعليمي 

إلى تضافر اجلهود لتنفيذ هذا 
البرنامج على أكمل وجه ودعمه 

حتى يأتي بثماره. وقال ان عملية 
تطوير التعليم باقية ومستمرة أمام 
التحديات التي تفرضها املستجدات 

على املستوى االقليمي والدولي 
وفي مواجهة الثورة التكنولوجية 

واملعلوماتية، الفتا الى أن تلك 
التحديات تعزز من أهمية الدور 

الذي يؤديه املركز الوطني لتطوير 
التعليم وتبرز اهمية مشاريع 

املركز لتطوير العملية التعليمية في 
الكويت.

وأشار د.اخلياط إلى أنه مت اعتماد 
االطار العام للمنهج واتخاذ القرار 
بتشكيل جلنة عمل برئاسة وزير 

التربية لالشراف وادارة تنفيذ 
البرنامج املتكامل لتطوير التعليم.
وأضاف أنه مت االنتهاء من اعداد 

محتوى الدراستني الدوليتني )تيمز 
2015 ـ بيرلز 2016( واالستبانة 

لقياس مستوى الطلبة والطالبات 
في الصف الرابع والثامن في مواد 

العلوم والرياضيات واللغتني العربية 
واالجنليزية، التي سيتم تطبيقهما 

خالل شهري مارس وأبريل من 

العام املقبل. ودعا د.اخلياط أولياء 
األمور إلى املساهمة في جدية 

تطبيق هذه الدراسات واالستبانة 
التي ستوزع أثناء التطبيق، وإلى 
نشر االدراك والوعي بأهميتهم 

لقياس مستويات أبنائهم وأبنائنا 
الطلبة والطالبات سعيا إلى التطوير 
والتحسني في مخرجاتهم مستقبال 

حتى يكونوا مستعدين ملتطلبات 
سوق العمل املتغيرة.

وفيما يخص مشاريع رخصة املعلم 
والتميز املدرسي واالختبارات 

الوطنية، قال ان العمل جار لتنفيذ 

تلك املشاريع وفق اخلطة الزمنية 
املعدة لها، مشيرا إلى أنه خالل 
األسابيع املاضية عقدت سلسة 

من الندوات التعريفية ملشروعي 
رخصة املعلم والتميز املدرسي في 
جميع املناطق التعليمية في الكويت 
بحضور مديري املناطق التعليمية 
والتوجيه العام واملوجهني األوائل 

ومديري املدارس ومساعديهم. 
وفيما يخص مشروع اعداد املعايير، 

قال إنه مت االتفاق للبدء باملناهج 
واملعايير في سنة 2015 للصف 

د. رضا اخلياط متحدثا خالل املؤمتر الصحافي األول االبتدائي.

موسى: 
ضرورة معاجلة 
سريعة وفورية 

ملشكلة الكثافة 
الطالبية العالية 
وقلة املدارس 

في بعض مناطق 
احملافظة

احلمود: 
العملية التعليمية 

 بوابة اإلصالح
ألي مجتمع 

واجلسر الذي 
يربط بني الواقع 

واملستقبل

الوتيد: 
هناك سوء فهم 

حدث حول 
احتساب الوزن 

النسبي لعدم وجود 
 إعالم تربوي جيد 

بـ »التربية«

»التربية« ملتزمة 
كغيرها من الوزارات 

األخرى بترشيد 
اإلنفاق احلكومي 
وتقليل الهدر في 

امليزانيات

إنشاء مدارس 
جديدة في كل 

املناطق التي يوجد 
فيها نقص

كثير من املدارس 
احلكومية متميزة 

أكثر من املدارس 
اخلاصة

مشاكل »التربية« 
إرث قدمي يتوارثه 
الوزراء املتعاقبون 
دون أن ينتهوا من 

معاجلتها

ليست لدي عصًا 
سحرية لوضع 
احللول جلميع 

املشاكل ولكن دائمًا 
نعمل للقضاء عليها

افتتاح فروع لـ »التعليم العالي« باحلكومة مول

أبوابي مفتوحة للمراجعني كل سبت

مطالب اإلخصائيات

الرياضيات صعبة

لعب بالدرجات

إشادة األهالي باخلالدي

اكد وكيل التعليم العالي راشد النويهض ان خطة البعثات اعتمدت 
10 آالف مقعد خارجي وداخلي في مختلف التخصصات، والتقدمي 

لها سيتم عبر »اون الين« دون حضور الطالب وأولياء أمورهم، 
وهناك توعية مجتمعية تقوم بها الوزارة لطالب احلادي عشر 

والثاني عشر ثانوي كل عام لتوعيتهم بالتخصصات املطروحة 
وآلية الدراسة في اخلارج من خالل املكاتب الثقافية في كل دولة. 

وأضاف النويهض اننا »نعمل اآلن على افتتاح فروع للوزارة 
في احلكومة مول حتى يستطيع الطالب ان يأخذ شهادته من أي 

محافظة يتبع لها.

قال د.بدر العيسى: »أوصي نفسي وزمالئي الوكالء باالهتمام 
بكل القضايا التي طرحت وان تكون ابوابهم مفتوحة لكل 

الشعب. موضحا ان بابه كل سبت مفتوح لكل الناس«.

رد العيسى على بعض املطالب املالية لالخصائيات النفسيات 
في مدرسة الوسطى للبنات بأن جميع الكوادر متوقفة اآلن. 

وفي تعليقه على نقص اخلدمات واإلمكانيات في مدارس صباح 
الناصر، قال ان قلة اإلمكانات أحيانا تخلق التميز واإلبداع فيما 

تكون الرفاهية مصدرا من مصادر الكسل واخلمول.

سأل العيسى بعض الطالبات عن أبرز املشكالت التي تواجههن 
فأجمع كثير منهن على ارتفاع الكثافة الطالبية وتردي اخلدمات 
واملرافق التربوية في املدرسة، فيما انتقدت طالبة صعوبة منهج 

الرياضيات في الصف الثامن، فرد عليها الوزير قائال: »شدي 
حيلچ ما تصير صعبة«.

قال أحد أولياء األمور ان نظام الوزن النسبي للمواد الدراسية 
لعب بالدرجات، وردت عليه مديرة املدرسة وهي عضوة في 
اللجنة املشكلة لدراسة وثيقة املرحلة الثانوية: »ال ما في أي 
لعب«. فرد ولي األمر: »ال لعب«. وردت املديرة بأنه ال يوجد 

لعب، وبني الفريقني وقف العيسى مبتسما ولم يعلق.

أشاد عدد من اهالي منطقة صباح الناصر من أولياء األمور 
بجهود مديرة منطقة الفروانية التعليمية بدرية اخلالدي في 
تذليل الصعوبات للهيئات التعليمية والطلبة، وكذلك اتباعها 
سياسة الباب املفتوح في تعاملها مع املراجعني في املنطقة.
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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.

احملامي بشار النصار

حجز قضية
3 وافدين قتلوا 

فلبينية وحرقوا شقتها 
بالفروانية للحكم

مؤمن المصري

الثانية  الدائرة اجلزائية  حجزت 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 
متعب العارضي وأمانة سر أحمد علي 
قضية قتل الوافدة الفلبينية وحرق 
شقتها وسرقة مبالغ مالية منها واملتهم 
فيها ثالثة وافدين جللسة 28 اجلاري 

للحكم.
وتخلص وقائع الدعوى، كما جاءت 

على لسان ضابط املباحث في أنه في 
يوم الواقعة كل����ف بإجراء حتريات 
حول واقعة حرق شقة املجني عليها 
ووفاته����ا، وعلى أثر ذلك قام بإجراء 
التحريات التي استبان له من خاللها أن 
املجني عليها تقوم بإقراض الوافدين 

مبالغ مالية بالربا.
وأضاف أنه حينما انتقل إلى مسكن 
املجني عليها عثر على بطاقات مدنية 

وبنكية لعدد 23 شخصا.

وترافع النصار أمس بادئا مرافعته 
بالدفع ببطالن القب����ض على املتهم 
لعدم وجود إذن م����ن النيابة العامة 
وعدم توافر حالة من حاالت القبض 
على املتهم من دون إذن كتابي، وقرر 
النصار أن هذه احلاالت وردت على 
سبيل ال يجوز التوسع فيها، مبينا أنه 
ال جرمية مشهودة للواقعة وال كانت 
توجد أدلة قوية التهام املتهم سوى 
تخمينات لدى الضابط، خصوصا أن 

املجني عليها لها عداوات كثيرة فرمبا 
يكون أحد من أقرضتهم بالربا هو من 
قتلها وأن وجود املتهم في نفس وقت 
الواقعة بذات املكان ليس بدليل على 
ارتكابه للتهمة خصوصا أنه يسكن في 
املنطقة نفسها. ودفع النصار ببطالن 
كل اإلجراءات الالحقة على القبض ألنها 
وليدة إجراء باطل، كما دفع ببطالن 
التحقيق ال����ذي أجري مع املتهم من 
قبل محقق وزارة الداخلية ملخالفته 

نص املادة 9 م����ن قانون اإلجراءات، 
ألن اجلرمية جناية وال سلطة حملققي 
وزارة الداخلية للتحقيق فيها، وكذلك 
ألن التحقيق أجري مع موكله من دون 
مترجم وهو ال يجيد اللغة العربية، 
مسترشدا بتحقيق النيابة واحملكمة 
ال����ذي كان مبترج����م، ودفع ببطالن 
االعترافات أم����ام تلك اجلهة لوجود 
مظنة اإلكراه املعنوي، وختم طلباته 

ببراءة املتهم مما هو منسوب اليه.
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عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

- احدث    جهاز   لعالج       جتاعيد-  ن�شارة      الوجه  - التبيي�ض

- ليزر     اإزالة        ال�شعر       وعالج    ال�شعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�شاقط ال�شعر

- حقــــن   البوتكـــ�ض   للتجاعــيـــد   والتعـــرق -   تكبيــر   ال�شفــــايف 

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــشــحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت:  24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center
پ ت�سخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�سفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����س��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�سات 

ت�ساقط ال�سعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�سيلوليت و�سد اجل�سم باحلقن.

پ جل�سات تبيي�ض الب�سرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�سري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�سرة وت�سبغات اجللد والن�سارة.

حلجز املواعيد واال�شتف�شار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�شرة

د/ حممد عمران -  اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�سن    3- ت�ساقط ال�سعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�سفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

• �سكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�سا�سية ال�سدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �سعف املناعة.

د. صالح الرومي
اأخ�سائي اأطفال خربة اأكرث من 30 عامًا 

 ت�سخي�ض وعالج كافة احلالت

اأوقات ال�دوام من 8:30 �سباحًا اإىل 12:30 ظهرًا حويل - طريق امل�غرب ال�سريع - جم��مع اأط�باء النقرة ال����سمال�ي -  الدور الرابع - ت: 22614130 - 22391175

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�س���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�سجل اأ�سنان( 

ماج�ستري جراحة الفم والأ�سنان جامعة القاهرة

عالج الع�سب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�سن�������ان با�ستخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�سعة رقمية، ح�سو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

alsraeaa@gmail.com لواء شرطة متقاعد  حمد السريعسوالف أمنية

من املسؤول؟
ما ان تبدأ األجواء بالبرودة ويبدأ الناس بشد 

الرحال للبر حتى تظهر الدراجات النارية 
والبانشيات والبقيات وتنتشر على الطرقات 
السريعة يقودها شباب غالبيتهم ال يعرفون 

القوانني وال يلتزمون بحماية انفسهم وارتداء 
معدات السالمة وابسطها خوذة الرأس.

املالحظ اليوم ان الثقافة املرورية منعدمة 
عند الغالبية من الشباب وبات الكثير منهم 
ال يبالي بحياته نتيجة الرعونة واالستهتار 
واصبحت تلك التصرفات منتشرة بشكل 

مخيف بني الشباب.
جاءني اتصال هاتفي من صديق وعندما اجبت 

عليه سمعت صوته يبكي ويبدو انه يقود 
سيارته مسرعا فطلبت منه التأني والهدوء 

حتى ال يتعرض حلادث وبعد ان هدأ أبلغني 
بأن ابنه البالغ من العمر واحدا وعشرين عاما 

سقط من البانشي الذي يقوده على رأسه 
وارتطم بحجر ويبدو حسب املعلومات االولية 

انه تعرض لنزيف في الرأس.
قدر اهلل وما شاء فعل واحلمد هلل ان االبن 

كانت اصابته في الرأس خفيفة وتعافى منها 
فالتقيته في الديوانية بعد ذلك ودار حديث 

بيننا سمعه اجلميع حول من هو املسؤول عن 

اصابة هذا الشاب؟ هل أسرته التي اشترت 
تلك اآللة له ووافقت له على امتالكه ووضعه 

في املنزل ام ذلك الشاب املستهتر الذي ال 
يبالي بحياته وحياة اآلخرين.

استقر رأي اجلميع على ان املسؤولية تقع 
بالدرجة األولى على األسرة وحتديدا على 

األب الذي وافق على شراء تلك اآللة التي ال 
نعرف خطورتها.

األب اعترف بأن الضغوط التي مورست عليه 
من األم واالبن هي التي أجبرته على الرضوخ 
لذلك املطلب، ولهذا استقر الرأي لدى اجلميع 

ان الذي يريد ان يشتري او يوافق على 
شراء دراجة نارية او بانشي او بقي البنه 

فعليه ان يشترط حصوله على رخصة قيادة 
وتسجيل تلك اآللة في اإلدارة العامة للمرور 
تلزمه بارتداء معدات السالمة والوقاية بدال 

من السير بالطرقات العامة دون أي محاذير 
او معدات سالمة.

االدارة العامة تبذل جهودا كبيرة في مخالفة 
املتجاوزين وأمتنى ان تقوم بحجز الدراجات 
النارية والبانشيات والبقيات جلميع املخالفني 

وغير امللتزمني بإجراءات األمن والسالمة 
حتى نحمي الشباب من انفسهم.

بانتفاء املبرر القانوني للقضية 
لبطالن القبض والتفتيش الواقع 
املتهم النتف����اء اجلرمية  على 
املش����هودة، كما دفع بتناقض 
أقوال املبلغ )الش����اهد األول(. 
ودفع احملام����ي املطيري بعدم 
معقولية الواقعة وانتفاء التهمة 
في حق املتهم، كما دفع بانفراد 
املبلغ بالشهادة واعتصام املتهم 
باإلنكار منذ فجر التحقيقات. 
وطالب ببراءة موكله مما أسند 

إليه من اتهام.

تبرئة وافد من االجتار باملخدرات واحلبوب
مؤمن المصري

قض����ت الدائ����رة اجلزائية 
الكلية  اخلامس����ة باحملكم����ة 
برئاسة املستشار عماد املنديل 
وعضوية املستش����ارين أحمد 
ياسني وعالء الشيمي وأمانة سر 
خالد القيس ببراءة وافد آسيوي 
من تهمتي االجتار باملخدرات 
العقلية. كان دفاع  واملؤثرات 
املته����م احملامي أحمد املطيري 
خالل جلس����ة املرافعة قد دفع  احملامي أحمد املطيري

اللواء عبدالفتاح العلي نقل لضباط أمن اجلهراء شكر الوزير الشيخ محمد اخلالد على جهودهم  املواد املخدرة املضبوطة مع املصري 

..ومضبوطات الهندي في اجلليب 

أمن الفروانية واصل حمالته ملالحقة جتار التجزئة
وضبط مصري وهندي مبخدرات وحبوب

الطراح، وش���دد  ابراهيم 
اللواء العلي على ضرورة 
ترجم���ة تعليم���ات نائب 
رئي���س مجل���س الوزراء 
الش���يخ  الداخلية  ووزير 
محم���د اخلال���د وتكثيف 
االنتشار االمني ومالحقة 
املخالف���ني وضبط جتار 
املواد املخدرة واملس���كرة 
اللواء  ومروجها، ونق���ل 
العل���ي الى ام���ن اجلهراء 
حتيات نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزير الداخلية 
عل���ى جهوده���م الكبيرة 

والتي هي محل تقدير.

مخدرة وحبوب.
وقال مص���در امني ان 
الوافد املصري ضبط بعد 
االشتباه به وعثر بحوزته 
على 5 حبات ومادة الشبو 
وذلك في منطقة اجلليب، 
اما الهندي الذي ضبط في 
اجلليب ايضا فعثر بحوزته 
على حبة ترامادول ومادة 

الشبو.
ال���ى ذلك، ق���ام اللواء 
عبدالفت���اح العلي بزيارة 
الى مديرية امن اجلهراء، 
حيث كان في اس���تقباله 
مدير ام���ن اجلهراء اللواء 

هاني الظفيري
محمد الجالهمة

اس���تكماال للحم���الت 
املوسعة التي يقوم بها قطاع 
االمن العام بتعليمات وكيل 
الداخلية املس���اعد  وزارة 
لشؤون االمن العام اللواء 
العلي والتي  عبدالفت���اح 
تأتي ترجم���ة لتعليمات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، قام رجال 
ام���ن الفروانية يوم امس 
بضبط وافدي���ن احدهما 
مصري واآلخر هندي مبواد 

الصايغ: تشغيل جتريبي لصافرات اإلنذار اخلميس املقبل
أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد 

لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ 
أن اإلدارة العامة للدفاع املدني ستقوم 

بإطالق صافرات اإلنذار التجريبي، وذلك 
في متام الساعة العاشرة صباحا يوم 

اخلميس املقبل بغية اجراء عملية الصيانة 
الدورية التي يتم اجراؤها وفق برنامج 

زمني محدد، مشيرا بذلك الى أنها قامت 
بتحديث نظام اإلنذار املبكر واستبدال 

جميع صافرات اإلنذار امليكانيكية 
بنظام صافرات إلكترونية حديثة متتلك 

مواصفات فنية تواكب التكنولوجيا 
احلديثة وربطها مع نظام االتصال الرقمي 
»التترا«، وهذا النظام قادر على ربط نظام 

اإلنذار باللوحات اإللكترونية املوجودة 
في الطرق الرئيسية. وأشار إلى أن 

صافرات اإلنذار احلديثة تتميز بوضوح 
ونقاوة الصوت، وذلك باستخدام تردد 

ثابت ومدى الصوت هو 1.5 كم على خط 
مستقيم من موقع الصافرة على شكل 

دائري )360 درجة(، وصافرة اإلنذار 
لها ثالث نغمات مختلفة ولها خاصية 

النداء املباشر خاصة الرسائل املسجلة 
مسبقا، وكذلك إرسال الرسائل النصية 
على الهواتف احملمولة، والنظام اجلديد 
يستخدم االتصال الرقمي عبر شبكة 

االتصاالت )التترا(.
اللواء جمال الصايغ
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مصرع آسيوي في سقوط
من مجمع احملاكم

سلب مواطنة 860 دينارًا 
وهاتفها النقال في ميدان حولي

35 ألف دينار سرقت من خزينة 
شركة كبرى في األحمدي

سرقة سيارة عقيد في خيطان

محمد الجالهمة

لقي وافد آسيوي مصرعه إثر سقوطه من علو من 
مجمع احملاكم )قيد اإلنشاء( في منطقة اجلهراء. وقال 
مصدر أمني إن الوافد سقط خالل قيامه مبهام عمله داخل 

املجمع، وسجلت قضية سقوط من علو ووفاة.

محمد الجالهمة

تقدم���ت مواطنة الى مخفر مي���دان حولي وأبلغت 
عن شخص حددت اسمه ورقم هاتفه بضربها وسلب 
حقيبتها، والتي كان بداخلها مبلغ 860 دينارا الى جانب 

هاتفها النقال، وسجلت قضية سلب بالقوة.

محمد الدشيش

تقدم مس���ؤول ش���ركة جتارة عامة ومقاوالت الى 
مخفر األحمدي وأبلغ عن سرقة 35 ألف دينار من مقر 
الشركة بعد كسر التجوري، وأشار املبلغ الى ان املبلغ 

املسروق كان خاصا بصرف رواتب املوظفني.

هاني الظفيري

تقدم عقيد في وزارة الدفاع الى مخفر خيطان وابلغ 
عن 3 اشخاص س���رقوا مركبته اخلاصة بجهة عمله 
من امام منزله في منطقة خيطان، ومت تعميم اوصاف 

املركبة املسروقة لضبطها.

للعمل على تطبيق قرار نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد، اخلاص بإصدار 
رخ���ص القيادة، عقد وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون املرور اللواء عبداهلل املهنا، اجتماعا بحضور 
كل من اللواء صالح الناجم مساعد املدير العام لشؤون 
التخطيط وبحوث املرور واللواء صالح بودستور مساعد 
املدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص وضم 
االجتماع مديري إدارات املرور ومس���اعديهم ورؤساء 

أقسام رخص القيادة باحملافظات.
وقام اللواء املهنا بشرح كامل عن كيفية تطبيق القرار 
بشأن الراغبني في احلصول على رخصة القيادة، وكذلك 

شروط جتديد رخص القيادة حسب مدة اإلقامة.
واجاب اللواء املهنا عن جميع األسئلة واالستفسارات 
التي طرحها الضباط بشأن الرخص وتطبيق القرار.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

متكنت إدارة املكافحة الدولية التابعة لإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات من ضبط وافدة من اجلنسية اآلسيوية 
بحوزتها 1.5 كيلو غرام من م���ادة الهيروين املخدرة 

جاهزة للترويج.
وكانت معلومات سرية قد وردت إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات حول قيام وافدة من اجلنسية اآلسيوية 
باالجتار في املواد املخدرة في نطاق محافظة الفروانية، 
وبعد اتخاذ اإلجراءات القانونية متت مداهمة مسكنها 
الكائن في منطقة اجلليب، حيث مت ضبطها وتفتيشها 
وتفتيش مسكنها، وعثر بحوزتها على الكمية املضبوطة 

وقد اعترفت بأنها حتوز هذه الكمية بقصد االجتار.
الى ذلك، كشف مصدر امني ان الوافدة ارشدت عن 
صديقها، والذي متكن من الهرب قبل دقائق من املداهمة. 
واشارت الى ان صديقها بحوزته كمية أخرى تقدر ب� 
1.5 كيلوغرام حسب زعهما، وجار تكثيف الترحيات 

لضبط صديق الوافدة.
وقد مت���ت إحال���ة املتهمة واملضبوط���ات جلهات 

االختصاص التخاذ الالزم.

 اللواء املهنا خالل ترؤسه االجتماع 

 من احلملة 

 النيبالية وأمامها املضبوطات 

املهنا شرح لقيادات املرور قرار 
اخلالد بتقنني احلصول على رخص 

السوق وجتديدها للوافدين

ضبط نيبالية في شباك 
»املكافحة« بـ 1.5 كغم هيروين 

وهروب صديقها مبثل الكمية

األمن العام حرر امرأة من إسطبل بعد احتجاز دام 4 أشهر

عامل محل هواتف سرق صور سيدة وابتزها
وهدد بتقطيع شرايني يديه في املخفر

أمير زكي

اقتح���م رج���ال االمن يوم 
امس اس���طبال، بعد اوامر من 
النيابة العامة، وجرى حترير 
امرأة احتجزت بداخله طيلة 
4 اش���هر من قبل ش���خص. 
وبحسب مصدر امني فإن سيدة 
اتصلت على عمليات الداخلية 

وأبلغت بأن شخصا احتجزها 
في غرفة داخل اس���طبل ملدة 
4 أشهر، وان الشخص حجز 
عنها كافة وسائل االتصاالت، 
وأنها استطاعت إغراء احلارس 
باملال وأجرت من هاتفه اتصاال 

هاتفيا.
وقال املص���در: فور تلقي 
عمليات الداخلية البالغ حتى مت 

نقله الى وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش���ؤون االمن العام 
اللواء عبدالفتاح العلي والذي 
أمر ضابط مخفر الواحة، حيث 
يقع االسطبل ضمن االختصاص 
املكاني، بأن يتخذ اإلجراءات 
القانوني���ة املتعلقة بتحرير 
الس���يدة احملتج���زة، ومضى 
املصدر بالق���ول: مت االتصال 

بوكي���ل النيابة العامة والذي 
الى  أوام���ره بالدخول  أعطى 
االس���طبل، وانطلق���ت ق���وة 
من مخف���ر الواحة واقتحمت 
االس���طبل وحررت السيدة، 
وقام رج���ال االمن بنقلها الى 
مستشفى الصباح، ومت تسجيل 
قضية وإحالة ملف القضية إلى 
املباحث للقبض على اجلاني.

عبداهلل قنيص

امر وكيل نيابة االحمدي 
باحتجاز وافد مصري في مخفر 
ابوحليفة متهيدا لعرضه عليه 
اليوم االثنني التهامه بابتزاز 
سيدة ومحاولة االنتحار في 
املخفر بأن كسر زجاجة وهدد 

بتقطيع شرايني يديه.
وبحسب مصدر امني فإن 
زوج السيدة تقدم الى مخفر 
ابوحليفة وق���ال ان زوجته 
ابلغته بأنها ذهبت الصالح 
هاتفها النقال وبعد ان انتهت 
من تصلي���ح الهاتف وجدت 
شخصا يتصل عليها وابلغها 

بأنه املوظف الذي اصلح لها 
الهاتف وانه ميتلك صورا لها 
وطلب منها مبلغا ماليا مقابل 
التي بحوزته  اتالف الصور 
وحص���ل عليها بطريقة غير 

شرعية.
واضاف الزوج ان زوجته 
ابلغته بهذا األمر وطلب حتريك 

دعوى جنائي���ة ضد الوافد، 
ومضى املص���در بالقول: مت 
انتقال قوة من مباحث االحمدي 
وضبط الوافد ولدى التحقيق 
معه قام بكسر زجاجة ولوح 
اال ان رجال االمن  باالنتحار 
احكموا السيطرة عليه ونزعوا 

من يده الزجاجة.

محمد الجالهمة

تقدم 6 وافدين جميعهم من 
جنسيات آسيوية الى مخفر 
ابوحليفة واتهموا 3 اشخاص 
يتحدث���ون اللهجة الوطنية 

باالعت���داء عليه���م بالضرب 
وانتحال صفة مباحث، ومن ثم 
سلبهم 3 هواتف ومبلغا ماليا 
قدره 580 دينارا. وبحس���ب 
مصدر امني، فإن اآلسيويني 
قالوا انهم يقيمون في قسيمة 

مختلطة وانهم فوجئوا فجرا 
ب� 3 اش���خاص يدخلون الى 
القسيمة ويأخذون هوياتهم 
الرسمية ومن ثم قاموا بوضع 
الوافدي���ن الس���تة في غرفة 
وهربوا، مشيرا الى ان املجني 

عليهم كسروا الباب الذي احكم 
اللصوص اغالقه من اخلارج 
وفوجئوا بأن اجلناة متكنوا 
من سرقة املبالغ املالية التي 
كانوا يحتفظون بها، وسجلت 

قضية سلب بالقوة.

محمد الدشيش

الى مخفر  تقدم مواط���ن 
الفحيحيل وسجل قضية نصب 

واحتيال، وقال املبلغ انه تلقى 
اتصاال هاتفيا من هاتف نقال 
ومت ابالغه في االتصال بانه 
ربح 20.000 دينار وطلب منه 

ان يرسل أرقام كروت اتصاالت 
بقيمة 120 دينارا.

انه سارع  املبلغ  وأضاف 
وأرس���ل الى املتص���ل أرقام 

الكروت وحينما عاد ليتصل 
به قال له خيرها في غيرها، 
وأغلق الهاتف، وسجلت قضية 

نصب واحتيال.

مشروبات غازية اال ان رجال 
اجلمارك اكتشفوا ان حمولة 
احلاوية بيرة، هذا وأمر مدير 
عام اجلمارك بالتحفظ على 
الش���حنة وإخط���ار اإلدارة 

العامة للجمارك.

املش���بعة بالكح���ول عبر 
الساملي، وقال مصدر  منفذ 
جمركي ان الشحنة جاءت 
على اس���م ش���ركة جتارية 
ومت اخض���اع احلاوية التي 
يفترض ان تكون حمولتها 

هاني الظفيري

أحب���ط رج���ال جمرك 
الساملي يوم امس محاولة 
تهريب 2500 بطل »هينيكل« 
البيرة  و»كورون���ا« م���ن 

املقدم الشيخ عبداهلل املالك

 الشحنة يفترض انها مشروب غازي  احد رجال اجلمارك وامامه املضبوطات 

أرسل جوازه بالبريد السريع ومنفذ النويصيب يتحمل املسؤولية

سوري أمام املالك: كفيلي أدخلني الكويت
وأخرجني 3 مرات وأنا في موطني

عبداهلل قنيص

أخضع مدير مباحث املطار 
املقدم الش���يخ عبداهلل املالك 
وافدا سوريا لتحقيقات مكثفة 
انتهت باعتراف الوافد بأنه غير 
متورط في دخوله وخروجه 
من البالد بصورة غير شرعية، 
وان كفيل���ه هو من فعل ذلك 
بوسائل ال يعرفها، فيما كشفت 
التحقيقات ان منفذ النويصيب 
قام بختم جواز س���فر الوافد 

السوري دخوال وخروجا رغم 
وجوده في سورية.

وبحسب مصدر امني، فإن 
الى مدير  معلوم���ات وردت 
املقدم الشيخ  مباحث املطار 
عبداهلل املالك ع���ن ان وافدا 
الى  الدخول  س���وريا بصدد 
البالد رغم انه غادر في مطلع 
العام 2013 ولم يأت إلى الكويت 
وان جواز سفره وضعت عليه 
اختام دخول وخروج حتى ال 

تسقط إقامته.

ومضى املص���در بالقول: 
الس���وري  الوافد  انتظار  مت 
ومبج���رد دخول���ه البالد مت 
ضبطه والتحقيق معه حتى 
اعترف بأنه ارسل جواز سفره 
الى كفيله عبر البريد السريع، 
وان الكفيل اجنز له عمليات 
الدخول واخلروج حتى تظل 
إقامته صاحلة، وتبني أن جواز 
سفر السوري مت ختمه من قبل 
موظفني في منفذ النويصيب 

وجار ضبطهم.

زعموا أنهم من رجال املباحث واستخدموا العنف

البحث عن مجهولني اقتحموا منزاًل مختلطًا
وعزلوا 6 آسيويني وسلبوا 580 ديناراً وهواتف

إحباط تهريب 2500 بطل »هينيكل« و»كورونا« عبر الساملي

12600 دينار سرقها لصوص البنوك
من مصري في أقل من 120 ثانية

أمير زكي ـ محمد الجالهمة

قضية  مصري  وافد  سجل 
في مخفر االحمدي جاءت حتت 
عنوان سرقة عن طريق الكسر. 
وحول تفاصيل القضية الغريبة 
قال مصدر امني: ان الوافد قال 

انه يعمل مسؤول خزينة الحدى 
الشركات وانه طلب منه صرف 
شيكات للموظفني، حيث توجه 
الى احد البنوك وسحب مبلغ 
الوافد:  وأضاف  دينار.   12600
وضعت املبلغ داخل ظرف على 
القيادة،  املقابل ملقعد  الكرسي 

مشيرا الى انه ذهب الى مخبز 
االحم����دي للمطاح����ن وخالل 
نح����و 120 ثانية قام بش����راء 
خبز وحينما عاد الى سيارته 
وجد املبلغ املالي وقد س����رق 
بعد كسر نافدة باب سيارته، 
مش����يرا الى انه كان قد اخفى 

املبلغ بوضع شماغ عليه. الى 
ذلك، رجح مصدر في مباحث 
االحمدي ان يكون هناك لصوص 
يقومون بتتبع االشخاص الذين 
يخرج����ون من البنوك هم من 
سرقوا الوافد مستغلني ابتعاده 

عن السيارة.

نصاب أوهم مواطناً بـ 20 ألف دينار وقال له »خيرها في غيرها«

»الكلية« تعيد دعوى
معاقة إلدارة اخلبراء

مؤمن المصري

أعادت الدائرة الثانية )جتاري مدني كلي حكومة( 
باحملكمة الكلية دعوى أقامتها مواطنة معاقة مختصمة 
فيها كال من املمثل القانوني للهيئة العامة لشؤون املعاقني 
واملمث���ل  بصفت���ه 
القانون���ي للمجلس 
األعل���ى للمعاق���ني 
بصفت���ه إل���ى إدارة 
اخلبراء بوزارة العدل 
لتندب بدورها خبيرا 
اعتراضات  لبح���ث 
املواطنة التي قدمتها 
محاميته���ا بش���اير 

حبيب جعفر.
احملامية  كان���ت 
جعف���ر ق���د قدم���ت 
دع���وى  صحيف���ة 
للمحكمة الكلية قالت 
فيها إن موكلتها مسجلة لدى املجلس األعلى للمعاقني 
بتاريخ 2007/7/27 وان إعاقتها من الدرجة املتوسطة. 
وقد ورد بتقرير اخلبير أن موكلتها تس���تحق املزايا 
واحلقوق الواردة بالقانون رقم )8( لسنة 2010 اخلاص 

بشأن رعاية املعاقني.
وأضاف���ت: إن موكلتها لديها إعاقة متوس���طة منذ 
الطفولة مبوجب ش���هادة إثبات إعاقة صادرة بتاريخ 
2007/7/24 وبذلك تستحق املزايا واحلقوق الواردة في 
ظل القانون رقم )49( لسنة 1996 اخلاص بشأن رعاية 
املعاقني. وعقب صدور تقرير اخلبير لصالح موكلتها 
صرحت احملامية بش���اير حبيب ل� »األنباء« قائلة: ان 
تقرير اخلبير في غاية األهمية، ولم يعد أمام موكلتي 
إال انتظار حكم احملكمة الذي غالبا ما يقضي مبا جاء 

في تقرير اخلبير.

 احملامية بشاير جعفر

حجز 10 شاحنات و22 مركبة 
وحترير 105 مخالفات في العاصمة

ش���نت إدارة مرور العاصمة بالتنسيق مع البلدية 
حملة مرورية في نطاق احملافظة أش���رف عليها مدير 
إدارة مرور محافظ���ة العاصمة العقيد حمد الفي وقد 
أسفرت احلملة عن حترير عدد 105 مخالفات مرورية 

وحجز 10 شاحنات و22 مركبة بكراج حجز البلدية.
وتؤكد إدارة مرور العاصمة استمرار حمالتها للحد 
من املخالفات اجلسيمة واإلس���هام في احملافظة على 
أرواح قائ���دي املركبات من املواطنني واملقيمني بهدف 

القضاء على كافة الظواهر السلبية.

الديني: »الداخلية« حتملت 
مسؤولياتها في مواجهة العنف

عبدالعزيز فرحان

برعاية نائب رئيس مجلس للوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد وبحضور وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام 
اللواء خالد الديني ومدير جامعة الكويت د.عبداللطيف 
البدر وعميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
د.عبدالرضا اسيري وقيادات قطاع املؤسسات االصالحية 
وتنفيذ االحكام باإلضافة الى املش���اركني في اسبوع 
النزيل اخلليجي املوحد من االش���قاء في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، بدأت صباح امس انشطة 
اسبوع ثقافة الالعنف والذي يستمر حتى 10 اجلاري 
وتقيم���ه كلية العلوم االجتماعية بالتعاون مع وزارة 
الداخلية واللجنة الوطنية العليا حلماية الطفل بوزارة 
الصحة ومركز دراسات وابحاث املرأة بالكلية. ونيابة 
عن الش���يخ محمد اخلالد، القى اللواء الديني كلمة اكد 
من خاللها على اهمية ذلك امللتقى ومضمون مادته وما 

تخلفه من تداعيات وآثار ايجابية على مجتمعنا.
واشار الى ان ظاهرة العنف تعاني منها جميع املجتمعات، 
والبد من فرض الوعي للقضاء على االسباب التي تهيج 
وتوجه السلوك نحو العنف. واوضح ان وزارة الداخلية 
حتملت مسؤولياتها في مواجهة العنف واتخذت التدابير 
واخلطوات االجرائية ملواجهة السلوك العدواني وخاصة 
لدى فئة الشباب، كذلك تشكيل اللجان والتي اوعز اليها 
دراس����ة القوانني وصياغتها من حيث ادخال التعديالت 
عليها مبا يحقق املواجهة واحلد من الس����لوك العدواني، 
مشيرا الى ان اخلطر قائم وقادم في حال ضعف احلماس 
في التعامل مع العنف ويساعد في ذلك ضعف دور االسرة 

واملدرسة والوازع الديني والقدوة احلسنة.
واكد اللواء الديني ان مواجهة الس���لوك العدواني 
مسؤولية مشتركة بني اجلميع والبد من استثمار جميع 
االدوات في مواجهة السلوك العدواني، مشيرا الى ان 
وزارة الداخلية ترجمت ذل���ك من خالل تواصلها مع 

جميع املؤسسات والهيئات احلكومية واالهلية.
وش���دد على ان اجلهود متثلت في اكادميية سعد 
العبد اهلل للعلوم االمنية وكلية االمن الوطني من خالل 
تقدمي املادة العلمية والفنية ملنتسبي وزارة الداخلية، 
كذلك جهود ومبادرات ادارة العالقات العامة والتوجيه 
املعنوي وادارة االع���الم االمني وتعاونها الوثيق مع 
وزارة االعالم في طرح اجلوانب املتعلقة بالعنف العام، 

مشيرا بذلك الى دور الشرطة املجتمعية.

تدشني اسبوع النزيل اخلليجي بالسالم الوطني 
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أفراح القطامي 
والوزان

احتفل محمد يوسف عيسى 
القطامي بزفاف جنله يوسف 
عل��ى كرمية حم��د محمد 
ال��وزان، وأقام  عبدالعزيز 
باملناس��بة حفال في ديوان 
الزاي��د بحض��ور جمع من 
الشيوخ والشخصيات واألهل 
واألصدق��اء الذي��ن قدموا 
باملناسبة  املباركة والتهاني 

السعيدة. ألف مبروك.

جبر الغامن يقدم التهاني

الشيخ د.محمد الصباح متوسطا فيصل القطامي ومحمد القطامي واملعرس يوسف القطامي ووالد العروس حمد الوزان

د.علي العمير وحسن الغريب وخالد الغريب يباركون

الشيخ صباح جابر املبارك مهنئا

صقر القطامي وضرار الغامن وعبدالعزيز الغامن يهنئون

فهد املعجل وعبدالوهاب الوزان وحمود الوزان

السفير اإلماراتي رحمة الزعابي وعبداهلل املشعل يباركان

حمود الوزان وحسني الوزان ووليد الوزان وحامد الوزان

عبدالرحمن الوزان وحمد احلميضي ومحمد املفرج

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز وفهد املعجل يقدمان التهاني

املعرس متوسطا والده وعمه فيصل القطامي ووالد العروس حمد الوزان

الشيخ د.محمد الصباح وحمود الوزان وحسني الوزان وعبداللطيف الروضان ويوسف الوزان

الشيخ أحمد العبداهلل مهنئا

عبدالكرمي الغامن مباركا

.. ومباركة

فيصل القطامي وعبدالعزيز القطامي ووالد املعرس محمد القطامي وصقر القطامي واملعرس يوسف القطامي وعمه حمد الوزان وعبداهلل القطامي في لقطة تذكارية

املعرس ووالده يتلقيان التهاني باملناسبة السعيدة

عماد الصقر وعصام الصقر وخالد الصقر يهنئون

املعرس يوسف محمد القطامي
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ممثل خليجي رفض 
املشاركة في عمل درامي 

ألنه مخرجه يعشق 
املشاكل في اللوكيشن 

ويتفلسف على اللي 
يشتغل معاه.. 

زين سويت!

ممثل هاجم في صفحته 
بتويتر أحد املنتجني 

اخلليجيني بعد ما خصم 
من أجره بعد ما فشل في 
مترير معاملة تخصه في 
احدى الوزارات ألنه مو 

مستوفية الشروط..
صچ منتج بوربع!

ممثلة خليجية شابة 
تعتقد ان الدلع راح يخليها 

جنمة النجوم انصدمت 
من تصرف مخرج عملها 

اليديد اللي طردها من 
اللوكيشن ألنها غير 

ملتزمة مثل ما يقول.. 
تستاهلني!

فلسفةهجوم دلع

املسرحية تعرض اجلمعة املقبل ضمن مهرجان »الكويت املسرحي 15«

عودة »العيدروسي« للمسرح النوعي من خالل »الديوانية«

القدير محم���د جابر نخبة 
الش���باب مثل  املمثلني  من 
عل���ي شش���تري وزين���ب 

خان وعثمان الشطي وبدر 
عبداهلل وآخرون. وستعرض 
املس���رحية اجلمعة املقبلة 
في ثان���ي عروض مهرجان 
الكويت املسرحي اخلامس 
عشر، وهي من إنتاج مركز 
فن لالنتاج الفني. ويحسب 
للمخرج خالد الراش���د انه 
اس���تطاع ان يقن���ع الفنان 
القدير محمد جابر باملشاركة 
في عرضه املس���رحي بعد 
انقطاع طويل عن مهرجانات 

املسرح النوعية 
مس���رحية  ان  يذك���ر 
»الديوانية« هي اجتماعية 
توجد به���ا رمزية ومقارنة 
ب���ني »ديواني���ات« املاضي 
واحلاضر وكيف يس���تغل 
البعض الديوانية للوصول 

ألهداف معينة.

املس���رح بعد انقط���اع دام 
أكثر من 11 عاما، ويتصدى 
الفنان  لبطولتها بجان���ب 

مفرح الشمري
@Mefrehs

يعود الفنان القدير محمد 
جابر »العيدروسي« للمسرح 
النوع���ي بع���د انقطاع دام 
لسنوات طويلة، وذلك من 
خالل مسرحية »الديوانية« 
املش���اركة ف���ي املس���ابقة 
الكويت  الرسمية ملهرجان 
املسرحي في دورته اخلامسة 
عشر التي تنطلق 10 اجلاري 
وتستمر حتى 20 من الشهر 

نفسه.
ومسرحية »الديوانية« 
من تأليف الكاتبة الكويتية 
التي تشارك  الداود  تغريد 
للمرة االولى في هذا املهرجان 
ويتص���دى إلخراجها خالد 
الراشد، الذي يعود خلشبة 

جانب من البروفات

علي ششتري مع عثمان الشطي في املسرحيةالفنان القدير محمد جابر مع املخرج خالد الراشد والكاتبة تغريد الداود في املسرح

كشف النجم العاملي عمر 
الش���ريف عن أنه يتمنى أن 
العربية  يري سيدة الشاشة 
فاتن حمامة وأن���ه يفتقدها 
كثيرا، قائال: »لم أر فاتن منذ 
فترة طويلة، ونفسي أكلمها 
وأش���وفها، ومازلت أحبها، 

عمر الشريف يعترف: فاتن حمامة 
»وحشتني«.. ومازلت أحبها

وبيني وبينها مودة وعشرة 
عمر، وقدمنا معا أعماال كثيرة، 
وأن���ا داميا أقول كل ش���يء 

نصيب«.
قال الشريف، في تصريحات 
له، إنه لم يعتزل التمثيل كما 
قيل ولكن سنه لم تعد تسمح 
ل���ه بالوقوف أم���ام الكاميرا 
مجددا وتق���دمي أعمال فنية 
جديدة وأن عم���ره 83 عاما، 
أيامه في  ولذلك فهو يقضي 
االستمتاع بالهدوء واحلياة 
ويحرص عل���ى االبتعاد عن 
الضجة والزحام، مشيرا إلى 
أنه لم يعد حتى يشاهد أفالمه 

مثلما كان يفعل من قبل.
اجلدي���ر بالذك���ر أن عمر 
الش���ريف تزوج مرة واحدة 
من س���يدة الشاشة العربية 
فاتن حمامة وأجنب منها ابنه 
طارق، واستمر زواجهما 20 
عام���ا، ولكن حدث االنفصال 
رغم حب كل منهما لآلخر منذ 

فترة طويلة. صورة ارشيفية لعمر الشريف مع فاتن حمامة

في اختتام الدورة الثانية ملهرجان أجيال السينمائي وبحضور سلمى حايك

»ياهل« الكويتي يحقق جائزة أفضل فيلم قصير.. و»إصابة« األميركي 
و»ياليتني امتلك أجنحة« الكندي أفضل األفالم الطويلة

فاطم���ة الرميح���ي في ختام 
املهرجان: نحن مس���رورون 
فعال الستجابة صانعي األفالم 
القطري  وشركائنا واملجتمع 
للدورة الثانية من املهرجان. 
وأضافت: األمر الالفت فعال 
ف���ي هذا العام ه���و احلماس 
واالهتمام الذي أظهره الشباب 
ملش���اهدة األفالم ومناقشتها 
مع املخرج���ني والتفاعل مع 
نظرائه���م، وهو أمر جوهري 
لبناء صناعة وثقافة سينمائية 
قوية تعزز املواهب ومهارات 
الش���باب في قطر واملنطقة، 
وه���و الهدف الرئيس���ي من 

املهرجان.

للمخرج هامي راميزان، األفالم 
الطويل���ة: »إصابة« الواليات 
املتح���دة، للمخ���رج داميان 

شازيل. 
هالل: األف���الم القصيرة: 
الدمنارك، للمخرج  »هليوم« 
آندرز والتر، األفالم الطويلة:»يا 
ليتني أمتل���ك أجنحة« كندا، 

للمخرج آالن هارمون.
مح���اق: الفيل���م القصير 
الكوي���ت للمخرج  »ياه���ل« 

يوسف العبدهلل.
وفي تصريح صحافي قالت 
التنفي���ذي باإلنابة  الرئيس 
ملؤسسة الدوحة لألفالم ومديرة 
الس���ينمائي  مهرجان أجيال 

في أقس���ام »مح���اق وهالل 
وبدر«.

وقام���ت كل جلنة حتكيم 
باختيار أفض���ل صانع فيلم 
القصيرة  األف���الم  في فئ���ة 
»محاق« وحصل على جائزة 
5 آالف دوالر لتموي���ل فيلمه 
التالي، بينما منح حكام هالل 
وبدر جائزتني في فئة األفالم 
الطويلة وحصل كل منها على 

15 ألف دوالر.
الفائ���زون ف���ي  وج���اء 
»دوحيات س���ينمائية« على 

الشكل التالي:
القصيرة:  األف���الم  ب���در: 
»مفاتي���ح اجلن���ة« فنلندا، 

ياري���د مع فرقة موس���يقية 
مكونة م���ن 20 عازفا، قدمت 
مقطوعتني من فيلم »النبي« 
خلليل جبران. وضم املهرجان 
برنامج »دوحيات سينمائية« 
تص���دى لتحكيم أفالمه 450 
حكما س���ينمائيا من عمر 8 
إلى 21 عاما من 12 بلدا بتقييم 
األفالم في ثالثة أقس���ام هي: 
مح���اق »8-12عام���ا«، هالل 
ب���در »21-18  »13-17عاما«، 
عاما«، شاهدت جلنة احلكام 

61 فيلما.
تنوعت بني األفالم القصيرة 
والوثائقية والروائية، وصوتوا 
ألفضل خمسة صانعي أفالم 

الس���جادة احلمراء  مبراسم 
وعرض فيلم »النبي« خلليل 
جبران بحض���ور مجموعة 
من طاق���م وجنوم العمل من 
ضمنهم منتجة الفيلم ومؤدية 
الصوت فيه س���لمى حايك، 
وكاتبه ومخرجه روجر آلرز، 
واملخرجون املشاركون منهم 
االماراتي محمد سعيد حارب 
وجوان غراتز، باإلضافة الى 
مؤلف موسيقى الفيلم غابرييل 
ياريد، واملنتجني املش���اركني 
بإنتاجه كالرك بيترس���ون 

وجوسيه تاميز.
شهد حفل الليلة اخلتامية 
فقرة موسيقية خاصة قدمها 

الدوحة - مفرح الشمري
@Mefrehs

الكويتي  الفيل���م  حق���ق 
القصي���ر »ياه���ل« ملخرجه 
العبداهلل  الش���اب يوس���ف 
جائزة أفضل فيلم قصير في 
فئة االفالم املوجهة للصغار، 
حيث حصل املخرج يوسف 
العب���داهلل على مبلغ 5 آالف 
دوالر لدعم فيلمه املقبل، وذلك 
في أول مشاركة كويتية في 
مهرجان أجيال الس���ينمائي 
الذي تنظمه مؤسسة الدوحة 
لالفالم والذي اختتمت دورته 
الثانية مس���اء ام���س االول 

املخرج يوسف العبداهلل مع جائزته يتوسط يوسف املالك وداود شعيل ومشعل احلليل 

حلظة إعالن فوز الفيلم الكويتي »ياهل« ملخرجه الشاب يوسف العبداهلل

الفنان القطري صالح املال مع »األنباء« قبل انطالق حفل اخلتامفاطمة الرميحي وسلمى حايك تتوسطان مجموعة من جلنة حتكيم الدورة الثانية لـ »أجيال السينمائي«

حسني اجلسمي ضيف احللقة النهائية بـ 100 ألف دوالر

جلنة »أراب آيدول« ترفض التعليق على خروج رشاد والكوفي

فوائل شغوف بتقدمي أعمال 
جيدة جلمهوره.

وأدى املشتركون اخلمسة 
في منتصف البرنامج أغنية 
من جديد وائل فيما دخل وائل 
مع محمد رشاد وقدما اغنية 
»دمعات عيوني« وسط تفاعل 
كبير من اجلمهور وبعض 
صناع العمل الذين حضروا 
احللقة، وهم هشام بولس 
وبالل الزين والشاعر منير 

بوعساف واملوزع املوسيقي 
داني حلو ومع عزف مباشر 

من ميشال فاضل.
وكان رد اللجنة التحكيم 
بأكملها:»ال تعليق«، بعدما 
أعلن مق���دم البرنامج أحمد 
فهمي عن خ���روج املصري 
محمد رشاد، فيما بدت مالمح 
الصدمة واضحة على وجوه 
أعضائها. وهكذا س���تواجه 
املدني،  الس���عودية مباجد 
وسورية مع حازم شريف 
وفلس���طني من خالل هيثم 

خاليلة.
واجلدير بالذكر أن ضيف 
احللقة اخلتامية األس���بوع 
الفن���ان  املقب���ل س���يكون 
اإلماراتي حس���ني اجلسمي 
الذي س���يتوج م���ع جلنة 
العرب  التحكيم محب���وب 
اجلديد، وذكر موقع »نواعم« 
ان اجلسمي سيحصل مقابل 
اطاللته هذه على مبلغ ضخم 

أال وهو 100 ألف دوالر

مشيرا إلى أنه عندما التقى 
وائل كفوري ف���ي برنامج 
»أراب آيدول« للمرة األولى 
ملس كم هو متواضع، وذكر 
أنه ع���اد والتقاه في املنزل 
عندما أسمعه كفوري ألبومه 
الغنائ���ي اجلديد، وش���به 
الش���افعي وائ���ل بالطفل 
ال���ذي يحاول في  الصغير 
كل عمل جديد أن يعطي كل 
ما عنده ويحذر من الفشل، 

حل الفنان وائل كفوري 
ضيف���ا على احللق���ة التي 
تسبق نهائيات برنامج »أراب 
آيدول«، وبدأت احللقة مبيدلي 
الكفوري  من أجمل أغنيات 
من قبل املشتركني اخلمسة 
الباقني، ثم دخل وائل من بني 
اجلمهور مؤديا أغنية جديدة، 
وأتبعها بأخرى، فما كان من 
نانسي عجرم إال أن وصفته 
قائلة: »انت شاطر«، شارحة 
املقص���د منها بأنه بارع في 
اختياراته وإطالالته وحتى 
في تعاطي���ه مع الصحافة، 
وأخبرته انها اشترت ألبومه 
فور صدوره وطلبت منه أن 
يوقع لها علي���ه، أما أحالم 
فأكدت أنه ملك على املسرح 
وأنها شعرت برهبة املسرح 
لديه وخوفه قبل صعوده، 
فيما طلب حسن الشافعي من 
وائل التوقيع على القميص، 
مؤكدا أنه س���يصبح غاليا 
نظرا لوفرة معجبي كفوري، 

حسني اجلسميحازم وهيثم وماجد الى النهائي

اللبنانية  النجم���ة  أكدت 
نانسي عجرم انها راضية كل 
الرضا عن كل ما حققته حتى 
اليوم مسيرتها الفنية، وقالت: 

نانسي عجرم: ليس مهمًا عندي سواء 
اعتذرت راندا البحيري أو لم تعتذر!

»لكن أحالمي وطموحاتي ال 
حدود لهما، أن���ا أحلم كثيرا 
وأعمل على حتقيق أحالمي 
وإصراري هو الذي أوصلني 
إلى املرحلة الت���ي أنا عليها 
حاليا، حياتي لم تكن سهلة 
على اإلطالق فأنا بدأت الغناء 
عندما كنت في سن الثامنة، 
وهو عمر غير مناسب لتحمل 

مسؤولية الغناء«.
وعن رأيها ف���ي مهاجمة 
املمثلة املصرية راندا البحيري 
لها بسبب عدم وقوفها ألحالم 
عندما غنت على مسرح »أراب 
آيدول« كما فعلت أحالم معها، 
ث���م اعتذاره���ا عندما  ومن 
اكتش���فت أنها كانت مخطئة 
في تقديرها، أجابت نانسي: 
»ال أعرف عما تتحدثني، وهل 
اهتمت هي بهذه النقطة فقط 
من كل البرنامج لكي تتحدث 
عنها؟، ليس مهما عندي، سواء 

اعتذرت أم لم تعتذر«. نانسي عجرم
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سليمان البسام د.حسني املسلم عبدالعزيز احلداد عبداألمير التركي العمالق عبداحلسني عبدالرضا 

ضمن املؤمتر الصحافي لإلعالن عن أنشطة الدورة اخلامسة عشرة

العسعوسي: تكرمي عبداحلسني عبدالرضا في »الكويت املسرحي« تكرمي للمهرجان
وعن االع���الم واإلعالن 
عن انش���طة املهرجان، قال 
العسعوس���ي: نحن نأخذ 
باالعتبار اإلعالن واالعالم 
عن جميع انشطة املهرجان 
واملجلس، ومت تنشيط هذا 
االمر في الس���نوات الثالث 
االخي���رة في كل وس���ائل 
التواصل االجتماعي، وهذا 
ال يغفل ايضا دور الصحف 
اليومية التي تتواصل بشكل 
مس���تمر وهم على تعاون 
تام معنا، وهذا يتضح من 
االنشطة الكثيرة التي قدمت 
العام املاضي ووصلت ألكثر 
م���ن 351 فعالي���ة، ولكن ال 
ميكننا جتميد نشاط املجلس 
طوال عشرة ايام، لذلك كل 
الفعاليات مستمرة سواء في 
املسرح او الفنون التشكيلية 

او غيرهما.

اخلدمات الالزمة لتسهيل مهمة 
الصحافة املتواجدة سواء من 

الكويت او من اخلارج.
العمالق  وع���ن تك���رمي 
عبداحلسني عبدالرضا، قال: 
تكرمي املهرجان لهذا الفنان 
الكبير هو تكرمي للمهرجان 
العك���س، وظروف  وليس 
الس���ابق هي  بوعدنان في 
اما  التكرمي.  ما كانت تأخر 
بخصوص الضيوف، فقال: 
سيكون الكثير منهم من دول 
اخلليج العربي وسيكونون 
على قدر كبي���ر من الوعي 
ال���ذي ميك���ن  املس���رحي 
املناسب  استغالله بالشكل 
وليس ضيوفا يأتون بغرض 
السياحة وقضاء وقت ممتع 
فقط، ب���ل حرصنا على ان 
يكونوا مفيدين لكل املشاركني 

في انشطة املهرجان.

املهرجان والعروض من اليوم 
التالي لالفتتاح، وسيعقب كل 
عرض ندوة تطبيقية، وتبدأ 
التطبيقية اجلمعة  الندوات 
املقبل���ة، وتنتهي االنش���طة 
اخلميس 18 اجلاري ويكون 
حف���ل اخلتام الس���بت، وقد 
التوصيات  حرصنا بحسب 
التي قدمت العام املاضي على 
فتح باب املش���اركة للقطاع 
اخلاص، وما سنش���اهده في 
هذه الدورة هو ما تقدم لنا، 
كما سنشاهد وجوها جديدة 
للضيوف الذين متت دعوتهم 
له���ذه الدورة بنس���بة %75 
م���ن الضيوف الذي���ن كانوا 
يحضرون إلضافة مزيد من 

التنوع.
وحول املركز االعالمي، قال 
العسعوس���ي: سيكون هناك 
مركز اعالمي مميز مزود بكل 

املجلس ان يتم تكرمي اكثر من 
شخصية ومنهم الفنان الكبير 
عبداحلسني عبدالرضا بعد هذه 
املسيرة احلافلة من العطاء، 
القدي���ر عبداالمير  واملؤلف 
الرومي  التركي ود.نوري���ة 
والفن���ان عبدالعزيز احلداد 
البسام،  واملخرج س���ليمان 

ود.حسني املسلم.
وتابع العسعوسي: سيتولى 
حمد الرقعي ادارة املهرجان هذا 
العام، وسيكون االفتتاح على 
الذي يعتبر  الساملية  مسرح 
إضافة جديدة لقطاع املسرح، 
وأمتنى ان يتم استثماره كما 
ينبغ���ي م���ن كل القطاعات 
الكويت، وهذا  املسرحية في 
ما دفعنا إلقامة حفل االفتتاح 
عليه الذي سيكون من اخراج 

هاني النصار.
واس���تطرد: تبدأ انشطة 

على املنافس���ات بني عدد من 
الفرق، واآللية الوحيدة التي 
تغيرت هي التكرمي، حيث رأى 

الدورة اخلامس���ة عشرة ال 
يوجد الكثير من التغيير في 
آلية املهرج���ان والتي تعتمد 

خلود أبو المجد

عقد صباح أمس في االمانة 
الوطني  العام���ة للمجل���س 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب 
املؤمت���ر الصحافي اخلاص 
باالعالن عن انشطة مهرجان 
الكويت املسرحي في دورته 
اخلامسة عشرة بحضور االمني 
العام لقطاع الفنون واملسارح 
محمد العسعوس���ي ومدير 

املهرجان حمد الرقعي.
في البداية، أكد العسعوسي 
على ح���رص ادارة املهرجان 
على األخ���ذ باالعتب���ار كل 
التوصي���ات التي أوصت بها 
العام  ف���ي  ادارة املهرج���ان 
املاضي، قائال: املهرجان اصبح 
واحدا من اهم األنشطة الثقافية 
التي يقيمها املجلس الوطني 
للفنون واآلداب كل عام، وفي 

محمد العسعوسي وحمد الرقعي خالل املؤمتر الصحافي

هنيدي وحلمي ودنيا ومكي ويوسف: »الفيسبوك فيه سم قاتل«!
امتالكه حسابا على مواقع 
التواصل االجتماعي سواء 

»فيسبوك« أو »تويتر« بعد 
تعرضه الزمة شديدة بانتحال 
أحد األشخاص هويته وقيامه 

بإلصاق التهم لزمالئه.
وأكد يوسف الشريف، 

حسب صحيفة »وشوشة« 
االلكترونية، أنه سبق له 

مالحقة املنتحل قانونيا ولكنه 
وجد مساندة من بعض املواقع 

االلكترونية، وهو ما دعاه 
للتأسف واالستغراب، مناشدا 

وسائل االعالم التحقيق في 
مثل هذه املالبسات بحثا 

عن املصلحة العامة وإظهارا 
للحقيقة، السيما أن األمر بات 

مزعجا ويؤثر على صورته 
الشخصية، نافيا مسؤوليته 
عن أي جرمية ترتكب على 
»فيسبوك« وحتمل اسمه.

الفنانة دنيا سمير غامن 
للتأكيد على انها ال متتلك أي 
حساب على موقع التواصل 
االجتماعي، وقالت دنيا عبر 

تغريدة لها على »تويتر«: 
»أنا معنديش أكونت على 

فيسبوك.. ارحموا نفسكو 
بآه«.

بينما يفضل الفنان أحمد 
حلمي التواصل مع جماهيره 

عبر حسابه على شبكة 
»تويتر«، حيث أعلن حلمي 

في تصريحات تلفزيونية في 
وقت سابق عدم امتالكه سوى 

حساب حقيقي واحد على 
»تويتر« وأنه يتابع »فيسبوك« 
من حساب زوجته الفنانة منى 

زكي.
وفي االطار ذاته خرج الفنان 
يوسف الشريف بتصريحات 

خصيصا للتأكيد على عدم 

دمه املعهودة غنى مكي أغنية 
خصيصا لـ »فيسبوك« 
سارت نهجا لكل النجوم 

بعنوان »أنا معنديش أكونت 
على الفيسبوك« هروبا من 

االكونتات الوهمية التي 
تطارده بني احلني واآلخر.

وعلى نفس الوتيرة سارعت 

املسؤولية بإعالن حبه الشديد 
للفنان وعدم سعيه النتحال 

شخصيته، وحرص على نشر 
بيان يوضح ذلك.

ويعتبر الفنان أحمد مكي أحد 
أبرز الفنانني الذين حرصوا 
على تأكيد عداوتهم ملواقع 

التواصل االجتماعي. وبخفة 

شخصيته استطاع أن يحصل 
على توثيق »فيسبوك« 

بالرغم من أنه حساب وهمي، 
مؤكدا أنه يعتزم اتخاذ كل 

الطرق القانونية ضد منتحل 
شخصيته. ومن جانبه حاول 

منتحل شخصية هنيدي 
على »فيسبوك« تفادي 

ال متت له بأي صلة من قريب 
أو بعيد، وأن صاحبها انتحل 

شخصيته، وهو غير مسؤول 
عما ينشر من خاللها، مؤكدا 
أنه ال ميتلك أي حساب على 

موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك أو تويتر أو 

إنستغرام. وأوضح أن منتحل 

»ال تصدق هذا األكونت 
الذي يحمل اسمي«، جملة 
صرخ بها العديد من جنوم 

الفن في مصر للهروب 
من الشائعات واحلسابات 

املزيفة التي طاردتهم ونالت 
من سمعتهم ومن صورتهم 

لدى جماهيرهم من خالل 
موقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك«.
وأحدث الوجوه املنضمة 
للهاربني من »فيسبوك« 

الفنان محمد هنيدي بعدما 
أعلن عزمه مقاضاة منتحل 
شخصيته قضائيا هروبا 

من األزمات، ليعيد فتح ملف 
عالقة جنوم الفن مبواقع 
التواصل االجتماعي وما 
تسببه من أزمات مثيرة. 

وقال هنيدي إن الصفحة التي 
حتمل اسمه على »فيسبوك« 

يوسف الشريف أحمد مكي دنيا سمير غامن أحمد حلمي محمد هنيدي 

شيرين عبدالوهاب تتحدى هيفاء وهبي!
وقع اختيار املنتج على محمد 
شاكر ليتولى إخراج املسلسل، 
وهو يعكف حاليا على اختيار 
باقي الفريق الذي سيكون إلى 

جانب شيرين.
بدورها، تؤدي هيفاء وهبي 
في مسلسل »مولد وصاحبه 
غايب« شخصية نوسة الفتاة 
التي تعيش في املوالد وتعمل 
فيها مع أسرتها، وتقع في حب 
شاب ثري ولكنها ال تتمكن 
من الزواج به بسبب الفروق 
الطبقي����ة، ولكنها تعود إليه 
في نهاية األحداث. ويشارك 
في املسلسل إلى جانب هيفاء 
كل من حس����ن الرداد وفيفي 
عبده والفن����ان أحمد عدوية 
الذي يعود أيضا إلى التمثيل 
بعد غياب، والعمل من إخراج 
ش����يرين عادل. وقد تعرض 
املسلسل للعديد من املشاكل 
التي عطلت ظهوره حتى اآلن، 

إال أن املنتج محمد فوزي، في 
تصريح خاص، أكد ل�»نواعم« 
أن م����ن املقرر أن يعرض في 

املوسم املقبل.
واجلدير بالذكر أن شيرين 
لها جتربة ف����ي التمثيل من 
خالل فيلم »ميدو مش����اكل« 
الذي قدمته في بداية مشوارها 
الفني، ولكنها بعدها لم تقدم 
أي عمل متثيلي جديد، وفضلت 
التركي����ز على الغن����اء فيما 
تعاقدت مع صادق الصباح 
العام  الفوازير  على تق����دمي 
املاضي، ولكنها عادت واعتذرت 
عن األمر، أما هيفاء فسبق أن 
خاضت من قبل جتربة التمثيل 
مع املخرج خالد يوسف في 
فيلم »دكان شحاتة«، وقدمت 
بعدها جتربة »مولد وصاحبه 
غايب«، كما عرض لها العام 
املاضي مسلس����ل »كالم على 

ورق«.

أحمد حلمي، فقررت أن حتصل 
عل����ى متارين ف����ي التمثيل. 
ويقوم املؤل����ف تامر حبيب 
الذي  العم����ل حاليا،  بكتابة 
تدور فكرته حول مطربة حتلم 
بالش����هرة والنجاح وتسعى 
جاهدة حتى يتحقق حلمها، 
ويتضمن العديد من األغنيات 
التي ستقدمها شيرين. وقد 

بع����د أن جمعهما الغناء، 
الفنانتني ش����يرين  أن  يبدو 
عبدالوه����اب وهيفاء وهبي 
ستتنافسان في املرحلة املقبلة 
درامي����ا، وذلك بعد أن قررت 
ش����يرين أن تخوض جتربة 
التمثيل مرة أخرى، واملفارقة 
هنا أن ش����يرين ستعود من 
خالل مسلسل غنائي يحمل 
اسم »طريقي«، فيما تخوض 
هيفاء التجربة في رمضان من 
خالل مسلسل »مولد وصاحبه 
الذي  الغنائي أيضا،  غايب« 
قامت بتصويره منذ حوالي 
عامني مع املخرجة ش����يرين 
ع����ادل. وب��دأت ش����ي��ري��ن 
االستعدادات الكاملة خلوض 
التجربة، وقررت أن تتحاشى 
املشاكل التي عانت منها في 
جتربتها التمثيلية األولى في 
الذي  فيلم »ميدو مش����اكل« 
قدمته قبل سنوات مع الفنان 

شيرين عبدالوهابهيفاء وهبي

العس���كريني املختطفني في 
لبنان، وهو ال يتوانى في دعم 
مطالبهم عبر صفحته اخلاصة 
على »تويتر«، لكنه بدا الفترة 
القليل���ة املاضية حزينا جدا 
بعد تنفيذ اإلعدام بأحد هؤالء 

اجلنود املخطوفني.

لهذا اعتذر راغب عالمة عن »يال نرقص«
بعدما كان م���ن املقرر أن 
يطل في حلقة م���ن برنامج 
»يال نرق���ص«، اعتذر الفنان 
راغب عالمة من إدارة محطة 
»أم تي في« اللبنانية عن عدم 
الذي تسبب  املشاركة، األمر 
بأزمة في البرنامج الذي كان 
القيمون عليه ينتظرون حلقة 
راغب بفارغ الصبر، إذ يضمن 
حضوره نسبة مشاهدات عالية 

على صعيد اإلحصاءات.
وكان راغب عالمة يستعد 
ب���كل ما أوت���ي لدعم احللقة 
األخيرة من البرنامج بحضوره 
كضيف وغنائه جلديده من 
ألبوم »حبيب ضحكاتي«، لكن 
التطورات األمنية والسياسية 
في لبنان حال���ت دون ذلك، 
وخصوصا أن راغب متضامن 
راغب عالمة منذ سبتمبر املاضي مع أهالي 

ياسمني عبدالعزيز: لن يجرؤ أي مخرج 
أن يعرض علي »دور إغراء«

أكدت النجمة املصرية ياسمني عبدالعزيز 
انها ترفض أداء مشاهد االغراء بجميع أشكاله، 
وقالت: »ليس في إمكاني ان اجسد دورا فيه 
اغراء من حيث العرى والقبالت وغيرها، ولذلك 
ال يطلب مني أي مخرج أداء مثل هذه املشاهد 

على اإلطالق«.
وأضافت ياسمني، في تصريحات لها: يسعدني 
ان يطلق علي لقب ممثلة كوميدية ألن الناس 
ال حتتم���ل اي نوع من النكد في ظل الظروف 

الصعبة التي يعيشها الناس حاليا.
اجلدي���ر بالذك���ر ان آخر أعمال ياس���مني 
عبدالعزيز فيلم »جوازة ميري« بطولة حسن 
الرداد وكرمي محمود عبدالعزيز وإخراج وائل 

ياسمني عبدالعزيزإحسان.

مروان خوري: »الشرق العظيم« عمل استثنائي
العمل ف���ي الوقت الراهن 
لك���ي ال أح���رق تفاصيله 
قبل طرحه في األسواق 16 
اجلاري، ولكن ما أستطيع 
أن أدلي ب���ه هو أن أغنية 
»الشرق العظيم« ستحدث 
جناحا كبيرا فور طرحها 
على اإلذاع���ات العربية«. 
أضاف: »العمل مع كارول 
سماحة له طبيعة خاصة، 
فأنا أحبها وأعشق صوتها 
وه���ي من أحل���ى وأجمل 
الفنان���ات الالتي تعاملت 
معهن عبر مسيرتي الفنية 
الطويلة، سواء من اجلانب 

اإلنساني أو على املستوى 
الفن���ي«. وأردف مروان: 
أمتنى أن يحقق العمل ما 
نحل���م به، ألنه عمل كبير 
وملحم���ي، إضافة إلى أنه 
التعاون األول بيننا  يعد 
منذ آخر »دويتو« وهو »يا 

رب«. 
وكان مروان خوري قد 
تعاون مع كارول سماحة 
من قبل كمؤلف أغان وملحن 
في أغنيات: »حبيب قلبي، 
اتطلع فيي، يا رب، خليك 
بحالك، حدودي السما، أنت 

طفل كبير«.

اللبناني  انتهى املطرب 
مروان خ���وري من وضع 
اللمس���ات األخي���رة حول 
أغني���ة املطرب���ة اللبنانية 
كارول س���ماحة »الش���رق 
العظيم« التي يتم إهداؤها 
ألبناء الوطن العربي، حيث 
ستقدم في مناسبة خاصة 
وهي عمل إنساني كبير من 
كلماته وأحلان���ه وتوزيع 
ميشال فاضل، وسيكون عمال 

أوركستراليا ضخما. 
وق���ال خ���وري، ف���ي 
تصريحات له: »من الصعب 
مروان خوريأن أتكل���م كثي���را عن هذا 
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

46
54

28195
9438

17439
753941
391
456273

1

526
983

8719
24
47591
6185
318764

1628
75912

42956
174

92
5762

8
64

315
513

629

أفقياً:

عمودياً:

النرجس
ورود

حدائق
بساتني

عطر
رحيق
بلسم
نحلة

روض
فردوس

الفل
شاعر
خيمة
سراب

مراد
سعف
حبق
سهاد
جبال

مسكن
قطر

الندى
الصدى

ركام
مواكب

بالد
هالل

كم عدد العظام املكونة 
للهيكل العظمي 

لإلنسان؟
٭ 206 عظمات.

أين متت أول عملية 
لزراعة قلب إنسان؟

٭ في جنوب افريقيا.

كم يبلغ طول األمعاء 
الدقيقة في جسم 

اإلنسان؟
٭ 8 أمتار.

أين توجد جزر 
الجنر هانز في جسم 

اإلنسان؟

٭ في البنكرياس.

ما أكبر أعضاء جسم 
اإلنسان حجما؟

٭ الكبد.

من هو الصحابي 
الذي يُعد آخر من رأى 
الرسول ژ من الناس؟
٭ قثم بن العباسي.

من هو الصحابي الذي 
أطلق عليه لقب )أمني 

الرسول( ژ؟
٭ حذيفة بن اليمان.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  أبو متامـ  بن، 2ـ  بريدـ  لسانه، 3 
ـ واديـ  م م م، 4ـ  نداريـ  أصم، 5 
ـ وبرـ  الرازق، 6ـ  أيـ  نسلـ  رمل، 
7ـ  سترـ  ام، 8ـ  حلهـ  مصري، 9ـ  

سلم ـ ماء، 10 ـ ركام ـ الكرم.

عموديًا:
1 ـ ابـــو نواس ـ ســـر، 2 ـ براد بيت ـ لك، 
3 ـ راديو )معكوســـة( رحما، 4 ـ تدير، 5 
ـ يأســـرهم، 6 ـ ألم ـ ل ل ـ ا ا، 7 ـ مسمار 
ـ كمـــال، 8ـ  أمصـــار، 9ـ  بنـ  مزمار، 10ـ  

نهى ـ قلمي.

حل عينك .. عينك

1ـ  شاعر عباسيـ  قهوة، 2ـ  إلرسال الرسائلـ  في 
فمه، 3ـ  بني جبلنيـ  متشابهةـ  4ـ  نخفي متعمدين 
ـ أطرش، 5 ـ يغطي جلـــود بعض احليوانات ـ 
من أسماء اهلل احلســـنى، 6 ـ للتفسير ـ أبناء ـ 
في الصحراء، 7ـ  غطىـ  والدة، 8ـ  فكةـ  نســـبة 
لدولة عربية، 9 ـ حيا ـ أصل احلياة، 10 ـ حطام 

ـ اجلود.

1ـ  شاعر عباسيـ  مجهول، 2ـ  ممثل عاملي مشهور 
ـ خاصتك، 3 ـ مذياع )معكوســـة(، أشفقا، ـ 4 ـ 
تقـــود العمل وتنظمـــه، 5 ـ يقيدهم، 6 ـ وجع ـ 
متشابهان ـ متشـــابهان، 7 ـ من أدوات النجار ـ 
متـــام، 8ـ  بلدان، 9ـ  قهوةـ  آلة موســـيقية، 10ـ  

عقل ـ من أدوات كتابتي.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
خالد أمني

حل كلمة السر:
الياسمني

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من الزهور 
من 8 أحرف

نجبسودرفاا
لبسدالبقلن
فاالالهـطنح
للتداهـسررل
اقيبكاومجة
لبنالصدىسي
يحسىدنلاةم
شقرفماكرمو
اءاعنكسمير
عابسدارمخو
ردروضقيحرد

احمسلبرطعس

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  
عادي، متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من 1 إلى 9 في كل مربع خال، وذلك 

حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 على األعداد من 1 إلى 9 مرة 
واحدة فقط.

.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير عندما اكتشفت خنفساء 
القط��ن للم��رة األولى في 
املتح��دة، رفض  الواليات 
مزارعو القطن اعتبار هذه 
الصغيرة  البنية  احلش��رة 
ق��ادرة عل��ى إحل��اق هذا 
الذي يصيب  الكبير  األذى 

محاصيلهم.
وق��د مت اكتش��اف هذه 
احلشرة عام 1892 جنوبي 
تكساس. وقد أدى وجودها 
للثالث��ني س��نة التالية الى 
انخفاض احملصول السنوي 
م��ن القطن ال��ى أكثر من 

6000.000 حزمة.
وتش��تهر هذه احلشرة 
في أميركا الوس��طى، فهي 
تنتشر في املكسيك ومن ثم 
تعبر احلدود باجتاه تكساس 
في منطقة براونزفيل، وهي 
كأغلب احلشرات تعتمد على 
حاسة شم قوية، ولذلك تبني 
للخبراء أن خنفساء القطن 
قادرة على االنتقال مباشرة 
الى حقول القطن عن مسافة 

قد تصل لعدة أميال.
عند اكتم��ال النمو، قد 
يصل طول هذه احلشرة الى 
ما يقارب ربع اإلنش، وهي 
ذات أنياب تقع على طرف 
خطم قادرد على ثقب فتحات 

في البراعم القطنية.
تنام هذه اخلنافس طوال 
فصل الشتاء مختبئة حتت 
العشب اجلاف واألوراق أو 
في الشقوق األرضية، وفي 
الربيع، وعندما يحني موعد 
تشكل براعم القطن، تخرج 
م��ن مخابئها لتب��دأ عملها 

التدميري الشامل.
وتقوم أنث��ى اخلنافس 
بإحداث الثقوب في البراعم 
به��دف وض��ع بيوضه��ا 
داخله��ا، وبع��د ثالث��ة أو 
أربعة أيام، تفقس البيوض، 
بالتغذي  الدوي��دات  وتبدأ 
البراعم  عل��ى محتوي��ات 

الداخلية.
وتعتب��ر براعم الزهور 
أفضل مكان للتوالد، ولكن 
عن��د تواج��د ه��ذا النوع 
م��ن البراع��م، تهاجم هذه 
احلش��رات حزمات القطن 
أو ما يسمى بقرون القطن 
املليئة، ث��م تبقى الدويدات 
داخلها طوال موسم حتولها 

الى حشرات كاملة.
وعادة ما يظهر من 4 الى 5 
أجيال في املوسم الواحد من 
هذه احلشرات، وهذا بالطبع 
ما يفسر ضخامة اخلسائر 
أو األضرار التي تسببها في 

احملاصيل القطنية.

ما هي خُنفساء القطن؟

سالمة احمد:

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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م.غنيم الزعبي

هل لوزارة التربية 
دور في انتشار 

سكري األطفال؟
لست طبيبا، لكنني أعتقد 

أن التغذية السيئة التي 
يحصل عليها األطفال 

في املدارس لها دور 
رئيسي ومباشر في 

زيادة سكري األطفال في 
الكويت، لذلك أمتنى لو 

يقوم معالي وزير التربية 
بجولة مفاجئة ملقاصف 

املدارس خاصة االبتدائية 
منها وليصطحب معه أحد 

االستشاريني املختصني 
بسكر األطفال.. سيصاب 
معاليه بصدمة حني يرى 
كل األكالت التي يوصي 

األطباء مبنعها عن األطفال 
ملساهمتها في زيادة نسبة 

اإلصابة بسكر األطفال 
موجودة بل يقوم بعملية 
بيعها األساتذة واألبالت.. 

وليسأل معاليه الطبيب 
االستشاري املرافق له هل 

يوجد في هذا املقصف 
شيء واحد صحي؟ قبل 

أن يجيب املستشار 
سيجول بنظره في أرفف 

ذلك املقصف وثالجته 
وسيجد احللويات بكل 
أنواعها حتى تلك املليئة 
باملواد امللونة واحلافظة 

والتي متنعها الكثير 
من الدول للبيع حتى 

للكبار.. وسيقع نظره 
على العصائر واملشروبات 

التي لو قطرت فسينتج 
عنها )خيشة( سكر تشبه 

تلك التي نتسلمها من 
التموين، وسيجد الكثير 

من املعجنات التي يتم 
جلبها من مطاعم خارج 

املدرسة وحتفظ وتخزن 
بكثير من اإلهمال في 
شبرة املقصف والتي 

تعيش حتتها عائالت من 
احلشرات والصراصير.

من أهم أسباب السكري 
التغذية السيئة وإذا 

علمنا أن الطفل ميضي 
أكثر من 6 ساعات 

في املدرسة والكثير 
منهم ال تتاح له فرصة 

اإلفطار املناسب في 
بيته الضطراره للخروج 

مبكرا للحاق بالدوام 
املدرسي.. باإلضافة الى 

تلك املأكوالت السيئة التي 
تباع في املدرسة.. هنا 
تكونت لنا عوامل قوية 

مشجعة ومسببة لسكري 
األطفال الذي بالتأكيد 
له أسباب قوية أخرى 
لكن أيضا حسب رأي 
الكثير من استشاريي 

سكر األطفال فإن التغذية 
السيئة وأحيانا )الالتغذية( 

أيضا هي من مسببات 
سكر األطفال. بعد إلغاء 
عقود التغذية للمدارس 

االبتدائية )شالت( وزارة 
التربية يدها عن تغذية 

الطلبة وهو أمر غير 
مقبول ويصل إلى حد 
اإلهمال املسبب ملرض 

األطفال مثل سكر األطفال 
وفقر الدم والفشل 

الكلوي.. أوقفت الوزارة 
التغذية الصحية ولم توفر 

بدائل لها، وهذا خطأ 
كبير.

نقطة أخيرة: هناك جيل 
قادم اهلل وحده أعلم 
بكمية األمراض التي 

سيصاب بها بسبب سوء 
التغذية.. املطلوب برنامج 
وطني للتغذية الصحيحة 

والصحية ألطفال 
املدارس.. غير ذلك فعلى 
وزارة الصحة مضاعفة 
ميزانيتها للعقد املقبل 
لتعالج أخطاء وتقصير 

وزارة التربية.

gstmb123@hotmail.com

في الصميم

حبيبة العبداهلل

طارق بورسلي

يقول جورج كردب»إن من يقرأ 
كثيرا تساوره الرغبة في أن يكتب«، 

وبشكل عام فإن هذا املبدأ متبنى من 
جميع كتاب وأدباء العالم، خصوصا 

ان املوهبة وحدها ال تكفي ابدا لكتابة 
كتاب إال إذا صقلت مبعرفة األسس 

الصحيحة لها، فالكتابة فن حالها 
حال جميع الفنون االخرى ورمبا 

تعتبر أصعبها خصوصا انها حتتاج 
من صاحبها ملهارة عالية في انتقاء 
الكلمات واملصطلحات واستخدام 

األسلوب البالغي املالئم، الى جانب 
اخليال الواسع الذي يعتبر احد 

السمات املهمه واألساسية التي البد 
ان يتمتع بها الكاتب، وبشكل عام فإن 

هذا اخليال ال يتكون إال من اخلبرة 
التي نستقيها من حياتنا العامة 

واخلاصة ومن عالقاتنا مع من حولنا 
ومن قراءاتنا واطالعنا على جتارب 
الغير، وجميع ما سبق مع األسف 
فقدناه في معرض الكتاب األخير 

التي يقيمة املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بشكل سنوي بغية 
تبادل اخلبرات والثقافات، خصوصا 

من قبل بعض الكتاب احملليني 
الشباب الذي قدموا لنا مع االسف 

الشديد كتابات ال تروق للعامة شكال 
ومضمونا وبدال من ان نكتشف أقالم 
موهوبة جديدة اكتشفنا وجود عقول 

فارغة جديدة ومن الواضح ان هذه 
األقالم بدال من ان تبخ لنا احلبر، 

بخت لنا سموما ادبية منحدرة، انا 
هنا ال أحتامل على هؤالء الكتاب 
خصوصا انهم في مقتبل العمر 

ويكفيهم شرف احملاولة، وانا هنا ال 
أعمم السوء على اجلميع خصوصا 
ان هناك أقالم شبابية كويتية نفخر 
بها ولها جتاربها ومكانتها، ولكنني 

احاول إيصال رسالة لكل من يبحث 
عن الشهرة عن طريق كتاب ينشره 

في املعرض ومجموعة من الصور 
البسيطة التي تنشر في اجلرائد لكي 

يقرأها الناس اليوم وينسونها غدا، 
وتبقى في النهاية هذه الكتب بصمة 
عار في حق األدب العربي ليضحك 

علينا الغرب بعدها ومن فراغ عقولنا، 
واتصور ان بعض من كتب نسي 

ان هدف القراءة هو املتعة واإلفادة، 
وان القارئ احلقيقي من الصعب 

ان يضيع وقته في قراءة شيء ال 
يحتوى على العنصرين السابقني، 

خصوصا ان جواب بعض هذه الكتب 
يتضح من عنوانه امتنى ان يتعلم 
بعض هؤالء الكتاب من أخطائهم 

السابقة وان ينظروا السم ومكانة 
الكويت في االدب قبل ان يفكروا 

في كتابة شيء من املمكن ان يخدش 
هذا املكانة، وان يضعوا اعالم االدب 
الكويتي بني عيونهم قبل ان يكتبوا 

شيئا، شكرا للكتاب الكويتني الشباب 
الذين أبدعوا بكتاباتهم واسفي على 
من تعجل بأخذ خطوة الكتابة ولم 

يفلح.

عندما امتدحت قرار نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد في تغيير بعض مواد قرار منح 
رخص القيادة لغير الكويتيني وتعديله 

بالكامل، وقلت ان القرار مستحق لكونه 
يطابق الواقع ويحل مشكلة مرورية 
نشهدها كل يوم، والقرار في مادة 

رئيسية منه رفع سقف راتب املستحق 
لرخصة القيادة إلى 600 دينار وكذلك 

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

استحقاقا لكل سكان الكويت وافدين 
ومقيمني، وعندما أقول انه يحل مشكلة 

مرورية ال أعني أنه يحل مشكلة 
االزدحام بل ينظم دخول املركبات 

في الطرقات فكما قال الوكيل املساعد 
لشؤون املرور اللواء عبداهلل املهنا ان 
هناك نحو مليون و950 ألف مركبة 

تسير في شوارع الكويت وان شوارعنا 
ال تستوعب حتى نصف هذا العدد.

ويومها ورغم توضيحي أن »الداخلية« 
أعلنت سابقا وعلى لسان عدد كبير من 

القياديني عن أن هناك ما ال يقل عن 
100 ألف شخص حصلوا على رخص 

القيادة بطرق التحايل على القانون وال 
أقول ألنهم مزورون ولكنهم استطاعوا 
وعبر ثغرات في القرار القدمي التحايل 
على بعض فقراته واحلصول بالتالي 

على رخصة القيادة، وهو ما دفعني في 
مقالتي المتداح القرار وأنه مستحق، إال 
أن البعض ولألسف اتهمني بالعنصرية 

وأنني ضد الوافدين، وبعضهم 
أكادمييون، وال أعلم من أين استقوا 

أو استنبطوا العنصرية في مقالتي كما 
رأوا أو خيل لهم أو تراءى لفهمهم، رغم 

أنني أوضحت أن هناك حتايال على 
القانون ولم اقصد الوافدين بل شرحت 
في مقالتي أن املتضرر من االزدحام هم 

املواطنون واملقيمون ممن لم يكسروا 
القانون ولم يتحايلوا عليه.

وأتذكر إن كان البعض ينسى أن مدير 
إحدى اجلامعات كشف وبالتعاون مع 

رجال املباحث اجلنائية قبل نحو سنتني 
عن وجود شبكة متخصصة في تزوير 

شهادات استمرارية دراسية متنح 

للبعض من غير املنتسبني للجامعة 
ليحصلوا على رخص قيادة بغير وجه 
حق ومت إيقاف أعضاء الشبكة وكشف 

عشرات من رخص القيادة التي خرجت 
مبوجب شهادة استمرارية دراسية 

غير صحيحة، فهل عندما أعلن مدير 
اجلامعة وتعاون في تلك الضبطية 

األمنية أنه كان عنصريا؟ ال لم يكن 
عنصريا، كان يطبق القانون على من 

يتحايل عليه ويزور.
وملن اتهمني بالعنصرية أقول انه 

وبوصفي عضو مجلس احتاد طالبي 
في جامعة خاصة فقد سبق أن طالبت 
مرارا بأن يتم تسهيل حصول الطلبة 

من غير الكويتيني على رخص القيادة 
ومازلت أطالب بهذا الشيء، فكيف أكون 
عنصريا ومطالبتي تكون ألخوة زمالء 

في اجلامعة.
ال لست عنصريا ولكن أحيانا الفهم 
يقصر، وشكرا لم تفهم وشكرا ملن 

سيتفهم مقالتي هذه، وأال يستنبط منها 
أشياء ليست فيها، إال إذا كان يريد أن 

يفهم »على كيفه«.

رسالة إلى كتابنا 
الشباب

عنصرية
 الـ 100 ألف

حتت الشمس

سلطنة حرف

جلست مع مسؤول في ديوان احملاسبة، وحتدثنا عن 
ابرز قضايا الفساد والتجاوزات على املال العام، التي 

يشيب لها الرأس، وتطرق أثناء حديثه إلى قضايا 
»الرشاوى« في بعض ادارات ومؤسسات الدولة التي 

حتوم حولها الشبهات.
وأثناء احلديث.. أكد لي أن شكاوى كثيرة وردت 
من قبل أشخاص يعملون في إدارات ومؤسسات 

حكومية إلى ديوان احملاسبة، أبلغ فيها املشتكون عن 
وجود رشاوى مادية وعينية، تقدم من قبل مراجعني 
إلى مسؤولني وموظفني مقابل اجناز معامالت خاصة 

بهم، كما أن هناك وسطاء من بعض العمالة الوافدة 
إلمتام عملية االتفاق، ومعظم بالغات الرشاوى جاءت 

ضد بعض اإلدارات احلكومية احليوية املعروفة 
بإجناز املعامالت.

وأثناء حديثه عن قضايا الرشاوى، أكد أن الكشف 
عن قضايا الرشاوى ليس باألمر الهني، وهنا كنت 

أسأل نفسي بصمت، هل الـ 35 ألف رخصة قيادة 
املزورة واملأخوذة بغير وجه حق التي حتدث وكشف 
عنها اللواء عبدالفتاح العلي من قبل عام في وسائل 
االعالم.. كانت تقدم كخدمة إنسانية مثال؟ وهل منح 
اإلقامات بأرقام خيالية غير منطقية لبعض الشركات 
الوهمية والفعلية جاءت ضمن حقوق اإلنسان مثال؟ 

وهل ما تسمى باالستثناءات غير القانونية لبعض 
املعامالت جاءت.. كصدقة هلل؟.. وهل.. وهل، التي ال 

تنتهي محطاتها لكثرة جتاوزاتها. 
وقطعت حديثه، وسألته: كل هذه الشكاوى التي 
قدمت لكم.. ماذا فعلتم أنتم كجهة رقابية؟ فأكد 

ان ديوان احملاسبة طلب من اإلدارات الداخلية في 
اإلدارات املختلفة في وزارات ومؤسسات الدولة، 
تفعيل الدور الرقابي الداخلي، ومت التركيز على 

األماكن التي حتوم حولها الشبهات، التي يجرمها 
القانون خاصة التي يعتبرها البعض عموالت والتي 
جرمها القانون رقم 96/25 الصادر من مجلس األمة 

والذي يتعلق بالكشف عن العموالت.
بعدما سمعت كارثة الرشاوى، تأملت على أوضاع 

بلدي التي جاءت نتيجة غياب تطبيق القانون فضال 
عن انعدام الضمير لدى هؤالء املرتشني، ولألسف مع 
كل تلك الفوضى أصبحنا فيها مثل األعمى الذي فقد 
عصاه، واثناء تفكيري باملشكلة، وجدت احلل سهال 

جدا اذا ما ارادوا كشف تلك الرشاوى و»الراشي 
واملرتشي«، واحلل يكمن في تشكيل جلان مختصة 
من قبل ديوان احملاسبة وهيئة مكافحة الفساد في 

االدارات واملؤسسات احليوية، مهام هذه اللجان، 
هي مراجعة وفحص كل املعامالت اليومية التي 

تنجز بشكل شهري، ومن خالل هذا الفحص أمر 
طبيعي ان تنكشف املعامالت غير القانونية التي تثار 

حولها الشبهات، وهنا تسهل عملية معرفة اسماء 
املتجاوزين على القانون، واحلقيقة ان مجرد االعالن 
عن تلك اللجان في وزارات ومؤسسات الدولة، سيحد 

من ظاهرة الرشاوى خوفا من كشف املستور.
أقولها بألم، حتى ينصلح حالنا، علينا أال نستسلم 
إلى مشاكلنا بتجاهلها، لذا علينا جميعا مسؤولية 

حماية بلدنا من تلك الفوضى، فعلى كل مواطن في 
مقر عمله أن يحارب الرشاوى والراشي واملرتشي 
باإلبالغ عنهما للجهات املسؤولة واألمنية لتنظيف 
االدرات احلكومية من تلك االوساخ، وهذه تعتبر 
مسؤولية وطنية جتاه وطن يعاني من جتاوزات 

املتمردين. 
٭ محطة شكر وباقة ورد: نهديها إلى كل موظف 

في ادارات ومؤسسات الدولة حريص على املال العام 
وعلى حسن تعامله مع املراجعني.

٭ محطة عتب وباقة شوك: نقدمها لكل موظف 
او مسؤول ساهم او شارك او تستر على عمليات 

الرشاوى.

وداعا يا أخي في اهلل مني
فبعدك قلبي الباقي شقي    

لك الريان شّرع مصرعيه
وفطرك من جنا عدن شهي    

وثغرك باسم القسمات طلقا
ويعبق ريحا ومسكا شهي    

لك الدعوات منا كل يوم
وما الحت على الدنيا ثري    

إن القلب ليحزن وان العني لتدمع وال نقول إال ما 
يرضي اهلل )إنا هلل وإنا إليه راجعون(. كل شيء يولد 

صغيرا ثم يكبر إال مصيبة املوت، فمن نعم اهلل علينا 
انها تبدأ كبيرة ثم تصغر وهذه سنة احلياة املؤكدة 

التي ال مفر منها.
عرفته باسما بشوش الوجه، عرفته خلوقا مؤدبا دمث 
اخللق، عرفته محبا للخير، عرفته الما للشمل، عرفته 

مصليا حافظا للقرآن حسن الصوت في تالوته.
في بطولة كان ينظمها، رحمه اهلل، في ديوانية 

»األنباء« بني املوظفني كل عام في رمضان سألته يومها 
سؤاال وقلت له باحلرف: »هال ابوحميد، كل سنة تنظم 

البطولة وما تكسبها مع انك حريف في املجال؟!« 
فقال لي باحلرف: »اترى هذا الذي أمامك الود واحملبة 

والضحكة احللوة بني االخوة، هذا اللي ابيه«.
ان قلبي ليعتصر أملا وحزنا على فراقك أيها املبتسم 

احلبيب، لن ننساك، وأقول لعمي »أبومهند«: اهلل نسأل 
أن يلهمك وجميع أهله واخوته الصبر والسلوان، وان 
يجزيك اهلل خيرا على هذه التربية، وان مين عليك اهلل 

مبنزلة الصابرين.

حسن الهداد

ممدوح سريع

باقة ورد وأخرى.. 
شوك

وداعًا للمبتسم »أحمد 
يوسف«

شرارة قلم

وداع

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

أعتبر نفسى مدينا لكل ممثل كوميدي، 
بدءا من علي الكسار مرورا بإسماعيل 

ياسني وعادل خيري وسمير غامن ومحمد 
صبحي ومحمد جنم ومحمد الشرقاوي 

وسعيد صالح وجناح املوجي وحسن 
حسني وطلعت زكريا وعالء ولي الدين 

ومحمد هنيدي والزعيم عادل إمام 
وملك الكوميديا اخلليجية عبداحلسني 

عبدالرضا، وفاكهتها الفنان خالد 
النفيسي، وانتهاء بالنجم محمد سعد أو 

كما أحب أن أسميه »رجل السبعني مليون 
جنيه«.

ويجب على كل شخص أن يقتنع أنه 
بالفعل مدين لكل ممثل كوميدي ألنهم 

رسموا االبتسامة على شفاهه دون 
سابق معرفة به، وزرعوا القهقهات في 

صدره دون لقاء مباشر، ورمبا أخرجوه 
من حالة حزن إلى مساحات الفرح بأقل 
من »الفانية«، وهذا هو سر تعلق البشر 

بالكوميديا أكثر من غيرها من الفنون.
وكثيرون ال يفهمون حقيقة الكوميديا، 

وعلى رأسهم النقاد الفنيون الذين 
يعتقدون أنهم الوحيدون املبصرون في 
األرض بينما بقية خلق اهلل ممن دفعوا 

70 مليون جنيه ملشاهدة أفالم محمد 
سعد الثالثة األولى هم عمي ال يفقهون.
محمد سعد ظاهرة كوميدية لم حتصل 

سابقا في العالم العربي، وألنهم لم 
يفهموها بل إنهم حتى لم يحاولوا 

فهمها بسبب أنهم أسرى لقوالب نقدية 
جاهزة وعلى ضوئها استلوا أقالمهم 

وبدأوا يقطعون أوصال ما يقدمه الرجل، 
ووصلوا إلى العظم في سكاكني نقدهم، 
عدد من النقاد قاده تطرف قلمه وربط 
بني أفالم محمد سعد وبني انهيار القيم 

في املجتمعات العربية جمعاء، وآخر قال 
ال فض فوه إن شعار محمد سعد هو 

»هرج أكثر تكسب أكثر«، ولو كان هذا 
الشعار صحيحا »ما كانش حد غلب يا 
باشا«، فما أكثر املهرجني الذين ظهروا 
قبل محمد سعد وما أكثرهم بعده، إمنا 

ألم يتساءل الناقد الفطحل: ملاذا كان 
محمد سعد هو الوحيد الذي كتب له 
أن يحطم جميع األرقام القياسية في 

السينما؟
وعامة إذا وضعت أيا من أفالم سعد 
حتت مجهر القلم واملسطرة النقديني 

فلن يحصل على حتى ما نسبته 7% من 
رؤية النقاد، ذلك ألن النقد لدينا جامد 

وموضوع في قوالب جاهزة ال تستوعب 
حالة اإلبداع العامة التي يقدمها سعد 
أو غيره، وهنا أزمة حقيقية في النقد 

السنيمائي الذي ال يفرق كتابه بني حالة 
النقد وحالة اإلبداع، ما يقدمه محمد سعد 

هو إبداع شخصي ذاتي بنفس جديد 
ومختلف عن السائد، واإلبداع دائما ما 

يكون كالزئبق غير محدد املالمح ال ميكن 
أن تستوعب حركته قوالب النقد اجلاهزة 

التي وعندما عجز النقاد عن فهم حالة 
محمد سعد اإلبداعية هاجموه وهاجموها، 

وأجزم أن أي منهم لم يحاول أن يفهم 
الظاهرة كسال أو غيرة أو حتى انتصارا 

لفنان آخر، وبدأ يعتمد على القوالب 
لسلخ جلدة رأس الرجل.

ناقد آخر قضى من العمر ما قضاه عندما 
عجز عن فهم حالة اإلبداع الشخصية في 
فيلم اللمبي األول اتهم ماليني األشخاص 

الذين شاهدوه بالبالهة، وكأنه اجته 
ألسهل تفسير لظاهرة محمد سعد ولم 

يتعب ذرات دماغه في السير نحو تقدمي 
تفسير حقيقي.

ما أطلبه من النقاد هو أن » يتلحلحوا 
شوية« ويحاولوا أن يقدموا لنا تفسيرا 

حقيقيا ملا قدمه سعد بدال من االكتفاء 
بكالشيهات نقدية أكل الدهر عليها وشرب 

وتزوج وأجنب و»طلع على املعاش«. 
محمد سعد قدم واقعا نعرفه جميعا.. 

أخرج من قمقم املسكوت عنه الكثير ولم 
يكن ميثل حالة مصرية، بل كان ميثل 

حالة عربية عامة، ومحمد سعد مبدع مبا 
قدمه ولكننا بلدان تأكل مبدعيها.

»رجل السبعني 
مليون جنيه«

احلرف29
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كيري ينتقد توجيه 
طهران التهم
إلى صحافي 

أميركي

»الپنتاغون«: نقل 6 من معتقلي غوانتانامو إلى األوروغواي
واشنطن - أ.ف.پ: نقل 6 معتقلني في غوانتانامو هم اربعة سوريني وفلسطيني وتونسي، الى 
االوروغواي من السجن العسكري االميركي الذي بقي فيه 136 معتقال، كما اعلنت وزارة الدفاع 
االميركية )الپنتاغون( امس.
وقد غادر الرجال الستة الذين تلقوا جميعهم »املوافقة على نقلهم« في وقت سابق من السلطات 
االميركية، قاعدة غوانتانامو االميركية الواقعة في كوبا، على منت طائرة تابعة لسالح اجلو 
االميركي عند منتصف ليل امس االول كما قال املتحدث باسم »الپنتاغون« مايلز كاغينز.
ويبقى اآلن 136 معتقال في غوانتانامو، معظمهم لم جتر محاكمتهم كما لم توجه اليهم اي تهمة.

السعودية: القبض على 135 متهماً باإلرهاب
جميعهم سعوديون عدا 26 من جنسيات مختلفة

الرياض- واس - وكاالت: أعلنت 
وزارة الداخلية السعودية أمس القبض 
على 135 متهما باإلرهاب، وصفهم بأنهم 
»مجموعات مشبوهة فرقها االنتماء 
الفكري ووحدها اإلرهاب«، جميعهم 
س���عوديون عدا 26 من جنس���يات 

مختلفة.
ونقلت وكالة األنباء الس���عودية 
)واس( عن املتح���دث األمني بوزارة 
الداخلية اللواء منصور التركي قوله: 

»على ضوء احملاوالت املتكررة للنيل 
من أمن الوطن واس���تقراره من قبل 
فئات حاقدة لها والءات خارجية، فقد 
متكنت األجه���زة األمنية من متابعة 
مجموعات مش���بوهة فرقها االنتماء 
الفك���ري ووحدها اإلرهاب ويقف من 
الذين خيب  خلفهم أولئك احلاقدون 
اهلل مبنه وفضله آمالهم في النيل من 

البلد األمني وأمنه واستقراره«.
وأوضح املتحدث األمني أن جميع 

املوقوفني هم من السعوديني ما عدا 26 
شخصا من جنسيات أجنبية شملت 
)16( سوريا و)3( مينيني و)1( مصري 
و)1( لبناني و)1( أفغاني و)1( إثيوبي 
و)1( بحريني و)1( عراقي و)1( من حملة 

البطاقات »غير محددي اجلنسية«.
وأش���ار إل���ى أن 40 موقوفا ألقي 
القبض عليهم في مناطق مختلفة من 
اململكة، وذلك لتورطهم في اخلروج 
ملناطق الصراع واالنضمام للتنظيمات 

املتطرفة، وتلقي التدريب على األسلحة 
واألعمال اإلرهابي���ة، ثم العودة إلى 

الوطن للقيام بأعمال مخلة باألمن.
وأوضح أن م���ن بني املعتقلني 54 
موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق 
مختلف���ة من اململكة، حيث ثبت لدى 
اجلهات املختصة ارتباطهم بالتنظيمات 
املتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال 
مختلفة من الدع���م لتلك التنظيمات 
التمويل والتجنيد واإلفتاء  ش���ملت 

ونش���ر الدعاي���ة الضال���ة واملقاطع 
احملرضة وإيواء املطلوبني وتصنيع 

املتفجرات وغيرها.
وأش���ار إلى أن من ب���ني املعتقلني 
17 موقوفا لعالقتهم بأحداث الشغب 
والتجمعات الغوغائية وإطالق النار 
على رجال األمن ف���ي بلدة العوامية 
وحيازة السالح وتهريبه والتخطيط 
لتنفيذ أعمال مخلة باألمن وارتباطهم 

بوالءات خارجية.

وقال املتحدث إن من بني املعتقلني 
ثالثة موقوفني قبض عليهم في محافظة 
القطيف )شرق( سعوا لتجنيد عناصر 
بهدف إرس���الهم للخ���ارج لتدريبهم 
وجتهيزهم ثم العودة لتنفيذ عمليات 

إرهابية داخل اململكة.
وأوضح كذلك أن من بني املعتقلني 
21 موقوفا تورطوا في محاولة الدخول 
إلى اململكة أو اخلروج منها بطريقة غير 

نظامية والقيام بتهريب أسلحة.

زاد بنسبة 32.5% مقارنة بالعام املاضي

إيران ترفع إنفاقها العسكري إلى 10 مليارات دوالر
وبايدن: لن ندعها متلك السالح النووي

يفرض قي����ودا مهمة وميكن 
التحقق منها بشأن البرنامج 
النووي االيراني، يشكل افضل 
وامنت فرص����ة للتأكد من ان 
اميركا واسرائيل وكل الشرق 
االوسط لن يتعرض بعد اآلن 

لتهديد ايران«.
اعل����ن وزير  الى ذل����ك، 
اخلارجي����ة االميركي جون 
كيري امس انه »يشعر بخيبة 
كبيرة« م����ن املعلومات التي 
حتدثت عن توجيه التهم الى 
صحافي اميركي مسجون في 
ايران، وان طلب االفراج عنه 
بكفالة رف����ض بعد اكثر من 

اربعة اشهر على توقيفه.
وذكرت صحيفة واشنطن 
بوست ان التهمة وجهت امس 
االول الى جيس����ون رضيان 
املسؤول عن مكتبها في طهران 
ويحمل اجلنسيتني االميركية 
وااليرانية، بعد مثوله مطوال 

امام احملكمة.
لك����ن التهم الت����زال غير 
واضحة وفقا للصحيفة ولم 
يحدد اي موعد ملثوله مجددا 

امام احملكمة.
وكان رضيان )38 عاما( 
اعتق���ل ف���ي 22 يوليو مع 
زوجت���ه يغان���ه صاحلي 

التي افرج عنها بكفالة في 
اكتوبر. واالسبوع املاضي 
اعلنت السلطات االيرانية 
انه سيتم متديد فترة اعتقال 

رضيان لستني يوما.
وأعرب كيري عن »قلقه« 
للطريقة التي تتعامل بها ايران 
حيال هذا امللف وانتقدها ملنعه 
من االستعانة مبحام للدفاع 

عنه في خرق للقانون.
وقال كيري في بيان »ان 
الواليات املتحدة تشعر بخيبة 
كبيرة وبقل����ق للمعلومات 
الت����ي حتدثت ع����ن توجيه 
القضاء االيران����ي تهما غير 
واضحة لصحافي واشنطن 
بوست جيسون رضيان وان 
القاضي رفض طلب االفراج 

عنه بكفالة«.
ودع����ا كيري الس����لطات 
االيرانية الى اسقاط التهم عن 
رضيان و»االفراج عنه فورا«. 
وقال كيري ان منع رضيان 
من االستعانة مبحام »انتهاك 
واضح للقوان����ني االيرانية 

واملعايير الدولية«.
وأضاف: »اني ش����خصيا 
منزع����ج ج����دا وقل����ق لهذه 
التقارير النني تطرقت مرارا 

الى قضية جيسون«.

هناك اي خالف اطالقا بيننا 
وبني االسرائيليني حول قضية 
امن اسرائيل«. واضاف: »لكن 
بوصفنا اصدقاء، من واجبنا 
ان نتحادث بصدق، ان نتحدث 
عن اخلالفات التكتيكية بيننا 

وليس ان نتجنبها«.
العالق����ات  وتوت����رت 
ب����ني اس����رائيل والوالي����ات 
املتحدة بعد فش����ل اجلهود 
للتوصل الى اتفاق سالم مع 

الفلسطينيني.
لكن باي����دن رأى ان ذلك 
يجب اال ينعكس سلبا على 
العالقات. وق����ال: »علينا اال 
نبالغ في اخلالفات الطبيعية 
ب����ني االصدق����اء«، مؤكدا ان 
»كل جانب« من السياس����ة 
ايران »متت مناقشته  حيال 

بالتفصيل مع اسرائيل«.
وتاب����ع بايدن: »س����معنا 
التفاهات حول  الكثير م����ن 
موقفنا حيال ايران. سأعلن هذا 
املوقف في شكل واضح جدا. 
لن ندع ايران متلك الس����الح 
النووي، نقطة على السطر. 
النقاش انتهى. هذا االمر لن 

يحصل في عهدنا«.
الرئي����س  وأك����د نائ����ب 
االميركي ان »حال ديبلوماسيا 

عواص����م � وكاالت: طلب 
الرئي����س اإليراني حس����ن 
روحاني امس زيادة اإلنفاق 
البالد بنسبة  العسكري في 
32.5% مقارنة بالعام املاضي، 
وذلك في مشروع املوازنة التي 

قدمها للبرملان.
وبحسب مشروع املوازنة 
للعام املقبل الذي سيبدأ اعتبارا 
من مارس 2015 بحسب التقومي 
اإليراني، فإن اإلنفاق العسكري 
سيرتفع إلى قرابة 10 مليارات 
دوالر بعد أن كان 7.5 مليارات 

دوالر عام 2014.
وم����ن املتوق����ع أن يصل 
إجمال����ي املوازنة الس����نوية 
التي قدمها الرئيس اإليراني 
للبرملان إلى نحو 293 مليار 

دوالر.
إلى ذلك، أكد نائب الرئيس 
االميركي جو بايدن امس االول 
ان الواليات املتحدة لن تدع 
النووي  ايران متلك السالح 
في اطار املفاوضات مع طهران 
حول برنامجها النووي املثير 
الى طمأنة  للجدل، س����اعيا 

اسرائيل حول امنها.
باي����دن في خطاب  وقال 
املوالي  امام منتدى س����ابان 
إلسرائيل في واشنطن »ليس 

الرئيس اإليراني حسن روحاني يلقي خطابا حول مشروع امليزانية في البرملان في طهران أمس                                                                                                             )أ.ف.پ(

مقتل »األستاذ« عمر فاروق بغارة أميركية

»القاعدة« تفقد ثاني قيادي كبير في باكستان خالل 48 ساعة
إسالم أباد � )سي.أن.أن( 
أك���دت مصادر  � رويترز: 
أمني���ة باكس���تانية امس 
القيادي في صفوف  مقتل 
تنظيم القاعدة، عمر فاروق، 
وذلك في غارة نفذتها طائرة 
أميركي���ة م���ن دون طيار 
على منطق���ة حدودية بني 
باكستان وأفغانستان، في 
تطور هو الثاني من نوعه 
خالل الساعات املاضية، بعد 
مقتل القيادي عدنان شكري 

جمعة.
وذك�������ر مس���ؤولون 
حتدث���وا  باكس���تانيون 
ل� »سي.ان.ان« طالبني عدم 
كشف هوياتهم، إن فاروق، 
واملعروف أيضا بلقب »أستاذ 
فاروق« كان يتولى اإلشراف 
على عمليات تنظيم القاعدة 

في باكستان وأفغانستان، 
كما كان ينطق باسم القاعدة 

في عدة مناسبات.
وبحسب املصادر عينها، 
ف���اروق جاء  ف���إن مقتل 
بصاروخني استهدفا مجمعا 
مبنطقة »داتا خيل«، ما أدى 
إلى مقتل القيادي وأربعة 

مسلحني كانوا برفقته.
الس���لطات  أن  يذك���ر 
الباكستانية كانت قد أعلنت 
امس االول عن مقتل عدنان 
شكري جمعة، أحد القياديني 
بتنظي���م القاعدة، واملدرج 
على قائمة مكتب التحقيقات 
الفيدرالي »FBI« باعتباره أحد 
قياديي العمليات اخلارجية 
بالتنظيم، وبحسب املتحدث 
باسم اجليش الباكستاني، 
عاصم باجوال، فإن جمعة 

قتل في غ���ارة وقعت في 
منطقة وزيرستان.

وكان مكتب التحقيقات 
االحتادي األميركي عرض 
مكافأة خمسة ماليني دوالر 
القبض على  إلق���اء  مقابل 
جمع���ة لصلت���ه مبخطط 
إنف���اق  لتفجي���ر مت���رو 

نيويورك.
في غض���ون ذلك ذكر 
ثالثة مقاتلني في طالبان أن 
فاروق )38 عاما( من مدينة 
كراتشي الباكستانية كان 
معل���م دين قبل أن ينضم 
إلى القاع���دة بعد هجمات 
11 س���بتمبر في نيويورك 

عام 2001.
وقال���ت طالبان إن عمر 
كان مقربا من أس���امة بن 
الدن الزعيم السابق للقاعدة 

وأمين الظواه���ري زعيم 
التنظيم احلال���ي كما كان 
ش���خصية مهمة في إدارة 
عملي���ات التنظيم وأمواله 
في باكستان وأفغانستان، 
حيث س���اعد ف���ي توجيه 
الهجمات على قوات حلف 

شمال األطلسي.
وتنظيم القاعدة حليف 
مقرب من طالبان ويعمالن 
ع���ن كث���ب في كثي���ر من 

األحيان.
وقال مسؤول باكستاني 
إن فاروق الذي يدعى أيضا 
األستاذ فاروق كان مسؤوال 
عن القسم اإلعالمي اإلقليمي 

في القاعدة.
وقال مسؤول عسكري ل� 
»رويترز« إنه أول باكستاني 
يعني ف���ي منص���ب رفيع 

املستوى في القاعدة.
قام ب���دور مهم في دفع 
القاعدة إل���ى التركيز على 
جنوب آس���يا وساعد في 
تطوي���ر سياس���ة القاعدة 
بجن���وب آس���يا وخاصة 

أنشطتها ضد الهند.
كان إعالن القاعدة رسميا 
أن اجليش الباكستاني جيش 

كافر بناء على نصيحته.
الغارة اجلوية  ونفذت 
بقرية خار تاجني في منطقة 
داتا خي���ل بوزيرس���تان 
الش���مالية وه���ي منطقة 
جبلي���ة على احل���دود مع 

أفغانستان.
وتقع خار تاجني على 
بعد نحو 45 كيلومترا إلى 
الغرب من ميران شاه عاصمة 

وزيرستان الشمالية.

واشنطن � رويترز � أ.ف.پ: خرج محتجون 
للشوارع في عدة مدن أميركية لليلة الرابعة على 
التوالي مساء امس االول في مظاهرات احتجاج 
على ما قالوا انه عنف مفرط من جانب الشرطة. 
ورقد عشرات احملتجني مجددا في األرض في محطة 
غراند سنترال بنيويورك التي أصبحت من األماكن 
الت����ي يعتصم فيها احملتجون رقودا في األرض 

بعد موجة أعمال العنف هذا األسبوع.
ووقف س����ائحون وركاب القطارات ملشاهدة 
االحتجاج الصامت والتق����اط صور للمحتجني 

قبل ان يتابعوا سيرهم.
ومتكن احملتجون وأفراد الشرطة على السواء 

من ضبط أنفسهم فلم تقع أحداث عنف تذكر.
وبدأت موجة االحتجاجات الغاضبة األربعاء 
)3 ديسمبر( عندما رفضت هيئة محلفني كبرى 
في نيويورك توجيه اتهامات لضابط الش����رطة 
األبيض دانيال بانتاليو بخصوص واقعة خنق 
أفضت إلى وفاة إيريك غارنر وهو رجل أس����ود 

يبلغ من العمر 43 عاما وأب لستة أطفال.
واس����تمرت االحتجاجات ف����ي أنحاء أخرى 
بالواليات املتحدة أمس االول، حيث شارك مئات 
األش����خاص في سياتل وواش����نطن وديترويت 

وميتشيغن في مسيرات في تلك املدن.
كما شارك عشرات احملتجني في مظاهرة حتت 

أمطار غزيرة في العاصمة واشنطن.
وفي كاليفورنيا حتولت التظاهرات في بركيلي 

الى مواجهات ونهب محالت جتارية.
وقال����ت الناطق����ة باس����م الش����رطة چنيفر 
كوتس ان اغلبية املتظاهرين كانوا هادئني لكن 
»مجموعات صغيرة انفصلت عنهم وبدأت ترشق 
الشرطيني باحلجارة واآلجر واالنابيب والقنابل 

الدخانية«.
من جانبها، استعملت الشرطة الغازات املسيلة 
للدموع في حني دمر بعض املتظاهرين واجهات 
بعض احمل����الت التجارية ونهبوها، كما اضافت 

املتحدثة دون توضيح عدد الضحايا.

القاهرة - وكاالت: قالت السفارة البريطانية 
في القاهرة، إنها علقت خدماتها العامة، امس دون 
أن توضح سببا لذلك، في الوقت الذي قال مصدر 

بالسفارة إن هذا اإلجراء جاء ألسباب أمنية.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أنه »مت تعليق 
اخلدمات العامة لدى الس����فارة البريطانية في 

القاهرة يوم األحد 7 ديسمبر اجلاري«.
واضاف البيان: »يعمل مكتب القنصلية العامة 
باإلسكندرية )شمالي مصر( بشكل طبيعي، ومت 
وضع تدابير خلدمات العمالء التي نوفرها إلى 

أن يتم فتح السفارة«.
وأوضح مصدر في السفارة، رفض الكشف 
عن اسمه، أن »قرار تعليق اخلدمات العامة، جاء 

ألسباب أمنية )لم يذكرها(«. مشيرا إلى أن هذا 
اإلجراء مت بالتنسيق مع السلطات املصرية، ملمحا 

إلى أنه »قد يستمر إلى أيام مقبلة«.
يذكر أن اخلارجي����ة األميركية، حذرت أمس 
األول، موظفي سفارتها في القاهرة من التحرك في 

مناطق بعيدة عن منازلهم أو السفر ألي جهة.
وف����ي تقرير نش����ره مكت����ب وكال����ة األمن 
الديبلوماسي باخلارجية األميركية، على املوقع 
الرسمي: »في ضوء التوتر والهجمات األخيرة على 
الغربيني في املنطقة أوصت السفارة األميركية بأن 
يدقق موظفوها النظر في حتركاتهم الشخصية 
والبقاء بالقرب من منازلهم وأحيائهم خالل الفترة 

املقبلة«.

تونس - األناضول: قضت احملكمة اإلدارية 
التونس���ية، امس بتأييد حكم سابق برفض 
الطعون التي قدمها املرش���ح الرئاسي محمد 
املنصف املروقي عل���ى نتائج اجلولة األولى 
باالنتخابات. وسبق أن قضت محكمة تونسية 
قبل أيام برفض الطعون املقدمة من املرزوقي 
ضد كل من الهيئة العليا لالنتخابات ومنافسه 
في جولة اإلعادة رئيس حركة »نداء تونس« 
الباجي قائد السبسي، قبل أن يستأنف على 

احلكم لتؤيد احملكمة احلكم السابق.
من جانبه قال أنور الغربي، نائب رئيس 
حملة املرزوقي، إنهم »ميتثلون لقرار احملكمة 
ألنها متثل املؤسسات في البالد«، غير أنه عاد 
وقال »لكننا نخشى أن يكون قرار احملكمة بعدم 
الطعن في األحكام اجلزئي���ة نافذا للفوضى 
االنتخابية والقيام بعمليات تزوير مماثلة«، 

حسب قوله.
واض���اف الغربي أن القان���ون بحاجة الى 
املراجعة في املس���تقبل »حتى ال يكون منفذا 

إلهدار الوقت وارتكاب التجاوزات«.
ومن حق املرزوقي استئناف احلكم مبحكمة 
أعلى درجة، غير أن حملته لم تعلن على الفور 
عزمها اتخاذ تلك اخلطوة أم القبول باحلكم.

وقرر فريق احلملة االنتخابية للمرزوقي، 
األربع���اء املاضي، الطعن ض���د قرار احملكمة 
اإلدارية التي رفضت الطعون الثمانية ضد نتائج 

اجلولة األولى من االنتخابات الرئاسية.
وكان املرزوقي، الذي حصل على نس���بة 
34.4% من األصوات في اجلولة األولى، خلف 
منافسه الباجي قائد السبسي الذي حصل على 
39.4 من األصوات، ق���د طعن ضد ما اعتبره 
»خروقات وجت���اوزات« ضده في عدة مراكز 

اقتراع أثناء اجلولة األولى من الرئاسة.
ويتنافس كل من الباجي قايد السبس���ي، 
مرشح حزب نداء تونس، واملنصف املرزوقي، 
الرئيس احلالي واملرشح املستقل، في اجلولة 
الثانية لسباق الرئاس���ة، التي جترى نهاية 

الشهر اجلاري.

واشنطن - د.ب.أ:عزز احلزب اجلمهوري امس 
االول من أغلبيته في مجلس الشيوخ األميركي 
بعد فوز بيل كاسيدي في جولة إعادة أزاح فيها 
السيناتور الدميوقراطية عن والية لويزيانا لثالث 
دورات ماري الندريو. وأقرت الندريو بهزميتها 
بعد أن اظهرت نتائج الف����رز األولية حصولها 
على 41% فقط من األصوات مقابل 59% لصالح 
كاسيدي. وتنافس املرشحان بعد انتخابات الشهر 
املاضي، التي شهدت تنافس ثمانية مرشحني للفوز 
بعضوية مجلس الش����يوخ: أربعة دميقراطيني 
وثالثة جمهوريني  ومرشح ثامن من حزب آخر. 

وفازت الندريو في اجلول����ة األولى ب�42 % من 
األصوات مقابل 41 % لكاسيدي، وبذلك لم يتمكن 
أي من املرشحني من الفوز مبا يكفي من األصوات 
لتجنب جولة ثانية. وشهدت اجلولة األولى من 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، استعادة 
اجلمهوريني الذين ينتمون لتيار ميني الوس����ط 
الس����يطرة على مجلس الشيوخ  باإلضافة إلى 

توسيع أغلبيتهم في مجلس النواب. 
وبعد نتائج جولة اإلعادة، زادت أغلبية احلزب 
اجلمهوري إلى 54 عضوا في مجلس الش����يوخ 

البالغ عدد مقاعده مائة مقعد.

واشنطن: االحتجاجات تستمر على عنف 
الشرطة وتتحول إلى مواجهات في كاليفورنيا

السفارة البريطانية في القاهرة 
تعلق خدماتها العامة ألسباب أمنية

محكمة تونسية تؤيد حكمًا برفض
طعون املرزوقي باالنتخابات الرئاسية

اجلمهوريون يشددون قبضتهم
على مجلس الشيوخ األميركي
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املنامةـ  وكاالت: اختتمت في البحرين أمس 
أعمال القمة االمنية االقليمية العاشرة »حوار 
املنامة 2014« بجلســــة عامة خامسة ملناقشة 
املتغيــــرات االمنية االقليمية خالل الســــنوات 
العشــــر األخيرة وما يحمله مستقبل املنطقة 
من حتوالت مرتقبة على الصعيد السياســــي 
واألمني والعسكري وكانت احلرب على تنظيم 
الدولة االسالمية »داعش« والبرنامج النووي 
االيرانــــي محور النقاش فيها، بحســــب وكالة 

األنباء البحرينية.
وحذر مدير برنامج منع االنتشار النووي 
باملعهد الدولي للدراسات االستراتيجية مارك 
فيتزباتريك، في اجللســــة التي حملت عنوان 
»قراءة لعشر ســــنوات من املتغيرات األمنية 
االقليميــــة«، من أن »ايران تريد بناء اســــلحة 
نووية، مشيرا إلى انها متتلك اآلن 20 ألف جهاز 
طرد مركزي وكميات من اليورانيوم لتخصيب 

6 قنابل نووية في حال أرادت صناعتها«.
وتابع: اضافة الى اكتمــــال مالمح مفاعلها 
النــــووي في العــــراق ذي الــــوزن االكبر من 
اليورانيوم، مقارنة مع 164 جهازا للطرد املركزي 
و300 ألف حزمة من اليورانيوم املخصب خالل 

السنوات القليلة املاضية.
وأوضح مارك أن طهران تفخر بتكنولوجيتها 
النووية وتدفع 100 مليون دوالر بشكل عقوبات 
مقابل ذلك، مشيرا الى ان السبب في ذلك يرتبط 
بهدف آخر يسعى له التخصيب االيراني وهو 

بناء اسلحة نووية.
بدورهــــا، قالت د. بســــمة قضماني املدير 
التنفيذي ملبادرة اإلصالح العربي، ان هذا العقد 
اثبت ان قضية حوكمة املجتمعات التعددية باتت 
مفتاحا اساسيا ألمن واستقرار املنطقة. وأكدت 
قضماني ان تركيز احلرب على االرهاب في العراق 
يعقــــد الوضع في ســــورية، خاصة ان تنظيم 
داعش يزيد من قدراته داخل ســــورية نتيجة 

لغياب االستراتيجية ملسرح العمليات. 
وذكرت قضماني ان ثمة حاجة ملحة لتوفير 
آلية لتعزيز االستقرار وتوفير برنامج تدريب 
للمجموعات املسلحة، الفتة الى ان استراتيجية 
أميــــركا والتحالف الدولي لن تنجح ما لم يتم 
التفكير بقوة في ارســــاء االســــتقرار وارساء 
السالم. كما يجب على دول املنطقة ان توقف 

تزويدها ألي مســــاعدة للتنظيمات االرهابية، 
وســــحب امليليشيات من هناك سواء كانت مع 

أو ضد النظام.
مــــن جانبه، قــــال اجلنرال اللــــورد ديڤيد 
ريتشــــاردز، بارون هرستمنسو مستشار أول 
باملعهد الدولي للدراسات االستراتيجية والرئيس 
الســــابق لهيئة األركان باململكــــة املتحدة، ان 
االســــتراتيجية من دون تكتيك تكون الطريقة 
األطول صــــوب النصر، الفتا الــــى انه لم يتم 
التعلم حتــــى اآلن من الــــدروس املأخوذة من 
احلروب الســــابقة في افغانستان والعراق في 

فترة الحقة.
وأكد ريتشــــاردز ان دول مجلس التعاون 
اخلليجي تعتبر مثاال يحتذى به في ارساء قيادة 
عسكرية مشــــتركة وفاعلة ملواجهة التحديات 
الراهنة واملستقبلية. وأوضح ريتشاردز انه ما 
من عملية عسكرية تطلق اذا ما كانت متجذرة 
في اطار سياسي فعلي، وهو درس يتعلمه اي 
عسكري في معهد االركان. ووصف ريتشاردز 
ما حدث في افغانستان بالفشل الذريع رغم ان 
احلرب مبراحلها االولى كانت ناجحة باكتساح 
بفضل دعم القوات احمللية، وكذلك احلال بالنسبة 
للحالة العراقية وأخطاء االنسحاب املبكر بدال من 

االعتماد على خطة مارشال وكرم الضيافة.
الــــى ذلك، قــــال املدير العام لقنــــاة العرب 
اإلخباريــــة جمال خاشــــقجي، ان بعض الدول 
توفر تربة خصبة لنمو تنظيم داعش في ظل 
غياب حقوق اإلنســــان وعدم االهتمام بحقوق 
املواطنني التي شجعت على قيام حركة ارهابية 
مثل داعش. وأوضح خاشقجي ان هناك قواسم 
مشــــتركة بيننا وبني داعــــش، فمنذ اعوام كنا 
نخشى امللف النووي والقضية العراقية وكان 
جل نقاشنا يتركز على ذلك بطريقة او بأخرى، 
بينما كان داعش يتمدد في سورية وهي شكل 

اصولي من االسالم.
وبني خاشــــقجي ان تنظيــــم داعش حركة 
اصولية نشأت بسبب النفط، وما يزال العالم 
العربي يعاني من التعليم السيئ واالجحاف، 

وهذا ما يدعو الى منو حركة داعش.
واختتم خاشقجي حديثه بالقول ان تنظيم 
داعش هو قصة تتغذى من فشــــل احلكومات 

العربية.

بيروتـ  أ.ف.پ: يجري موفد االمم املتحدة 
الى سورية ستافان دي ميستورا خالل االيام 
املقبلة محادثات مع قادة اجليش احلر وفصائل 
املعارضة السورية املسلحة في مدينة غازي 
عنتاب التركية تتركز خصوص حول اقتراحه 
»جتميد القتال« في مدينة حلب في شـــمال 

سورية، بحسب ما ذكرت املتحدثة باسمه.
وقالت املتحدثة جولييت توما في اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان دي ميستورا 
»سيتوجه قريبا جدا الى غازي عنتاب ملناقشة 
خطته مع ابرز قادة الفصائل املوجودة على 
االرض في حلب، مـــن أجل اعطاء دفع لهذه 

اخلطة«.
وأعلن دي ميستورا خالل زيارته دمشق في 
11 نوفمبر املاضي ان احلكومة السورية ابدت 
»اهتماما بناء« بخطة االمم املتحدة. واضاف ان 
السلطات السورية »تنتظر اتصالنا باالطراف 
املعنية االخرى واملنظمات والناس واالشخاص 
الذين سنتحدث اليهم من اجل ضمان امكانية 

املضي بهذا االقتراح الى االمام«.
وقدم مبعـــوث االمم املتحـــدة في نهاية 
اكتوبر املاضي الى مجلس االمن الدولي »خطة 
حترك« في شأن الوضع في سورية، تقضي 
»بتجميد« القتال في بعض املناطق وخصوصا 

مدينة حلب للسماح بنقل مساعدات والتمهيد 
ملفاوضات.

وقال في حينه ان ليست لديه خطة سالم 
امنا »خطة حترك« للتخفيف من معاناة السكان 
بعد حوالي اربع سنوات من احلرب في سورية 

قتل خاللها اكثر من مائتي ألف شخص.
ومنذ بدء العمليات العسكرية في مدينة 
حلب فـــي صيف 2012، تنقســـم املدينة الى 
شطرين: غربي واقع حتت سيطرة قوات النظام 
وشرقي حتت سيطرة مقاتلي املعارضة. ومنذ 
اكتوبر، حتاول قوات النظام قطع طرق االمداد 
على املعارضني من جهة الشمال حيث تخوض 
معارك عنيفة مع فصائل املعارضة املسلحة 

في ريف حلب احملاذي للمدينة.
ويفترض ان يزور دي ميســـتورا مدينة 
اسطنبول بعد غازي عنتاب، للقاء »مسؤولني 
في املعارضة« واالئتـــالف الوطني في اطار 
»الشق السياسي« ملهمته. ورفضت توما حتديد 
اسماء القادة والشخصيات الذين سيلتقيهم 

املسؤول الدولي.
وكان دي ميستورا التقى في باريس االربعاء 
املاضي العضوين في االئتالف الوطني لقوى 
الســـورية ميشيل كيلو  الثورة واملعارضة 

وبسمة قضماني.

عواصـــم ـ وكاالت: أكـــد وزير اخلارجية 
العراقي ابراهيـــم اجلعفري أمس ان العراق 
يتعرض إلى انتهـــاك فاضح من قبل تنظيم 
الدولة االسالمية )داعش(، فيما أشار إلى ان 
احلكومة العراقية تعاملت مع مشكلة املوصل 
بضم جميع مكونات الشعب داخل احلكومة 

دون استثناء.
وقال اجلعفريـ  في كلمة له بحوار املنامة 
العاشـــر ـ »مواجهة اجلماعات االرهابية عن 
طريق نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر ورفض 
االرهاب والتطرف والتعصب الديني«، مؤكدا 

ان »عصابات داعش ال دين لها وال مبدأ«.
وأضاف »علينا محاربة داعش بجدية قبل 
ان تنتشر في جميع املجتمعات«، مطالبا دول 

جوار العراق بـ »مساعدة العراق في حربه ضد 
اإلرهاب أسوة ببقية دول العالم«. 

من جهة اخرى، اشادت اخلارجية العراقية 
باملوقف الفرنســـي من احلرب ضد االرهاب 

والدعم الذي تقدمه فرنسا للعراق. 
وذكر بيان لوزارة اخلارجية نقلته وكالة 
انباء االعالم العراقي )واع( أن اجلعفري التقى 
في مقر إقامته في املنامة وزير الدفاع الفرنسي 
جان إيف لودريان الذي يشارك ايضا الول مرة 
في حوار املنامة، وأشاد خالل اللقاء باملوقف 
الفرنســـي من احلرب ضـــد االرهاب والدعم 
الذي تقدمه فرنســـا للعراق وحشدها للرأي 
االوروبـــي العام ضد داعـــش، واصفا الدعم 

الفرنسي بالقوي واملؤثر.

عمـــانـ  أ.ف.پ: قال العاهل األردني امللك 
عبداهلل الثاني في تصريحات صحافية نشرت 
أمس إن الضربات اجلوية ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية »داعش« بالـ »مهمة جدا« ولكنها 
»لن تستطيع وحدها ان تهزم« التنظيم الذي 
يســـيطر على مناطق شاســـعة في العراق 

وسورية.
وقال امللك عبداهلل في مقابلة أجراها مع 
شـــبكة »بي بي أس« األميركية في واشنطن 
»نعلم جميعا ان الضربات اجلوية مهمة جدا 
وتســـتطيع ان تتخيل كيف سيكون الوضع 
بدون هذه الضربات لكن الهجمات اجلوية لن 

تستطيع وحدها ان تهزم داعش«.
وأضاف في املقابلة التي نشرتها الصحف 
األردنيـــة أمس أن »املســـألة املهمة اآلن هي 

الوضع على األرض«.

وتابع: »ال أريد ألي شخص أن يظن أن أي 
طرف منا يتحدث عن إرسال قوات برية حلل 
املشـــكلة، ففي نهاية املطاف على السوريني 

والعراقيني ان يحلوا املشكلة بأنفسهم«.
وأوضح انه »سواء في العراق او سورية، 
البد ان تنفذ هذه املهمة من قبل السكان احملليني 
انفسهم«. وتابع »السؤال هو: كيف ميكن تأمني 
الدعـــم لهم على ارض الواقع؟ كيف ميكن ان 

نحميهم وندعمهم؟«.
وقال »نحن جزء من التحالف وقد شاركنا 
في العمليات ضد تنظيم داعش في ســـورية 
كعضو في هـــذا التحالف وكذلك نتحدث مع 
العراقيني لنعلم كيف ميكن لنا مساعدتهم في 
غرب العراق«. وأضاف »أتوقع ان ترتفع وتيرة 
هذه اجلهود فـــي القريب العاجل، وبعد ذلك 

سيلعب األردن دورا في مواقع أخرى«.

»حوار املنامة« يختتم أعماله بالتحذير
 من متدد »داعش« و»نووي إيران«

دي ميستورا يلتقي قادة اجليش احلر
لعرض خطته لتجميد القتال في حلب

اجلعفري: العراق يتعرض النتهاك فاضح من »داعش«

العاهل األردني: الضربات اجلوية مهمة جدًا 
لكنها لن تستطيع وحدها أن تهزم »داعش«

ترأس أولى جلساتها واستقبل مستشاريه اجلدد

حكومة البحرين اجلديدة تؤدي اليمني أمام امللك حمد

بتصريح قال فيه، إن امللك 
حمـــد »قد وجـــه خالل أول 
أدائها  اجتماع للوزارة بعد 
اليمـــني الدســـتورية.. إلى 
العمـــل على بلـــورة كل ما 
يصبو إليه لتحقيق احلياة 
الكرمية للمواطنني وتعزيز 
أجواء األمن واالستقرار الذي 
تنعم به مملكة البحرين رغم 

وقوعها في وســـط محيط 
مضطرب متر به املنطقة«، 
وأكـــد ان امللـــك حمـــد دعا 
»الوزراء الى النزول امليداني 
إلى مواقع العمل وأن يكونوا 
دائمـــا قريبني من املواطنني 
لتلمس أمورهم واحتياجاتهم 

والوقوف على واقعهم« 
كذلك، استقبل امللك حمد 
في قصـــر الصخير كال من 
»حســـن بن عبداهلل فخرو 
مستشـــار امللك للشـــؤون 
االقتصاديـــة وصالـــح بن 
عيسى بن هندي مستشاره 
الرياضة والشباب  لشؤون 
ونبيل بن يعقـــوب احلمر 
مستشـــاره لشؤون اإلعالم 
والدكتـــور محمـــد على بن 
الشـــيخ منصور الســـتري 
السلطة  مستشاره لشؤون 
التشريعية، وذلك مبناسبة 
السامي  امللكي  صدور األمر 
بتعيينهم مستشارين جلاللة 

امللك« بحسب »بنا«.
وقد هنأهم وشكرهم على 
حتمل هذه املسؤولية الوطنية 
من أجل تقدم البحرين ورقيها 
ومتنى لهم التوفيق في أداء 
هذه املهمة على الوجه األكمل، 
املقبلة  إلى املرحلة  متطلعا 
بكل تفاؤل ومستقبل مشرق 
البحرين وشـــعبها  ململكة 
الكـــرمي، مبديـــا توجيهاته 
وارشاداته للمستشارين كل 

في مجال اختصاصه.
كما عبـــر امللك حمد عن 
تقديره جلهود املستشارين 
السابقني وما بذلوه من جهود 
طيبة خدمة ململكة البحرين، 
متمنيا لهـــم الصحة ودوام 

التوفيق.

أن  ونؤكـــد حرصنـــا على 
نكون مخلصني ومستمرين 
في خدمة جاللتكم والوطن 
وســـوف نذود عن مصالح 
الشـــعب وأموالـــه، واهلل 

املوفق«.
وعقب اجللســـة أدلى د. 
ياســـر بن عيســـى الناصر 
األمني العام ملجلس الوزراء 

املنامـــة ـ وكاالت: ترأس 
عاهل البحريـــن امللك حمد 
بن عيســـى آل خليفة أمس 
أول اجتماع ملجلس الوزراء 
أداء  اجلديـــد وذلك عقـــب 
احلكومة لليمني الدستورية 
أمامه بحضور األمير خليفة 
بن سلمان، رئيس الوزراء، 
صاحب السمو امللكي األمير 
العهد  سلمان بن حمد ولي 
ونائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، 
حسبما نقلت وكالة االنباء 

الرسمية »بنا«.
العاهـــل  وقـــد متنـــى 
البحريني التوفيق للحكومة 
اجلديدة، كما شـــكر أعضاء 
الوزارة السابقة »التي حتملت 
املسؤولية بكل أمانة وإخالص 
الشكر  فلهم منا جميعا كل 

والتقدير«.
وقال: »إنكم مقبلون على 
العمل والسلطة التشريعية 
في فصل تشـــريعي جديد 
ورابع، لتحقيق كل ما نصبو 
إليه مـــن حياة كرمية وأمن 
وأمـــان وأوصيكـــم بالعمل 
ميدانيا لتكونوا أقرب لواقع 
األمور ونسأل اهلل عز وجل 
أن يوفقكم ملـــا فيه صالح 

البحرين العزيزة وأهلها«.
من جهته، اعرب رئيس 
الوزراء عن اعتزازه »بالثقة 
التـــي أوليتمونا  الغاليـــة 
وأعضـــاء الـــوزارة ونؤكد 
لكم التزامنا ومتســـكنا مبا 
وجهتمونا بـــه لتحمل هذه 
املسؤولية وسنبذل قصارى 
جهدنـــا لتنفيذ مـــا ترونه 
وحتقيق توجهاتكم السديدة 
لصالح شـــعبكم ووطنكم، 

عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى 

مقتل حوالي 1400 شخص باشتباكات عني العرب

»داعش« يستقدم تعزيزات عسكرية 
إلى محيط مطار دير الزور

عواصم ـ وكاالت: أعلن املرصد السوري 
حلقوق االنسان ان تنظيم الدولة االسالمية 
»داعش« استقدم تعزيزات عسكرية للمشاركة 
في القتال الدائر مع قوات النظام في محيط 
مطار دير الزور العسكري شرقي البالد. وذلك 
بعد يوم واحد من متكن القوات النظامية من 
ــى التراجع حتى  ــار مقاتلي »داعش« عل اجب

اسوار املطار. 
وقال املرصد في بيان حول الوضع امليداني 
ــال من »داعش« لقي  ــي دير الزور ان مقات ف
مصرعه خالل اشتباكات مع قوات النظام عند 
ــوار املطار في حني نفذ الطيران احلربي  اس
ــني على اماكن في قرية اجلفرة القريبة  غارت

منه. 
وأشار البيان الى ان اشتباكات دارت بني 
ــوات النظام وقوات الدفاع الوطني املوالية  ق
لها من جهة وتنظيم الدولة االسالمية من جهة 
اخرى في محيط املطار بالتزامن مع وصول 
تعزيزات عسكرية للتنظيم فيما تتعرض مناطق 
في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي لقصف 
من قوات النظام وسط حركة نزوح ملواطنني 

من البلدة. 
وتستمر حالة الغموض مع تضارب االنباء 
ــة حيث تؤكد مصادر  من قبل طرفي املعرك
ــدم كبير« بعد ضربات  »داعش« حدوث »تق
ــتخدمت فيها املدفعية  ــة ومتتابعة اس متتالي
ــيارات املفخخة ادى الى فتح الطريق  والس
ــيطرة على نقاط  ــام عناصر التنظيم للس ام
ــة الدفاع اجلوي احملاذية  مهمة ابرزها كتيب

للمطار. 
ــكريا سوريا ابلغ وكالة  لكن مصدرا عس

االنباء السورية »سانا« نفيه لكل ذلك مؤكدا 
ان قوات النظام مازالت متسك بزمام االمور 
ــلت هجوم قوات داعش وأوقعت  وانها افش

في صفوفها عشرات القتلى. 
وفي هذا الوقت تتعرض مناطق عدة في 
ــط املطار لقصف وغارات طيران ميكن  محي

وصفها باألعنف. 
ويعد مطار دير الزور العسكري ثالث اكبر 
مطارات النظام ويكاد يكون االهم في املنطقة 
الشرقية بعد خسارة النظام للفرقة 17 واللواء 

93 ومطار الطبقة العسكري في الرقة. 
ــاخنة اخرى، قال املرصد  وفي نقطة س
ــوري أنه متكن من توثيق مقتل حوالي  الس
1400 شخص في اشتباكات بني تنظيم الدولة 
والقوات الكردية املدافعة عن مدينة عني العرب 

»كوباني« شمالي سورية. 
وقال املرصد في بيان إنه وثق مقتل 1381 
شخصا منذ بدء داعش هجماته على كوباني 
ــبتمبر املاضي حتى منتصف ليلة  في 16 س

أمس األول. 
وأوضح أن قائمة القتلى تشمل 27 مدنيا 
ــم الدولة بينهم 36  ــر من تنظي و905 عناص
ــهم بعربات  ــال على األقل فجروا أنفس مقات
مفخخة وأحزمة ناسفة في عني العرب وريفها 
ــى 431 مقاتال من وحدات حماية  باإلضافة إل
الشعب الكردي وقوات األمن الداخلي الكردية 

)اسايش(. 
وأضاف أن ما ال يقل عن 18 مقاتال من كتائب 
املعارضة السورية االخرى الداعمة لوحدات 
احلماية لقوا أيضا مصرعهم خالل اشتباكات 

مع تنظيم داعش في ريف عني العرب.

استغرب وجود تعاطف مع التنظيم

»أبو قتادة« األردني يحمل على »الدولة اإلسالمية«
 ويصف البغدادي بـ »الكذاب الضال« ويحذّر من اتباعه

عمانـ  األناضول: اعتبر 
أبرز منظري التيار السلفي 
فـــي األردن، عمر محمود 
امللقب بأبي قتادة، ما يقوم 
به تنظيـــم »داعش« بأنه 
شر وفتنة جراء تكفيرهم 
املســـلمني واملجاهديـــن 
وقتلهـــم وقتالهم، واصفا 
زعيـــم التنظيـــم أبو بكر 

البغدادي بـ »الضال«.
وقال أبو قتادة في بيان 
لـــه عبر صفحتيـــه على 
موقعي التواصل االجتماعي 
فيسبوك وتويتر، وتداولته 
غالبية املنتديات السلفية 
في األردن، إن »الغالة من 
أتبـــاع البغـــدادي الضال 
ميثلون الفتنة وال يسقط 
فيها إال اجلهلة واألرذال«، 
الفتا إلى أنه »مت استقصاء 
خصال من صار من أتباعه 
فلم ير فيهم حميدا لدينه 

وال خللقه وال لعلمه«.

وجاء حديث أبو قتادة 
ردا على سؤال وجهه »أحد 
أفراد جبهـــة النصرة في 
الغوطة بســـورية« طالبا 
من أبو قتـــادة تقدمي حل 
لوجود تعاطف في منطقة 
الغوطة الشرقية من جنود 
جبهة النصرة مع جماعة 
أبو  البغـــدادي، فمضـــى 
قتادة بالقول: »هم الشذاذ 
من أصحاب اخللق السيئ 
والغلو في اخلطاب والترفع 
عن اخللق واإلخوان، وواهلل 
ثم واهلل إني أستخير اهلل 
فيهم دوما فال أزداد بهم إال 
بصيـــرة أنهم كالب النار، 
وأصدقكم واهلل حســـبي 
وحسيبكم إنهم إلى زوال، 
وإنها فتنـــة لتنقية صف 
اجلهـــاد من هـــؤالء، فهم 
ليسوا منا ولسنا منهم«.

وعبـــر أبو قتـــادة عن 
وتعجبـــه  اســـتغرابه 

مـــن وجـــود تعاطف من 
الذين يعلمون  املجاهدين 
الدمـــاء ويعلمون  حرمة 
خطر تكفيـــر املجاهدين 
واستحالل نسائهم، وقال 
»ال أظن أنكم جتهلون مقالة 
هؤالء األخباث، فقد صح 
يقينـــا مبا ال يدع للشـــك 
أنهم يســـتحلون دماءكم 
وأموالكـــم، بـــل واهلل إن 
بعضهم ليهددكم أن يستحل 

أعراضكم«.
أبـــو قتـــادة  ووجـــه 
النصيحة جلنود النصرة 
بقوله »احفظوا اجلهاد من 
أن يســـرقه األخباث من 
الناس كأتباع الكذاب الضال 
البغدادي، وإياكم والورع 
الكاذب البارد فيهم، فهؤالء 
فيهم سعار الكالب الضالة 
ال تدرون متى ينشط فيهم، 
الرحمـــة على  وعليكـــم 
املسلمني والتعامل معهم 

برفـــق فإن أمتنا قد عانت 
الكثيـــر مـــن الطواغيت، 
فانتشر فيها اجلهل والغلط، 
فالصبر عليها حتى تعود 

لدينها«.
الســـلطات  وكانـــت 
األردنيـــة أفرجت عن أبي 
قتادة في الرابع والعشرين 
من سبتمبر املاضي بعد أن 
حكمت محكمة أمن الدولة 
ببراءته من التهمة الثانية 
بـ  القضيـــة املعروفة  في 
)األلفية(، وقررت اإلفراج 
عنه فورا، وســـبق لذات 
احملكمة أن قضت بتبرئته 
في قضية تنظيم »اإلصالح 
والتحـــدي« فـــي يونيو 

املاضي.
وكان مدعي عام محكمة 
أمـــن الدولة قد وجه ألبي 
قتادة تهمة املؤامرة، بقصد 
القيـــام بأعمـــال إرهابية 
فـــي قضيتـــني تتعلقان 

بالتحضير العتداءات كان 
حكم فيهما غيابيا عام 1999 
وعام 2000، وحكم القضاء 
األردني غيابيا على »أبو 
قتادة 54 عاما«، باإلعدام 
في العام 1999، بعد إدانته 
بـ »التآمر لتنفيذ هجمات 
إرهابية«، من بينها هجوم 
على املدرسة األميركية في 
عمان وهي القضية املعروفة 
إعالميا باســـم »اإلصالح 
والتحدي«، لكن مت تخفيف 
احلكم إلى الســـجن مدى 
احلياة مع األشغال الشاقة، 

قبل تبرئته.
الســـلطات  وكانـــت 
أبو  البريطانيـــة، رّحلت 
قتادة إلى عمان، في يوليو 
من العام املاضي بعد عقدها 
اتفاقيـــة في هذا الشـــأن 
مـــع األردن، قبل أن يقرر 
املدعي العام األردني إعادة 

محاكمته.
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أهالي العسكريني يناشدون مجلس الوزراء املفاوضة على املقايضة

إعدام الرهينة البزال أسقط الوساطات اإلقليمية
وحزب اهلل يسأل احلكومة عن »أوراقها القوية«

معه املعاجلات املوضعية 
وانصاف احللول، فإما حل 
ش���امل ينجح مهما كانت 
التضحيات او حلول جزئية 

تفشل.
في ه���ذا الوقت، انتقل 
اهالي املخطوفني من محل 
اعتصامه���م في س���احة 
رياض الصل���ح الى بلدة 
البزالية في البقاع الشمالي 
لتقدمي التعزية الى العائلة 

والوقوف الى جانبها.
االهالي طالبوا احلكومة 
بق���رار ش���جاع، وحتدث 
باس���مهم والد املخطوف 
الى  محمد طالب متوجها 
رئيس احلكومة متام سالم 
مناشدا اياه اتخاذ املوقف 
الش���جاع، واع���د اوالدنا 
بأسرع وقت وانت تستطيع 

عبر تفعيل املفاوضة.
حسني يوس���ف، والد 
املخطوف محمد يوسف، 
حتدث بدوره قائال: نفتخر 
البزال  الش���هيد علي  بأن 
هو شرف هذه االمة، وقد 
وصلنا الى مرحلة فيها نوع 

من الضياع.
في هذه االثناء، اعلنت 
امهالها  النص���رة  جبه���ة 
احلكومة اللبنانية 4 ساعة، 
انتهت مساء امس، الطالق 
سراح سجى الدليمي مطلقة 
البغ���دادي وعال  ابو بكر 
العقيل���ي زوجة ابي انس 
الشيش���اني واال اعدم���ت 

جنديني اسيرين لديها.
في حني ه���دد تنظيم 
داع���ش بذب���ح اجلن���دي 
املخطوف ابراهيم مغيط.

ويس���تمر اوتوستراد 
� طرابلس مقفال  القلمون 
باالجتاهني، في حني تشهد 
القدمية  البحرية  الطريق 

زحمة سير خانقة.
بدوره، رأى رئيس حزب 
التوحيد العربي وئام وهاب 
ان خلية االزمة هي خلية 
مأزومة ولديها ازمة وهناك 
اشخاص في مجلس الوزراء 
ليست لديهم مصلحة حلل 
موضوع العس���كريني من 
اجل العمل عليه سياسيا.
وهاجم وه���اب املوفد 
ال�روس���ي م�يخ�ائ��ي���ل 
بوغدانوف ووصف زيارته 
بالفارغة، وقال: في روسيا 
الي���وم 150 مليون جائع، 
حص���ار اميرك���ي قصير 
اس���قط الروب���ل، الروس 
اي���ران بصواريخ  وعدوا 
متطورة ثم تراجعوا خوفا 
من اسرائيل، الروس بدهم 
يعملون حوارا بني النظام 
السوري وشيخ احضروه 
من جامع! الى ذلك، لم يغب 
الرئاسي عن  االستحقاق 
خطاب البطريرك املاروني 
الراعي كالعادة،  بش���ارة 
وقد دعا من بكركي امس 
الى الصالة اجلماعية في 
الرعاي���ا واالديار من اجل 
انتخاب رئيس للجمهورية 
واخراج البالد من ازماتها 
االقتصادية واالجتماعية 
واالمني���ة والسياس���ية 

بالطبع.
وقال: ال ميكن صم االذان 
عن ص���راخ املواطنني في 
محنه���م، طالب���ا الرحمة 

للعسكريني.
وعلى الصعيد السياسي، 
وزاري م�ص�����در   ن�ق����ل 

ل� »األنباء« عن الوزير محمد 
فنيش ان ح����زب اهلل لن 
يخرج في موضوع الرئاسة 
عن موقف العماد عون الذي 

سلفه مواقف كبيرة.

وهذا ما تخشى احلكومة 
آذار ان تفضي  وفرقاء 14 
الرهائن  الى االجهاز على 
في اجلرود مع خاطفيهم 
والى زعزعة االستقرار في 

الداخل.
في هذا الس���ياق، اعاد 
التيار الوطني احلر امس 
التذكير بتصريح للعماد 
ميشال عون في 5 اغسطس 
املاضي، اي بعد يومني من 
احداث عرسال، حيث رفض 
الدولة  يومها ان تفاوض 
االرهابي���ني، ألن االرهاب 
ال يتقيد مببادئ االتفاق، 
معتبرا ان الدولة واجليش 
اذا تفاوضا  سيخس���ران 
م���ع االرهاب، مس���تغربا 
كيف لرافضي التحدث مع 
سورية ان يفاوضوا داعش 
والنصرة؟ مذكرا بالفقرة 
الرابعة من معاهدة التعاون 
ب���ني لبنان  والتنس���يق 
وسورية والتي تنص على 
ان امن لبنان من سورية 
مسؤولية سورية، وامن 
سورية من لبنان مسؤولية 
لبنانية، الفتا في اش���ارة 
دفاعية ع���ن وجود حزب 
اهلل ف���ي س���ورية الى ان 
النار اشتعلت في البلدان 
العربية ابتداء من 2011 من 
دون ان يكون حلزب اهلل 

وجود فيها.
الل���واء عباس ابراهيم 
املدير الع���ام لالمن العام 
الرسمي حول  واملفاوض 
املخطوفني اكد للتلفزيون 
البرتقالي )او.تي.ڤي( ان 
الدولة س���تبقى اقوى من 
الغلبة  العصاب���ات، وان 
س���تكون للبن���ان وليس 
للمجرم���ني، وان القضية 
بلغت حدا ل���م تعد تنفع 

بيروت ـ عمر حبنجر

الدركي  أس���قط إعدام 
عل���ي البزال م���ن جانب 
جبه���ة النص���رة الرهان 
على الوساطات االقليمية، 
واخرج الوساطة القطرية 
من دائرة الفعالية وجعلها 
في مصاف رديفتها التركية 
التي لم تتح���رك، لبنانيا 

اصال.
كما اس���قط، والى حد 
بعي���د، بقايا ثق���ة اهالي 
املخطوف���ني بخلية االزمة 
احلكومية، بل باحلكومة 
مجتمعة، بدليل مطالبتهم 
بسحب هذا امللف من االيدي 
التي متسك به وتسليمه 
النائب وليد جنبالط  الى 
الذي اثبت ش���عورا قويا 

مبأساتهم.
ح���زب اهلل وعبر قناة 
»املنار« تساءل بدوره عن 
»اوراق قوة الدولة؟ واين 
الرادعة؟ واين  قراراته���ا 
الذي يؤخر  هيبتها؟ وما 
حسمها ضد ارهاب ميارس 
ابنائها؟ ومن  املوت بحق 
يفرمل القرارات احلكومية 
املطلوب���ة؟ ومن يس���لف 
االرهابيني مواقف تستغل 
ضد الدولة اللبنانية ومن 
يغطيهم او يعطيهم الفرصة 
تلو األخرى من اجل املزيد 

من اجلرائم؟«.
وتس���اءلت »املن���ار« 
بالقول: أال يجدر باحلكومة 
ان تفهم من رسالة شهيد 
الوطن علي البزال ضرورة 
املبادرة حتى ال تفاجأ كل 

يوم بشهيد؟
ورأت ان »خلية االزمة« 
التي اجتمع���ت في منزل 
رئيس احلكومة متام سالم 

خرجت بسلة خاوية.
وفي معلومات »املنار« 
ان املجند املخطوف ابراهيم 
مغيط وض���ع على الئحة 
االع���دام ل���دى اخلاطفني 
الذين توع���دوا مخطوفا 
آخر هو املجند خالد مقبل 
الالئحة،  ال���ى  باالنضمام 
انهم عابدون  على اعتبار 

للطوائف واملذاهب!
واملبادرة املطلوبة من 
احلكومة، وف���ق فريق 8 
آذار وعل���ى رأس���ه حزب 
اهلل، ذات ش���قني: العودة 
الى التنسيق والتعاون مع 
النظام السوري او استعمال 
»اوراق الق���وة« التي بيد 
الدول���ة، اي الضغط على 
السجناء واملوقوفني الذين 
يعنون الكثير لقادة داعش 

والنصرة.
وطبيع���ي ان يش���مل 
التنسيق مع دمشق االعمال 
العسكرية ضد اخلاطفني، 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة متام سالم  مترئسا اجتماعا استثنائيا خللية األزمة الوزارية في دارته باملصيطبة 

وصف مواقف وزيري الكتائب باملخزية وزادت األمور تعقيداً وتصلباً

الشيخ مصطفى احلجيري لـ »األنباء«: على آل البزال الكرام 
أن يبحثوا داخل احلكومة عمن أوصلهم إلى الفاجعة

وليس قتل الناطور، اذ على 
الحكومة من وجهة نظره 
ان تحس���م امرها وتوجه 
بوصلة تحركها بشكل مثمر 
بال�قول  وفعال، مستدركا 
العق���دة ال تكمن لدى  ان 
الوسيط القطري كما يحاول 
البعض تسويقه، وان كانت 
مهمته ال تخلو من اهداف 
سياس���ية تخص دولته، 
انم���ا هي ل���دى الحكومة 
اللبناني���ة كونها ارتضت 
باالستقالة من واجبها تحت 
ضغوط حزب اهلل واعوانه 

المحليين.
وردا على س���ؤال، اكد 
الحجيري ان اعتقال سجى 
الدليمي وزوجة الشيشاني 
ال يسهل عم�لية التفاوض 
وال يضع الدولة اللبنانية 
ف���ي موق���ع م���ن يفرض 
الشروط، ال بل اشعل فتيل 
االنفجار الكبير، خصوصا 
ان اعتقال الدليمي اتى بعد 
ان هدد حزب اهلل الجيش 
اثن���اء  الح���ر  الس���وري 
التفاوض معه الطالق سراح 
عماد عياد بأنه س���يكون 
هناك عملي���ات اغتصاب 
وتسييب للنساء، ونشر 
افالم مصورة عنهن عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، 
االمر الذي رفع من منسوب 
التوتر لدى كل من النصرة 
اثره  وداعش، وت���م على 
اعدام الشهيد علي البزال، 
متسائال عن سبب كل هذا 

التطبيل والتزمير االعالمي 
الدليمي بما  حول اعتقال 
يوح���ي وكأن لبنان حقق 
انتصارا باعتقال نس���وة، 
اعلنته قناة  ناهيك عم���ا 
»المنار« ان الدولة اللبنانية 
تتوجه العدام المحكومين 
من االسالميين في سجن 
رومية، فهل المراد من هذا 
التطبيل االعالمي استفزاز 
الخاطفي���ن إلع���دام باقي 

العسكريين؟
وختم الحجيري معتبرا 
ان الدولة اللبنانية ليست 
بحاجة للتوسط لدى النظام 
الس���وري من اجل اطالق 
سجينات س���وريات من 
سجون ومعتقالت االسد، 
االمر الذي حدا بالحكومة 
السورية الى ابتزاز لبنان 
بهدف انتزاع موافقته على 
التعاون والتنسيق معها 
على المس���تويين االمني 
والسياسي، وهو ما ألجله 
وظف���ت ابواقها في لبنان 
وكلفتهم بعرقلة مس���ار 
المفاوضات مع الخاطفين، 
متمنيا على رئيس الحكومة 
ان يتخذ قرارا يس���جل له 
من خالل رفضه التوسط 
للس���جينات الس���وريات 
والعمل ف���ي المقابل على 
اخراج سجناء رومية بدال 
منهن كونهم ورقة رابحة 
ومضمون���ة ف���ي تحرير 
العسكريين وانهاء واندمال 

هذا الجرح الوطني.

الحكوم���ة واستس���المها 
إلرادة حزب اهلل في ملف 
العسكريين المخطوفين 
س���وى المواقف المخزية 
لوزيري الكتائب سجعان 
قزي وآالن حكيم والداعية 
الى التعاون والتنسيق مع 
الس���وري،  النظام  جيش 
اقل  انه���ا مواقف  معتبرا 
ما يمك���ن القول فيها انها 
س���كبت الزيت على النار 
ف���زادت االم���ور تعقيدا 
وتصلبا وانح���دارا نحو 
الهاوي���ة، اضاف���ة الى ان 
حزب اهلل يرفع من جهة 
ش���عار هيبة الدولة لمنع 
التفاوض،  الحكومة م���ن 
فيما هو م���ن جهة ثانية 
النصرة وداعش  يفاوض 
لتحرير اسراه واستعادة 
جثث مقاتليه، وكأنه بهذا 
التصرف يريد القول ألهالي 
العس���كريين وللش���عب 
اللبناني ان دولتكم فاشلة 
وعاجزة وغير قادرة حتى 
الس���ير، فما  على تنظيم 
عليكم بالتالي سوى ايالئي 
مصير ابنائكم وانا الكفيل 

بإعادتهم سالمين.
اك���د  واس����ت��ط�رادا، 
الحجيري انه ليس هناك 
اي مشكلة حول هوية من 
يتول���ى مهم���ة التفاوض 
مع الخاطفي���ن حتى وان 
كان���ت الدول���ة االيرانية 
نفسها، وذلك العتباره ان 
المطل���وب هو اكل العنب 

بيروت ـ زينة طبارة

رأى الش���يخ مصطفى 
الحجي���ري ان الحكوم���ة 
البالد  اللبناني���ة اوقعت 
برمتها في م���أزق نتيجة 
عجزها عن اتخاذ قرار وطني 
وجريء يحرر العسكريين 
ويطوي ملفهم على خاتمة 
سعيدة، ناهيك عن ان في 
الحكومة فريقا يعمل على 
نسف المفاوضات المباشرة 
ويعرقل مساعي ومحاوالت 
الوزير االشتراكي  كل من 
وائل ابوفاع���ور والنائب 
الجراح  المستقبلي جمال 
لتلطيف االجواء مع الجهات 
ام���ال منهما في  الخاطفة 
التوصل ال���ى حل قريب، 
الفريق  وذلك لكون ه���ذا 
اقليمية  ملتزما بأجن���دة 
وتقض���ي مصالحه بعدم 
العسكريين  اطالق سراح 
على ي���د الدولة اللبنانية 
او عبر الوسيطين التركي 
والقطري، معتبرا بالتالي 
ان عل���ى آل البزال الكرام 
ان يبحثوا داخل الحكومة 
عمن اوصلهم الى الفاجعة 
وساق االمور باتجاه هذا 
الدراماتيكي بدال  المنحدر 
من توجيه التهم له جزافا 
وتهديده وعائلته دون وجه 

حق.
ولفت الشيخ الحجيري 
في تصريح ل� »األنباء« الى 
ان ما كان ينقص تقاعس 

الشيخ مصطفى احلجيري

ملاذا تأخر عشاء جنبالط ـ بوغدانوف
حتى منتصف الليل؟

النائب احلوت: أتخوف من ضربة عسكرية
قد تضحي بالعسكريني املخطوفني

بيروت ـ اتحاد درويش

لم يغادر املوفد الروسي ميخائيل بوغدانوف 
بي����روت دون ان يلتقي االمني العام حلزب اهلل 
السيد حس����ن نصراهلل ليل السبت االحد، في 

مقره في الضاحية اجلنوبية.
بوغدانوف غادر صباح امس بيروت الى تركيا، 
وكان على موعد مع عش����اء تكرميي على مائدة 
رئيس احلزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 
في منزله ببيروت نحو الساعة السابعة مساء، 
وقد حشد له وزراء ونواب حزبه واركانه، فضال 
عن وس����ائل االعالم على اختالفها وعلى اساس 

ان العشاء في السابعة مساء.
لكن بوغدانوف والوف����د املرافق لم يصل ال 
في السابعة وال في الثامنة وال حتى التاسعة او 
العاشرة، فبدأ التململ في صفوف االعالميني الذين 
كسبوا »قعدة« مع جنبالط الذي اتى ملجالستهم 
وكان مرتاحا فيما هم قلقون، وقد سألوه عن سبب 
تأخر املوفد الروسي، وكان يجيبهم: عندما يأتي 
نعلم االس����باب. واذ همس احدهم بأذن مندوبة 
مكتب »األنباء« في بيروت قائال: انه عند السيد 
حسن نصراهلل، ويبدو ان ترتيب املوعد مت في 
آخر وقت زيارته الى بيروت، وهو الذي كان التقى 
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
كممثل حلزب اهلل، في سياق جولته على الفعاليات 
احلزبية والسياسية في لبنان، وشاع بعده ان ثمة 
ما يباعد امكانية اللقاء بسبب مالبسات رافقت 

بيروت ـ خلدون قواص

أكد نائب اجلماعة االس����المية عماد احلوت 
ان خي����ار القوة في ملف العس����كريني الرهائن 
ل����م يكن لينجح، لذلك لم يتم تنفيذه ويجب ان 
يأخذ مس����اره ضمن اطار الدولة وخلية االزمة، 
وينبغي ان حترر احلكومة نفسها من الضغوط 

التي متنعها من التفاوض.
وابدى تخوفه من وجود من يحضر الى جو 
اعالمي معني للقيام بضربة عسكرية، ما قد تؤدي 
الى التضحية بهؤالء اجلنود الرهائن. وقال في 
حديث تلفزيوني: احلق على من اس����ر املرأتني 

لقاء سابق، لكن اتصاالت مع اكثر من مستوى 
حالت دون ان يغادر بوغدانوف بيروت بال لقاء 

مع االمني العام حلزب اهلل.
ونحو التاسعة مساء خرج مسؤول العالقات 
اخلارجية في احلزب التقدمي االشتراكي املعني 
بالعالقات مع روسيا ليقول انه تواصل مع السفارة 
الروسية مس����توضحا، فجاءه اجلواب ان نائب 
وزير اخلارجية موجود اآلن عند السيد حسن 
نصراهلل. ونحو الساعة العاشرة ليال، ابلغ امني 
السر العام في احلزب ظافر ناصر االعالميني بأن 
بوغدانوف لن يصل قبل ساعة من اآلن، ومن يود 

منهم االنتظار فأهال وسهال.
وقد وصل بوغدانوف نحو احلادية عشرة ليال 
بتوقيت بيروت بحضور اعالمي محدود، حيث 

تناول عشاءه مع قيادة احلزب التقدمي.
وصب����اح امس، كش����فت قن����اة »املنار« عن 
لقاء نصراهلل � بوغدان����وف، وقالت انه تناول 
االوضاع اللبنانية واالقليمية. وش����ملت جولة 
املوفد الروسي الرؤساء ميشال سليمان ونبيه 
بري ومتام سالم والعماد ميشال عون والرئيس 
امني اجلميل والرئيسني فؤاد السنيورة وجنيب 
ميقاتي والنائب محمد رعد واخيرا السيد حسن 
نصراهلل والنائب وليد جنب����الط، ولم يتمكن 
من لق����اء رئيس كتلة املردة س����ليمان فرجنية 
املوجود في بنش����عي في الش����مال بسبب قطع 
اهالي العسكريني املخطوفني طريق الشمال في 

منطقة القلمون اللبنانية الساحلية.

الس����وريتني، في هذه احلال����ة، فهناك من يريد 
للحكوم����ة ان تتفاوض مباش����رة مع اخلاطفني 
لهدفني اساسيني، االول استمرار ازمة املخطوفني 
حتى يبقى الوضع االمني متأزما، والثاني حشر 
احلكومة ودفعها للتفاوض واالتفاق مع رئيس 
النظام القاتل السوري بشار االسد. ودعا الدولة 
الى اخذ قرار ج����ريء بالتفاوض مع اخلاطفني 
لتحرير اجلنود، واملماطلة تعطل التفاوض وتزيد 
من العراقي����ل، مطالبا احلكومة ان تتخذ القرار 
السياسي املناسب والصحيح مبطالبة حزب اهلل 
باخلروج من س����ورية وتأمني احلماية للحدود 

باالجتاهني.

)محمود الطويل( السيد نصراهلل مستقبال املبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف 

لقاء »آخر حلظة« بني املبعوث الروسي ونصراهلل

بيروت ـ د.ناصر زيدان

مع دفن جثمان سعيد عقل في مسقط رأسه 
مدينة زحلة )عروسة البقاع اللبناني(، تنطوي 

صفحة من تاريخ االدب والشعر والسياسة 
في لبنان، ولكن موته عن عمر مديد ناهز املئة 
وسنتني، فتح صفحة جديدة من النقاش، قرأ 
فيها البعض مالمح اسطورية خارقة متتع بها 
الراحل وتفوق كل تصور، ورأى فيها البعض 
اآلخر اسطر مشلعة، حتمل تناقضات كبيرة، 

وحتتوي على عالمات استفهام سياسية 
واسعة.

سعيد عقل، مفكر، وفيلسوف، وشاعر وأديب، 
وهو سياسي من الطراز املتميز، طمح لتولي 

منصب رئاسة اجلمهورية، وترشح للنيابة 
وفشل ولم يرق حديثه السياسي للكثيرين، 
ألنه بالغ في بلورة الفكرة اللبنانية في قالب 

ال حتتمله الوقائع العربية والتاريخية، وال 
التركيبة الفسيفسائية الداخلية لوطن االرز.

تعدد مواهب سعيد عقل، اغنى مسيرة حياته 
الطويلة، وأثقلها بالتحديات واإلشكاليات في 
آن واحد، فهو من جهة جمع ابداعات فكرية 

وفلسفية وشعرية، قّل ان اجتمعت بشخصية 
واحدة، وغاص من جهة ثانية في تأويالت 

سياسية ولغوية وعرقية ال ميكن التصفيق لها 
بالفطرة، ألنها تتناقض مع االعتقادات الواقعية 
السائدة، وال تتماشى مع السياق العروبي الذي 

يتمسك به اللبنانيون، او على االقل لم تُفهم 
رؤيته التاريخية والسياسية على حقيقتها في 
هذا املجال، وبالتالي كانت محل خالف واسع 

بني شرائح النخب اللبنانية.
ان تصنيف سعيد عقل في خانة املعادين 

للعروبة كثقافة، خطأ كبير، فهو اغنى هذه 
الثقافة وإبداعاته اللغوية واالدبية تؤكد صفاء 

خلفيته في هذا السياق، ولعل ما كتبه عن مكة 
والقدس والشام، كان روائع شعرية، جتسد 

لوحات ال تنسى.
اما مبالغته في احلديث عن القومية اللبنانية، 

ذات اجلذور التاريخية، فكانت محل خالف، او 
تساؤالت، فال يوجد في خزائن الدرر الفكرية 
والثقافية والسياسية ما يبرر مقاربات سعيد 

عقل في هذا املجال، وما حواه فكره األخاذ 
واملتفلّت لم نر معظمه في مندرجات التاريخ 

اللبناني، وكدنا نظن ان بعضه من نسج اخليال 
الواسع عند الراحل الكبير.

في مجال ابتكاره ملا يسمى »اللغة العامية« 
املكتوبة باألحرف الالتينية، اختلف مع 

الكثيرين، وفتح على جنات افكاره منافذ 
واسعة، دخلت منها نار االنتقادات امللتهبة، 

وكادت حترق اجلزء اليسير من إجنازاته 
االبداعية االخرى، رغم انه كان على معرفة قّل 
نظيرها بروائع اللغة العربية، ويكتب فيها نثرا 

وشعرا، ويجيد التحدث فيها ببالغة متقدمة. 
على كل حال لم يعاند عقل في االصرار على 
متابعة مبادرته اللغوية اخلاصة، بل بالعكس 

فقد مّهد في كتاباته العربية في الصحافة 
اللبنانية فيما بعد لنسيان الفكرة برمتها.

اختلف الكثيرون مع سعيد عقل في مواقفه 
السياسية، السيما منها التي ادلى بها في 
ظروف قاهرة، إبان االجتياح االسرائيلي 

الوحشي للبنان في العام 1982، ولكن تبني فيما 
بعد ان اخلطأ السياسي الكبير الذي ارتكبه 

عقل، كان آنيا، وال يدل على ثوابته السياسية 
في العداء إلسرائيل، وقصيدته الشهيرة التي 
غنتها فيروز بعنوان »اآلن اآلن وليس غدا.. 

ابواب العودة فلتقرع« خير دليل على ذلك فهو 
مقتنع حتى الثمالة بعروبة فلسطني، وبعدوانية 

الغزاة االسرائلييني.
ان مسحة الكبرياء التي بالغ في تظهيرها 
سعيد عقل لشخصه، لم تكن تعبيرا عن 

عنصرية، او نرجسية ذاتية، بقدر ما حملت 
صورة فلكلورية متيز بها عن غيره، من دون 
ان تعبر عن تشاوف ومتايز، والدليل ان عقل 

كان دائما يدعو الى املساواة بني اللبنانيني 
في احلقوق والواجبات، بعيدا عن الطائفية 

واملذهبية.
الدفاع عن إبداعات سعيد عقل الفكرية 

والفلسفية والشعرية، ال ميكن ان ميحي 
االخفاقات السياسية التي صنعها لنفسه، ألن 

مفكر كبير وفيلسوف مبستوى عقل، ال يجوز 
له الترشح لالنتخابات النيابية، وال التحدث في 

تفاصيل السياسة اللبنانية اليومية.
مهما يكن من امر، فإن انتاج سعيد عقل 

الفكري واألدبي والفلسفي والشعري، اغنى 
التاريخ اللبناني، وانار جزءاً ال بأس به من 

الزوايا املعتمة للمكتبة العربية.

سعيد عقل.. ما له وما عليه في األدب والشعر والسياسة

تقرير إخباري

وهاب يهاجم 
بوغدانوف:

زيارته فارغة

 مصدر وزاري
لـ »األنباء« عن 

الوزير فنيش:
عون سلفنا 

مواقف كبيرة

اعتقال سجى 
الدليمي وزوجة 

 الشيشاني
ال يسهل عملية 

التفاوض
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متخصصون لـ »األنباء«: مصادقة األطفال ومنحهم احلب واحلنان أهم الوسائل ملساعدتهم على تخطي الصدمات

القواعد الذهبية ملساعدة الطفل على جتاوز األزمات
املساعدة، وأنك على استعداد 
لتق���دمي تلك املس���اعدة إذا 

احتاج إليها.
٭ ال تتوق���ع أن تتف���ق مع 
ابنك في كل وقت وحاول أن 
تفهم دوافعه واتركه يختار 
متى كان ذلك متاحا، ليتعلم 
فن االختيار واالستقاللية، 
وليتعلم أن يقع ثم يقف من 
جديد، واعلم أن ابنك عندما 
يختلف معك فهو أفضل من 
أن يتفق مع���ك دائما، ألنه 
سيحسن االختالف معك بعد 
ذلك ومع زوجته وأوالده في 

املستقبل.
٭ تذكر أن اخلالف ال يفسد 
للود قضية، وأنني أختلف 
معك مبعنى أنني أحبك أكثر، 

وهذا أمر واقعي.
٭ ح���اول اختي���ار الوقت 
املناسب للكالم، وكن واضحا 
فيما تطلب حدوثه في وضع 
مح���دد، وك���ن متفهما في 
أمور أخرى ولتكن مستمعا 

جيدا.
٭ إياك والسخرية أو جعل 
ابنك م���ادة للضحك عندما 
يتكلم في قضية من القضايا 
في وسط مجموعة من الناس، 
وأذكر لألسف أن أسرة كانت 
تضحك على ابن ألنه يتكلم 
بلغة عربية جميلة بدال من 

أن تشجعه على ذلك.
٭ ال تقلل من حجم أحاسيسه 
واحترمها، كن حساسا معه، 
ألن كلم���ة »أن���ا« أوقع في 
احلوار من كلمة »أنت« مثال 
قل: »أنا أحس مبا تقول« بدال 
من أن تقول: »أنت جعلتني 

أحس«.
٭ علم ابنك باس���تمرار أن 
له مكانة ول���ه قيمة داخل 
األس���رة، ألن���ه أصبح فردا 
عاقال بالغ���ا مكلفا، وعامله 

من هذا املنطلق.
أبناؤك س���يظهرون لك  ٭ 
احتراما لو أنك أظهرت لهم 
االحت���رام، وال تتوتر ألنهم 

أصبحوا بالغني.
٭ علم أوالدك مهارات احلياة، 
مثل الق���درة على التواصل 

مع الناس.
٭ أنصت اليه بعينيك وقلبك 

وجسمك.
٭ ضع نفس���ك في موضع 

الطرف اآلخر.
٭ مارس االنعكاس، وكأنك 
مرآة تعكس فقط ما تراه لذا 
عليك أن تنصت بدون آراء 
وبدون جدل، وبدون إصدار 

أحكام.
٭ استخدم املدح والتشجيع 

وقواعد التدعيم.
٭ علم ابنك أن يتجاهل من 

يحتد عليه.
٭ ال تتعجل اللوم والتأنيب 
على الس���لوك وإمنا نتكلم 

ونتناقش ونحل املشكلة.
٭ اجعل هدفك تغيير سلوك 

وليس تغيير شخصية.
العقاب والقسوة  ٭ جتنب 
الت���ي يلج���أ إليه���ا آب���اء 

كثيرون.
٭ علم ابنك الصداقة باخلروج 

معه ملجرد التنزه.

التي مير بها واالنتقال معه 
إلى حالة مختلفة متاما عن 
احلالة التي يعيش���ها، دون 
تذكيره بش���كل مستمر مبا 

كان وحصل.
النفس���ية  الطبيعة  ٭ فهم 
ألطفالنا ومحاولة سد مكان 
النقص من دون ترميمه لكي 
ال تبنى عليه تراكمات الغد، 
وبذلك نحافظ على أس���اس 
متني وقوي خال من الترهالت 

الضمنية النفسية.
٭ فهم املراحل العمرية التي 
مير بها أطفالنا مما يساعدنا 
التعرف على احلاالت  على 
االنفعالية التي تصحب كل 

مرحلة عمرية.
بالنف���س  الثق���ة  زرع  ٭ 
وتدعيمها بش���كل مستمر 
من خالل املشاركة في نوادي 
)الشعر والكتابة والرسم( 
والتي تس���اعد الطفل على 
التعبير عن مشاعره الداخلية 
باستخدامه أللوان معينة أو 
الرسم بطريقة معينة، وكذلك 
التعبير عن مكنونات نفسه 
من خالل ما يس���تخدمه من 

كلمات في الشعر.
٭ تقليل من فرص تعرض 
أطفالنا للضغوطات النفسية 
وذلك بأن نبعدهم عن مصادر 
الضغط االنفعالي والنفسي 

»البيت واملدرسة«.
٭ املواجه���ة فاألهال���ي ال 
التواجد مع  يس���تطيعون 
أوالدهم ملواجهة املشكالت 
ولكن يستطيعون مساعدة 
األطفال عل���ى ابتداع حلول 

وتقنيات ملواجهتها.
٭ توفير بيئة إيجابية نفسية 
صحيحة قائمة على املصارحة 

والتفاهم والثقة.
التدري���ب عل���ى حتمل  ٭ 
القرار والنتيجة  مسؤولية 
وذلك بشكل تدريجي ومنذ 

الصغر.
يط���رح  ناحيت���ه  م���ن   
االس���تراتيجي ف���ي املوارد 
البشرية محمد الديباوي لكل 
أب وأم بعض القواعد الذهبية 
في التعامل مع أوالدهم خاصة 

املراهقني ومنها ما يلي:
٭ مناقش���ة املوضوع���ات 
واالختالفات بطريقة إيجابية 
م���ن دون أن تفقد أعصابك، 
اعلم أيه���ا األب وأيتها األم 
أنه من األفضل أن تتفاوض 
مع ابنك وأن تصل إلى حل 
وسط يتقبله كل منكما مثلما 
تتعامل مع الراشدين، ليس 
م���ن الطبيع���ي أن نرفض 
الديكتاتورية في نطاق العموم 
في التعام���الت االجتماعية 
وننفذها في بيوتنا، كما أنه 
يجب أن يفهم الوالدان قول 
اهلل تب���ارك وتعالى: )وقل 
رب ارحمهم���ا كم���ا ربياني 
صغيرا( أرب���ي جيدا حتى 
أحصد ابنا يرحمني ويترحم 
علي ويتعامل معي باحلسنى 
والرف���ق وبالب���ر، وهذا لن 

يحدث إال بحسن التربية.
٭ أش���عر ابنك بأنك حتس 
مبا يشعر به وأنك موجود 
إلى  لتس���اعده إن احت���اج 

عرنوس ان جي���ل الغد هم 
اليوم وكثي���را ما  أطف���ال 
نعتقد أن حياتهم خالية من 
الضغوطات النفسية أو األفكار 
السلبية أو حتى الصدمات 
النفسية، وفي حقيقة األمر 
أنهم قد يكونون أكثر عرضة 
منا لهذه الضغوطات ولكنهم 
ال ميلكون مفاتيح احللول 
وميكن ان نس���اعدهم على 

ذلك باآلتي:
٭ حري���ة التعبي���ر نعطي 
الطفل احلرية واملساحة لكي 
يتحدث عن نفسه ويعبر عن 
املشاعر التي تنتابه دون أن 
نقاطعه، وأن يشعر بأن هذه 
املشاعر عادية وقد تنتاب أي 

شخص.
٭ جتن���ب الل���وم واالتهام 
املباشر للطفل لكي ال يفقد 
الثقة مب���ن حوله  الطف���ل 
وبذلك ميتن���ع عن التحدث 

عن مشكالته فيما بعد.
٭ تسمية املشاعر التي يشعر 
بها الطفل مثل اخلوف والقلق 
واإلحباط، بشكل يتناسب مع 
عمر الطفل ومستوى نضجه 

اإلدراكي واالنفعالي.
٭ عدم املبالغة في التحدث 
أو احلالة  معه عن املشكلة 

القمح  على األرض فأنبتت 
وحصده ال���زارع واحضره 
اخلباز بع���د طحنه وصنع 
له خبزا يأكله، فبذلك نؤصل 

عنده العطاءات الربانية.
واضاف سليمان: وبعد 
غرس محب���ة اهلل في قلبه 
نأتي لغرس عظمة اهلل من 
خالل السنن الكونية البسيطة 
كالش���مس ودفئها ونورها 
اللي���ل واحتياجنا  وظلمة 
الس���كون والراحة وان اهلل 
مطلع علينا يرانا ويرعانا 
بقدرته ونعزز اسلوب املعنى 
من املنظر كإبداع اهلل بجمال 
الكون حدائق وانهارا وبحارا 
ويكون مدخال لتعظيم قدر 
اهلل عنده، ونستخدم وسيلة 
األناشيد العقدية اإلسالمية 
التوحيد  لترس���يخ مفهوم 
بأس���لوب يالئم عقليته في 
هذه الفترة الذهبية من عمره 
التي يتشكل فيها معظم قيمه، 
فأس���لوب املرح واالنشودة 
والقص���ص هي اس���اليب 
تس���تهوي الطفل وتس���هل 
عليه ادراك ما نريده منه ان 

يدركه.
ومن جانبها، تقول املدربة 
واالستشارية األسرية رويدة 

أميرة عزام

يعد التعامل مع األطفال 
من اصعب االمور في احلياة 
وميثل مش���كلة كبرى لدى 
اآلباء، وخاصة ممن  معظم 
التعامل  ال يتقنون فن���ون 
م���ع الصغار ف���ي االزمات 
واملش���كالت والتي غالبا ما 
تتسبب في تفكك العالقة بني 
الوالدين واالبناء مستقبال، 
فاآلباء وحدهم مس���ؤولون 
مسؤولية كاملة جتاه أوالدهم 
خاصة عند مرورهم بأزمة 
ما، وهناك عدة طرق ملساعدة 
األبناء على اخلروج من تلك 
الكبوات، منها تعويد الطفل 
من���ذ الصغر عل���ى تقوية 
عالقته بربه، ليكون قويا عند 
الصدمات، باإلضافة الى منحه 
االهتمام واحلنان حتى يتمكن 
التعبير عن مش���اعره  من 
وما يجول بخاطره، وايضا 
احلرص على تنمية مهاراته 
املختلفة مثل الرسم والتلوين 
او ممارسة الرياضة مبختلف 
صورها، حتى يتخلص من 
سلبياته، ويستطيع تالفي 
الكثير من املش���كالت التي 
تواجهه ف���ي احلياة عندما 
يصبح شابا، وللوقوف على 
االساليب التي تساعد الطفل 
على جتاوز احملن والصدمات 
آراء  اس���تطلعت »األنباء« 
مجموعة من املختصني وفيما 

يلي التفاصيل: 
في البداية يوضح مدرب 
ب���وزارة  الذاتي  التحفي���ز 
األوقاف والشؤون االسالمية 
ياسر سليمان ان االسرة هي 
نواة املجتم���ع والطفل هو 
نواة األس���رة ولكي تكون 
الن���واة متينة الصلة  هذه 
وعظيمة النفع وجب علينا 
توطيد عالقتها باهلل اخلالق 
الرازق ودور األب واألم هام 
ج���دا واملس���ؤولية عظيمة 
في عالق���ة الطفل باهلل منذ 
البداية مع األخذ في االعتبار 
خصائص تلك املرحلة، فقد 
اثبتت الدراس���ات ان النمو 
العقلي للطفل قبل السادسة 
ال يدرك التضاد اي ال يدرك 
مفه���وم الث���واب والعقاب، 
احلالل واحلرام، اجلنة والنار 
فعقليته تدرك اجتاها واحدا 
ونتعامل مع تلك اخلاصية 
بالكثي���ر من الط���رق التي 
نستثمرها للوصول للهدف 
وهو حب اهلل وهنا سوف 
نتحدث عن اسلوبني من تلك 
الكثيرة لغرس  األس���اليب 
الطفل  محبة اهلل في نفس 
اال وهما غرس حب اهلل في 
نفس الطفل بأن ننسب كل 
جمي���ل هلل وال نفزعه وال 
نخوفه م���ن اهلل بل نزرع 
احلب في قلبه عن طريق ربط 
األحداث اليومية باهلل وعند 
طلبه لبعض األشياء وحني 
جنيبه ونحضرها له نقول له 
ان اهلل رزق اباك واحضر لك 
هذا الطلب كهدية بل ونحن 
نأكل نعرفه مبنظومة الكون 
الت���ي اوجدها اهلل من مطر 

رويدة عرنوس

مصادقة الطفل وغمره باحلنان افضل وسيلة ملساعدته على جتاوز الصدمات 

محمد الديباويياسر سليمان

الطفل عادة ما يكون فضوليا ويحب االستكشاف والبد من إقناعه بأنه قادر على جتاوز احملن

فرزات: أدب الطفل في الوطن العربي متأخر ويقترب من التخلف

اجلمعة: سب الطفل يحطم ذاته واملواقف الصعبة ال متحى من ذاكرته

إعالمية مخلصة تقدم للطفل، 
مثل تلك التي تصدرها مجلة 
العربي، عبر مجلة »العربي 
الصغير« ولكن محاولة واحدة 
أو بضع مح���اوالت ال تكفي 
لس���د هذا الفراغ الكبير في 
حياة الطفل وشغف عقليته 
للتط���ور، ويحتاج األمر إلى 
تضافر متخصصني في علم 
النفس وعلم االجتماع واألدباء 
واإلعالم، خصوصا أن وسائل 
اإلعالم املرئية مقصرة أيضا 

بحق الطفل.

وال الكتابة، ولكنها عند رسوب 
أطفالها واضطرارهم إلعادة 
العام الدراس���ي كانت تعلق 
بان اإلعادة بها الفائدة وانهم 
سيعيدون حلاجتهم اللتهام 
املزيد من العلم فأصبح جميع 
أوالدها حاليا أطباء ومهندسني 
ومرات���ب عالية ألنها متكنت 
من دعمهم النفسي الذي هو 
أهم ملستقبل األطفال، فالعلم 

رغبة وليس رهبة.
وتوصي جمي���ع األمهات 
بضرورة التعامل مع أوالدهن 
في حال النصح والتوجيه بأن 
يقمن بذلك بشكل غير مباشر 

بعيدا عن التجريح.

من جهة أخرى، اشار الى 
أن وضع الرسومات اخلاصة 
باألطف���ال أفضل حاال، ولكن 
أيضا معظم هؤالء الرسامني 
الغربيني،  الرسامني  يقلدون 
لذلك جندهم مثال يرس���مون 
طفال يفترض أنه عربي ولكن 
مالمحه أجنبية، وأس���تثني 
بعضه���م طبعا مث���ل الفنان 
املصري حلمي التوني والذين 
عل���ى طريقته ممن يجيدون 
نقل الروح العربية بأسلوبية 
خاصة، كما ان هناك محاوالت 

منا دورا في احلياة، فالطفل 
الذي فقد والده او عزيزا عنده 
نضرب له املثل بالرسول ژ 
ال���ذي مات كل ذويه وأصبح 
صاحب���ا ألكبر رس���الة في 

البشرية.
وعن الفرق الشاس���ع في 
جتاوز أزمة الطفل الراس���ب 
في االمتحان، تضرب اجلمعة 
مثالني، االول المرأة متعلمة 
التنكيد على أوالدها  ودائمة 
باللوم والعتب لقلة درجاتهم، 
فنجحوا حينها لكن بعد كبرهم 
اآلن يعيشون حاالت من األلم 
واالكتئاب وعدم الثقة، والثاني 
المرأة أمية ال تعرف القراءة 

اليوم- أصبح  -وخصوصا 
ذكيا جدا، ولم تعد تنفع معه 
قصة ليلى والذئب والراعي 
والغنم، وكيف تغسل يديك 
قب���ل وبعد الطع���ام، كما ان 
عقلية كتاب اليوم توقفت عند 
هذا احلد تقريبا، وهناك قضايا 
إنسانية مس���تجدة وعلمية 
عصرية ن���ادرا ما جتد كتاب 
الطف���ل يتطرقون إليها، وإن 
تطرق���وا إليها فهم يكتبونها 
لهم بطريقة كتاب العلوم أو 

االجتماعيات نفسها.

وهنا تفرق اجلمعة بني هذا 
املوقف وموقف آخر ألوروبية 
في مصعد مع طفلتها فتعلمها 
بلطافة ان تصافح احلضور 
وتودعهم عن���د اخلروج من 
املصع���د، فاألم هن���ا في هذا 
املوقف ال يهمها احلضور وإمنا 
يهمها ان تتعلم طفلتها القيم 
واإلرشادات بطريقة عملية، 
فالطفل مرآة أهله. وعن خروج 
الطفل من أزمة أو صدمة مر 
بها، تؤكد اجلمعة أن افضل 
وسيلة لذلك هي غرس الثقة 
واألمان في هذا الطفل وإلهامه 
بأنه قادر على جتاوز احملن 
وان اخلالق سبحانه جعل لكل 

الفكرة، وكذلك األمر بالنسبة 
إلى الشعر املكتوب لألطفال 
فهو أندر من القصة وال يوجد 
الش���اعر س���ليمان  إال  رمبا 
العيسى ممن نتذكره في هذا 

املجال.
واضاف فرزات: ان الكتابة 
الكتابات،  للطفل من أصعب 
الكثيرون  لذلك يخشى منها 
ألنها أمان���ة صعبة وحتتاج 
إلى عقل م���رن يعرف كيف 
يصل إلى عق���ل الطفل ومن 
أي ب���اب يدخ���ل، ألن الطفل 

ويحب االستكشاف وال يقصد 
التخريب، فيجب التعامل معه 
بحكمة ألن الصراخ والسب 
يحطمان ذاته والبد للوالدين 
التنازل واالعتذار  من بعض 
في ح���ال اخلطأ خاصة، كما 
أن املواقف القاسية ترسخ في 
ذهن الطفل اكثر من املواقف 
الطيبة، مشيرة ملشهد حقيقي 
عن���د اح���دى اجلمعيات ألم 
تصرخ على طفلها ألنه فتح 
أكياس احلل���وى وبدأ يأكل 
منها ولم ينتظر حتى وصوله 
للبيت، وتبرر األم صراخها 
بأن احللوى كله���ا له فلماذا 

ال ينتظر؟

أك���د االعالم���ي والروائي 
عدنان فرزات أن أدب الطفل 
في الوطن العربي، أدب متأخر 
جدا، ويقت���رب من أن يكون 
متخلفا، وذلك ألسباب عديدة، 
أولها أن ما يقدمه أدباء الطفل 
ال يختل���ف كثيرا عن املنهج 
الدراسي الذي يقرؤه الطالب 
في املدرس���ة، أي باألسلوب 
الوعظي والتعليمي نفس���ه، 
وبالتالي، ال تختلف مواضيع 
قصص الطفل عن املواضيع 
املدرسية، وال بطريقة توصيل 

تضرب الباحثة االجتماعية 
عائشة اجلمعة بعض األمثلة 
العملية ملا يحدث من إيجابيات 
وس���لبيات ف���ي التعامل مع 
الطفل العربي عامة والكويتي 
خاص���ة، موضحة ان صراخ 
األم في وجه طفلها، وحتى ان 
كانت مرتبة في بيتها وحتسن 
معامل���ة زوجها، من أس���وأ 
أس���اليب التربية، مؤكدة ان 
ما تزرعه هذه األم ستحصده 
عندما تكون ضعيفة في كبرها 
ويكون أوالدها حينها في أوج 

قواهم.
وتلف���ت اجلمع���ة الى ان 
الطفل عادة ما يكون فضوليا 

عدنان فرزات

عائشة اجلمعة

الطفل قبل السادسة 
ال يدرك التضاد

وال يعي مفهوم الثواب 
والعقاب 

ضرورة تقوية الوازع 
الديني في قلب 

الطفل منذ سنوات 
عمره األولى 

املرح واألناشيد 
والقصص أساليب 
تستهوي الطفل 

وتسهل عليه إدراك ما 
نريده منه أن يتعلمه

drjasem@جتارب حياتية
جاسم المطوع

7 خطوات ليتجاوز 
ابنك الصدمات

طفل متعلق بجدته فتوفيت عنه، وآخر أصيب 
مبرض فدخل املستشفى ليتلقى العالج، وثالث 

رأى منظرا مخال لألدب بني اثنني مبدرسته، 
ورابع رأى والده يضرب أمه ضربا مبرحا، 

وخامس رأى أباه سكران يترنح أمامه، وسادس 
تعرف على شلة من الشاذين جنسيا وغيرها 

من املواقف التي يتعرض لها األطفال فيصدمون 
بسبب عدم توقعهم ملثل هذه األحداث في 

الدنيا، فكيف نتصرف مع الطفل لو تعرض 
للصدمة؟ وكيف نخفف عنه أثر الصدمة؟ 

وكيف جنعله يتجاوز هذه الصدمة؟ أسئلة مهمة 
وحتتاج لوعي تربوي حتى ينجح الوالدان في 

تربية أبنائهما ويعيدا للطفل توازنه النفسي 
والعاطفي، ورمبا يكون أثر الصدمة أقوى عندما 
حتدث للمراهقني ألنه يجتمع فيهم أمران، األول 

الصدمة واالخر تقلب نفسيتهم حسب طبيعة 
املرحلة التي يعيشونها، ولهذا نالحظ الكثير 

منهم يفكر باملوت أو االنتحار في هذه احلالة. 
كلمة نهمس بها للوالدين قبل الدخول في 

تفاصيل اإلجابة عن هذه األسئلة وهي أن من 
سنة احلياة وجود الصدمات واالبتالءات، وأن 

دوام احلال من احملال وكما قال الشاعر: »ما بني 
غمضة عني وانتباهتها، يغير اهلل من حال الى 
حال«، فاملتغيرات أنواع منها متغيرات مناخية 

كمطر وغبار وعواصف وفيضان وزالزل، 
أو متغيرات اجتماعية كطالق ووفاة ومرض 

واعتداء جنسي والتعرض لعنف وحادث سير، 
أو متغيرات نفسية كتقلب املزاج وكثرة النوم 
ونوبات القلق والتوتر، أو تقلبات حياتية من 
مرحلة الطفولة إلى الشباب ثم الكهولة ولكل 

مرحلة معاناتها.
فلو تعرض الطفل لصدمة فقد أو وفاة أو غيرها 

فإنها ستكون سببا في انهيار عالم الطفولة 
عنده وفقدان الشعور باألمان، وإن لم يتم 

تدارك احلالة فإنه قد يتحول لشخصية سلبية 
ينظر للعالم من حوله بأنه مخيف وعالم أشباح، 

أو أن الناس يحاولون إيذاءه واالعتداء عليه، 
أو يفقد الثقة مبن حوله ويتقوقع على نفسه، 

كل هذه القناعات ستساهم في إضعاف ذاته 
وشخصيته، وقد تكون الصدمة سببا في معاناة 

يعيشها طوال عمره أو يترتب عليها خوف 
وعدم اطمئنان أو اإلصابة مبرض نفسي يؤثر 
على سالمة عقله وروحه وجسده، بل وأحيانا 

يؤثر على نومه وطعامه ودراسته.
فلو جنحنا في تعليم الطفل املهارات الالزمة 
ملواجهة الصدمات لنجحنا في ضمان حسن 

تربيته واستقامته، ولو بدأنا بحسن تعامله مع 
موت العصفور الذي كان يلعب معه وهو صغير 
لضمنا نشأة طيبة له، وأنه إذا كبر في املستقبل 

فإنه سيتعامل مع كل صدمة تواجهه بروح 
إيجابية ولياقة تربوية ونظرة إميانية. 

والصدمة هي »االبتالء«، وكل إنسان في احلياة 
سواء كان كبيرا أو صغيرا معرض لالبتالء، كما 

قال تعالى: )الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عمال(، فالصدمة أو االبتالء جتعل 

اإلنسان يعيد التفكير في أهدافه باحلياة، 
وهويته الشخصية، ومواقفه مع الناس، 

والرجوع لذاته فيتعرف على نفسه أكثر، ولكننا 
نريد أن نركز في هذا املقال على 7 خطوات 

تساعدنا في تربية أبنائنا لنجعلهم يتعاملون مع 
الصدمات بروح رياضية ونفس راضية.

وأولى هذه اخلطوات السبع تقوية عالقة الطفل 
بربه بالتعرف على خالقه، وأنه هو اهلل الرحيم 
الكرمي احلكيم العادل، حتى إذا تعرض لصدمة 
يعلم بأن اهلل قدر هذا القدر وفيه حكمة وعدل 
فتطمئن نفسه وتهدأ روحه، وثانيتها نعلمه أن 
اخلير في كل ما قدره اهلل على اإلنسان ولكننا 

في حلظة الصدمة قد ال ندرك حقيقة هذا 
اخلير ولكننا حتما نكتشفه مستقبال، وثالثتها 
أن نستمع للطفل عندما يشتكي أو يتكلم عن 

الصدمة وال نقاطعه أو نقول له أنت غلطان مبا 
تتحدث به فنسكته بطريقتنا احلوارية، وإمنا 

نتركه يعبر ويعبر ويعبر ولو بكى أو عبر عن 
حزنه نستمع إليه، ونتركه يخرج كل ما في 
نفسه من مشاعر، فإن حسن االستماع من 

أساليب التخفيف عن قوة الصدمة، ورابعتها 
استيعاب مشاعره الغاضبة، فقد يعبر الطفل 

بطريقة خاطئة وخاصة عندما يكون في مرحلة 
املراهقة فيقول »أنا بدأت أفكر باالنتحار« أو 
»أريد التخلص من احلياة« أو يقول »املوت 
أرحم لي« أو »الدنيا ال خير فيها«، وغيرها 
من العبارات التي فيها رسائل سلبية، ففي 
هذه احلالة ال نقاطعه أو نقول له أنت تقول 
كالما مخالفا للشرع أو غيرها من العبارات 

املسكتة، وإمنا نستمع إليه بإنصات ليخرج كل 
مشاعره السلبية، وبعدما ينتهي من الشعور 

بالغضب ويرجع لرشده وعقله نعلق على 
ما قال ونبني له أن الشعور الذي انتابه ليس 
صحيحا، وخامستها تشجيعه على ممارسة 

هواياته كالرسم أو الرياضة أو التلوين، فمثل 
هذه الهوايات تخرج ما فيه من مشاعر سلبية 

جتاه الصدمة التي كان يعيشها وتنفس عما في 
نفسه من خالل النشاط واحلركة، وسادستها 

أال ننهار أمامه ونبكي ونحزن على املصيبة 
التي عاشها ولو انتابنا الشعور بالبكاء نبكي 

بعيدا عنه حفاظا على مشاعره، وسابعتها 
أن ننظر إلى عينيه عندما يعبر عن مشاعره 
السلبية فإن ذلك يعطيه األمان والراحة وأن 

نذكر اهلل بني حني وآخر، وأن نحضنه ونعبر له 
عن حبنا له، وأخيرا نحاول استنطاقه ليخرج 

ما في نفسه، وخاصة إذا رأيناه ساكتا وحزينا 
كما فعل رسولنا الكرمي ژ مع الطفل الصغير 
عندما مات عصفوره فسأله ليستنطقه: »يا أبا 
عمير ما فعل النَُّغير« فمساعدة الطفل بالتعبير 

عن مشاعره جزء من عالج أثر الصدمة التي 
يعيشها.
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وكيل وزارة األشغال املساعد لقطاع الطرق أكد أن ميزانية القطاع للعام احلالي تتجاوز 205 ماليني دينار

احلصان لـ »األنباء«: 3 مليارات دينار 
تكلفة مشاريع الطرق احلالية واملتوقع تنفيذها 

خالل  السنوات اخلمس املقبلة

مدينتي صباح األحمد واخليران 
السكنية وإنشاء طرق وجسور 
لطريق الدائري األول، إنش����اء 
تقاطعات على اجلزء الغربي من 
طريق الدائري اخلامس، إنشاء 
تقاطعات على اجلزء الغربي من 
شارع جمال عبدالناصر، إنشاء 
تقاطعات وجس����ور والتفاف 
على طريق النويصيب، إنشاء 
طرق وجسور بجنوب السرة 
ف����ي محيط مستش����فى جابر 
وفي قطاعات من شارع دمشق 
وطريق امللك فيصل وقطاعات 
من اخلامس الى طريق امللك فهد 
وإنشاء طرق وجسور ومجاري 
القاهرة وإنشاء  امطار لشارع 
وصيان����ه الدائري����ن اخلامس 
الس����ريع، وإنشاء  والسادس 
وصيانة مشروع تطوير دوار 
البدع، إنشاء وصيانة مشروع 

تطوير شارع الغوص.

ماذا عن مشروع وصلة 
الدوحة؟

٭ مت ط����رح مناقص����ة وصلة 
الدوحة ومتت ترس����يته على 
إح����دى الش����ركات الكوري����ة 
إقامة مش����اريع  املختصة في 
الطرق واجلسور بكلفة مالية 
تبلغ 169 مليون دينار واملشروع 
مدرج ضمن للمخطط الهيكلي 
للدولة ويهدف الى تعزيز ربط 

جنوب البالد بالشمال.

ما الهدف من جوالتكم 
في مختلف احملافظات؟

٭ طبع����ا ه����ذا االم����ر بإيعاز 
وتوجيهات من وزير األشغال 
الكهرب����اء  العام����ة ووزي����ر 
وامل����اء م.عبدالعزيز االبراهيم 
وبالتنسيق مع احملافظني إلبراز 
املشاريع التي تنفذها الوزارة في 
أنحاء احملافظات وكذلك اجلهود 
التي تقوم بها الوزارة من تنفيذ 

املشاريع.

ماذا عن الطرق االقليمية 
في البالد؟

٭ جار العمل في هذه الطرق 
البرنامج املوضوع  كل حسب 
له ومن اهمها العبدلي والصبية 
ونسب العمل بها تتفاوت من 

مشروع آلخر.

كم عدد الركائز في 
مشروع جسر جابر؟

٭ تقريب����ا 1500 ركي����زة تبدأ 
من بداية املشروع في منطقة 
الش����ويخ وتنتهي عند نهاية 

املشروع في منطقة الصبية.

ماذا عن املرحلة الثالثة 
في طريق الصبية؟

٭ ال ش����ك انه مت االنتهاء من 
ه����ذه املرحلة والت����ي تبدأ مع 
نهاي����ة املرحل����ة الثانية حتى 
جس����ر بوبيان والطريق اآلن 
ال����رواد وخاصة  امام  مفتوح 
الذين يرتادون البر خالل هذه 

االيام.

قمتم بتكرمي عدد من 
املوظفني في الوزارة، ما 

الهدف من ذلك؟
٭ نه����دف بذلك لدعم وحتفيز 
هؤالء املوظفني الذين اخذوا على 
عاتقهم إجناح وتطوير العمل 
وبالتالي علينا ان نكرمهم حتى 

لو كان التكرمي معنويا.

وميزانية كبيرة ومدرجة ضمن 
اخلطة ومنها ما سيطرح خالل 
العام احلال����ي او العام املقبل، 
وبش����كل عام فاملش����اريع قيد 
التنفيذ حاليا حوالي 16 مشروعا 
بينما املستقبلية تصل الى 45 

مشروعا.

ما هي آخر تطورات 
جسر الشيخ جابر؟

٭ نس����بة االجن����از متطابقة 
مع االجن����از املتوقع حتى اآلن 
وقطعن����ا ش����وطا كبي����را من 
االعمال التحضيرية والتجهيزية 
وأعمال التصميم والفحوصات 
واالختبارات على مستوى جميع 
املراحل، ونتمنى ان يتم اجنازه 
في الوقت احملدد بها وقد بلغت 
نسبة اإلجناز في املشروع حتى 
اآلن اكثر من 23% من إجمالي 
األعمال ويش����تمل على إنشاء 
جسر بحري بطول 37 كيلومترا 
عبر جون الكويت يبدأ من تقاطع 
طريق الغزالي مع شارع جمال 
عبدالناصر حتى طريق الصبية 
الى مدين����ة الصبية اجلديدة 
وايض����ا طريق عل����وي بطول 
4 كيلومت����رات مبنطقة ميناء 
الشويخ وتقاطع اجلهة الشمالية 
من ميناء الش����ويخ وجس����ر 
بطول 27 كيلومت����را بارتفاع 
منخفض عبر ج����ون الكويت 
مع جسر رئيسي مرتفع عبر 
املمر املالحي بعرض 120 مترا 
وارتفاع 23 مترا ملرور السفن 
الى ميناء الدوحة كما يش����مل 
إنش����اء جزيرتني صناعيتني 
األولى قرب مدينة الكويت 30 
هكتارا والثاني����ة قرب مدينة 
الصبية 33 هكتارا، باالضافة 
الى موصل لش����اطئ الصبية 
بطول 6 كيلومترات ويتكون 
اجلسر من 3 حارات للسيارات 
في االجتاهني مع حارة طوارئ 

لكل اجتاه.

ما هي املشاريع 
املستقبلية اجلديدة 

املتوقع تنفيذها خالل 
اخلمس سنوات املقبلة؟

٭ هناك حوالي 21 مش����روعا 
متوقع تنفيذها خالل اخلمس 
س����نوات املقبلة منها إنش����اء 
الش����يخ جابر ووصلة  جسر 
الدوحة وإنشاء فتحات التفاف 
عكسية على طريق النويصيب 
السريع، إنشاء طرق وجسور 
للطريق الواصل بني ميناء الزور 
والوفرة، إنشاء طرق وجسور 
للطري����ق الواصل ب����ني ميناء 
عبداهلل والوفرة، وإنشاء طرق 
وجس����ور للطريق الرابط بني 

كم ميزانية القطاع لهذا 
العام؟

التي مت اعتمادها  امليزانية  ٭ 
املالية  الطرق للسنة  ملشاريع 
2014/2015 بلغ����ت 205 ماليني 
دين����ار وه����ي تعك����س خطة 
الطرق بالوزارة لتنفيذ  قطاع 
املشاريع احليوية والتنموية 

في الدولة.

ما املشاريع اجلاري 
تنفيذها في الوقت 

احلالي؟
٭ جار تنفيذ مش����روع إنشاء 
تقاطعات للطرق الرئيسية على 
طريق الدائري السادس املؤدية 
الى املناطق السكنية اجلديدة 
مبنطقة اجلهراء، وبلغت نسبة 
االجناز حتى اآلن 98% من إجمالي 
األعمال وإنشاء تقاطعات على 
الطرق الرئيسية للدائري السابع 
والسادس املؤدية الى املناطق 
السكنية اجلديدة مبنطقة غرب 
جليب الشيوخ، وبلغت نسبة 
اإلجناز حتى اآلن 79% وإنشاء 
تقاطعات علي الطرق السريعة 
الش����يخ جابر،  خلدمة مدينة 
وبلغت نس����بة اإلجناز حتى 
اآلن 15% وس����وف تساهم هذه 
املش����اريع في تسهيل احلركة 
املرورية لس����كان هذه املناطق 
وتوفير مداخل ومخارج تؤدي 
الى املناطق السكنية اجلديدة مع 
حتقيق السالمة املرورية وحل 

مشكلة االختناقات املرورية.

كم تكلفة املشاريع 
اجلاري تنفيذها 

واملتوقعة خالل الفترة 
املقبلة؟

٭ مت وضع خطة من قبل قطاع 
هندس����ة الطرق حتتوي على 
املشاريع اجلارية واملستقبلية 
ووضع لها برنامج زمني وتشمل 
اتفاقيات التصميم واالشراف مع 
املكاتب الهندسية واملستشارين 
العامليني واحملليني وتشمل ايضا 
املناقصات املطل����وب طرحها 
القريب والبعيد  في املستقبل 
إلجنازه����ا من قب����ل مقاولني 
محليني وعامليني واخلطة فيها 
تقديرات مستقبلية وتتضمن 
الكويت  مش����اريع عديدة في 
ومنها ط����رق اقليمية وخاصة 
داخلية وخارجية وحتى اآلن 
املشاريع التي مت توقيعها مع 
املقاولني، اما املشاريع األخرى 
املتوقع توقيعه����ا في القريب 
العاجل فتتجاوز املليار و500 
مليون دينار وهناك مشاريع 
اخرى ضم����ن اخلطة ولكن لم 
تنته بعد ومخصص لها مبالغ 

في البداية عرفنا بدور 
ومهام قطاع الطرق في 

وزارة االشغال؟
٭ يتولى قطاع الطرق العديد 
امله����ام واملس����ؤوليات  م����ن 
تتمثل ف����ي اعداد الدراس����ات 
والتصاميم واخلطط وامليزانيات 
واالستراتيجيات جلميع مشاريع 
الط����رق احمللية والرئيس����ية 
والسريعة واجلسور بالكويت 
بداية من اعداد فكرة وتصميم 
املشروع وطرحه وتنفيذه وذلك 
عن طريق اتفاقيات استشارية 
للدراس����ة والتصاميم مبرمة 
مع مكاتب استش����ارية عاملية 
بالتعاون م����ع مكاتب محلية 
لتحس����ني ورفع شبكة الطرق 
وفق اح����دث املعايير العاملية 
القياسية للطرق  واملواصفات 
السريعة وحتقيق انسيابية في 
احلركة املرورية ورفع مستوى 
الس����المة املرورية على شبكة 
الطرق وبالتنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة.

ما اهم املشاريع التي 
اجنزها القطاع خالل 

السنوات اخلمس 
املاضية؟

العدي����د م����ن  ٭ مت اجن����از 
املشروعات خالل الفترة املاضية 
منها مشاريع تختص بإنشاء 
وتنفيذ وصيانة البنية التحتية 
للمناطق السكنية، ومشاريع 
حتسني شبكة الطرق السريعة، 
وإنش����اء جس����ور وتقاطعات 
الكويت  في مختلف مناط����ق 
ال� 15 مش����روعا منها:  تقارب 
إنش����اء وإجناز وصيانة طرق 
ومجاري امطار وصحية لطريق 
الصبي����ة املرحلت����ني األول����ى 
والثانية، ومنطقة املنقف في 
القطعتني 1 و2، ومنطقة صباح 
السالم املرحلة الثانية، ومنطقة 
الفنيطي����س املرحلتني األولى 
والثاني����ة، ومنطق����ة املهبولة 
املرحلة األولى، ومنطقة جنوب 
الرابعة،  الصباحية املرحل����ة 
وإنشاء وإجناز مجارير لصرف 
مياه االمطار شرق الصليبيخات، 
وتقاطع طريق املطار مع الدائري 
الرابع، وشارع محمد بن القاسم 
مع الدائري الرابع، ومدينة جابر 
األحمد وضاحية سعد العبداهلل، 
وإنشاء وإجناز طرق وجسور 
ومجاري امطار وصحية للدائري 
األول لدوار بوابة اجلهراء املرحلة 
األولى، وإنشاء تقاطعات الطرق 
الرئيسية على الدائري اخلامس 
مع اجلهراء املؤدي الى جنوب 
الدوح����ة واجلهراء، وإنش����اء 
الرئيس����ية  تقاطعات الطرق 
الفحيحيل املؤدي  على طريق 
الى جنوب الصباحية واملنقف، 
وإنش����اء الطريق الواصل بني 

طريق الوفرة وطريق كبد.

ماذا عن مشروعي 
تطوير طريقي اجلهراء 

وجمال عبدالناصر؟
٭ فيما يخص طريق اجلهراء 
بلغت نسبة االجناز باملشروع 
اكث����ر م����ن 73% م����ن إجمالي 
املش����روع، بينما بلغت نسبة 
االجناز في مش����روع تطوير 
شارع جمال عبدالناصر اكثر من 
48% من إجمالي األعمال وجار 
العمل على قدم وساق لتنفيذ 

املشاريع في أوقاتها احملددة.

 م. أحمد احلصان متحدثا الى الزميل فرج ناصر                                                                     )محمد هاشم(

.. وأعمال تطوير طريق جمال عبدالناصر
جانب من العمل في مشروع تطوير طريق اجلهراء

جانب من أعمال الردم في مشروع جسر جابر

73% نسبة اإلجناز 
مبشروع تطوير 
طريق اجلهراء 

و43% في »جمال 
عبدالناصر«

23% نسبة اإلجناز 
في »جسر جابر«

مليار ونصف املليار 
دينار تكلفة 16 

مشروعًا قيد التنفيذ 
وأكثر من 45 في 
اخلطة املستقبلية

متت ترسية 
مناقصة مشروع 

وصلة الدوحة 
بتكلفة 169 مليون 

دينار

21 مشروعًا 
من املتوقع تنفيذها 

خالل  السنوات 
اخلمس املقبلة

حوار: فرج ناصر

وكيل وزارة 
األشغال املساعد 
 لقطاع الطرق 
م. أحمد احلصان

أعلن وكيل وزارة األشـغال املساعد لقطاع الطرق م.أحمد احلصان ان تكلفة مشاريع الطرق اجلاري تنفيذها في الوقت احلالي واملتوقع تنفيذها خالل السنوات اخلمس 
القادمة تصل الى 3 مليارات دينار، مؤكدا انها مشـاريع عمالقة سـتحدث نقلة نوعية في شبكات الطرق في الكويت. وأضاف احلصان: ان هناك 16 مشروعا قيد التنفيذ تصل 
تكلفتها الى مليار ونصف املليار دينار، بينما تتخطى املشـاريع املستقبلية أكثر من 45 مشـروعا، موضحا ان ميزانية مشاريع قطاع الطرق اجلاري تنفيذها هذا العام تتخطي 
205 ماليني دينار، مشـيرا الى ان ابرز املعوقات التي تواجه القطـاع هي تأخر التصاريح من قبل البلدية وصعوبة احلصول على موافقات »النفط«. وأوضح ان نسـبة اإلجناز في 
مشروع جسر جابر تخطت الـ 23% من اجمالي األعمال وان العمل يجري وفق ما هو موضوع له، بينما بلغت نسبة إجناز األعمال في مشروع تطوير طريق اجلهراء اكثر من %73 

من إجمالي األعمال، في حني بلغ 43% من إجمالي األعمال في مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، وفيما يلي التفاصيل:

مشاريع قطاع الطرق اجلاري تنفيذها
تاريخ التسليمالقيمةاسم املشروع

7392018/11/3 مليونامشروع إنشاء جسر  الشيخ جابر

264.52015/9/11 مليوناإنشاء وإجناز وصيانة طريق اجلهراء

242.52016/10/28 مليوناإنشاء وإجناز وصيانة طريق جمال عبدالناصر

إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات على اجلزء الغربي من 
شارع جمال عبدالناصر

34.92017/11/7 مليونا

إنشاء وإجناز وصيانة طرق ومجار صحية باملنطقة 
الوسطى بشمال صبحان

4.72014/1/1 ماليني

إنشاء وإجناز البنية التحتية للموقع العام للسجن املركزي 
والتوسعة امللحقة به

10.92015/1/29 ماليني

إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية للدائري 
السابع واخلامس والسادس املؤدية الى جنوب الدوحة 

وغرب جليب الشيوخ
182015/2/24 مليونا

إنشاء وإجناز وصيانة نظام لتصريف مياه األمطار 
مبنطقة الدوحة

32015/12/14 ماليني

إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات اجلزء األوسط من طريق 
اجلهراء

45.82015/12/29 مليونا

إنشاء وإجناز وصيانة الطرق املؤدية الى طريق الدائري 
السادس املؤدي الى منطقة غرب جليب الشيوخ

13.42016/5/1 مليونا

تصميم وإنشاء وإجناز وصيانة التفافات عكسية مؤقتة 
على طريق النويصيب � املرحلة األولى

6.62016/6/20 ماليني

تصميم وإنشاء وإجناز وصيانة فتحات التفاف عكسية 
على طريق النويصيب � املجموعة الثانية

5.82016/6/20 ماليني

إنشاء وإجناز وصيانة تقاطعات على الطرق املؤدية ملدينة 
الشيخ جابر األحمد

28.92017/5/27 مليونا
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االقتصادية

»الوزني« حتول 
لـ»األحمر«.. فهل 
يلحق به »كويت 

15«؟

»السعري« إلى 
أدنى مستوى في 
عام ونصف عند 

6749 نقطة

»االمتياز« تقدم بالغاً للنائب العام ضد بعض القيادات السابقة
افادت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية )االمتياز( في كتاب ارسلته للبورصة بانها تقدمت 
ببالغ جديد للنائب العام حول وجود شبهة جتاوزات وتعد على أموال الشركة وذلك عن طريق 
مخالفة لوائح وأنظمة الشركة ضد بعض القيادات السابقة بالشركة، وقد أحال النائب العام 
البالغ إلى النيابة املختصة. واضافت الشركة أن تقدميها للبالغ هو نفاذ لتوصية اجلمعية 
العمومية الصادر بتاريخ 2 اكتوبر 2013 حول التحقق في تعامالت الشركة مع األطراف ذات 
الصلة، وانها ستوافي اجلهات الرسمية واملساهمني بأي تطور في هذا الشأن.

8.9 ماليني دينار أدنى سيولة منذ 5 أشهر

البورصة الكويتية تعمق خسائرها.. وتفقد 250 مليون دينار

ان مؤش���ر س���وق مسقط 
أكبر  املالية سدل  لألوراق 
خسارة ألسواق اخلليج في 
جلسة تعامالت أمس بنسبة 
4.2% بخسارته 272 نقطة 
ليستقر عند مستوى 6304 
نقاط، وأنهت غالبية األسهم 

تداوالتها على انخفاض.
الس���وق  وجاء تراجع 
كردة فعل لتخفيض وكالة 
التصنيف العاملية »ستاندرد 
آند بورز« نظرتها القتصاد 
سلطنة عمان الى سالبة من 
مستقرة وذلك بسبب تراجع 

أسعار النفط.
وق���ال تقري���ر ص���در 
ع���ن الوكال���ة إن املرك���ز 
املالي للسلطنة واألصول 
اخلارجية ستشهد تراجعا 
أكثر من املتوقع حاليا بسبب 
التراجع احلاد ألسعار النفط 
املصدر الرئيسي لاليرادات 

بالسلطنة.
وأبقت الوكالة تصنيفها 
 .)A( االئتماني للسلطنة عند
أما في السعودية فقد خفضت 
الوكالة نظرتها املستقبلية 
للسعودية من »إيجابية« 
إلى »مستقرة« على خلفية 

تراجعات النفط.
وترى ستاندرد آند بورز 
أن االقتص���اد الس���عودي 
بحاجة إلى املزيد من التنوع 
في اإليرادات للحماية من 
أي اس���تمرار في انخفاض 

أسعار النفط.
 وتراجع���ت مؤش���رات
4 أسواق أخرى إلى جانب 
سوق مس���قط وهي سوق 
قطر بنسبة 0.8%، وسوق 
الكوي���ت بنس���بة %0.4، 
وسوق السعودية بنسبة 
0.3%، وسوق دبي بنسبة 

.%0.02

٭ تراجع���ت مؤش���رات 
البورصة بش���كل جماعي 
بنهاي���ة تعام���الت أمس، 
حيث أنهى املؤشر السعري 
التداوالت عل���ى انخفاض 
نس���بته 0.4% بإقفاله عند 
6749 نقطة خاس���را نحو 
26.7 نقطة، دفعته لبلوغ 
أدنى مس���توياته منذ أكثر 

من عام ونصف.
٭ أنه���ى املؤش���ر الوزني 
التعام���الت عل���ى تراجع 
نس���بته 0.8% هبوطا إلى 
مس���توى 452.8 نقط���ة 
بخسائر بلغت 3.7 نقاط، 
بينما أنهى مؤش���ر كويت 
15 اجللسة على انخفاض 
إلى  نس���بته 1.04% نزوال 
مستوى 1098 نقطة خاسرا 

11.6 نقطة.
وخليجيا، استمر ضعف 
التداوالت أمس، وكان الفتا 

شريف حمدي

راهن كثير من املتعاملني 
الكويت لألوراق  بس����وق 
املالية على احملفظة الوطنية 
النتشال السوق من كبوته، 
واس����تندوا ف����ي ذلك على 
تصريحات حكومية مفادها 
أن احملفظة مستمرة وستظل 
تدعم السوق بهدف حفظ 
توازنه، وهو ما تفاعل معه 
السوق في جلسة اخلميس 
املاض����ي وأدى إلى ارتفاع 
السيولة إلى 21 مليون دينار 
من نح����و 13 مليون دينار 
في جلسة االربعاء بزيادة 
60% تقريب����ا. لكن جاءت 
جلسة أمس مبا ال يشتهي 
السوق، اذ عادت السيولة 
إلى مستويات متدنية حيث 
أدنى مستوى لها  سجلت 
منذ نحو 5 أشهر وحتديدا 
الذي  في 7 يوليو املاضي 
تزامن مع شهر رمضان الذي 
تقتصر فيه التداوالت على 
ساعتني فقط، وذلك ببلوغها 
8.9 ماليني دينار وهي قيمة 
أدنى من آخر جلسة بنسبة 

.%57
ويب���دو واقع الس���وق 
الصعب هذه الفترة، اذ غالبا 
ما يكون موسم نشاط من 
قبل احملاف���ظ والصناديق 

لعدة اسباب:
٭ تكوين مراكز استثمارية 
جديدة قبل نهاية العام املالي 
التوزيعات  لالستفادة من 
التي  السنوية للش���ركات 
حققت نتائج مالية جيدة 
بنهاية الربع الثالث من العام 

احلالي.
جتمي����ل  مح����اوالت  ٭ 
ميزانيات الشركات التابعة 
للمجاميع االستثمارية بهدف 
رفع قيم أصولها املتمثلة في 

أسهم.
ولكن يب���دو أن األمور 
سيئة في األفق لكي تدفع الى 
العزوف واالنتظار، وعلى 
األغلب انتظار ماذا سيحصل 
في أسعار النفط وتأثيرها 
على امليزانيات. ومع استمرار 
وتيرة اخلسائر بالبورصة 
الكويتية في جلسة أمس 

كان الفتا ما يلي:
٭ حتول املؤش���ر الوزني 
الذي يقيس أداء الشركات 
الثقيلة إلى اللون األحمر بعد 
أن كان على اللون األخضر 
منذ بداية العام، محققا نحو 
9% مكاسب، تبددت خالل 

األشهر القليلة املاضية.
٭ بلغت خسائر البورصة 
الكويتية في جلسة أمس 
نح���و 251 ملي���ون دينار 
بنسبة 0.8%، ليبلغ إجمالي 
اخلس���ائر منذ بداية العام 

.%2.5

اإلش����غال نحو 26.1 مئوية 
ليبل����غ نس����بة 57.4%، في 
حني وصل متوس����ط سعر 
الغرفة الى مس����توى اعلى 
من السنتني املاضيتني ليبلغ 

مستوى 117.65دوالرا.
كما منت إي���رادات عقد 
املؤمت���رات نح���و %57.4 
التوال���ي،  و32.7% عل���ى 
مما ادى ال���ى منو إيرادات 
الغرف���ة الواح���دة املتاحة 
وع���زز   .%78.3 بنس���بة 
كذل���ك من زيادة كبيرة في 
إيرادات اخلط التش���غيلي 
لينعكس على إجمالي الربح 
التشغيلي ليبلغ منوا بنسبة 

.%139.0
وعلى العكس مما يجري 
في القاه����رة وبيروت، فإن 
استمرار االضطرابات املدنية 
في البلدان املجاورة قد اثر 
على أداء الفنادق في عمان، 
حيث منا متوس����ط س����عر 
الغرفة هامشيا بنسبة %1.1 
لتصل إلى 160.9 دوالرا في 
حني انخفضت نسبة اإلشغال 
نحو 3.5 نقاط مئوية لتصل 
إلى 58.8%. وأسفر انخفاض 
الكلي ع����ن تراجع  الطلب 
إي����رادات الغرف����ة الواحدة 
املتاحة بنسبة 4.6% لتصل 

إلى 94.6 دوالرا.

لعطالت عيدي امليالد ورأس 
السنة.

واستمر الطلب الفندقي 
ف����ي االزدهار،  القاهرة  في 
الفن����ادق دفعة  وس����جلت 
كبيرة ف����ي إيرادات الغرفة 
الواحدة املتاحة لشهر أكتوبر 
مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي. وبخصوص 
ارتفاع إيرادات الغرفة فقد 
كان يقودها الطلب املتزايد 
من قطاع الترفيه كما ارتفع 

الربح  في حني منا إجمالي 
التشغيلي بنسبة %11.9.

وأفاد التقرير بان سوق 
الفنادق في بيروت س����جل 
زي����ادة كبي����رة ف����ي األداء 
العام في اكتوبر مع زيادة 
بنس����بة 2.8% في متوسط 
سعر الغرفة الذي ادى الى 
ارتفاع في مستويات اإلشغال 
بنسبة 8.5 نقاط مئوية إلى 

 .%60.7
وذلك مع بدء االستعدادات 

منى الدغيمي 

البحرين  سجلت فنادق 
والكويت والقاهرة ونسبيا 
بيروت منوا في نسبة اشغال 
الغرف وأسعارها خالل شهر 
اكتوبر املاضي، حيث يستمر 
س����وق الضيافة في النمو 
مسجال اعلى اداء له اقليميا 

مقارنة بالسنة املاضية.
وحتسنت نسبة إشغال 
الكويت بنحو  الفنادق في 
4.5% لتبلغ نسبة 53.5% في 
أكتوبر املاضي، في حني منا 
متوسط سعر الغرفة بنسبة 
7.0% ليبلغ 281.87دوالرا مما 
ادى الى منو إيرادات الغرفة 
املتوافرة بنسبة 16.8% لتصل 
إل����ى 150.84 دوالرا. وذلك 
البيانات وذلك  وفق أحدث 
ل�  وفقا ألحدث اس����تطالع 
»TRI« املتخصصة في سوق 
الضيافة في منطقة الشرق 
االوسط، عن قطاع الفنادق 
في 5 دول من دول منطقة 

الشرق االوسط. 
كما ساعد انخفاض درجات 
احلرارة في شهر اكتوبر في 
رفع نسبة االشغال، كنتيجة 
لذلك من����ت إيرادات الغرفة 
الواحدة املتاحة بنسبة %8.6 
لتصل إل����ى 313.59 دوالرا، 

فنادق الكويت تنتعش.. وبيروت تستعد لعطالت األعياد
دفعة كبيرة للطلب على فنادق القاهرة

استعدادات على قدم وساق الستقبال أعياد امليالد ورأس السنة..في الصورة عامل يزين شجرة العيد في وسط 
مدينة »داون تاون«                                                                                                         )أ.ب( 

»VIVA«هيئة األسواق و
 تستكمالن إجراءات اإلدراج

»البترول الوطنية«: الوقود البيئي مشروع 
حيوي لبقاء صناعة التكرير في الكويت

الكويتيون يحلون ثانيًا بقائمة املساهمني
في الشركات اخلليجية

الرياض � كونا: قال تقرير اقتصادي نش����ر 
أمس ان املستثمرين الكويتيني جاؤوا في املرتبة 
الثانية بقائمة املساهمني من ابناء دول املجلس 
في الشركات املساهمة واملسموح تداول أسهمها 
ملواطني دول املجلس في عام 2013 بنسبة %17 

من اجمالي املساهمني.
وأضاف التقرير الذي أعده قطاع املعلومات 
في األمانة العامة ملجلس التعاون ان السعوديني 
تصدروا القائمة بنس����بة 44% من إجمالي عدد 
املساهمني تالهم الكويتيون ثم اإلماراتيون بنسبة 
16% فالبحرينيون بنسبة 12% والعمانيون بنسبة 

9% والقطريون بنسبة %2.
وأشار التقرير الى قرار املجلس األعلى في قمة 
الدوحة املنعقدة في ديسمبر عام 2002 والذي نص 
على املساواة التامة بني مواطني دول املجلس في 

مجال متلك وتداول األسهم وتأسيس الشركات 
وإزالة القيود التي قد متنع ذلك مما اسهم بشكل 
كبير ومباشر في رفع نسبة الشركات املسموح 

بتداولها ملواطني دول املجلس.
ووفقا للتقرير ارتفعت نس����بة الش����ركات 
املساهمة املسموح بتداول أسهمها ملواطني املجلس 
من إجمالي مجموع الشركات املساهمة من %20 
في عام 1985 إلى نحو 96% عام 2013 حيث بلغ 
عددها 659 شركة برأسمال يصل إلى نحو 226 
مليار دوالر. وبلغ عدد املس����اهمني من مواطني 
دول املجلس في هذه الش����ركات نحو 290 ألف 
مس����اهم عام 2013 حيث جاءت قطر في املرتبة 
األولى بعد استقطابها 190886 مساهما من إجمالي 
عدد املساهمني تلتها اإلمارات ب� 51118 مساهما ثم 

البحرين ب� 27440 مساهما.

كونا: عقدت هيئة اسواق املال أمس اجتماعا 
 )VIVA( توعويا مع شركة االتصاالت الكويتية
الستكمال االجراءات النهائية الدراج اسهم الشركة 
في سوق الكويت لألوراق املالية )البورصة(. 

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان اللقاء تناول 
استعراضا ألهم االستحقاقات وااللتزامات الواجبة 
املترتبة على االدراج في البورصة السيما على 
صعيد االفصاحات ومواعيدها وآلياتها واملتطلبات 

التنظيمية األخرى. 

واضافت ان اللقاء تضمن الردود الوافية من 
الهيئة على جميع التس����اؤالت واالستفسارات 
التي تقدم بها ممثلو الشركة املذكورة.  يذكر ان 
هيئة أسواق املال الكويتية تقوم وفق قانون 
تأسيس���ها بتنظيم ومراقبة أنشطة األوراق 
املالية وحتقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة 
والزام الشركات املدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة 
الشركات وحماية املستثمرين من املمارسات 

غير العادلة واملخالفة لقانون الهيئة.

أكد املتحدث الرس����مي باسم شركة البترول 
الوطنية الكويتية م. خالد العسعوسي ان مشروع 
الوقود البيئي هو مشروع بقاء ووجود لصناعة 
التكرير في الكويت ملساهمته في توفير منتجات 

مطلوبة عامليا ومقبولة بيئيا. 
وق����ال العسعوس����ي ل�»كون����ا« أم����س ان 
مش����روع»الوقود البيئي« سيجعل من الكويت 
منافس����ا لكبرى الش����ركات العاملية وسيساهم 
مس����اهمة فعالة في تنمي����ة االقتصاد الكويتي 

وخلق فرص عمل للشباب. 
وأوضح أن املنتجات البترولية التي سيتم 
إنتاجها هي منتجات مطلوبة عامليا ومقبولة بيئيا، 
مشيرا إلى أن الكويت تواجه حتديات لتسويق 

املنتجات البترولية باملواصفات احلالية. 
وذكر ان الدراسة التي قام بها مستشار التحليل 
الكمي للمخاطر ما هي إال دراس����ة ش����املة لكل 
الوحدات القائمة واحملدثة واجلديدة التي تقوم 
بها الش����ركات وتفترض مختل����ف االحتماالت 

والسيناريوهات التشغيلية املمكن حدوثها. 
واكد ان الشركة تضع صحة وسالمة العامل 
واملواطن على حد س����واء على رأس أولوياتها 
وتبذل الكثير من اجلهد واملال في سبيل ضمان 

سالمة املنشآت واألفراد واملواطنني. 

ولفت إلى ان هذه الدراسة حتدد أيضا مكامن 
اخلطورة سعيا منها لتصميم املشاريع بطريقة 
آمنة تضمن سالمة العاملني والسكان في املناطق 
احمليطة موضحا أن هذه الدراسة متت من قبل 
شركة متخصصة بهذا النوع من االستشارات إذ 
مت اخذ جميع هذه املخاطر املوجودة في التقرير 

بعني االعتبار عند تنفيذ أعمال التصاميم. 
وأوضح أن هن����اك توصيات ملعاجلة جميع 
مكامن اخلط����ر مت تطبيق بعضها ويجري اآلن 
تطبيق البعض اآلخر من قبل الشركات املنفذة 
للمش����روع كما أن املرحلة احلالية من املشروع 
تش����مل العديد من التعديالت وذلك في مرحلة 
التصاميم الدقيقة والنهائية والتي تغطي جانب 

السالمة واألمن في مجال التشغيل. 
وقال ان وضع اخلطورة الناجم عن احتمالية 
تس����رب الغاز أو االنفجار ل����م تتغير كثيرا مع 
استحداث مش����روع الوقود البيئي وأن درجات 
األمان احلالية واملتعلقة مبصافي شركة البترول 
الوطنية ما زالت باحلدود العاملية املقبولة في هذه 
الصناعة.  وذكر ان املشروع سيستبدل بعض 
وحدات التصنيع القدمية نسبيا ويوفر وحدات 
تصنيع صممت بأحدث األنظمة وحسب أفضل 

مقاييس األمان والسالمة.

ال مخاطر على السكان والعمال
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وحدة سكنية س���نويا، ولهذا 
فإن الس���وق العقاري املصري 
مازال يوفر فرصا اس���تثمارية 
جاذبة للمستثمرين الكويتيني 
واخلليجي���ني واألجان���ب في 
ظ���ل انخف���اض مس���تويات 
التشبع االسكاني مقابل النمو 

الدميوغرافي.
وأشار إلى أن أسعار العقارات 
في مصر ب���ني األرخص عربيا 
األمر الذي يوفر هامش ربح كبيرا 
للمستثمرين احملليني واألجانب 
خصوص���ا أن املس���تثمرين 
اخلليجيني يتص���درون قائمة 
أكثر املستثمرين األجانب ضخا 
لالستثمارات في السوق العقاري 
املصري، مبينا أن كل هذه العوامل 
انعكست على فعاليات ملتقى 
األهرام لالستثمار العقاري في 
الكويت والذي سجل دورة قياسية 
بإقبال فاق جميع التوقعات األمر 
الذي يشجع على الترتيب لدورة 
أخرى جديدة حتتضنها الكويت. 
وأكد أن الشركات املصرية التي 
ش���اركت في ملتق���ى األهرام 
لالستثمار العقاري في الكويت 
تدخل السوق الكويتي ألول مرة 
مبشاريع جديدة فيما شارك في 
امللتقى ألول مرة شركات تابعة 
للقط���اع الع���ام املصري وهي 
شركات لديها ضوابط مشددة 
بالنسبة للمشاركة في الفعاليات 
واملعارض اخلارجية كما أن وكالة 
األهرام لإلعالن هي األخرى تنظم 
معرضا في الكويت ألول مرة مما 
يعكس جاذبية السوق الكويتي 
للمعارض. وأشار إلى أن امللتقى 
أتاح الفرصة ملعرفة احتياجات 
املستثمرين الكويتيني واجلالية 
املصرية في الكويت من حيث 
شاملشاريع واألسعار وفي املقابل 
قامت اللجنة التنظيمية بإجراء 

عروض ملشاريع استثمارية تفوق قيمتها 30 مليار جنيه

مبيعات قياسية مبلتقى األهرام العقاري.. 
العقارات في مصر األرخص عربياً

مس���ح لهيكل الرواتب لزائري 
امللتقى ملعرفة ما يناسبهم من 
حلول إس���كانية ومس���تويات 
سعرية وتلخصت نتيجة املسح 
في أن اجلالية املصرية في الكويت 
تقبل على املعارض اخلارجية في 
دول االغتراب أكثر من إقبالها على 
املعارض احمللية التي تقام في 
مصر مبوسم العطلة الصيفية 
وهو املوسم الذي يفضل معظم 
املغتربني املصريني قضاءه في 
بالدهم، الفتا إل���ى أن اجلالية 
املصرية املستهدفة لالستثمار 
العقاري في مصر واملقيمة في 
الكويت تبلغ نحو 100 ألف تتوزع 
بني األطباء واملهندسني وأعضاء 

السلك القضائي واملدرسني. 
من جانبه أش���اد مدير عام 
وكالة األهرام لإلعالن هشام لطفي 
مبلتقى األهرام لالستثمار العقاري 
في الكويت، مؤكدا أنه حقق جناحا 
قياسيا، مشيدا بالتعاون الذي 
قدمه السفير املصري بالكويت 
عبدالكرمي سليمان إلجناح امللتقى 
وتذليل العقبات التي تعترض 
املستثمرين الراغبني في ضخ 
تدفقات استثمارية في السوق 
املصري، مش���يرا إلى أن وكالة 
األهرام لإلعالن التي تأسس���ت 
عام 1965 حترص على دراسة 
األسواق اخلارجية دراسة جيدة 
قبل جتهيز هذه املعارض ومن 
أهم املع���ارض اخلارجية التي 
نفذته���ا اإلدارة: ملتقى األهرام 
لالستثمار العقاري في الكويت 
ومعرض األه���رام للمنتجات 
املصري���ة باملدين���ة املن���ورة 
واألسبوع املصري � اخلليجي 
ومعرض األه���رام للمنتجات 
املصرية بالدمام ومعرض األهرام 
بالبرتغ���ال ومع���رض األهرام 
في كوناك���ري. ومن املعارض 
الداخلي���ة في مص���ر معارض 
األه���رام للكمبيوتر ومعارض 
إندورز لألث���اث والديكور كما 
تقوم مؤسس���ة األه���رام دائما 
باخلطوات السباقة للعمل على 
تنشيط حركة السوق العقاري 
املص���ري من خ���الل املعارض 
العقارية الداخلية واخلارجية 
الناجحة والتي تهدف إلى إنعاش 
حركة البيع للشركات والتواصل 
مع اجلمهور، ولذلك قامت وكالة 
األهرام لإلع���الن بتنظيم هذه 

اجلولة بدولة الكويت.

كشف املدير العام ملجموعة 
املس���ار لتنظي���م املع���ارض 
واملؤمترات الكويتية س���عود 
عبدالعزيز مراد أن الش���ركات 
املصرية املش���اركة في ملتقى 
األهرام لالستثمار العقاري في 
الكويت وال���ذي نظمته وكالة 
األهرام لإلعالن املصرية بالتعاون 
مع »املسار« خالل الفترة من 4 
إلى 7 ديس���مبر اجلاري حققت 
مبيعات قياس���ية، حيث قدمت 
الشركات املصرية التي شاركت 
في احلدث مشاريع تبلغ قيمتها 
االس���تثمارية ما يزيد على 30 
مليار جنيه وعروضا حصرية 
لتلبية جميع احتياجات العمالء 
س���واء املصريون املقيمون في 
الكويت أو الكويتيون الراغبون 
في االستثمار في السوق العقاري 
املصري، خصوصا في ظل ارتفاع 
عدد اجلالية املصرية بالكويت 
والتي تزيد على 600 ألف نسمة 
باإلضافة إلى اإلقبال الكبير من 
جانب الكويتيني على االستثمار 
العقاري في مصر وأيضا اقتناء 
السلع املصرية.  وأوضح في بيان 
صحافي أن املؤش���رات املتاحة 
تكشف أن معدالت الطلب على 
السوق العقاري املصري تبلغ 
أكثر من نص���ف مليون وحدة 
سكنية سنويا فيما تبلغ احلدود 
القصوى لالستثمارات العقارية 
املصرية 300 ألف وحدة سكنية 
سنويا، وهو ما يعني أن قطاع 
العق���ارات املصري لديه فجوة 
استثمارية تبلغ نحو 200 ألف 

سعود مراد هشام لطفي

»الوطني«: الفائدة األوروبية دون تغيير.. والدوالر ألعلى مستوياته
جدا، بل إن هناك احتماال قويا 
بأن نش����هد أول رفع ألسعار 
الفائدة في الواليات املتحدة 
خالل النصف األول من السنة 
املقبل����ة. وق����ال التقرير ان 
البنك املركزي األوروبي أبقى 
أس����عار الفائدة دون تغيير، 
وذلك في اجتماعه الذي عقد 
األسبوع املاضي، حيث قرر 
املجلس احلاكم للبنك املركزي 
األوروبي إبقاء سعر الفائدة 
على عمليات إعادة التمويل 
الرئيسية وأسعار الفائدة على 
تسهيالت اإلقراض الهامشي 
وتسهيالت اإليداع دون تغيير 
عند مستوى 0.05% و%0.30 

و-0.20% على التوالي. 
وال تزال تصريحات ماريو 
دراغي، رئيس البنك املركزي 
األوروبي، تدل على أن البنك 
اليزال يتابع الوضع بدقة ويدرك 
مخاطر االنكماش االقتصادي 
في جميع دول منطقة اليورو، 
إال أن����ه ال يوجد إجماع داخل 
املجلس احلاك����م للبنك على 
ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة 
في املرحلة احلالية، غير أن 
البنك مستعد يقف على أهبة 

االستعداد للتحرك خالل الربع 
األول من سنة 2015 إذا لم تنجح 
اإلجراءات املتخذة حاليا في 
وقف التراجع احلالي، وأوضح 
دراغي أن البنك ال يحتاج الى أي 
إجماع ألعضاء مجلسه احلاكم 
لكي يتبنى برنامج تيسير كمي. 
وأشار التقرير أيضا إلى إبقاء 
مجلس إدارة بنك االحتياطي 
األسترالي على سعر الفائدة 
على األموال النقدية دون تغيير 

عند مستوى %2.5.
وصرح حاكم البنك املركزي، 
ستيفنز، بأن معظم البيانات 
االقتصادية في أستراليا تتوافق 
مع حتقيق من����و اقتصادي 
معتدل وعلى بقاء االقتصاد بني 
2 و3%، كما كان متوقعا، بينما 
تراجع س����عر صرف الدوالر 
األسترالي في الفترة األخيرة، 
ويعزى هذا التراجع إلى تعاظم 
قوة الدوالر األميركي، غير أن 
سعر الدوالر األسترالي اليزال 
أعلى من معظم تقديرات قيمته 
األساسية احلقيقية خاصة على 
ضوء االنخفاض الكبير ألسعار 
السلع الرئيسية خالل األشهر 

القليلة املاضية.

تخفيض����ا ضريبي����ا ويؤثر 
بشكل خاص على متوسطي 
الدخل الذين ينفقون اجلزء 
األكب����ر م����ن ميزانيتهم على 
الطاقة والوقود. ومن املرجح 
أن يكون لتراجع معدل التضخم 
وارتف����اع األجور أثر إيجابي 
عميق على اإلنفاق االستهالكي 
في الوالي����ات املتحدة. ومع 
البيانات االقتصادية اإليجابية 
األخيرة، باتت األسواق  تشعر 
بأن اخلط����وة األولى ملجلس 
االحتياطي الفيدرالي باجتاه 
عودة سياس����ته النقدية إلى 
وضعها العادي لم تعد بعيدة 

اس����تعرض تقرير صادر 
عن بنك الكويت الوطني آخر 
التطورات االقتصادية العاملية 
خالل األسبوع املاضي، مؤكدا 
تربع الدوالر األميركي على قمة 
العمالت الرئيسية، مستندا 
الى مجموعة م����ن البيانات 
االقتصادية القوية، وخاصة 
تقري����ر العمالي����ة في جميع 
القطاعات ع����دا قطاع املزارع 
ال����ذي ص����در ي����وم اجلمعة 
وتضم����ن بيان����ات تفيد بأن 
321.000 عامل جديد قد انضموا 
إلى تلك القطاعات. وقد واصل 
مؤشر الدوالر الصعود ليصل 
إلى 89.46 نقطة، وهو أعلى 
مستوياته منذ سنة 2009 قبل 
أن يقفل عند مستوى 89.35 
نقطة، ومع تزايد أعداد العاملني 
وارتفاع األسعار، أدى تعاظم 
ق����وة العمل����ة األميركية إلى 
جانب ضعف أس����عار السلع 
إلى ضغوط باجتاه تخفيض 
معدل تضخم أس����عار السلع 
االستهالكية، حيث إن الهبوط 
األخير ألسعار الوقود سيوفر 
500 دوالر س����نويا على كل 
أس����رة، وهو تط����ور مياثل 

الدوالر األميركي يتربع على قمة العمالت الرئيسية

تناول التقرير الشهري الصادر عن إدارة بحوث االستثمار في شركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول »كامكو« أداء أسواق األسهم اخلليجية 

خالل شهر نوفمبر املاضي، مشيرا الى انها سجلت أدنى انخفاض لها خالل 
الشهر حيث استمرت العوامل السلبية بالضغط على ثقة املستثمرين ورفعت 
من منسوب مخاوفهم للشهر الثاني على التوالي بسبب االنخفاض احلاد في 

أسعار النفط. وعلى الرغم من أن أداء معظم األسواق اخلليجية كان إيجابيا 
خالل النصف األول من شهر نوفمبر بفضل البيانات اإليجابية التي صدرت عن 

االقتصادات العاملية، فإن األسواق لم تتمكن من احملافظة على زخم ارتفاعاتها 
عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات بعد أن 

انخفضت إلى مستوى الـ 70 دوالرا للبرميل.
عالوة على ذلك، قال التقرير ان القرار الذي اتخذته منظمة الدول املصدرة للنفط 

)أوپيك( بعدم خفض اإلنتاج النفطي في اجتماعها األخير املنعقد في 14 نوفمبر 
2014 أثر سلبا على أداء أسواق األسهم في جميع أنحاء دول اخلليج التي 

شهدت عمليات بيع مكثفة لألسهم حتسبا الستمرار االنخفاض في األسعار، 
لتسجل معظم أسواق األسهم اخلليجية تراجعا جتاوزت نسبته الـ 4% في يوم 

واحد فقط. وأعرب املستثمرون عن مخاوفهم وقلقهم بشأن إمكانات النمو 
االقتصادي في املنطقة في ظل انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا من 110 

دوالرات للبرميل إلى مستواها احلالي البالغ 70 دوالرا للبرميل. ولكننا نستبعد 
أن تخفض اململكة العربية السعودية أو غيرها من دول اخلليج إنفاقها الرأسمالي 

رغم أن سعر التعادل لبرميل النفط في بعض الدول يتجاوز الـ 100 دوالر 
أميركي للبرميل.

وقال التقرير ان نشاط التداول ارتفع نتيجة الستمرار عمليات البيع املكثفة، 
حيث ارتفعت قيمة األسهم املتداولة في أسواق األسهم اخلليجية بنسبة %16.2 

لتبلغ 55.1 مليار دوالر أميركي باملقارنة مع 47.4 مليار دوالر أميركي في الشهر 

األسبق، في حني بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى أسواق األسهم اخلليجية 1.1 
تريليون دوالر أميركي في نهاية شهر نوفمبر. إضافة إلى ذلك، أثر التراجع 

الذي شهدته أسواق األسهم اخلليجية خالل شهر نوفمبر على العوائد املسجلة 
منذ بداية العام احلالي، إذ سجل سوق دبي عوائد بلغت نسبتها 27.1% منذ بداية 
العام احلالي، في املقابل انخفضت عوائد السوق السعودي من 17.6% في الشهر 

األسبق إلى نسبة ال تتجاوز 1% في نهاية شهر نوفمبر. وفي الكويت، ازداد 
الفارق بني املؤشرين السعري والوزني، حيث سجل املؤشر السعري لسوق 

الكويت لألوراق املالية خسائر بلغت نسبتها 10.6% منذ بداية العام احلالي وحتى 
شهر نوفمبر باملقارنة مع االرتفاع الهامشي الذي سجله املؤشر الوزني والبالغ 

0.4% ،مما يشير إلى أن ضغوط البيع كانت أكثر تزايدا على أسهم الشركات 
الصغيرة. 

وقال التقرير ان سوق الكويت لألوراق املالية شهد خسائر حادة خالل شهر 
نوفمبر من عام 2014 احلالي، حيث انعكست مخاوف املستثمرين من أي 

خسائر جديدة في السوق كحال جميع املستثمرين في األسواق اخلليجية 
بسبب الهبوط احلاد واملستمر في أسعار النفط. وأنهت جميع مؤشرات قطاعات 

السوق، باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية تداوالتها في املنطقة احلمراء. 
كما سجل املؤشر السعري للسوق أعلى نسبة تراجع شهري بنسبة 8.3% خالل 
شهر نوفمبر، كما سجل املؤشر السعري أعلى نسبة تراجع يومي بلغت نسبته 

3.35% في جلسة التداول االخيرة من شهر نوفمبر، وهي تعد أعلى نسبة تراجع 
يسجلها املؤشر في يوم واحد فقط منذ شهر يوليو من العام 2009. ويأتي 

هذا التراجع عقب صدور قرار من منظمة أوپيك بعدم خفض مستوى اإلنتاج 
النفطي.

 ٭ باقي تفاصيل التقرير على الموقع اإللكتروني

»كامكو«: 16% منو األسهم اخلليجية خالل نوفمبر
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»جلوبل«: الناجت احمللي اإلجمالي
 لدول اخلليج يواجه صعوبات

أصدرت »جلوبل« تقريرها الشهري عن 
أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي، الفتة 
الى تراجعها بشكل حاد خالل شهر نوفمبر 
املاضي وذلك اثر قرار منظمة الدول املصدرة 
للنف����ط )أوپيك( عدم خفض االنتاج وترك 
س����قف االنتاج اليومي دون تغيير عند 30 
مليون برميل يوميا، على الرغم من زيادة 
العرض الذي تس����بب في انخفاض أسعار 
النفط أكثر من 35%، هذا وتراجعت االسواق 
اخلليجية بعد ق����رار منظمة أوپيك، حيث 
شهد سوق س����لطنة عمان انخفاضا حادا 
بنسبة 6.2%، تاله السوق السعودي بنسبة 
4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة %4.3، 
الكويت بنسبة 3.3%، أبوظبي بنسبة %2.6، 

ثم البحرين بنسبة %0.6.
عالوة الى ذلك، انخفض مؤش����ر تداول 
مب����ا نس����بته 13.2% خالل الش����هر املاضي 
عل����ى ضوء هبوط س����عر النفط اخلام في 
الش����هرين املاضيني. جتدر االشارة الى أن 
سعر سهم أكبر ش����ركة مساهمة عامة في 
اململكة العربية الس����عودية، وهي الشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك(، 
قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خالل الشهر 
املاضي. كما انخفض س����هم ش����ركة كيان 
السعودية للبتروكيماويات بنسبة %18.6، 
هذا، وقد شهد السوق السعودي بعضا من 
التعافي بعد ذلك التراجع في حني أظهرت 

االسواق االخرى نشاطا متفاوتا.
انخفض س����عر نفط برنت مبا نسبته 
35% منذ بداية عام 2014، حيث المس أدنى 
مستوياته في أربع سنوات وسط تكهنات 
بأن منظمة أوپيك س����تمتنع عن إحداث أي 
تغيير للفائض العامل����ي. وكان االنخفاض 
احلاد األخير مفاج����أة ملعظم صناع القرار 
وخبراء الس����وق، حيث ان اسباب التراجع 
لم تكن على اساس قاعدة العرض والطلب 
وذلك مع حدوث فائض في املعروض بسبب 
اإلمدادات القوية للواليات املتحدة من النفط 
الصخري، اضافة الى اس����تئناف اإلمدادات 
من ليبيا والعراق بسبب حتسن الظروف 
اجليوسياسية تزامنا مع الركود االقتصادي 
لكل من أوروبا والصني. الى ذلك، فقد توقعت 
ادارة معلومات الطاقة األميركية )EIA( أن 
يكون نطاق السعر املتداول للنفط في عام 
2015 م����ا ب����ني 80 و90 دوالرا للبرميل، أي 
مبتوس����ط 83 دوالرا للبرميل، علما أنه لن 
يكون مس����تبعدا تعديل هذا النطاق الى ما 

بني 70 و80 دوالرا للبرميل.
ارتفع االعتماد العاملي على قطاع النفط 
والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول 
مجلس التعاون اخلليجي على ذلك القطاع، 
حيث تعد تلك الدول موطنا ملا نسبته %45 
من احتياطيات النفط املؤكدة وتس����هم مبا 
يقرب من 35% من صادرات النفط العاملية 
سنويا. هذا ومع اعتماد االقتصادات في دول 
مجلس التعاون اخلليج����ي على صادرات 
النفط والغاز، فإن مس����ألة تذبذب أس����عار 
النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من 
االقتصاد يعد ذا أهمية كبيرة، علما أن تلك 
الصدم����ات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل 
اساسي ومؤثر على الثروة النفطية املتراكمة 

واملقدرة بأكثر من 500 مليار دوالر.

الى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون 
اخلليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط 
العاملي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من 
صادرات النفط العاملية. نتيجة لذلك، فإن 
حتديد دخل ال����دول والنفقات والتخطيط 
املالي يعتمد إلى ح����د كبير على صادرات 
النفط وأس����عاره العاملية. في حني أنه في 
الس����نوات القليلة املاضية، استفادت دول 
مجلس التعاون اخلليجي من ارتفاع أسعار 
النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار 
دوالر في عام 2008 الى 729 مليار دوالر في 
عام 2013. مع ذلك، من املتوقع ظهور ضغوط 
كبيرة نظرا ملتطلبات التمويل لعدة قطاعات، 
مما قد يجهد امليزانية في املنطقة. هذا ووفقا 
لصندوق النقد الدولي، فانه من املمكن أن 
يؤثر تراجع أسعار النفط على معدالت النمو 
االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
االمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطا ماليا 
جديدا على صناع القرار في املنطقة للحد 
م����ن خطط اإلنفاق، حيث قد تعاني اململكة 
العربية الس����عودية عجزا في امليزانية في 
العام املقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط 
مع بقاء اإلنفاق العام أيضا عند املستويات 
احلالية، علما أن اقتصادات تلك الدول، من 
دون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو 
بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات 
غير النفطية وزيادة اإلنفاق احلكومي وتوسع 

االئتمان للقطاع اخلاص.
في الوقت احلاضر، يبلغ سعر خام برنت 
أقل من املستوى املطلوب لتحقيق التوازن في 
امليزانية في البحرين وسلطنة عمان واململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
أما في ال����دول االخرى، الكويت وقطر، فإن 
السعر الفوري خلام برنت يقع فوق نقطة 
التع����ادل، علما أن أي تراجع آخر للس����عر 
س����يؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في املوازنة 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي، وخاصة 

الدول ذات مستويات تعادل عالية.
التزال التوقعات على املدى الطويل ألسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي إيجابية ولن 
تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا 
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فانه من املتوقع 
أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 الى 
104 ماليني برميل يوميا، مقارنة مع املستوى 
احلالي عند 90 مليون برميل يوميا. علما انه 
لتلبية هذا الطلب، فإن جميع االنواع كالنفط 
التقليدي من دول مجلس التعاون اخلليجي 
وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل 
الزيت الصخري من الواليات املتحدة ومصادر 
أخرى، نفط البحر العميق في البرازيل، النفط 
الرملي في كندا، والنفط من منطقة القطب 
الش����مالي ستكون مطلوبة، مع االشارة الى 
أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 
دوالرا للبرميل، ومبا ان األسعار احلالية ال 
تدعم تطوير هذه امل����وارد، وهناك بالفعل 
مؤش����رات على التباطؤ في االس����تثمار في 
اإلنتاج غير التقليدية، فانه من املتوقع أن 
يس����تقر سعر النفط عند مستوى عادل في 
امل����دى الطويل. عالوة عل����ى ذلك، فإن منو 
الناجت احمللي اإلجمالي لدول مجلس التعاون 
سيبقى على حاله في السنوات القادمة بدعم 

من التوسع في القطاعات غير النفطية.

»جالس بوينت«: استخدام الطاقة الشمسية
 إلنتاج النفط الثقيل يوفر 80% من كمية حرق الغاز

احلقل، وعبر استخدام االسلوب 
احلراري لالستخالص املعزز 
للنفط، ميك����ن ملنتجي النفط 
النفط  إمدادات  زيادة نس����بة 

العاملية.
ولفت إلى ان شركة جالس 
بوين����ت تنفذ مش����روعني في 
كاليفورني����ا وعم����ان بإنتاج 
احتياطي هائل من النفط عبر 
استخدام تقنياتها. ويبلغ معدل 
اإلنتاج احلالي في كاليفورنيا ما 
يقارب 40% من النفط املوجود 
فيها باس����تخدام االستخالص 
املعزز للنفط ومن املتوقع أن 
يصل هذا املعدل إلى 50% خالل 

األعوام القليلة املقبلة.
وتوق����ع أن تنت����ج عمان 
25% م����ن النفط املوجود فيها 

من املمكن لتقنية االستخالص 
املعزز للنفط أن تنتج أكثر من 
300 مليار برميل من النفط في 

جميع أنحاء العالم.
وذك����ر أن النف����ط الثقيل 
اخل����ام ميثل أكثر من 70% من 
احتياطي النفط العاملي، مشيرا 
إلى ان تلك النوعية من النفط 
تشبه القطران من حيث البنية 
مما يجعل من الصعب للغاية 
إنتاج����ه. وفي العادة يش����كل 
معامل االس����تخالص االولي 
للنف����ط الثقيل ما نس����بته 5 
و8% مقارنة مع نس����بة معدل 
االس����تخالص عند استخدام 
األسلوب احلراري لالستخالص 
املعزز للنفط والتي تتراوح بني 
50 و70% من النفط األصلي في 

أحمد مغربي

التنفيذي  الرئي����س  ق����ال 
واملؤس����س املش����ارك لشركة 
»جالس بوينت سوالر« رود 
ماكريغور ان استخدام الطاقة 
الشمسية في عملية االستخالص 
املعزز للنف����ط ميكن ان يوفر 
من 25 الى 80% من كمية حرق 
الغاز الالزمة للبخار الذي يتم 
النفط  حقنه في اآلبار إلنتاج 

الثقيل.
وأوضح ماكريغور، خالل 
مؤمتر صحافي عقدته الشركة 
أمس، ان االستخالص املعزز 
للنفط هو عبارة عن مجموعة 
م����ن التقني����ات املس����تخدمة 
النفط حول  بواسطة منتجي 
العالم والتي تعمل على زيادة 
معدل وإجمال����ي كمية النفط 
املنتجة، فعبر حقن البخار أو 
الغاز في  أو  الكيميائية  املواد 
مخزون النفط في باطن األرض، 
ميكن لتقنية االستخالص املعزز 
للنفط أن تزيد نس����بة إنتاج 

النفط ألكثر من %300.
األس����لوب  ان  واعتب����ر 
احلراري لالستخالص املعزز 
للنفط يعتبر من أكثر تقنيات 
االس����تخالص املع����زز للنفط 
ش����يوعا واس����تخداما، حيث 
يتم فيها حق����ن البخار عالي 
الضغط إل����ى املكمن النفطي، 
ثم يعمل البخار على تسخني 
بنية النف����ط وتقليل لزوجته 
مما يس����هل عملية ضخه إلى 
السطح. وأوضح ماكريغور انه 

باستخدام تقنية االستخالص 
املعزز للنف����ط وذلك بحلول 
ع����ام 2020، مؤكدا أن الكويت 
بدأت في اس����تخدام األسلوب 
احلراري لالستخالص املعزز 
للنفط في مصادر النفط الثقيل 
لديها مما ميثل ج����زءا كبيرا 
من اس����تراتيجياتها اجلديدة 
لإلنتاج املوضوعة لعامي 2020 

و2030.
وحول مزايا االستخالص 
املعزز للنفط باستخدام الطاقة 
الشمس����ية، قال ماكريغور ان 
األسلوب احلراري لالستخالص 
املعزز للنفط يتطلب استهالك 
كميات هائلة من الغاز الطبيعي 
أو من أن����واع الوقود األخرى 
لتوليد البخار. وتعاني الكثير 
من ال����دول املنتجة للنفط من 
قل����ة امدادت الغ����از الطبيعي 
مما يضع االستخالص املعزز 
للنفط في منافسة مع احتياجات 
التنمية الصناعية واالقتصادية 

األخرى. 
واشار الى ان ميكن ملولدات 
البخار بالطاقة الشمسية التي 
تقدمها جالس بوينت تخفيض 
الغاز املس����تهلك في  نس����بة 
عمليات االستخالص احلراري 
املعزز للنفط بنسبة تصل إلى 
80 % مما يوفر الغاز الطبيعي 
ويتيح استخدامه في عمليات 
أخرى بالغة األهمية مثل توليد 
الكهرباء وحتلية املياه والتطور 
الصناعي أو حتى تصديره كغاز 
طبيعي مسال مما يعمل على 
تنشيط االقتصاد بشكل كلي.

رود ماكريغور وحسني شهاب خالل املؤمتر الصحافي

»املركز«: تراجع أسواق املنطقة 
مع استمرار هبوط أسعار النفط

»بيتك كابيتال«: السوق يهبط.. 
وأسعار النفط تتراجع

أصدر املركز املالي الكويتي )املركز( مؤخرا تقريره الش����هري 
عن دراسات األسواق والذي تناول فيه دراسة وحتليل أداء أسواق 
األسهم في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وأسواق األسهم 

العاملية لشهر نوفمبر.
وقال التقرير ان معظم أسواق الشرق األوسط أنهت تداوالت 
شهر نوفمبر على تراجع، وكانت مصر االستثناء الوحيد، بينما 
كانت أكثر األس���واق تأثرا اململكة العربية السعودية )-%14(، 
والكويت )-8.3% للمؤشر السعري و-5.7% للمؤشر الوزني(، 
وس���لطنة عمان )-6.7%(، ودبي )-5.8%(. وقد نتج هذا األداء 
عن تفاقم انخفاض أس���عار النفط نتيجة قرار منظمة األوپيك 
باالستمرار في اإلنتاج عند املستوى احلالي للكمية املعروضة. 
وأغلق س���عر خام برنت الش���هر عند أدنى مستوى له في أربع 
س���نوات، مقتربا من اختراق عالمة 70 دوالرا أميركيا للبرميل. 
وكان قد سبق أن انخفض دون سعر التعادل النفطي أو اقترب 
منه بش���كل مثير للقلق في عدد من دول مجلس التعاون، وهذا 
سوف يؤثر على قدرة احلكومات املعنية على اإلنفاق على الرغم 
م���ن أن بعض الدول قد قامت بتجميع فوائض نفطية. واتخذت 
سوق األسهم السعودية اجتاها انحداريا مع تراجع مؤشر تداول 
جلميع األس���هم مبا يقرب من 4.8% في يوم التداول األخير من 
الشهر. ومع استمرار دول منظمة األوپيك باإلنتاج باملستويات 
احلالية، ميكن أن حتتاج احلكومة السعودية إلى إعادة النظر في 
خططها إلنفاق ما مجموعه 500 مليار دوالر أميركي. كما أن سلطنة 
عمان ودولة الكوي���ت تعتمدان على اإليرادات الهيدروكربونية 
والتي متثل غالبية الناجت احمللي اإلجمالي في كل من الدولتني. 
وش���هدت اإلمارات، صاحبة ثالث أكبر احتياطي نفطي في دول 
مجلس التعاون، موجة بيع نتيجة تخوف املستثمرين من التباطؤ 
احملتمل ف���ي اإلنفاق احلكومي والذي ميكن أن يؤثر على أرباح 

الشركات في املستقبل. 

ذكر تقرير لشركة بيتك كابيتال لالستثمار 
ان سوق الكويت لألوراق املالية سجل هبوطا 
وس����ط تراجع أسعار النفط العاملية، حيث 
اليزال السوق يعاني من تراجع أسعار النفط 
خاصة بعد اجتم����اع أوپيك الذي قرر إبقاء 
اإلنتاج دون تغيير وبالتالي السماح للسوق 
بتحديد السعر حيث تراجع املؤشر السعري 
ب� 210.59 نق����اط ليغلق عند 6.776.09 فقد 

تراجع بشكل كبير في يوم التداول األول ب� 
233.82 بعد متأثرا بقرارات اجتماع أوپيك 
األخير الذي عقد في 27 نوفمبر. وكذلك أغلقت 
مؤشرات السوق الوزنية باللون األحمر حيث 
تراجع املؤشر الوزني ب� 6.93 نقاط ليغلق 
عند 456.55 وكذلك تراجع مؤشر كويت 15 
بحوالي 11.74 نقطة ليغلق عند 1.110.29 في 

نهاية األسبوع. 

شهاب: تقنية »جالس بوينت« مناسبة 
للدول التي تعاني من شح الغاز

 قال رئيس مكتب جالس بوينت الكويت حسني شهاب ان 
التقنية التي طورتها جالس بوينت تعمل بأسلوب مختلف 

عن توليد الكهرباء، مبينا انه من خالل تصميم جالس 
بوينت لألحواض املغلقة، تقوم املرايا املنحنية بتتبع أشعة 

الشمس على مدار اليوم ثم تقوم بتركيز ضوء الشمس على 
املرجل األنبوبي الثابت الذي يحتوي على املياه، ويقوم ضوء 
الشمس املركز بتسخني املياه إلنتاج بخار عالي الضغط يتم 

ضخه مباشرة إلى شبكة توزيع البخار املوجودة في حقل 
النفط. ولفت إلى ان تصميم نظام جالس بوينت على شكل 
بيوت زجاجية قياسية بداخلها مرايا حلماية أنظمة جتميع 

الطاقة الشمسية من الرياح واألتربة والرمال في البيئة 
احمليطة بحقول النفط.

وقال ان ما مييز تقنية جالس بوينت على التصاميم األخرى 
ألنظمة الطاقة الشمسية تصميم تقنيتها لكي يتم استخدامها 

في حقول النفط، مما ساعد في تخفيض التكلفة وزيادة 
املزايا التشغيلية، وتشكل البيوت الزجاجية العامل األساسي 

الذي مييز نظام جالس بوينت، فمن خالل استخدام 
األحواض املغلفة، ميكن استخدام مواد خفيفة الوزن مما 

يخفض التكاليف والوقت الالزمني للتشغيل مقارنة بتصاميم 
أنظمة الطاقة الشمسية القدمية.

وأوضح شهاب ان تنظيف األحواض الزجاجية يتم باستخدام 
نظام غسيل أوتوماتيكي للحفاظ على معدل أدائها في 

الظروف الصحراوية احمليطة بها. وميكن لنظام الغسيل 
أن يستغل ويعيد استخدام 90% من مياه الغسيل لتخفيض 

تكاليف التنظيف. 
ورأي ان البيوت الزجاجية املغلقة تعد مناسبة حلقول النفط 

املوجودة في منطقة اخلليج التي تتعرض بشكل مستمر 
للعواصف الرملية، ويتضح مما سبق ما مييز تقنية جالس 

بوينت عن التقنيات األخرى املستخدمة للطاقة الشمسية 
والتي يتطلب غسيلها يدويا بصورة متكررة.

وأوضح ان التكلفة التناسبية للطاقة عبر استخدام تقنية 
جالس بوينت تتراوح بني 5 إلى 7 دوالرات لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية في األماكن املشمسة، وهي أقل بكثير من 
تكاليف استخدام الغاز الطبيعي في الكثير من املناطق املنتجة 
للنفط التي تعاني من شح في إمدادات الغاز وارتفاع ملحوظ 

في متطلبات الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية واألنشطة 
الصناعية األخرى.
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»بيتك«: 7 فائزين جدد في حملة البطاقات
عن تعزي���ز تواجد البنك 
وحصته السوقية في هذا 
القطاع املهم. كما ترس���خ 
احلمل���ة مب���ادئ وأهداف 
»بيتك« في تنشيط حركة 
الفائدة  املبيعات وحتقيق 
للعمالء مستخدمي البطاقة 
وللتجار، والسعي لتعزيز 
مفهوم استخدام البطاقات 
النقود  املصرفية بدال عن 
وتفادي���ا للمخاط���ر التي 
يتع���رض له���ا العم���الء، 
التوجهات  ومتاش���يا مع 
املصرفية العاملية، وتعزيزا 
لس���معة »بيتك« بالسوق 
احمللية كأكبر البنوك احمللية 

من حيث قاعدة العمالء.

اآللي خارج الكويت فقط، 
وكلما تضاعف مبلغ اإلنفاق 
زادت فرص التأهل لدخول 
الذي  السحب االلكتروني 

يجري أسبوعيا. 
وتأتي احلملة استمرارا 
للع���روض املمي���زة التي 
يقدمها »بيتك« لعمالئه من 
البطاقات املصرفية  حملة 
املتنوعة مكافأة لهم، وأيضا 
حرصا على حتقيق طابع 
فريد ومميز جلميع بطاقات 
الت���ي تقدم دائما  »بيتك« 
قيمة مضافة حلاملها، مبا 
يس���اهم في رضاء العميل 
وزيادة فرص اس���تفادته 
عن���د االس���تخدام، فضال 

البديوي، محمد  يوس���ف 
جار اهلل الس���هلي، سماح 
محم���د الدويس���ان، احمد 
صالح االثري. وتس���تمر 
احلملة حتى 22 يناير 2015، 
وتتيح حصول كل مستخدم 
لبطاقات »بيتك« على فرصة 
واح���دة لدخول الس���حب 
لرب���ح جائزة يومية قيمة 
 iPhone«عبارة ع���ن جهاز
Plus 6« مقاب���ل كل عملية 
شراء بقيمة 10 دنانير، من 
خالل اس���تخدام بطاقات 
»بيتك« االئتمانية واالعتماد 
والدفع املسبق داخل وخارج 
الكويت، وكذلك من خالل 
استخدام بطاقات الصرف 

فاز 7 م���ن عمالء بيت 
الكويتي »بيتك«  التمويل 
بجوائز قيم���ة عبارة عن 
جهاز »Plus 6 iPhone« لكل 
الثالث  منهم، في السحب 
للحملة الترويجية اجلديدة 
للبطاقات املصرفية والتي 
حتمل عن���وان »اربح كل 
 »Plus 6 iPhone يوم جهاز
ملدة 80 يوما، الستخدامهم 
بطاقات »بيتك« االئتمانية 
وبطاقات السحب اآللي في 
مشترياتهم داخل وخارج 
الكوي���ت. والفائزون هم: 
ب���در بورس���لي،  محم���د 
القريشي،  اس���ماء فوزان 
الزيادي، دالل  طيبة حمد 

جاسم العوضي 

»بوبيان« يحتفي مبرور 10سنوات
 على تأسيسه بجوائز ذهبية للعمالء

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة«

..و »فور هومز« تشارك في املعرض

فندق »جميرا« يستضيف معرض »هوريكا«

في إطار احتفاالته مبرور 10 سنوات على التأسيس، فاز الكثير 
من عمالء بنك بوبيان بجوائز قيمة عبارة عن سبائك ذهبية وذلك 
ضمن الفعاليات واألنشطة التي أعلن عنها البنك بهذه املناسبة 

والتي نظمها على مدار شهر نوفمبر املاضي. 
وكان البنك قد فاجأ عمالءه والس���وق الكويتي بتقدمي هدايا 
قيمة عبارة عن سبائك ذهبية 
م���ن وزن 10 جم جلميع أبناء 
عمالئه املولودين في ش���هر 
نوفمبر من عام 2004، وذلك 
احتفاال م���ن البنك مبرور 10 

سنوات على تأسيسه.
وانتش���رت املفاجأة عبر 
التواصل  مختل���ف وس���ائل 
االجتماعي، حيث أسعد البنك 
الكثي���ر من أبناء عمالء البنك 
املولودين في نوفمبر بالهدية 
القيمة التي حصلوا عليها ومن 
بينهم عدد م���ن العمالء ممن 
لديهم توأم وآخرون 3 توائم 
مولودين في هذا الشهر. ولم ينس البنك عمالءه ممن يستخدمون 
أجهزة السحب اآللي، حيث فاز الكثير منهم ممن استخدم أجهزة 

البنك بسبائك ذهبية ظهرت لهم كمفاجأة من البنك. 
يذكر أن بنك بوبيان يحتفل سنويا بيوم تأسيسه املوافق 28 
نوفمبر من كل عام باعتب���اره اليوم الذي صدر فيه القرار رقم 
23 لسنة 2004 بتسجيل البنك في سجل البنوك اإلسالمية لدى 
بنك الكويت املركزي اس���تنادا إلى أحكام القانون رقم 32 لسنة 

1968 املعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003.

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على »حساب 
النجمة«، يوم األحد 7 ديسمبر 2014 في املركز الرئيسي للبنك، 
بحضور ممثل وزارة التج���ارة والصناعة صقر املناعي، وقد 
فاز كل من:  جيفارا ناصر منصور ، حمد طاهر بوحمد، راكان 
فالح الديحاني، مهدي اسماعيل صفائي، عماد عدنان القادري 
بجائزة قيمتها 7000 دينار لكل 
منهم.  ويتميز حساب النجمة 
اجلديد بتأهيل عمالئه الفوز 
بجائ���زة يومية قدرها 7000 
دينار، لينفرد البنك التجاري 
اكبر جائزة س���حب  بتقدمي 
يوم���ي، باإلضافة إلى أربعة 
سحوبات كبرى جترى خالل 
العام تبل���غ قيمة كل جائزة 
منها 100.000 دينار تقام في 
العيد الوطني والتحرير، عيد 
الفطر، وعيد األضحى املبارك 
باإلضافة إلى ذكرى تأسيس 

البنك في 19 يونيو.

تواصل الشركات الرائدة العاملة في مجاالت الضيافة والصناعات 
الغذائية والتجهيزات الفندقية اإلعالن عن مشاركتها في رعاية معرض 
هوريكا الكويت 2015 الذي تنظمه شركة ليدرز جروب لالستشارات 
والتطوير بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، خالل الفترة 

من 19 إلى 21 يناير املقبل في قاعة بدرية بفندق اجلميرا.
وقال مديرشركة فور هومز 
آالن عيد إن معرض هوريكا حقق 
سمعة طيبة ال يتوقف صداها 
على السوق الكويتي فقط، وإمنا 
ميتد إلى أسواق الدول املجاورة، 
نظرا ملا يوفره من بيئة خصبة 
لتطوير قطاع الضيافة واالرتقاء 
باخلدمات املقدمة للعمالء، فضال 
عن تهيئة األجواء املناسبة لعقد 
الشراكات واالتفاقات املختلفة 
بني الش���ركات لتعزيز خططها 
التوس���عية. وحتدث عيد عن 
ش���ركة فور هوم���ز قائال: إنها 
شركة إماراتية مقرها في دبي، 
وهي تقوم بتسويق وتوزيع مجموعة من العالمات التجارية ألبرز 
الشركات األوروبية املصنعة ألدوات املطبخ واملائدة، باإلضافة إلى 
منتجات تزيني الكيك واحللويات في منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي والشرق األوسط. وأشار إلى أن »فوز هومز« تتعاون بشكل 
وثيق مع احملالت التجاري���ة واملتاجر املتخصصة وكذلك الفنادق 
واملطاعم وجتار املواد الغذائية الراقية للوصول إلى أكبر شريحة 
من املستهلكني واملستخدمني احملترفني. وعن العالمات التجارية التي 
تتعامل معها »فور هومز«، قال عيد إنها تشمل منتجات ALESSI وهي 
مجموع���ة تصاميم إيطالية فريدة لتلبية حاجات القطاع الفندقي، 
 HENCKELSألواني حديد الصلب الفرنسية، و STAUB وكذلك العالمة
J.A ZWILLING للسكاكني األملانية، وPEUGEOT ملطاحن امللح والفلفل، 
إضافة إلى منتجات الترامس األملانية واحلافظة للحرارة ALFI، وكذلك 
اآلالت اإليطالي���ة لفرد املعكرونية IMPERIA، وغيرها من العالمات 
االوروبية العالية. واختتم عيد تصريحه باإلشارة إلى أن شركة فور 
هومز ستسعى من خالل مشاركتها في هوريكا الكويت إلى تعزيز 
تواجدها في السوق الكويتي مبوازاة خططها لالنتشار والتوسع في 
دول املنطقة، خصوصا في ظل تواجد مجموعة كبيرة من اخلبراء 
املختصني والعاملني في هذا القطاع، واالهتمام الكبير من املعنيني 

بصناعة الضيافة والصناعات الغذائية.

للعام الثاني على التوالي يس����تضيف فندق ومنتجع جميرا 
شاطئ املسيلة معرض »هوريكا الكويت« والذي ستقام نسخته 
الرابعة خالل الفترة من 19 إل����ى 21 يناير املقبل في قاعة بدرية 
أكبر قاعة في الكويت.  وقد تصدر فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املسيلة عام 2014 قائمة الفائزين في مسابقات الطهي العاملية التي 
أقيمت خالل معرض هوريكا 
الكويت، حي����ث حصد فريق 

الطهاة بالفندق 51 جائزة.
وحول استضافة »هوريكا 
الكويت 2015« حتدث مدير عام 
فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املس����يلة ، الوجه����ة الفندقية 
األكث����ر فخامة ف����ي الكويت، 
هاكان بيتيك »يسرنا استضافة 
معرض هوريكا الكويت للسنة 
الثانية على التوالي في بدرية، 
وهي أكبر قاع����ة في الكويت 
وأضاف اننا مستعدون لتلبية 
احتياجات العارضني، ونتطلع 

الى دعم املعارض الدولية الكبرى في املستقبل«.
وسيستضيف هذا احلدث عددا كبيرا من الطهاة العامليني من 
الكويت وخارجها، الذين سيش����اركون في مجموعة واسعة من 

مسابقات فنون الطهي ملدة ثالثة أيام على التوالي.

آالن عيد

هاكان بيتيك

انطالق معرض الصناعات والبناء الرابع بتنظيم »إكسبو ـ تاج« ومشاركة 60 جهة حكومية وخاصة

أبل: أجنزنا أكثر من 50% في مشروع الـ 12 ألف وحدة سكنية
اخلشبية، واملصاعد بأنواعها، 
وألواح الصب اخلرسانية، 
وااللومني����وم، واحلوائط 
والس����كاي اليت، واألبواب 
الكهربائي����ة، واللوح����ات 
الكهربائية، وأنواع احلجر 
واجلرانيت، وأطقم احلمامات 
والزجاج، واملطابخ واملواد 
اخلصوصي����ة، واألنابيب 
والتكس����يات واألرضيات، 
م����واد  وكل  واحلوائ����ط 
الديكور، وزراعة احلدائق، 
واخلزائن اخلشبية، واألثاث 

بأنواعه.
وصرحت أيض����ا  داليا 
وفائ����ي � املدي����ر التنفيذي 
لشركة اكسبو تاج لتنظيم 
املعارض واملؤمترات، بأن 
املعرض يحظى مبجموعة 
م����ن الرعاي����ات البالتينية 
والذهبية، لعدد من الشركات، 
كم����ا حتظى ه����ذه الدورة، 
مبشاركة العديد من اجلهات 
احلكومية، وهي املؤسسة 
العامة للرعاية الس����كنية، 
والهيئ����ة العامة للصناعة، 
الكوي����ت، ووزارة  وبلدية 
الكهرباء واملاء، وبنك االئتمان 

الكويتي. 
وأشارت إلى أن املعرض 
الفرصة  س����يتيح كذل����ك 
للجه����ات احلكومي����ة للرد 
على استفسارات املواطنني، 
وتسهيل التراخيص، وحل 
أي إش����كاالت عالقة ميكن 
التعام����ل معه����ا من خالل 
املعرض، فض����ال عن طرح 
خصومات هائلة يتم االتفاق 
عليها مع الشركات املشاركة 

في املعرض.
كم����ا أن القطاع اخلاص 
لديه كذلك مساهمات كبيرة 
في املعرض من خالل رعايات 
ومش����اركات عدد كبير من 
الشركات التي تعنى مبجال 
الصناعات والبناء والتشييد 
والديكور، إضافة إلى رعاية 
ومش����اركة عدد من البنوك 

لهذا احلدث.
وبينت أن النجاح الذي 
حققه مع����رض الصناعات 
والبناء خالل دوراته الثالث 
السابقة، يؤكد على مدى ثقة 
الشركات واجلهات املختصة 
في ه����ذا التجمع الصناعي 
الكبي����ر الذي يخدم ويدعم 
قطاع اإلنشاء والتعمير في 

الكويت.

مع����رض  إن  الصبي����ح، 
الرابع،  الصناعات والبناء 
يواكب التوجهات واخلطط 
التنموية للبالد، وذلك من 
خالل طرحه ألحدث املنتجات 
وآخر ما توصلت إليه صناعة 
البناء والتشييد في العالم، 
والتي ستعتمد عليها مختلف 
املشاريع التنموية في الكويت 

وفي مختلف القطاعات. 
وأش����ار الصبي����ح، إلى 
ح����رص املنظم����ني على أن 
تكون مساحة العرض كبيرة 
ومميزة، لكي تتيح للرعاة 
واملشاركني تقدمي ما يرغبون 
فيه، مع توفير كل مستلزمات 

الديكور اخلاصة لذلك.
وأض����اف الصبيح، أن 
املع����رض أصب����ح تظاهرة 
وطنية س����نوية، وذلك من 
خالل تركيزها على الصناعة 
احمللية واملنت����ج الوطني 
البناء والتشييد  في مجال 
والتصميم والديكور، وكل 
ما حتتاج����ه مراحل عملية 
البناء، واملنتجات اخلاصة 
بها، عبر دعوة ومش����اركة 
عديد الشركات العاملة في 
هذا املجال، األمر الذي ميكن 
املواطن من احلصول على كل 
ما يحتاجه بهذا اخلصوص 

حتت سقف واحد.
إلى أن  وأشار الصبيح، 
ال����دورة الرابعة للمعرض، 
تتمي����ز بطرحه����ا ألف����كار 
جدي����دة، إضافة إلى وجود 
ش����ركات متنوع����ة خلدمة 
الزوار، تعمل على تقدمي كل 
ما حتتاج����ه مراحل عملية 
البناء، واملنتجات اخلاصة 
بها فضال عن طرحه ألحدث 
ما توصل����ت إليه منتجات 
البناء والتشطيبات والديكور 
التي تتوافق مع ذوق املواطن 
الكويتي. وذك����ر الصبيح 
أن الش����ركات املشاركة في 
املعرض ستوفر كل احتياجات 
البناء والتشطيبات والديكور 
من خ����الل ط����رح مختلف 
منتجاتها من العزل احلراري، 
التبريد بأنواعها،  وأجهزة 
وسخانات املياه، واألسقف 
املعلقة، والقواطع الداخلية، 
واألبواب والشبابيك، والشتر 
والرخام بأنواعه، واألصباغ، 
االس����منت،  ومنتج����ات 
احلديدي����ة،  واملنش����آت 
وحديد التسليح، واألبواب 

لق����د بدأنا بالعمل على أخذ 
أولى اخلطوات للتفكير اجتاه 
خللق آليات جديدة مع عدم 
اإلخ����الل بالتوزيعات التي 
وعدت بها احلكومة، الفتا: 
نسير في خطني متوازيني 
من نظام جديد كمش����روع 
قانون جديد مع اس����تمرار 
للس����نوات  التوزيع����ات 
العشر القادمة، وفيما يخص 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
ومتطلبات املراة اكد ان هناك 
قانونا خاصا باملرأة، الفتا 
ال����ى ان الدولة تعطي ذوي 
االحتياجات اخلاصة قدرا 

من االهتمام والرعاية. 
وبه����ذه املناس����بة، قال 
نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة 
الصناعات الوطنية د.عادل 

ان الوزارة ستقوم بتسليم 
املطلوب وفقا جلدول الزمني 
احملدد. وبسؤاله عن تأثير 
الهبوط الذي تشهده أسعار 
النفط وبحث احلكومة عن 
البديل االستراتيجي لالزمة 
واليات وزارة االسكان لتقليل 
االعتماد على امليزانية العامة 
للدولة، أوضح ابل القضية 
االس����كانية عل����ى طاول����ة 
النقاش لوضع احللول قبل 
تذبذب اسعار النفط، مشيرا 
إل����ى ان املؤسس����ة العامة 
للرعاي����ة الس����كنية وبنك 
آليات  إلى  االئتمان بحاجة 
جدي����دة بعيدا عن االعتماد 
الدولة حتى  على خزين����ة 
نس����تطيع تقدمي اخلدمات 
االسكانية، باعتباره مطلبا 
أساسيا لكل مواطن، مبينا 

هالة عمران
 

انطلقت صب����اح أمس، 
فعاليات الدورة الرابعة من 
معرض الصناعات والبناء، 
برعاية وحضور وزير الدولة 
لش����ؤون اإلس����كان، ياسر 
أبل، والتي تنظمها ش����ركة 
»اكسبو- تاج« للمعارض 
واملؤمت����رات، بالتعاون مع 
شركة الصناعات والوطنية، 
وذلك بفندق جميرا شاطئ 
املسيلة، وتختتم فعاليات 
املع����رض في العاش����ر من 
ديس����مبر اجل����اري، وذلك 
مبشاركة 60 شركة وجهة 

حكومية وخاصة. 
وبهذه املناسبة ثمن وزير 
الدولة لش����ؤون االس����كان 
القائمني  ابل جهود  ياس����ر 
واملنظمني ملعرض الصناعات 
والبناء الرابع ومنها شركة 
الصناعات الوطنية، الفتا 
إلى أهمية ه����ذه املعارض 
وإشراك الشركات الوطنية 
واحمللية فيها إلبراز ما لديهم 
م����ن إمكاني����ات ومنتجات 
متط����ورة ومتقدمة خلدمة 
أسواق التشييد والبناء، جاء 
ذلك خالل افتتاحه للمعرض 
صباح اول من امس بفندق 

اجلميرا باملسيلة.
وأش����اد وزير االسكان 
ياسر ابل بالشركات املشاركة 
باملعرض، الفتا بانها ساهمت 
في تقدمي املنتجات املتطورة 
واحلديثة ملواكب����ة ما هو 
موجود بالعالم وتقدمي احدث 
ما توصلت اليه الش����ركات 
العاملي����ة، معرب����ا عن أمله 
للمزيد من التطور ملثل هذه 

املعارض مستقبال.
أه����م  وبس����ؤاله ع����ن 
التحديات التي تواجه األزمة 
السكانية بالكويت، أوضح 
وزير االسكان ان الوقت هو 
التحدي األكب����ر في الفترة 
الوقت  الراهنة، مشيرا في 
ان لدينا حتديات  الى  ذاته 
أخرى تواجه األزمة السكانية، 
مبينا ان احلكومة وضعت 
األطر والسبل لتخطي هذه 
التحديات، كاش����فا جتاوز 
احلكومة اكثر من 50% من 
مشروع الوحدات السكنية 
والت����ي وع����دت احلكومة 
بتسليم 12 ألف وحدة سنويا 
بداية من العام املقبل، مؤكدا 

أبل متوسطا املشاركني من بيت التمويل الكويتي 

أبل متوسطا فريق عمل بنك االئتمان 

منتجات شركات اسمنت الكويت الوزير ياسر أبل يقص شريط االفتتاح

بنك »الراجحي« يطرح خدمة السحب الدولية لعمالئه
ضمن إطار إستراجتية عمل املصرف الهادفة 

إلى التوسع الدولي وتطوير خدماته ومنح 
عمالئه حرية التعامالت املصرفية أينما كانوا 

وخاصة خالل سفرهم، أعلن مصرف الراجحي 
عن طرحه لـ »خدمة السحب الدولية« والتي 

تعد من اخلدمات املميزة التي يقدمها عدد قليل 
جدا من املؤسسات املصرفية حول العالم.
وصرح جاسم العوضي ـ مدير األعمال 
املصرفية ـ قائال: »تتيح اخلدمة للعميل 

إمكانية سحب أمواله من حسابه املصرفي 
من داخل الفرع حينما أراد عن طريق جميع 

فروع املصرف املتواجدة في الكويت واألردن 
وماليزيا باإلضافة إلى فروع املطارات وبعض 

الفروع املختارة في اململكة العربية السعودية، 
حيث ان هذه اخلدمة توفر األمان للعمالء 

وتغنيهم عن حمل النقود معهم خالل الرحلة، 
وتتيح للعمالء سحب مبالغ مالية كبيرة من 

حساباتهم يوميا عوضا عن حد السحب اليومي 
احملدد في بطاقة السحب اآللي، كما تعد وسيلة 

خلدمة العميل في حالة ضياع بطاقته خارج 
الكويت«

وختم العوضي قائال: »أهم ما مييز هذه 

اخلدمة املقدمة أنها توفر للعميل إمكانية 
السحب النقدي بعملة البلد املتواجد بها العميل 

دون استخدام بطاقة السحب اآللي والتي 
من شأنها ربط التعامل بني فروع املصرف 

املتواجدة في بلدان مختلفة. وتأتي هذه اخلدمة 
املميزة من ضمن باكورة خدمات مبتكرة جار 

طرحها لضمان متيز اخلدمات التي يقدمها 
املصرف« وأوضح أن خطة املصرف مقبلة 

على توسعات دولية في دول جديدة مما يوفر 
للعمالء خيارات تعامل أقرب وأسهل ملعامالتهم 

املصرفية أينما ذهبوا.

نسير في خطني 
متوازيني: كمشروع 

قانون جديد مع 
استمرار التوزيعات 

للسنوات العشر 
املقبلة
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القاضي: إبرام 
الصفقة يأتي ثمرة 

شراكة ناجحة 
دامت أكثر من 

عقدين

البطاقة تعتبر  
األولى من نوعها 

في الكويت وتوفر 
مجموعة من 

اخليارات األكثر 
متيزاً لعمالء املالءة 

املالية العالية

فاطمة احلمود: 
»أموال الكويت« 

تفتتح فروعًا 
جديدة في قطر 

وأبوظبي قريبًا

عفيفي: »إسكان 
جلوبال« تهدف 
إلى املركز األول 
عربيًا في تنظيم 
املعارض العقارية

محمود عفيفي  معتز السيسي 

لقطة جماعية للمكرمني في احتفالية مرور 5 سنوات على تأسيس »جولدن جيت«                                                                        )أحمد علي(

الشيخة فاطمة احلمود تكرم أحد املوظفني

عاطف رمضان

قالت رئيس����ة مجلس 
إدارة شركة اموال الكويت 
العقارية الش����يخة فاطمة 
احلمود إن »أموال« تسوق 
حاليا أكثر من مشروع في كل 
من تركيا وسراييڤو وعمان، 
حيث تتنوع مشاريعها بني 
سكني وجتاري واستثماري، 
وتلبي جمي����ع احتياجات 
عمالئه����ا فهي تس����تهدف 
جميع الشرائح االستهالكية 

العقارية.
وأضافت ان الفترة املقبلة 
ستشهد افتتاح فروع جديدة 
للش����ركة ف����ي كل من قطر 
وأبوظبي، مشيرة الى مشاركة 
الشركة في عدد من املعارض 
العقارية قريبا وفي مقدمتها 
معرض 360 مول الذي تنظمه 
ش����ركة اسكان جلوبل وهي 
املرة االول����ى التي يتم فيها 
تنظي����م مع����رض عق����اري 
داخل احد امل����والت الكبيرة 

بالكويت.
الرئيس  من جانبه، قال 
املنتدب  التنفيذي والعضو 
لشركة جولدن جيت معتز 
السيسي ان الشركة متكنت 
خالل ع����ام 2014 من إجناز 
4000 ليلة سياحية لعمالئها، 
في أوروبا وشرق آسيا وشرم 
الشيخ وتركيا وغيرها من 
الوجهات السياحية املختلفة 
في الش����رق االوسط وحول 
العالم، مشيرا الى ان الشركة 
تقدم حاليا اكبر سحب على 
دودج تش����ارجر وع����دد 5 
بيتش باج����ي وذلك تقديرا 

لعمالئها.
وأضاف السيسي خالل 
اقامته الشركة  الذي  احلفل 
لتكرمي قياداتها وموظفيها 
املتميزين مبناس����بة مرور 
خمسة أعوام على التأسيس 
االسبوع املاضي ان الشركة 
حققت كثيرا من النجاحات 
العملية خالل  في مسيرتها 
األعوام اخلمس����ة املاضية، 
مشيرا الى انها حاليا متتلك 
قاعدة من العمالء جتاوزت 4 
آالف عميل ميتلكون صكوكا 

في مشروعات متنوعة.
الش����ركة  وأوض����ح ان 
الت����ي تضم  ومجموعته����ا 
جي����ت  جول����دن  ش����ركة 
للسياحة وإس����كان جلوبل 
لتنظيم املعارض وجولدن 
جي����ت لتنظي����م املؤمترات 
وفيوتش����ر جي����ت حلجز 

الفنادق واملصحات العالجية 
وهولديز جيت لتس����ويق 
السياحية داخل  املنتجعات 
وخارج الكويت وشركة ماجك 
باك لالس����تيراد والتصدير، 
حريصة على التواصل وتقدمي 
كل ما هو جديد للعمالء في كل 
املجاالت العقارية وما يتصل 

بها من سياحة وسفر.
الى ان الشركة  وأش����ار 
تعمل حاليا على تس����ويق 
مشروعات ش����ركة سينيه 
الدارة الش����قق الفندقية في 
مصر بنظام الصكوك للعمالء، 
وان أحداث الثورة في مصر 
لم تؤثر على إقبال العمالء 
الكويتيني على الس����فر الى 

شرم الشيخ والقاهرة.
وقال إن مشروع سينيه 
العام  الذي أطلقته الشركة 
املاضي حقق جناحات عالية 
املستوى، وشهد إقباال كبيرا 
م����ن العمالء، حي����ث مينح 
العمالء ملكية في 4 دول حاليا 
وهي مص����ر وتركيا ولبنان 
ودب����ي، ويح����ق للعميل أن 
يتمتع باإلقامة في هذه الدول 
طوال فترة 25 سنة مقبلة، مع 

ضمان ثبات األسعار.
وبني السيسي ان شركة 
افتتحت عدة  جولدن جيت 

أفرع لها ف����ي بعض الدول 
العربية ومنها قطر ومسقط 
وصاللة بعمان، حيث تقوم 
العقارية  بتقدمي اخلدم����ات 
والس����ياحية في كل افرعها 
وتهتم فعليا بعميلها وتقوم 
برعايته وتقدم له كل سبل 
الراح����ة، ومتابع����ة العميل 
بعد احلجز للتأكد من توافر 
اخلدمات املتفق عليها والتغلب 
على اي شكوى أو مشكلة قد 
تواجهه خالل اجازته، حرصا 
من الش����ركة على التواصل 
املس����تمر مع عمالئها، الفتا 
ان الش����ركة متتلك اكثر من 
300 موظف يتمتعون بخبرة 
واسعة تعكس مدى مصداقية 

الشركة في تعامالتها.
وأوض����ح السيس����ي ان 
جولدن جيت تنفرد بخدمة 
متميزة ال تتوافر لدى الكثير 
من الش����ركات في الس����وق 
الكويت����ي بل وفي الش����رق 
االوسط، وهي إمكانية الدفع 
الالحق والتي متكن العميل 
من قضاء اجازته والسفر الى 
الوجهة التي يرغب فيها اوال 
ثم يدفع تكاليف رحلته عقب 

عودته.

»إسكان جلوبل«

الرئيس  من جانبه، قال 
التنفيذي لش����ركة اس����كان 
جلوبل لتنظي����م املعارض 
محمود عفيفي ان الش����ركة 
حققت جناح����ا كبيرا خالل 
السنوات املاضية في تنظيم 
املع����ارض العقاري����ة، وفي 
مقدمته����ا معرض »النخبة« 
العقاري مما يلقي مبسؤولية 
كبيرة على الش����ركة خالل 

السنوات املقبلة.
ان  عفيف����ي  وأض����اف 
استراتيجية »اسكان جلوبال« 
تقوم على التوسع اجلغرافي 
في تنظيم املعارض في عدد 
من دول املنطقة اخلليجية 
والعربية، إلى جانب دخول 
أسواق جديدة مبا يتماشى مع 
متطلبات واحتياجات العمالء 
الكويتيني واخلليجيني، الفتا 
الى أن الشركة تعمل حاليا 
الدخول في ش����راكات  على 
إس����تراتيجية مع حكومات 
إلى  التي تعم����ل بها  الدول 
جانب شراكاتها مع كبريات 
القطاع  شركات ومؤسسات 
الدول،  ف����ي تل����ك  اخلاص 
وذلك لضمان جناح أعمالها 
وتقدميها على أعلى مستويات 

اجلودة.

منحت عمالءها فرصة الفوز بـ »دودج تشارجر« و»5 بيتش باجي«

»جولدن جيت« أجنزت 4 آالف ليلة سياحية في 2014

ابراهيم القاضي 

أحمد اخلضر 

بقيمة 482 مليون دوالر ومع االحتفاظ بنسبة %20

»مؤسسة اخلليج« تبرم عقد بيع 13% من حصتها في »كريستل«
أعلنت مؤسس����ة اخلليج 
اتفاقية  لالستثمار عن توقيع 
بيع جزء من حصتها البالغة %33 
في شركة كريستل على شركة 
التصنيع الوطنية، حيث نصت 
االتفاقية املوقعة من اجلانبني 
على بيع املؤسسة 13% من أسهم 
شركة كريستل لشركة التصنيع 
الوطنية بقيمة وقدرها حوالي 
482 مليون دوالر، وستستمر 
املؤسسة باحلفاظ على حصة 
20% في ش����ركة كريستل بعد 
امتام الصفقة. وكانت قد تلقت 
املؤسس����ة عرض الشراء من 
قبل شركة التصنيع الوطنية 
مؤخرا وعملت مع أحد البنوك 
االستثمارية العاملية على تقييم 
حصتها في ش����ركة كريستل 

وهيكلة الصفقة.
وقد اس����تثمرت املؤسسة 
في ش����ركة كريس����تل )مقرها 
الرئيس����ي في مدين����ة جدة – 
اململكة العربية السعودية( منذ 
تأسيسها 1988، حيث كانت وما 
زالت املنتج الوحيد ملادة ثاني 
أكسيد التيتانيوم في املنطقة. 
وقد س����اندت املؤسسة شركة 
كريستل خالل السنوات املاضية 
إلمتام إستراتيجيتها التوسعية 
لتصبح منذ ع����ام 2007 ثاني 
أكبر شركة عامليا منتجة ملادة 
ثاني أكسيد التيتانيوم، حيث 
متتلك سبعة مصانع في مختلف 
دول العال����م )اململكة العربية 
اململكة املتحدة،  الس����عودية، 
فرنس����ا، الوالي����ات املتح����دة 
األميركية، أستراليا، البرازيل(. 
وتعتبر م����ادة ثاني أكس����يد 
الرئيس����ية  املادة  التيتانيوم 

أطلق بنك الكويت الوطني 
بالتعاون مع شركة ماستركارد 
 World« العاملية بطاقة الوطني
Elite MasterCard« االئتمانية 
األولى م����ن نوعها في الكويت 
حصري����ا لعمالئه ذوي املالءة 

املالية العالية. 
وتوف����ر بطاق����ة الوطني 
 World Elite MasterCard
االئتماني����ة اجلديدة مجموعة 
متنوعة من املميزات والفوائد 
املقدم����ة من فريق  احلصرية 
خبير ومتخصص من ش����ركة 
ماستركارد، مهمته األساسية 
تقدمي الدعم الش����خصي لهذه 
الفئة من العمالء ومنحهم جتربة 

فريدة تلبي تطلعاتهم. 
وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني أحمد 
خال����د اخلضر إن بنك الكويت 
الوطن����ي يواص����ل تعزي����ز 
موقع����ه الريادي في الس����وق 
احمللي����ة واإلقليمية من خالل 
ابت����كاره للمنتجات املصرفية 
الفريدة، ليكون األول في تلبية 
احتياجات عمالئه واألس����رع 
ف����ي توفير كل م����ا هو جديد. 
الوطني  الكويت  ويطرح بنك 
 World الوطني اليوم بطاق����ة 
Elite MasterCard االئتماني����ة 
اجلديدة األولى من نوعها في 
الكويت حصريا لعمالئه ذوي 
العالية ليضيف  املالية  املالءة 
من خاللها املزيد من اخليارات 

األكثر متيزا وحصرية. 
وأض����اف اخلضر أن البنك 
الوطن����ي يحرص م����ن خالل 
ش����راكته مع أبرز الش����ركات 
العاملية على تأم����ني خيارات 
آمنة ومبتكرة لعمالئه.  سداد 
وقد مت تصمي����م هذه البطاقة 

املستخدمة في صناعة الطالء 
واألحبار والبالستيك واملطاط 
والورق وغيرها من الصناعات. 
وقد فاقت مبيعات كريستل في 
األعوام املاضية ملياري دوالر 
س����نويا، وبلغ إجمالي حقوق 
املساهمني 1.9 مليار دوالر وذلك 
في نهاية النصف األول من عام 

 .2014
وبه����ذه املناس����بة صرح 
التنفيذي ملؤسس����ة  الرئيس 
اخللي����ج لالس����تثمار إبراهيم 
القاضي: »ش����اركت مؤسسة 
اخلليج لالس����تثمار على مدى 
السنوات املاضية بالعديد من 
املشاريع الصناعية في املنطقة، 
ولهذه املشاريع بصمة كبيرة 
في تطوير الصناعة واستيراد 
التكنولوجيا  وابتكار أح����دث 
العدي����د من األيدي  وتوظيف 
العاملة اخلليجية. وقد عملنا 
التصنيع  معا نحن وش����ركة 
الوطنية على مس����اندة شركة 
كريستل للنمو اقليميا وعامليا 
من خالل االستحواذ على عدة 
ش����ركات وتطوير مش����اريع 
توسعية أس����فرت من خاللها 
عن وضع ش����ركة كريس����تل 
الكبرى،  في مصاف الشركات 
وستواصل املؤسسة دعم شركة 
كريستل خالل السنوات القادمة. 
القاضي أن املؤسسة  وأضاف 
تتمتع بعالقة مميزة ومثمرة 
مع ش����ركة التصنيع الوطنية 
التي تعتبر من أكبر الشركات 
الكيماوي����ة والبتروكيماوية 
في املنطقة، ويس����عدنا كثيرا 
ان نش����هد لشركائنا املزيد من 

النجاح واالزدهار«.

االئتمانية غير املسبوقة محليا 
بالتعاون مع ماستركارد لتنضم 
إلى مجموعة بطاقاته االئتمانية 
ذات املزايا اخلاصة، وتفتح آفاقا 
جديدة م����ن املزايا والعروض 

احلصرية أمام عمالئه. 
أع����رب مدير عام  وبدوره 
ماستركارد في اخلليج راغاف 
براساد عن سعادته بالشراكة 
مع بنك الكويت الوطني والتي 
أثم����رت هذه امل����رة عن إطالق 
 World Elite بطاق����ة الوطن����ي
MasterCard االئتمانية األولى 
من نوعها واحلصرية لنخبة 
العمالء في الكويت. ومتنح هذه 
البطاقة حامليها مزايا نخبوية 
تتالءم مع من����ط حياتهم، إلى 
جانب تقدمي جتربة مصرفية 
آمنة وحل����ول مصرفية فريدة 

ومرنة. 
وتقدم هذه البطاقة حلامليها 
عضوية Priority Pass ذات املزايا 
احلصرية واخلدمات الراقية التي 
تشمل خدمة املساعدة الشخصية 
املتوافرة على مدار الساعة من 
قبل فريق متميز من ماستركارد 
مختص بتقدم خدمات استثنائية 
 Priority لعمالء النخبة وخدمة
Pass تخ����ول العمالء للدخول 

وتعتبر مؤسس����ة اخلليج 
لالس����تثمار إحدى املؤسسات 
الرائدة وهي  املالية اإلقليمية 
مملوك����ة بالتس����اوي للدول 
الس����ت األعضاء ف����ي مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وتتمت����ع حالي����ا بتصني����ف 
ائتمان����ي ممتاز )A2 من وكالة 
موديز وA- من وكالة فيتش 
االئتمانية( مم����ا يعكس قوة 
هيكل ملكية املؤسسة ومتانة 
املتميز  املالي وأداءها  مركزها 
واألفق املستقبلية املواتية في 
حتقيق النجاح. وقد أنش����ئت 
مؤسسة اخلليج لالستثمار في 
عام 1983 به����دف تطوير دور 
القطاع اخلاص ودعم مسيرة 
التنمي����ة االقتصادية في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، حيث اس����تثمرت في 
أكثر من خمسني مشروعا في 
املنطقة ف����ي قطاعات متعددة 
ومتنوع����ة بالش����راكة م����ع 
مؤسسات من القطاعني اخلاص 
واحلكوم����ي. أما ف����ي اململكة 
العربية السعودية، فقد ساهمت 
املؤسسة في مشاريع حيوية 
كشركة الشقيق للماء والكهرباء 
وشركة اجلبيل للماء والكهرباء 
وشركة املنتجات البيتومينية 
احملدودة )بيتومات( وشركة 
فيرجن موبايل الشرق األوسط 
وأفريقيا التي تعمل في مجال 
تش����غيل ش����بكات االتصاالت 
املتنقل����ة االفتراضي����ة والتي 
أطلقت خدماتها في السعودية 
في ي����وم 30 س����بتمبر 2014 
بالتحالف مع شركة االتصاالت 

.)STC( السعودية

إلى أكثر من 650 قاعة انتظار 
لكبار الشخصيات في املطارات 

الدولية الكبرى. 
كما سيتمتع حاملو البطاقة 
بامتيازات مختلفة داخل الكويت 
باإلضافة إلى دخولهم التلقائي 
في برنام����ج مكافآت الوطني، 
أفضل برنامج مكافآت في الكويت 
والذي يضم أكثر من 600 محل 

مشارك داخل الكويت.
وتتمت����ع البطاق����ة بقبول 
عاملي غير محدود كما أنها توفر 
أفضل األسعار والعروض حلجز 
الطائرات اخلاصة والسيارات 
والفن����ادق الفاخرة والرحالت 
البحرية املمي����زة وصوال إلى 
التي تش����مل  الترفيه  خدمات 
االستمتاع بخصومات حصرية 
لدى أكثر م����ن 900 فندقا في 
العالم واالستجمام لدى أكثر من 
100 منتجع من أفضل املنتجعات 
في العالم، وامتيازات اضافية 
مثل التعرف على أفضل خبراء 
املجوهرات واملصممني العامليني 
ألش����هر احملالت في لندن مع 
جتربة تس����وق خاصة تشمل 
لوي- لندن. كما يتمتع حاملو 
هذه البطاقة بتأمني سفر مجاني 
تصل قيمته إلى مليوني دوالر 

أميركي.
الوطني  وتتمتع بطاق����ات 
االئتماني����ة بتغطية واس����عة 
على النط����اق العاملي وتعتبر 
الوسيلة األكثر سهولة لسداد 
قيمة املشتريات في الوقت الذي 
تتيح فيه حلامليها االستفادة من 
العديد من املزايا واخلصومات 
واملكافآت املميزة. للمزيد من 
املعلوم����ات االتصال باخلدمة 
الرقم  الهاتفية على  املصرفية 
املوق����ع  زي����ارة  أو   1801801

.www.nbk.com اإللكتروني

»الوطني« يطلق بطاقة األغنياء
»World Elite MasterCard« 

»برقان« يعلن 
فائزي »يومي«

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
على حس����اب يومي. وقد فاز 
كل واح����د منهم بجائزة 5000 
دين����ار، وكان احل����ظ في هذه 
السحوبات من نصيب: تغريد 
حيدر ابواحلسن، حنان سعود 
البدر، حسيبة عبداحلميد الهزاع، 
يعقوب يوسف دشتي، وهدية 

ضيف اهلل الظفيري.
هذا، وقد أضاف بنك برقان 
مؤخرا سحبا ربع سنوي الى 
حساب »يومي« للفوز بجائزة 
نقدية بقيمة 125.000 دينار، ما 
يعد نقلة جديدة تضيف فرصا 
أكبر.  وللتأهل للسحوبات ربع 
السنوية يتعني على العمالء أال 
يقل رصيده����م عن 500 دينار 
ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
الس����حب، كما ان كل 10دنانير 
متث����ل فرصة واح����دة لدخول 
السحب. وإذا كان رصيد احلساب 
500 دينار وما فوق، فسيكون 
صاحب احلساب مؤهال للدخول 
في كل من السحوبات اليومية 

وربع السنوية.
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

امليرينغي يقترب من ثاني صفقاتهالرياضية
أفادت تقارير بأن إدارة ريال مدريد اقتربت من حسم كامل تفاصيل انتقال الالعب 
البرازيلي وجنم كروزيرو لوكاس سيلفا. ونشرت صحيفة أس االسبانية أن 
التوقيع النهائي مع الالعب البرازيلي يكون اليوم االثنني ليكون الريال قد ضمن 
ثاني صفقاته. وكان النادي امللكي قد أعلن إمتام صفقة انتقال الالعب االسباني 
الشاب أسينسيو إلى النادي بعقد ملدة خمس مواسم بعد مفاوضات طويلة مع إدارة 
فريق مايوركا. يذكر أن صفقة انتقال لوكاس ستتراوح بني 12 - 15 مليون يورو.

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

٭ الغازيتا:
أقدام سيموني 

تزازا تسعد 
»اليوڤي«

٭ ماركا: رونالدو 
قصة أخرى 
23 هاتريك
و23 هدفا 

٭ ليكيب:
إبراهيموڤيتش
يحلق بباريس

مورينيو ينفجر غضباً
الم مدرب فريق تشلسي جوزيه مورينيو احلظ وجامعي الكرات 

على خسارة فريقه 1-2 أمام نيوكاسل. وقال املدرب البرتغالي 
في مؤمتر صحافي »لن أتذمر، لكن كانت املسألة سوء حظ«. 

مورينيو أضاف قائال »كانت لدينا فرص عديدة للتسجيل في 
الشوط األول، ولكننا لم نسجل، كما أهدرنا فرصا كثيرة في 

الشوط الثاني«. املدرب السابق لريال مدريد تطرق جلامعي 
الكرات وقال »لقد أردنا لعب كرة قدم، لكن وبسبب أشياء 

كنت أعتقد أنها اختفت من عالم الساحرة املستديرة على هذا 
املستوى في البرميييرليغ ظهرت من جديد، فاختفت الكرة، ولم 

يظهر صبية جمع الكرات، لألسف مازال هذا األمر موجودا«.

ضربة موجعة لـ »السيتيزينز« رونالدو و»امللكي«.. إبداع
كشف مدرب مان سيتي مانويل 

بلليغريني عن توصيف إلصابة سيرجيو 
أغويرو مهاجم وهداف الفريق.

وقال مانويل بعد الفوز 1-0 على ايڤرتون 
»لألسف تعرض الالعب إلصابة في أربطة 

الركبة، ولن يلعب أمام روما«.
وأضاف املدرب التشيلي لسكاي سبورتس 

»هناك فحوص طبية ستجرى له، لنقف 
على مدى سوء اإلصابة«.

وأوضحت صحيفة امليرور اإلجنليزية أن 

أغويرو لفترة ما بني أسبوعني وشهر.
بدوره اعترف رودي غارسيا املدير الفني 
لنادي روما بأنه يشعر بخيبة أمل بسبب 

عدم مشاركة »الكون« االرجنتيني أمام 
فريقه، في املباراة التي ستجمع الفريقني 

يوم األربعاء املقبل، ضمن منافسات بطولة 
دوري أبطال أوروبا. وتابع غارسيا: »إنه 

أمر مؤسف، أغويرو العب رائع، ولو كانت 
إصابته خطيرة فسيكون ذلك أمرا سيئا 

وخسارة لكرة القدم«.

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم ريال مدريد اإلسباني أكثر الالعبني 

تسجيال لثالثيات األهداف في تاريخ الليغا 
بعد الـ »هاتريك« الـ 23 الذي سجله في 

مرمى سيلتا فيغو. وكان رونالدو متعادال 
مع كل من األسطورتني ألفريدو دي 

ستيفانو وتيلمو زارا بـ )22 هاتريك(.
كما رفع »الضابط االعظم« عدد أهدافه 
في بطولة الدوري إلى 201 وهدف منذ 

انضمامه للفريق صيف 2009.

النجم البرتغالي عزز مكانته في املركز 
التاسع كأفضل هداف في تاريخ »الليغا«، 
وكصاحب أفضل معدل تهديفي في تاريخ 

البطولة مبعدل 1.13 هدف في املباراة 
الواحدة.

ومتكن الريال أيضا مع مدربه أنشيلوتي 
عبر هذا االنتصار من معادلة الرقم 

القياسي في عدد االنتصارات املتتالية 
واملسجل باسم برشلونة مع مدربه فرانك 

ريكارد بـ 18 فوزا على التوالي.

ليايتش ينقذ »الذئاب« من ساسوولو.. و»السلطان« يسعد سان جرمان

»الريال« يتسيّد »الليغا«.. والباڤاري يتعملق في »البوندسليغا«
وس����اهم صان����ع االلعاب 
الكروتي بيريسيتش بالهدف 
الثال����ث بك����رة بيني����ة ال����ى 
مكس����يميليان اورنال����د الذي 

أودعها بيسراه الشباك )85(.
وعلى ملعب بوروسيا بارك، 
استعاد بوروسيا مونشنغالدباخ 
نغمة الفوز على حساب ضيفه 
هرتا برل����ني 3-1 بعد 3 هزائم 
متتالية كلفته منافسة الفريق 
البافاري على الصدارة، ورفع 
الفوز رصيد مونشنغالدباخ الى 
23 نقطة وبات يتخلف بفارق 

االهداف عن ليفركوزن.
وعلى ملعب غوتليب داميلر 
شتاديون، سقط شتوتغارت 
ام����ام ضيفه ش����الكه برباعية 
نظيفة. وأخذ ش����الكه مضيفه 
على حني غرة وزار شباكه قبل 
ان متر الدقيقة االولى عن طريق 

الكاميروني اريك تشيبو)1(.
وعزز مكس����يميليان ماير 
تقدم الضيوف بالهدف الثاني 
بتس����ديدة رأس����ية من داخل 
املنطق����ة )10(، وازداد كابوس 
رجال ه����وب س����تينفنز بعد 
ان اثم����ر تعاون����ا جديدا بني 
بارنيتا وتشيبو موتينغ هدفا 
الثاني للكاميروني  جديدا هو 
في اللقاء)21(. وعمق ش����الكه 
الهدف  جراح مضيفه باضافة 
الرابع في الشوط الثاني، حيث 
متكن تشيبو موتينغ من اكمال 
الهاتري����ك )61( رافعا رصيده 
الش����خصي ال����ى 8 أهداف في 

صدارة ترتيب الهدافني.
ورفع شالكه رصيده الى 23 
نقطة وتقدم على مونشنغالدباخ 

بفارق األهداف.

حذوه في الدقيقة 77 اثر طرد 
الكرواتي سيمي فرساليكو في 

اللحظات االخيرة.

ألمانيا
تابع بايرن ميونيخ مسيرته 
الناجحة نحو لقب ثالث على 
التوالي في الدوري االملاني بعد 
فوزه على ضيفه باير ليڤركوزن 
1-0 في قم����ة املرحلة الرابعة 
عش����رة. وهذا الف����وز احلادي 
عش����ر للفريق الباڤاري فبقي 
الوحيد من دون خسارة وحافظ 
على فارق النقاط السبع التي 
تفصل����ه عن اقرب منافس����يه 

ڤولفسبورغ.
على ملعب »اليانز ارينا«، 
سجل الفرنسي فرانك ريبيري 
الف����وز لفري����ق املدرب  هدف 
االسباني بيب غوارديوال مطلع 
الشوط الثاني بتسديدة يسارية 
من منتصف املنطقة بعد متريرة 
من االسباني ش����ابي الونسو 
)51(، وهذا اله����دف الرقم 100 
لريبيري مع بايرن في املسابقات 
الرسمية. ومتسك ڤولفسبورغ 
بطل 2009 باملركز الثاني على 
س����لم الترتيب اثر فوزه على 

مضيفه هانوڤر 1-3. 
ڤولفس����بورغ  وافتت����ح 
التسجيل في وقت مبكر عبر 
البلجيكي كيفن دي بروين)4(، 
وادرك هانوڤ����ر التع����ادل مع 
الش����وط االول  صافرة نهاية 

بواسطة االسباني خوسيلو.
وفي الشوط الثاني، استعاد 
فولفسبورغ املبادرة الهجومية 
وسجل هدفه الثاني عبر رأسية 

للهولندي باش دوست )69(.

سيئا ملواجهة مان سيتي االربعاء 
املقبل في اجلولة االخيرة من 
دور املجموعات لدوري ابطال 
اوروبا، وعجز عن االستفادة 
من تعادل يوڤنتوس املتصدر 
وحامل اللق����ب مع فيورنتينا 
في افتتاح املرحلة. على امللعب 
االوملب����ي ف����ي العاصمة، منح 
املهاجم الدولي سيموني تزاتزا 
هدفي التقدم لساسوولو مطلع 
املباراة بعد سلسلة من االخطاء 
الدفاعية )15 و18(، لكن ليايتش 
قلص الفارق من نقطة اجلزاء 
بعد ملس����ة يد )78(، ثم سجل 
ه����دف التعادل ف����ي اللحظات 
القاتلة )93(. وأكمل روما املباراة 
بعشرة العبني منذ الدقيقة 50 
بعد طرد العب وسطه دانييلي 
دي روس����ي، ثم حذا ساسولو 

اتلتيكو فوزه  )53(، فحق����ق 
الثال����ث عل����ى التوالي. ومني 
اتلتيك بلباو بخسارته االولى 
في سبع مباريات امام ضيفه 
قرطبة بهدف وحيد حمل توقيع 
اجلزائري نبيل غيالس )23( 
على ملعب »سان ماميس« وهذا 
الفوز االول لقرطبة هذا املوسم 
بعد 6 خس����ارات و7 تعادالت 

فترك املركز األخير اللتشي.

إيطاليا
أنقذ املهاج����م الصربي آدم 
ليايتش فريقه روما من خسارة 
مذلة امام ساس����وولو الصاعد 
عندما سجل هدفني متأخرين 
منحاه التعادل 2-2 في املرحلة 
الرابعة عش����رة م����ن الدوري 
االيطالي. وقدم روما استعدادا 

استمر ريال مدريد في بدايته 
الثامن  ف����وزه  الرائعة وحقق 
عشر على التوالي هذا املوسم 
ف����ي مختلف املس����ابقات على 
حساب ضيفه سلتا فيغو 0-3 
في املرحلة الرابعة عشرة من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
وحقق بطل اوروبا افضل 
بداية ف����ي تاريخه، وجنح في 
معادلة رقم غرميه برش����لونة 
الذي حقق 18 انتصارا متتاليا في 
موسم 2005-2006 مع املدرب 

الهولندي فرانك ريكارد.
وس����جل الفريق امللكي 67 
هدفا في سلس����لته ولم تهتز 
شباكه سوى 9 مرات، وجنح 
في تخطي سلتا فيغو الذي عاد 
بنقاط الفوز من ارض برشلونة 
1-0 في نهاية اكتوبر املاضي. 
ويدين ريال بفوزه إلى جنمه 
االول البرتغالي كريس����تيانو 
رونال����دو الذي حق����ق ثالثية 
»هاتريك« رفعت رصيده إلى 23 
هدفا في صدارة ترتيب الهدافني. 
فرفع»امليرينغي« رصيده إلى 36 
نقطة من 14 مباراة بفارق اربع 
نقاط عن اتلتيكو مدريد حامل 
اللقب والذي فاز على مضيفه 
التش����ي املتواضع 2-0. على 
ملعب »مارتينيز فاليرو«، اطلق 
املدافع االوروغوياني الش����اب 
خوس����يه ماريا خيمينيز )19 
التقدم  عاما( صاروخا من����ح 
لفريق العاصمة وسجل هدفه 
االول في الليغا )17(، ثم عزز 
الكرواتي ماريو مانزوكيتش 
الثاني  الش����وط  ف����ي  االرقام 
مسجال هدفه الثاني عشر هذا 
املوسم في مختلف املسابقات 

رونالدو فوق اجلميع بامتياز                                                                                                    )رويترز(

السيتي يلتهم »التوفيز« ويشدد اخلناق على »البلوز«

ساوثمبتون يريد رأس »املان«
تتجه االنظار اليوم الى ملعب »سانت ماريز ستاديوم« الذي 
يحتضن مباراة قوية بني ساوثمبتون وضيفه مان يونايتد، 
حيث يس���عى االول الى االحتفاظ باملركز الثالث فيما يهدف 
الثاني الى انتزاعه منه، وس���تكون الث���الث نقاط هي مطلب 
جماهير الفريقني في ختام اجلولة اخلامسة عشر من الدوري 

االجنليزي املمتاز.
ومير الفريقان مبرحلة متناقضة، إذ يس���عى يونايتد الى 
مواصلة صحوته وحتقيق فوزه اخلامس على التوالي، فيما 
يأمل ساوثمبتون ان يستعيد توازنه بعد ان فشل في حتقيق 
الفوز خالل املراحل الثالث الس���ابقة، حيث تعادل مع استون 
ڤيال )1-1( وخسر على ارضه أمام مان سيتي )0-3( ثم بعيدا 

عن ملعبه أمام ارسنال )1-0(.
واظهر س���اوثمبتون مجددا ان ليس باس���تطاعته مقارعة 
الكبار، إذ خرج خاس���را من مباريات���ه »الكبيرة« االربع لهذا 
املوس���م، واالولى كانت في املرحلة االفتتاحية امام ليڤربول 
)1-2( والثانية في املرحلة الس���ابعة امام توتنهام )0-1( ثم 
امام سيتي وارسنال وهو يواجه احتمال السقوط امام يونايتد 
في مواجهة مميزة ملدربي الفريقني، إذ جتمع الهولندي لويس 

فان غال مبواطنه رونالد كومان.
بدوره قلص مان سيتي حامل اللقب الفارق مع تشلسي الى 

3 نقاط بعد فوزه على ضيفه ايڤرتون 0-1.
على ملعب »االحتاد«، وتعرض سيتي لضربة كبيرة بعد 
إصابة هدافه االرجنتيني سيرخيو اغويرو مطلع املباراة بركبته 
اليس���رى )7(، لكنه خطف نقاط الف���وز بركلة جزاء ترجمها 
جنمه العاجي يحيى توريه بعد عرقلة من فيل جاغيلكا على 

جيمس ميلنر )24(.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة 15(

11beIN Sports 1HDساوثمبتون – مان يونايتد
إسبانيا )املرحلة 14(

7ايبار - أمليريا
9beIN Sports 2HDليڤانتي - خيتافي

إيطاليا )املرحلة 14(
9beIN Sports 3HDكالياري - كييڤو
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األهلي يتصدر أندية العالم برصيد 20 بطولة قارية متفوقاً على ميالن وبوكا وريال
الشهر اجلاري.

وأعرب اإلسباني خوان 
املدير  كارل���وس جاري���دو 
الفني للفري���ق األول لكرة 
القدم في النادي األهلي عن 
سعادته بالفوز ببطولة كأس 

الكونفيدرالية األفريقية.
وقال جاريدو ان جمهور 
وراء  وحماس���ه  األهل���ي 
الف���وز باللقب القاري عقب 

املباراة.
وفى شأن آخر، تتواصل 
اليوم مباري���ات اجلولة 12 
الدوري، بأربع  من مسابقة 
مباريات.. فيلعب دمنهور )3 
نقاط( مع الرجاء )13 نقطة(، 
واالس���يوطي )4 نقاط( مع 
االس���ماعيلي )13 نقط���ة(، 
واملص���ري )17 نقط���ة( مع 
اجلونة )11 نقطة(، واملقاولون 
)10 نق���اط( م���ع االحت���اد 

السكندري )11 نقطة(.

لقبا، ولك���ن ميلك امليرنغي 
فرصة لتعزيز ألقابه من خالل 
العالم  مش���اركته في كأس 
لألندية املقبل���ة في املغرب 

األرجنتيني ببطولتني فقط، 
حيث ميلك الثنائي األخير 18 
لقبا فق���ط، فيما يأتي ريال 
مدريد اإلسباني رابعا ب� 17 

سبور. وأصبح املارد األحمر 
ميتلك في جعبته 20 بطولة 
قارية، متفوقا على نادي ميالن 
اإليطالي وب���وكا جونيورز 

متكن من إضافة لقب جديد 
إلى »دوالب« بطوالته عقب 
تتويجه بكأس الكونفيدرالية 
األفريقية على حساب سيوي 

من صباح امس. 
الن���ادي األهلي  وع���زز 
صدارته بلقب األكثر تتويجا 
بالبط���والت القارية بعد أن 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

النادي  احتفلت جماهير 
األهلي بتتويج فريقها بلقب 
بطولة كأس االحتاد األفريقي 
أمام بوابة  »الكونفدرالية«، 
ستاد القاهرة بطريق صالح 
س���الم، مما تسبب في حالة 
من التكدس وإصابة احلالة 
املرورية ب� »الش���لل«، عقب 
الفوز على سيوي سبورت 
اإليڤواري بهدف قاتل لعماد 
متعب. دخل مسؤولو األمن في 
مفاوضات مع جمهور النادي 
األهلي، حملاولة فتح الطريق 
أمام السيارات، لكن صممت 
اجلماهي���ر على اس���تمرار 
احتفاالته���ا لوق���ت طويل، 
قبل ان تنتقل في مس���يرات 
النادي  الى مق���ر  احتفالية 
االهلي باجلزيرة، لتواصل 
احتفاالتها حتى ساعة مبكرة 

جماهير األهليحلظة التتويج باللقب 

»صباح البدع ودي نشوي وكاميليا واندرياس«
حصدوا ذهب جمال اخليول العربية

مهرجان رياضي ناجح إلدارة مساجد األحمدي

األميري، كما أن رعاية سمو 
األمير وس���مو ولي العهد 
بط���والت كثي���رة في هذه 
التراثية أسهمت  الرياضة 
في متيزها بني نظيراتها. 

وأكد أن مش���اركة 305 
خيول عربية أصيلة في هذه 
البطول���ة وجميعها للخيل 
الكويتية املسجلة في سجل 
األنساب بالكويت دليل على 

تنظيمه أو أهدافه يأتي متزامنا 
مع احتفاالت الكويت بحصول 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على لقب القائد 
اإلنساني من قبل هيئة األمم 
املتحدة، متمنيا استمرار مثل 
التي تعمل  املهرجانات  هذه 
على جتس���يد وعمق الصلة 

بني اجلانب الديني والنواحي 
التي  االجتماعية والرياضة 
تصب جميعه���ا في صالح 

املجتمع.
ب���دوره، ش���كر املراقب 
اإلداري في ادارة مس���اجد 
محافظة األحمدي ورئيس 
اللجنة املنظمة للمهرجان 

العتيب���ي راعي  د.أحم���د 
ن���اب عنه،  املهرجان ومن 
وكذلك جميع احلضور على 
التفاعل الذي أبدوه إلجناح 
املهرجان ال���ذي كان عبارة 
عن يوم مفتوح شهد العديد 
الفعاليات واألنش���طة  من 

الرياضية والثقافية.

شعبية رياضة جمال اخليول 
في البالد، األمر الذي سيزيد 
من اهتمام مؤسسات الدولة 
ذات الصل���ة بهذه الرياضة 
األصيلة، مشيدا باالهتمام 
الكبي���ر للمربني الكويتيني 
بإنت���اج افضل الس���الالت 
واالهتمام بخيلهم، ما أدى 
الى جن���اح البطولة، مهنئا 
جميع الفائزين في مسابقات 
البطولة األربع والتي  هذه 
خصصت ألجمل مهر ومهرة 

وفرس وفحل. 
 من جانب���ه، قال مدير 
البطولة عب���داهلل البريهي 
عق���ب نهاي���ة البطولة إن 
»هذه املشاركة الواسعة في 
البطولة ستش���جعنا على 
تنظيم العديد من البطوالت 
في هذه الرياضة األصيلة«، 
مضيف���ا ان اجلميع يتطلع 
إلى البطولة الدولية الكبرى 
جلمال اخليل التي س���تقام 
برعاية أميرية س���امية في 
املقبل مبناس���بة  فبراي���ر 
الب���الد باألعياد  احتفاالت 

الوطنية.

وأضاف عقب حضوره 
حفل ختام بطولة الكويت 
الوطنية الثالثة جلمال اخليل 
العربية التي استمرت ثالثة 
البطولة  أيام ممثال لراعي 
س���مو ولي العهد: ان هذا 
االهتمام م���ن قبل صاحب 
الس���مو األمير جتسد في 
الدولة )بيت  إنشاء مربط 
العرب( الذي يتبع الديوان 

إدارة مس���اجد  أقام���ت 
محافظ���ة األحمدي التابعة 
لوزارة األوق���اف املهرجان 
الرياضي والثقافي السنوي 
الثام���ن بعن���وان »قائ���د 
اإلنسانية.. قدوتنا« وذلك 
العدل  حتت رعاية وزي���ر 
وزير األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية يعقوب عبداحملسن 
الوكيل  الصانع وناب عنه 
املساعد  للشؤون الثقافية 
في وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية داود العسعوسي 
وبحضور عضو مجلس األمة 
حمود احلمدان واملستشار 
والسكرتير االول في سفارة 
العربية  جمهورية مص���ر 
محمد اب���و الوفا نيابة عن 
السفير املصري وعدد من 
الرياضي���ة  الش���خصيات 

واالعالمية.
وأثنى العسعوسي على 
اللجنة املنظم���ة للمهرجان 
الذي استضافه نادي الساحل 
الرياضي في الكلمة التي ألقاها 
خالل حفل االفتتاح مؤكدا ان 
هذا املهرجان الرائع سواء في 

برعاية سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، والذي 
ناب عن سموه وزير اإلعالم 
الدولة لش���ؤون  ووزي���ر 
الش���باب الش���يخ سلمان 
احلمود وبحضور جماهير 
غفي���رة يتقدمهم الش���يخ 
الفهد رئيس نادي  ضاري 
الصيد والفروسية والشيخ 
علي الناصر رئيس اللجنة 
املنظمة وعدد من الشيوخ 
والقيادات من أسرة نادي 
الصيد والفروسية وبنجاح 
كبير، توجت اخليول صباح 
البدع ودي نشوي وكاميليل 
البداير واجا اندرياس أبطاال 
للبطول���ة الثالث���ة جلمال 

اخليل العربية.
 من جانبه، أكد الشيخ 
س���لمان احلم���ود ان دعم 
الس���مو األمير  صاح���ب 
الش���يخ صب���اح األحم���د 
الفروس���ية أدى  لرياضة 
الى ازده���ار هذه الرياضة 
األصيلة وتطورها وزيادة 
عدد ممارس���يها ف���ي كل 

منافساتها.

الفائز باملركز األول يتسلم جائزته

الشيخ سلمان احلمود يشارك الفائز فرحته 

الوكيل املساعد  للشؤون الثقافية في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية داود العسعوسي مع عدد من املسؤولني والنواب في اخلتام

51 جواداً وفرساً في االجتماع السابع للصيد
يشهد مضمار سباق اخليل في الثالثة من 
بعد عصر اليوم االجتماع السابع لسباقات نادي 
الصيد والفروسية لهذا املوسم الذي قيد فيه 51 
جوادا وفرسا من مختلف الدرجات بعد الغاء 
الشوط الثاني املخصص للثنايا لعدم اكتمال 
نصاب عدد اخليل وتتجه األنظار الى الشوط 
السادس املخصص جلياد الدرجة الثانية على 
مسافة 2400م الذي قيد فيه ثمانية جياد قوية 

تتنافس على الكأس املقدم من وزير الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح االحمد وينتظر 

ان يكون السباق اكثر من ساخن 
كما يتنافس 12 جوادا وفرسا من املبتدئات 
على مسافة 1200م من اجل الفوز بالكأس املقدمة 
من عميد اسطبل ابناء الشهيد فهد االحمد اما 
سباقات جياد الدرجة االولى والثالثة واملبتدئات 

فهي للتجهيز لألسبوع املقبل.

»أوحش« يحرز لقب دورة »الفضول«

سورية تشارك في السباحة واألثقال والطاولة
مبنافسات األوملبياد اإلقليمي للمعاقني

تشهد نهائيات مسابقات الرياضات املختلفة 
في األلعاب االقليمية الثامنة املقامة حاليا بالقاهرة 
والتي قام بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مجموعة من النهائيات ف����ي ال� 14 رياضة التي 
تشهدها االلعاب، حيث يقام نهائي مسافة 2 كلم 

للدراجات بنني وبنات.
وف����ي كرة القدم يلتقى مص����ر »أ« والعراق، 
واالمارات ولبنان، ومصر »أ« ومصر »ب«، وفي 
كرة سلة بنني يلتقى منتخب مصر »أ« واجلزائر، 
كما تلعب السعودية مع االمارات، وفي كرة سلة 
بنات مصر »أ« واجلزائر، وفي الفروس����ية يقام 
نهائي سباق املمرات بنني وبنات، اما مسابقات 
السباحة فتشهد تقسيم 100م صدر، تقسيم 50م 
فراشة، تقس����يم 25م ظهر، تقسيم 100م حرة، 
تقس����يم 25م حرة، تقسيم 50م صدر، وتقسيم 
4 × 50م تتابع حرة، وتش����ارك في الس����باحة، 
فلسطني، العراق، املغرب، االمارات، السعودية، 

س����ورية، تونس، ايران، لبنان، البحرين، قطر 
اجلزائر، ومصر.

وفي رفع االثقال تقام نهائيات رفعة القرفصاء 
بنني وبنات، ويشارك فيها العراق، سورية، املغرب، 

االمارات، تونس، قطر، فلسطني، مصر، ايران.
كما تنطلق اليوم نهائيات فردى بنني وبنات 
في كرة الطاولة وتشارك فيها فلسطني، لبنان، 
اجلزائر، ايران، االمارات، الس����عودية، سورية، 
البحرين، قطر، تونس، ومصر، ونهائيات فردي 
بنني وبنات في التنس االرضي وتش����ارك فيها 
العراق، املغرب، مصر، نهائي فردى بنني الريشة 
الطائرة وتشارك فيها االمارات، اجلزائر، العراق، 
سورية، فلسطني، لبنان، مصر، ونهائيات املستوى 
األول على اجلهاز االرضي واملتوازي في اجلمباز 
وتشارك فيها مصر وسورية، كما تقام نهائيات 
100م بنني وبنات في التزلج املدولب وتش����ارك 

فيها االمارات، سورية، ايران، واالردن.

أحرز فريق »أوحش« لقب النسخة االولى من 
دورة »الفضول« لكرة القدم بتغلبه على فريق 
النجم بهدفني مقابل هدف في املباراة النهائية التي 
أقيمت على مالعب نادي الفحيحيل برعاية عضو 

جمعية العدان والقصور مبارك الفضلي.
وحضر احلفل اخلتامي للدورة النائب طالل 
اجلالل ومدي����ر محافظة االحمدي بدر اخلرينج 
ورئيس مجل����س إدارة ن����ادي الفحيحيل حمد 

الدبوس.
وقام الفضلي والنائب اجلالل بتسليم الكأس 
وامليداليات على الفائزين في البطولة، في أجواء 
احتفالية رائعة، وتوج فهد زويد من فريق النجم 
بلقب أفضل العب في الدورة بينما ذهبت جائزة 
أفضل حارس الى يوسف طالل من فريق أوحش، 
وحصل العبو الفريق الفائز باملركز االول على 
800 دينار والعبو املركز الثاني على 400 دينار 

مقدمة من راعي البطولة مبارك الفضلي.
وجاءت فقرات حفل اخلتام قمة في الروعة، 

اس����تخدمت خاللها اللجن����ة املنظمة كل عوامل 
اإلبه����ار، لتنجح في تقدمي لوحة فنية تنظيمية 
رائعة، نالت إعجاب احلاضرين، وبدأت فقرات 
احلفل بكلم����ة راعي الدورة مبارك الفضلي، اكد 
خاللها ان تنظيم ه����ذه الدورة جاء انطالقا من 
توصيات صاحب السمو األمير بتشجيع العمل 
الش����بابي، وإميانا منا بأهمية الرياضة بشتى 
أنواعها، وقال الفضلي لم يكن مقصدنا املكسب 
املادي بل عل����ى العكس متاما فالدافع التطوعي 

كان منبع طاقاتنا.
وأثنى الفضلي عل����ى جهود اللجنة املنظمة 
للدورة، مؤكدا اس����تمرارها في املواسم املقبلة 
الرئيسي  التطوير والتحديث هدفهم  وسيكون 
في النسخة املقبلة، وتوجه بالشكر للنائب طالل 
اجلالل وإدارة ن����ادي الفحيحيل الرياضي على 
تذليلهم كل العقبات وتوفير املالعب التي أقيمت 
عليها الدورة، والش����كر موصول لكل من ساهم 

وحضر هذه الدورة.

فرحة الالعبني باللقب

تسليم الكأس للبطل
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مواقيت الصالة

الفجر 5:05
الشروق 6:30
الظهر 11:40

العصر 2:31
املغرب 4:50
العشاء 6:12

غائ����م جزئي����ًا والرياح 
متقلبة االجتاه سرعتها من 

06 إلى 20 كلم/ ساعة.

احلرارة:
العظمى: 23 
الصغرى: 11

أعلى مد:
2.01 ظ � 00.00 م

أدنى جزر:
7.00 ص � 7.00 م

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى 
ربك  راضية مرضية فادخلي  في عبادي  

وادخلي جنتي

ذاير شويط املرزوق املطيري ـ 83 عاما ـ 
الرجال والنساء: صباح الناصر ـ ق7 ـ 

ش49 ـ م20 ـ ت: 99169990 ـ 65677731.
أمينة عبداهلل عيسى الفودري، أرملة ابراهيم 
أحمد محمد الكندري ـ 66 عاما ـ الرجال: 

السالم ـ ق3 ـ ش307 ـ م42 ـ ت: 
99071142 ـ 55475533 ـ النساء: الشهداء 
ـ ق5 ـ ش506 ـ م45 ـ ت: 55577414 ـ 

.55114432
حصة عواد صالح احلربي، أرملة حمود فهد 

احلربي ـ 87 عاما ـ الرجال والنساء: 
الفردوس ـ ق3 ـ ش1 ـ ج7 ـ م16 ـ ت: 

.99009303
عبداهلل عبدالعزيز احلساوي ـ 88 عاما ـ 

الرجال: املسيلة ـ شارع التعاون بجانب 
فندق اجلميرة ـ ديوان املرحوم مبارك 
احلساوي ـ ت: 66400404 ـ النساء ـ 
اليرموك ـ ق2 ـ ش2 ـ ج5 ـ م3 ـ ت: 

.66368891
عبداهلل فهيد محمد رضوه العجمي ـ 74 

عاما ـ أم الهيمان ـ ق5 ـ ش15 ـ م8 ـ ت: 
.99897879

سمحان ماجد سمحان السمحان ـ 30 عاما 
ـ الرجال: الروضة ـ ق2 ـ ش60 ـ م35 ـ 
خلف جمعية الروضة ـ ت: 99772572 ـ 

66777795 ـ النساء: مشرف ـ ق4 ـ طريق 
56 ـ الشارع األول ـ م10 ـ ت: 97552262.

جنمة صالح كليب، أرملة عويد رجعان 
الديحاني ـ 64 عاما ـ الرابية ـ ق1 ـ ش35 ـ 

م13 ـ ت: 90027772 ـ 90070809.
أيوب يعقوب يوسف حيدر ـ 65 عاما ـ 

الرجال: الدعية ـ حسينية السماك ـ ق4 
ـ ش46 ـ م12 ـ ت: 66119944 ـ النساء: 

خيطان ـ حسينية اإلمام موسى الكاظم ـ 
ق5 ـ ش50 ـ م6.

سلطان محمد البني السبيعي ـ 74 عاما ـ 
الرجال: النزهة ـ ق1 ـ ش11 ـ م6 ـ ت: 

99410700 ـ النساء: بيان ـ ق6 ـ طريق 
21 ـ م9 ـ ت: 25395118 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.

محطات
صالح الشايجي سامي عبداللطيف النصف 

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

هناك طغاة عبر التاريخ مارسوا القتل بأشد أنواعه، ومن هؤالء من 
تدثر باسم الدين وآخرهم عبداهلل املؤمن صدام حسني الذي رفع 
شعار »اهلل أكبر« على علم العراق بناء على طلب بعض اجلماعات 

املؤدجلة كي مينحهم الذريعة لدعم احتالله الظالم لدولة الكويت التي 
دعمتهم وآزرتهم، وكي يبرر صدام حربه بأنها خدمة للدين. جميع 

هؤالء الطغاة لم يقولوا إن هدفهم »القتل للقتل«، كما كانوا يحاولون 
إخفاء وإنكار جرائمهم بعكس تنظيم داعش الذي ينحر ويصور.. 

وينشر قتله لألبرياء!
> > >

أظهر التلفزيون األملاني وثائق تظهر ان تنظيم داعش ال ميلك مشروع 
دولة، بل مشروع »قتل للقتل«، كما اظهر تلفزيون »الزانتان« الليبي 

وثائق سقطت بيد قوات اجليش بعد جالء التنظيمات الداعشية 
واملتشددة من بعض املدن، ان االمر الوحيد الذي قام به الداعشيون 
واملتشددون هو فقط وضع كشوفات لإلعدام واالغتيال وتنفيذها، 

وجميع الضحايا هم بالطبع ليبيون مسلمون.. سنة!
> > >

ويظهر فيلم وثائقي على اليوتيوب مصدره »داعش« االثبات األهم 
لنظرية »القتل للقتل«، فالفيلم يصور جماعة من »داعش« في سيارة 

مت تظليل زجاجها كي ال يعرف من بداخلها تسير على الطريق الدولي 
الذي يربط العراق بسورية والذي مير باملناطق السنية غرب العراق 

وشرق سورية، ومن ثم فأغلب السيارات العابرة قائدوها وركابها من 
السنة الذين يدعي »داعش« كذبا وزورا انه يدافع عنهم )عبر قتلهم 

وتدمير مناطقهم وحتريض اآلخرين عليهم(!
> > >

تقوم جماعة داعش- وهي مسلحة بالرشاشات سريعة الطلقات- بفتح 
النار عشوائيا على أي سيارة متر بقربها وقتل سائقها وجميع ركابها 

دون حتى التحقق من هويات الركاب، ومسجل السيارة يصدح 
باألناشيد اإلسالمية، وتتمادى جماعة داعش في القتل عبر التوقف 
امام سيارة قتل سائقها وركابها فانحرفت عن الطريق عبر إطالق 

النار العشوائي على اجلثث، ثم يستمر القتل املصور عبر اطالق النار 
من السيارة على املشاة دون سؤالهم عن اسمائهم أو هوياتهم، فأي 

حقد وأي اسالم وأي دين هذا؟!
> > >

آخر محطة: )1( »داعش« يحتاج الى األسلحة واملركبات وقطع غيارها، 
كما يحتاج شهريا الى عشرات ماليني الدوالرات لدفع رواتب عشرات 
اآلالف من جنوده، لذا فهناك- قطعا- دولة أو دول إقليمية تقف خلفه، 

والسؤال: ملاذا ال تعلن تلك الدول عن تبنيها لـ »داعش« وافتخارها 
بعملها ان كانت تؤمن بصحة ما تفعله؟ وإن كانت ال تؤمن بصحة عمل 

»داعش« ونظريته »القتل للقتل«، فلماذا تساند »داعش«؟!
)2( استطاع نظام البعث ان يربي مجاميع من الوحوش اآلدمية تعذب 

وتقتل وتقطع اجلثث، وتلك الذئاب لم ترحتل للمريخ، بل هي موجودة 
باآلالف في تنظيم داعش احلضن الدافئ للبعثيني بكل توجهاتهم!

كثيرا ما تساءلت وتساءل املاليني غيري، عما حدث في بلدان 
»الربيع العربي« وقبلها سقوط الصنم في بغداد، كيف حتولت 

تلك البلدان بعد حتررها من أنظمتها الديكتاتورية الى بلدان 
يرعى فيها االرهابيون ويسري فيها اإلرهاب مسرى النار في 

الهشيم؟!
العراق الذي كانت نخالته الباسقات املرتويات من منير دجلة 

والفرات متيس أغصانها طربا لهبوب النسيم، والناس في غدو 
ورواح مطمئنني واألطفال ملء الشوارع والناس آمنة في بيوتها 

وأسواقها وأعمالها.
ذاك العراق كيف صار هذا العراق عراق املوت ثم الطحن فالنحر، 

يتهاوى في دائرة املوت والردى؟!
كيف عال ذاك الصوت الديني وطغى وبات حاكما وصار محل 
تنازع بني فريقني وأخذهما الى تناحر وتباغض وتقاتل حتى 

وصل األمر الى »داعش« وما أدراك ما »داعش«؟!
و»تونس« تلك الواحة اخلضراء املقببة بالبياض كيف خرج فيها 

ارهابيون يحملون السالح في شوارعها وبني بيوتها وفي ازقتها 
ويقتلون جنودها في رؤوس اجلبال؟!

و»ليبيا« التي كانت تصبح على صوت »األخ القائد« وتنام عليه 
وال يأتينا من أخبارها سوى بهلوانيات »األخ القائد« وال صوت 

فوق صوته وال حتى حتته حتى كاد العالم ينساها.
و»مصر« اآلمنة الفرحة البهية الطروب والتي تشابهت لياليها مع 

نهاراتها، فإن كنت فيها فال تدري أفي ليل أنت أم في نهار، ولوال 
طبول الفرح ومزاميره وزغاريده، ملا أدركت أنك في ليل، والليل 

حاضن األفراح واألعراس.
كيف انتشر فيها السالح ومن أين خرج أولئك الشياطني الذين 

روعوا أمنها وقتلوا أهلها وعاثوا فيها فوق الفساد قتال وتدميرا 
وترويعا ؟!

كل تساؤالتي تلك لم أجد لها جوابا ولرمبا لن أجد ورمبا حتى 
غيري لن يجد!!

هل سقوط تلك األنظمة القوية بتسلطها وديكتاتوريتها أتاح 
الفرصة للمتربصني الغتنام الغنيمة الكبرى واقتناص البلدان، 
كالقطيع الذي نام حارسه أو مات فتكالبت عليه الذئاب تفترسه 

وتسد غريزة النهش فيها؟
هل من أمل في عودة العراق الى خضرته ودجلته وفراته 

ومقاماته التي تغني أشعار »أبي نواس« ال تلك التي تثخن في 
األجساد اجلراح وتسيل الدم؟

وهل ستخرج »ليبيا« من قمقم ذوي العصائب السود وتشم 
نسائم احلياة وتتعرف على خارطة الكرة األرضية؟

مصر وتونس بخير وقابلتان للتعافي والتشافي وهذا ما نأمله 
للبقية.

أما سورية فتلك أشواك يصعب االقتراب منها وحديثها حديث 
آخر!

»داعش« ونظرية 
القتل للقتل!

السؤال األصعب
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فساتني أميرة القلوب

بيع فساتني لألميرة »ديانا« في مزاد أميركي

لوس أجنيليس � أ.ف.پ: بيعت 5 فساتني 
لألمي���رة ديانا في مزاد علن���ي في لوس 

أجنيليس بنصف مليون دوالر تقريبا.
 وتع���ود الفس���اتني إل���ى الثمانينيات 
والتسعينيات، وقد بيع أحد الفساتني بسعر 
مائة أل���ف دوالر وهو من تصميم »زاندرا 
رود« ومصنوع من احلرير السكري اللون 
مشكوك باخلرز، والذي ارتدته األميرة في 
مايو 1987 خالل حفلة رس���مية في لندن 

باالديوم.

وتراوحت أسعار الفساتني األربعة األخرى 
بني 60 و125 ألف دوالر، وكانت ثالثة فساتني 
من بينها من تصميم »كاثرين ووكر« التي 

أصبحت صديقة شخصية لألميرة.
وكانت هذه الفساتني بيعت مرة من قبل 
األميرة قبل شهرين على وفاتها في حادث 
سير في باريس في أغسطس 1997، لتمويل 
جهود إزالة األلغام املضادة لألفراد، وأقامت 
املزاد دار »جوليينز اوكشينز« في بيڤرلي 

هيلز.

»إيبوال« أكثر الكلمات بحثاً على محرك األخبار ياهو
تفوقت كلمة »إيبوال« على 
كلمة »املشاهير« كأكثر الكلمات 
بحثا على محرك األخبار »ياهو« 
لعام 2014 حيث كشفت شركة 
البحث األشهر »ياهو«  محرك 
في بيانها اخلتامي لعام 2014، 
عن س����يطرة الفيروس األكثر 
فتكا على مدار عام، على أنشطة 
البح����ث في مح����ركات ياهو، 
ليحل في املرتبة األولى، تليه 
لعب����ة الفيدي����و »مينكرافت« 
الش����هيرة التي مت شراؤها من 
قبل مايكروسوفت في املرتبة 
الثانية ، كما ذكرت وكالة أنباء 

»الشرق األوسط« املصرية.

صيني يعّرض نفسه للضرب 
إلنقاذ ابنه املريض!

بكني � أ.ش.أ: لفت رجل صيني أنظار الشعب 
الصين���ي في األيام األخيرة، حيث اضطر إلى 
عرض نفس���ه للضرب من أجل جمع األموال 
إلنقاذ جنله املصاب مبرض خطير، حيث جمع 

نحو 800 ألف يوان من التبرعات.
وذكرت وكالة انباء »شينخوا« الصينية ان 
بعض الناس في بكني الحظوا قبل أيام أن رجال 
متوسط العمر يطلب من اآلخرين ضربه مقابل 
دفع املال بالقرب من مخرج حملطة قوهماو خلط 

املترو رقم 10 في العاصمة الصينية.
وقال الرجل ويدعى ش���يا جيون أن جنله 
البالغ من العمر عامني ولقبه هاو هاو، مصاب 
مبرض سرطان الدم ما اضطره الى بيع مسكنه 

واالستدانة إلنقاذ حياة هاو هاو.
واضاف ان جنله تلقى زراعة لنخاع العظام 
في مستشفى ببكني في منتصف نوفمبر املاضي، 
لكن تكلفة العالج في الفترات املقبلة ستتجاوز 
مليون يوان ما يشكل ضغوطا اقتصادية ضخمة 
لعائلة ش���يا، الذي اضطر إلى عرض نفس���ه 

للضرب.
وذهب بعض الناس إلى املستشفى للتأكد من 
صحة األمر لكن بعد أن رأوا هاو هاو في عنبر 
باملستشفى، سرعان ما دعوا اآلخرين للتبرع 

لصاحله من خالل شبكة االنترنت.
وعبر شيا عن شكره ملختلف األوساط التي 
ساهمت في دعمه، مؤكدا أنه لم يتعرض ألي 
ضربة بل تلقى كثيرا من التشجيع والتفاهم 
والتأييد وحصل حتى اآلن على نحو 800 ألف 
يوان من التبرع���ات ليتوقف عن عمل كيس 

الرمل البشري.
يشار إلى أنه يوجد على األقل 4 ماليني من 
مرضى سرطان الدم في الصني، إذ تضاف نحو 
40 ألف حالة إصابة جديدة بهذا املرض سنويا، 
50% منها يصيب األطفال، ولذلك تعمل الصني 

على تعزيز املساعدة للمرضى.

أنچيلينا چولي

سر نحافة أنچيلينا چولي

صرح املمثل الياباني ميافي الذي يشارك في 
الفيلم االخير الذي أخرجته أنچيلينا چولي بأن 
النجم����ة چولي لم تكن تأكل كثيرا خالل قيامها 
بإخراج الفيلم الذي مت تصويره في أستراليا العام 
املاضي. وتابع املمثل الياباني أن األمر جعلها تنحف 

كثيرا. وأضاف: »شعرت بالسوء، حيث انني املمثل 
الوحيد الذي سمن خالل التصوير«.

من ناحية أخرى، حض����رت أنچيلينا حدث 
األس����ئلة واالجوبة عن فيلمه����ا، في نيويورك 

والتقطت الصور مع املعجبني.

الكلب ينتظر التويتة ليتناول طعامه

»تغريدات تويتر«.. وجبة كلب مدلل!
نيويورك � وكاالت: يقال إن 
احلاجة أم االختراع، هذا فعال 
ما حدث مع نات موريس، وهو 
يعمل مستشارا في تكنولوجيا 
املعلومات في الواليات املتحدة 
ملدة 30 عاما، فق����د اعتاد نات 
التغيب عن املنزل لفترات طويلة 
وهو غير قادر على إطعام كلبه، 
الذي يبلغ من العمر أربع سنوات، 
فما كان منه إال اختراع طريقة 
فريدة وغريبة من نوعها وإطعام 

كلبه عن طريق تويتر.
الرج����ل، عبر  يس����تطيع 
إرسال تغريدة حتمل هاشتاغ 
feedtoby@ م����ن أي مكان في 
العالم إلى جهاز إلكتروني من 
اختراع����ه وضعه ف����ي املنزل 
للتواصل م����ع كلبه، أن يؤمن 
املأكل  حاجة احلي����وان م����ن 
واملشرب، فما إن يتلقى اجلهاز 
الذي اخترعه التغريدة حتى يهم 
بإنزال الطعام املخصص للكلب، 
والذي يوجد في علبة صغيرة 

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

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

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

لالشتراك عبر املوبايل

للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة...
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خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة
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خبر: سيارات غوغل تسير ذاتيا دون حاجة 
لتغيير الطرقات.

تقرير: محادثات السالم مستمرة
 في الشرق األوسط.

٭ خلوهم يجربونها في شوارعنا شرط يلغون 
املشروع ويعتذرون عن 100 سنة چدام!

٭ كنا في »مباحثة سـالم واحدة« ، اآلن نحن 
أمام 20 مباحثة سالم.. وشكرا !.

ل����ل����َح����واِدِث ع��ال��ي��ا بِ�����َك ص���ب���راً  أرى 
ف���ي م���آِق���ي���ِه )1( خ��اف��ي��ا َدْم�������ٌع  وآَخ�������ُر 

َوَل������ْوَع������ُة َوْج�������ٍد ِم�����ْن َل���ظ���ى احُل������ْزِن
َمراِقيا ال��ُف��ؤاِد  َح���ْرَق  َل��ه��ا  َج��ْم��َرٌة أش����اَدْت 

ْه����ِر الِح����ٌق َوُك������لٌّ َل�����ُه َي������ْوٌم بِ�����ذي ال����دَّ
������ُرُه م����ا ك������اَن ب�����األْم�����ِس ن��اِس��ي��ا ُي������َذكِّ

���ُه ���بُّ ف����إْن غ����اَب َع����ْن َع���ْي���َن���ْي���َك اْب�����ٌن ُتِ
َف�����ِذْك�����راُه َت���ْب���ق���ى ب���ال���ُف���ؤاِد َك���م���ا ِه���َي

���ٍة َم���َح���بَّ َدل����ي����ُل  إال   )2( أْح����َم����ٌد  وَم�����ا 
س��اِم��ي��ا  )3( ���ُد  املُ���َه���نَّ ذاَك  بِ����ِه  لِ���َق���ْل���ٍب 

َوُت���ْب���دي َل��ن��ا ِم���ْن َب��ْس��َم��ة ال���ُع���ْرِس َب��ْس��َم��ٍة
َوِم������ْن دون���ه���ا َدْم������ٌع ُي��ث��ي��ُر ال��َب��واِك��ي��ا

ْم����ُع َي���وم���ًا ل���ل���ِف���راِق ُم���ؤاِن���ٌس َف��م��ا ال����دَّ
َوص���ْح���َب���ُت���ُه ب��ال��ُب��ْع��ِد َت���ْدع���و املُ��ن��ادي��ا

ُت���اِم���ُل���ن���ا األّي��������اُم ف���ي ُك�����لِّ م���ا ن��رى
��ن��اِس��ي��ا َوَح���ْس���ُب���َك ِم��ن��ه��ا م���ا ُي��ث��ي��ُر ال��تَّ

ُم��آِس��ٌي ال���ِك���راِم )4(  اب���ن  ْم���ُع ي��ا  ال���دَّ ف��م��ا 
بِ�����اْب�����ٍن َت������رى ف���ي���ِه ال����َب����ق����اُء أَم���اِن���ي���ا

���ْب���َر ِف���ي���ِه َع���زاِئ���ٌم َف���َص���ْب���راً ف�����إنَّ ال���صَّ
ُت����غ����الِ����ُب آم�������ااًل وُت����ْث����ن����ي امَل����راِث����ي����ا

���ْي���ِل ص���اِح���ٌب لِ���لَّ االْب�������ِن  َع�������زاَء  َوإنَّ 
���ع���اِزي���ا ���ْي���ِل أْح��������زاٌن ُت���ه���ي���ُب ال���تَّ ف���لِ���لَّ

ُم�����واِس�����ٌي ال����َب����ن����َن  أُمُّ  َل���ه���ا  وإن������ي 
ال���َق���واِف���ي���ا َأق��������وُل  ال  َح����ْم����دي  وهلِل 

بِ���ُع���ْم���ِرِه ����اَم  ال����سَّ َوُك�������لٌّ وإْن ع�����اَش 
ي����رى ح���امِ���لَ املَ����م����ولِ ل��ل��قَ��بْ��رِ س��اعِ��ي��ا

الشكر لك العم أبا إبراهيم الغالي
شكرا كبيرة ألخي املكرم الشاعر عبدالرزاق محمد صالح العدساني على هذه الكلمات التي تقطر حبا ووفاء يا سليل أسرة 
العلم واألصالة، يا رب ما ترى مكروها في حبيب وتفرح باألوالد والبنات واألحفاد، وال نقول يا أستاذي الغالي إال ما تعلمناه وطبقناه: 

اللهم لك احلمد أعطيتنا واسترددت أمانتك وإنا من احلامدين الشاكرين الصابرين، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

يوسف عبدالرحمن

)1( املآقي هي مجرى الدموع من العن
)2( املرحوم بإذن اهلل أحمد يوسف عبدالرحمن

)3( املقصود: أخوه مهند يوسف عبدالرحمن
)4( األستاذ املربي الفاضل يوسف عبدالرحمن

املرحوم بإذن اهلل تعالى
 أحمد يوسف عبدالرحمن الضاعن

شعر عبدالرزاق محمد صالح العدساني
رثاء 

حرق الفؤاد

العقيد خليل األمير العميد خالد املكراد اللواء يوسف األنصاري

تستضيف »األنباء« كا من مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء يوسف األنصاري ونائب املدير العام لشؤون املكافحة 
العميد خالد املكراد ومدير إدارة العاقات العامة من اإلدارة 
العامة لإلطفاء العقيد خليل األمير وضابط العاقات العامة 

مازم أول رضا السلمان، وذلك يوم غد الثاثاء من الساعة 
السادسة حتى الساعة الثامنة مساء. للرد على استفسارات 

القراء في كل ما يتعلق باإلدارة العامة لإلطفاء.
للتواصل مع ضيوف »األنباء« على رقم: 22272888.

مسؤولو »اإلطفاء« في ضيافة »األنباء«



المطبخ اإليطالي األصلي

في  اآلن
غراند أڤنيو - سوكو

ألفريدوز جاليري

تلفون:90955057

يستقبلكم شخصياً في الكويت
مالك مطعم ألفريدو االسكروفا في روما

كانت البداية في روما 1907...  واليوم في الكويت 

يشتهر مطعم ألفريدو بتقدمي املعكرونة اإليطالية فيتوتشيني ألفريدو
ويتميز بوصفات ألفريدو الشهيرة

وبعد سلسلة من النجاحات املميزة للمطعم 
مت افتتاح الفرع األول في الكويت والشرق األوسط، 

األصلي

منشأ فيتوتشيني

ألفريــدو
وصـل الديرة...

alfredosgalleryq8 |www.alfredosgalleryq8.com
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 يتقدمون  بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

و�إىل �ل�شـادة �ل�شيـوخ و�لــوزر�ء و�أع�شـاء جمل�شي �الأمــة و�لبـلـدي

ولكل من تف�شل مبو��شاتهم فـي وفاة �شقيقهم �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

النائب السابق/مخلـــد راشـــد العــازمي

وأشقـــــــــــــاؤه
مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

�ل�شيخ/ �شباح �الأحمد �لجابر �ل�شبـاح

و�شمو ويل �لـعهد �الأمني

�ل�شيخ/ نــو�ف �الأحمد �لجابر �ل�شبــاح

و�شعادة رئي�س جمل�س �الأمة

�ل�شيـد/ مـــــــــرزوق عــــلــــــي �لــــغـــــانـــــم

و�شمو رئــيـــ�س �حلر�س �لوطني

�ل�شـيـخ/ �شالم �لعلي �ل�شالم �ل�شباح

ومعايل نائب رئي�س �حلر�س �لوطني

�ل�شيخ/ م�شعل �الأحمــد �لجابــر �ل�شبــاح

و�شمو �ل�شيخ/ نا�شر �لمحمد �الأحمد �ل�شباح

و�شمو رئي�س جمـل�س �لوزر�ء

�ل�شيخ/ جابــر �لمبـارك �لحـمـد �ل�شبـاح

�شو�ء باحل�شور �شخ�شيًا �أو باالت�شال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�شر يف �ل�شحف

�شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

رشيــــــــــــد راشــــــــــد العـــــــــازمـــــــي
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