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للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة...

25 د.ك  اشـــــترك بــ
واحصل فوراً على طقم ساعة وقلم 

مرصعين باأللماس !
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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 2014/12/31 .
� 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.

السفير متعب املطوطح

الدوح���ة � كون���ا: قال 
س���فيرنا لدى قطر متعب 
صالح املطوطح أمس: ان 
الكويت تولي ملف حقوق 
االنس���ان اهتمام���ا بالغا، 
انه يقع في طليعة  مؤكدا 
اولوياتها ملا لها من اولوية 
عاملية وركيزة اساسية في 

العمل الدولي. 
 وذكر السفير املطوطح 
ل�»كونا« عقب افتتاح الدورة 
التدريبية االقليمية »مفاهيم 
وآليات حقوق االنس���ان« 
التي تقام للديبلوماسيني 
الكويتي���ني العامل���ني في 
بعثات الكويت بدول مجلس 
التع���اون ل���دول اخلليج 
العربي���ة والت���ي تنفذها 
القطرية  اللجنة الوطنية 
حلقوق االنسان بالتعاون 
مع معه���د جنيڤ حلقوق 
االنسان، ان وزارة اخلارجية 
تعمل على التركيز على هذا 
اجلانب لترس���يخ مفهوم 
قضاي���ا حقوق االنس���ان 
لدى العاملني في الس���لك 

الديبلوماسي. 
وزارة  ان  واض���اف   
اخلارجي���ة قامت بوضع 
خطة عمل طموحة وعبر 
مش���روع تنم���وي حتت 
مسمى »تعزيز دور وجهود 
الكوي���ت في مجال حقوق 
االنسان« تقوم من خالله 
ق���درات جميع  بتطوي���ر 
منتسبي وزارة اخلارجية 
اقام���ة دورات  عن طريق 

تدريبية متخصصة. 
 وأوضح ان ذلك يأتي 
إلطالعه���م عل���ى اح���دث 
التطورات ف���ي هذا امللف 
اضافة الى إكسابهم قدرات 
وخبرات متنوعة في ملف 
حقوق االنس���ان، مشيرا 
ال���ى ان الفريق املش���رف 
على تنفيذ املشروع يقوم 
بإصدار مطبوعة سنوية 
عن حالة حقوق االنس���ان 
وكان باكورتها اصدار كتاب 

»حقوق االنسان في الكويت 
- األسس واملرتكزات«. 

ان���ه »ال يخفى   وذكر 
عل���ى اي مراق���ب ملل���ف 
حق���وق االنس���ان املكانة 
الت���ي تتبوأها  املتمي���زة 
الكوي���ت في ه���ذا امليدان 
الكامل  التزامه���ا  وكيفية 
باالتفاقيات واالستحقاقات 
الدولية«، مشيرا الى ان هذه 
اجلهود تكللت بتس���مية 
الس���مو األمير  صاح���ب 
الش���يخ صب���اح األحمد 
»قائدا للعمل اإلنس���اني« 
وتتوجت بتكرمي اخوانه 
أصحاب اجلاللة والسمو 
له في القمة اخلليجية التي 
عقدت مؤخرا في العاصمة 
القطرية حلصوله على هذا 

اللقب. 
م���ن جهته، اك���د نائب 
الدائمة  اللجن���ة  رئي���س 
للخطة اخلمسية وبرنامج 
عمل احلكوم���ة في وزارة 
اخلارجية السكرتير الثاني 
ناصر نايف ابا اخليل في 
تصريح مماث���ل ل�»كونا« 
ان الكوي���ت تقوم بجهود 
حثيثة للنهوض مببادئ 
حقوق اإلنسان واالرتقاء 
بثقافتها على املس���تويني 
احلكوم���ي ومؤسس���ات 

املجتمع املدني. 
ان  ابا اخلي���ل:  وق���ال 
التدريبية  ال���دورة  ه���ذه 
هي األولى من نوعها التي 
تنظمها اللجنة الوطنية على 
مستوى وزارات دول مجلس 
التع���اون والثاني���ة التي 
تقوم بها وزارة اخلارجية 
لديبلوماسييها باخلارج في 
الذي  الدور االقليمي  اطار 
تضطلع به اللجنة الوطنية 
ملد جسور التعاون وتبادل 
اخلب���رات والتجارب في 
املجاالت املتعلقة بحقوق 
االنس���ان ورفع ق���درات 
األجهزة احلكومية وغير 

احلكومية. 

ال���دورة  ان  وأوض���ح 
تهدف الى تطوير املعارف 
النظرية واملهارات العملية 
الدولي  القانون  في مجال 
حلقوق االنسان وتطوير 
حسن التعامل مع اآلليات 
الدولية واإلقليمية والوطنية 
وتعمي���ق املعرفة بقضايا 
حقوق اإلنسان واستعراض 
جتارب وخبرة دولتي قطر 

والكويت في هذا املجال. 
 من جهت���ه، قال نائب 
الوطنية  اللجن���ة  رئيس 
القطرية حلقوق االنسان 
د.يوس���ف عبي���دان ف���ي 
تصريح مماثل ل� »كونا«: ان 
حقوق االنسان وما يتصل 
بها من حريات أساس���ية 
لم تعد ام���را اختياريا في 
عالم اليوم، بل أصبحت تلك 
احلقوق من اهم املوضوعات 
التي حتظى باهتمام عاملي 
واقليمي ومحلي، واصبح 
موق���ع ودور الدولة على 
هذه االصعدة يتأثر مبدى 
صونها حلقوق اإلنسان. 

 وأكد عبيدان ان حماية 
حقوق االنس���ان ونش���ر 
ثقافتها واقامة منظومات 
محلي���ة واقليمية ودولية 
تسهر على استدامتها هي 
مسؤولية جماعية جلميع 
الدولي  اعضاء املجتم���ع 
بهدف تعزيز وحماية هذه 

احلقوق. 
 وأوضح ان اهمية هذه 
ال���دورة تأتي من االعتقاد 
الراسخ بأن إرساء حقوق 
االنسان واحترامها يشكل 
الت���ي تواجهها  التحديات 
البشرية في العصر احلديث 
كذلك من اتس���اع وتنامي 
حركة حقوق االنسان عامليا 
ومحليا وما يصاحب ذلك 
من جدل محتدم حول مسائل 
العاملي���ة واخلصوصي���ة 
والتجزئة والتكامل والتدرج 
ب���ني النصوص  والفجوة 

واملمارسة الفعلية.

سفيرنا في قطر أكد وضع »اخلارجية« خطة طموحة لتطوير قدرات منتسبيها

املطوطح: حقوق اإلنسان في طليعة أولويات الكويت

املشيخة اإلسالمية األلبانية: دور الكويت كبير
في تعزيز التضامن اإلسالمي وتعزيز قيم الدين

س���راييڤو � كونا: أشاد 
رئيس املشيخة اإلسالمية 
األلبانية إسكندر بروتشاي 
باجلهود التي تقدمها الكويت 
في سبيل تعزيز التضامن 
اإلس���المي وتعزي���ز قيم 

الدين. 

 وقال���ت س���فارتنا في 
ألبانيا في بي���ان أصدرته 
إن  أمس وتسلمته »كونا« 
بروتشاي أعرب لدى لقائه 
ألبانيا جنيب  سفيرنا في 
البدر ع���ن تطلعه لتطوير 
التع���اون ب���ني املش���يخة 

واجله���ات ذات العالقة في 
الكويت. 

 وبحث السفير البدر مع 
بروتشاي النتائج اإليجابية 
التي متخضت عن زيارته 
األخيرة للكويت واملسائل 

ذات االهتمام املشترك. 

 والتقى الس���فير البدر 
يرافقه امللحق الديبلوماسي 
في السفارة الكويتية فيصل 
البك���ر رئي���س دار اإلفتاء 
مبدين���ة اش���كودرا محمد 

سورتاي.

د.جاسم الهاشل يشرح احللول العالجية للدكتور ابراهيم هادي )أسامة أبو عطية(

حنان عبد المعبود

أكد األم����ني العام ملعهد 
الكوي����ت لالختصاصات 
الطبية »كيمز« د.ابراهيم 
ه����ادي ان الكويت تعتبر 
صحة املواط����ن ومتتعه 
بخدم����ات حديثة من أهم 
أولوياتها االساسية، ومن 
هذا املنطلق حتتضن الكويت 

العديد من املؤمترات.
وقال ه����ادي، في كلمة 
ل����ه ألقاها نيابة عن وزير 
العبيدي  الصحة د.عل����ي 
افتتاح����ه املؤمتر  خ����الل 
الكويتي � األميركي الكندي 
� الثان����ي ألمراض اجلهاز 
أقيم في  العصبي، والذي 
فندق شيراتون الكويت، ان 
املؤمتر يرتكز على مواكبة 
التطورات واملس����تجدات 
في العلوم التش����خيصية 
والعالجية ألمراض اجلهاز 
العصبي، كما يلقي الضوء 
على األبحاث والدراسات 
احمللية والعربية والدولية 
في تلك األمراض، وذلك من 
خالل مش����اركة املتميزين 
واالستشاريني من مختلف 
دول العال����م، كالوالي����ات 
املتح����دة االميركية وكندا 
الى جانب س����ائر األقطار 

العربية الشقيقة.
ان املؤمت����ر  وأض����اف 
يخصص عدة محاور حول 
أمراض املخ واألعصاب، منها 
التصلب العصبي املتعدد، 
الصداع وأنواعه، اجللطات 
الدماغية، أمراض احلركات 
الالإرادية والشلل الرعاشي، 
مبين����ا ان تنظيم املؤمتر 
بهذا التخطيط والتنظيم، 
ودقة اختيار املوضوعات 
والبحوث والضيوف، يعبر 
عن الرؤية الواعية والثاقبة 

للجان املنظمة له.
وأردف ه����ادي: نطلع 
خالل املع����رض املصاحب 

للمؤمتر لالطالع على العديد 
من األدوية اجلديدة ملرضى 
التصلب العصبي املتعدد، 
مش����يرا إلى ان املعهد أقام 
ورشتي عمل خالل الفترة 
السابقة، حيث كانت األولى 
لرؤس����اء االختبارات في 
جميع البرام����ج التي يتم 
وضع اختب����ارات األطباء 
فيه����ا وتوضي����ح كيفية 
كتابته����ا والطريقة املثلى 
في عملية التصحيح، مبينا 
الثانية جاءت  الورشة  أن 
بالتعاون مع معهد دسمان 
للسكري واهتمت بالتعليم 
الطبي املبني على البراهني 
الب����ورد، موضحا  ألطباء 
وجود 850 متدربا في املعهد 
يعملون على االستفادة من 
ال����ورش، مؤكدا في  هذه 
الوقت نفسه على اهتمام 
ال����وزارة بأمراض اجلهاز 
العصب����ي حيث أصبحت 
اغلب املستشفيات حتتوي 

على قسم لهذه األمراض.
م����ن جانبه قال رئيس 
قسم األعصاب في مستشفى 
ابن سينا د.جاسم الهاشل 
ان االستعداد لهذا املؤمتر 
جاء من����ذ اكثر م����ن عام 
بالتنسيق مع الزمالء د.اسر 
عبدالعزيز ود.جون كي، 
مشيرا الى ان اكثر من 800 
طبيب وطبيبة س����جلوا 
في ه����ذا املؤمتر، حيث مت 

عرض ڤيدي����و توضيحي 
الجنازات قسم األعصاب 
في مستش����فى ابن سينا، 
موضحا ان وحدة الصرع 
التابعة لقس����م األعصاب 
استطاعت زراعة وتشغيل 
30 بطارية ملرضى الصرع 
الكويت، علم����ا بان  ف����ي 
الكثيرين فضلوا إجراء هذه 
البالد لثقتهم  الزراعة في 
بال����كادر الطبي املوجود، 
باإلضاف����ة الى إج����راء 5 
جراحات الستئصال بؤرة 
الصرع، كاشفا عن توجه 
لزيادة عدد األسرة في وحدة 
الصرع مستقبال، مشيرا 
ال����ى ان األس����رة احلالية 
وعددها 4 قامت مبعاينة 

800 مريض.
وفيما يختص مبرض 
الرعاش����ي، قال  الش����لل 
العمل تطور  ان  الهاش����ل 
الى برمجة بطاريات مرضى 
الشلل الرعاشي وتبديلها، 
مشيرا الى اجراء العملية 
كاملة اعتب����ارا من بداية 
الع����ام 2015، حيث تتمثل 
بزراع����ة بطاريات مرضى 
الشلل الرعاشي بالتعاون 
مع قسم جراحة األعصاب 
ممثلني في د.علي أبواحلسن 

ود.فيصل ساير.
وأض����اف الهاش����ل في 
ل����ه على هامش  تصريح 
االفتتاح ان الصداع يعتبر 
من اكثر األمراض شيوعا 
بني األم����راض العصبية 
ويأتي بعدها الصرع، وميثل 
نسبة 1-2% ثم مرض »ام 
اس«، وحسب االحصائية 
األخيرة لدينا ما يقارب 1700 
مريض في الكويت، كما انه 
لدينا افضل العالجات على 
مس����توى الشرق األوسط 
ل�»االم اس«، ونحن أيضا 
الدولة الوحيدة في الشرق 
األوسط لديها احصائيات 

عن »االم اس«.

افتتح املؤمتر الكويتي ـ األميركي ـ الكندي الثاني ألمراض اجلهاز العصبي

هادي: الكويت تعتبر صحة املواطن من أهم أولوياتها

الشيخ علي اخلالد يهدي اجلنرال ليوناردو غالليتيللي متثاال للصقر العربي 

استعرضا العالقات املتميزة والطويلة بني البلدين

اخلالد بحث تعزيز التعاون الكويتي ـ اإليطالي
مع قائد سالح »كارابينييري«

روما � كونا: بحث سفيرنا 
لدى ايطاليا الشيخ علي اخلالد 
مع قائد سالح »كارابينييري« 
اجلنرال ليوناردو غالليتيللي 
سبل تعزيز التعاون الكويتي 
� االيطالي في اطار االحتفاالت 
املشتركة مبرور خمسني عاما 
من العالقات الديبلوماسية بني 

البلدين. 
 وذكرت سفارتنا في روما 
في بيان ل�»كونا« أمس أن قائد 
س����الح »كارابينييري« التابع 
لوزارة الدفاع استقبل الشيخ 
ف����ي مكتبه مبقر  علي اخلالد 
قيادة السالح حيث استعرضا 
العالقات املتميزة والطويلة التي 

تربط البلدين. 
 واضاف البيان ان السفير 

الش����يخ علي اخلالد تناول مع 
اجلن����رال غالليتيلل����ي فرص 
التع����اون واالس����تفادة م����ن 
خبرات سالح »كارابينييري« 
الذي تأس����س قبل مائتي عام 

في تأهيل الكوادر األمنية التي 
يتوالها السالح العريق في عديد 
من دول العالم.   وأش����ار الى 
أن السفير اخلالد وقائد سالح 
الهدايا  »كارابينييري« تبادال 
التذكارية حيث قدم الس����فير 
متثاال للصقر العربي وميدالية 
خاصة باليوبيل الذهبي للعالقات 
الديبلوماس����ية في حني أهداه 
اجلن����رال غالليتيللي ميدالية 

السالح في نهاية اللقاء. 
يذكر ان سالح »كارابينييري« 
هو ق����وات الدرك والش����رطة 
العسكرية اإليطالية وهو ذاتي 
السلطة في إطار اجليش ويقوم 
مبهام الشرطة بني العسكريني 
واملدنيني على حد س����واء إلى 
جانب قوات الشرطة األخرى.

فرح الغربللي

أكدت في كلمتها أمام اجلمعية العامة أن العمل اإلنساني سمة من سماتها

الغربللي: الكويت حريصة على رفع الظلم عن ذوي احلاجة
نيوي���ورك � كون���ا: أكدت 
الكويت حرصها منذ استقاللها 
على تقدمي املساعدات اإلنسانية 
ورفع الظلم عن ذوي احلاجة 
حتى مت اعتبار العمل اإلنساني 
س���مة من س���ماتها ومت منح 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لقب )قائد للعمل 
االنساني( في سبتمبر 2014.

جاء ذلك ف���ي كلمة ألقتها 
امللحق الديبلوماسي الكويتية 
امام  الغربللي  فرح توفي���ق 
اجلمعية العام���ة الليلة قبل 
املاضية في سياق مناقشتها 
بند تعزيز تنسيق املساعدات 
اإلنسانية واملساعدات الغوثية 
التي تقدمها األمم املتحدة في 

حاالت الكوارث.
واعتب���رت الغربلل���ي ان 
تكرمي صاحب الس���مو األمير 
من االمم املتحدة برهان على 
مدى احترام الكويت لإلنسانية 
ونشر مبادئ السلم واالستقرار 
ومساعدة الفئات التي حتتاج 

العون.
وأك���دت ان ه���ذه األعمال 

ستستمر وتتواصل بالتعاون 
مع منظمة األمم املتحدة لتحقيق 
الرخاء واالستقرار اإلنساني 
والدولي على جميع الصعد، 
مش���يرة الى ان ذلك يأتي من 
قناعة الكويت بأهمية الشراكة 
الدولية وتوحيد اجلهود بهدف 

تخفيف املعاناة اإلنسانية.
ان  الغربلل���ي  وذك���رت 
التحدي���ات العاملية وما يهدد 
اإلنسانية وبشكل متزايد سواء 
من ك���وارث طبيعية مختلفة 
أو من فق���ر وجوع أو مرض 
من أهم املشاغل والهواجس، 
وهو م���ا دعا املنظمة الدولية 
الى مضاعفة جهودها لرسم 
املبادرات  السياسات وابتكار 
وتعزي���ز ق���درات دور األمم 
املتحدة في االستجابة الفاعلة 
للعديد من االزمات الناجتة عن 
الكوارث الطبيعية وغيرها من 

التحديات.
وبعد االطالع على تقرير 
األم���ني العام ل���أمم املتحدة 
بعنوان »الصندوق املركزي 
ملواجه���ة الط���وارئ« رحبت 

الغربلل���ي بتخصيص مبلغ 
قياس���ي في ع���ام 2013 قدره 
482 مليون دوالر من الصندوق 
لأنشطة اإلنس���انية في 45 
بلدا وإقليم���ا وما يقارب 107 
ماليني دوالر لصالح االستجابة 
السريعة لأنشطة االنسانية 
في اطار األزمات اجلديدة التي 
تواجه العالم ومبلغ 175 مليون 
دوالر لتمويل حاالت الطوارئ 

الناقصة.
وحول وثيق���ة »التعاون 
الدولي في تقدمي املس���اعدة 
في ميدان الكوارث الطبيعية 
من مرحلة اإلغاثة الى مرحلة 
التنمية« اوضحت الغربللي ان 
الكويت تشارك مع ما جاء في 
توصيات التقرير والتي ارتكزت 
على حث الدول األعضاء على 
التع���اون م���ع األمم املتحدة 
واملنظمات اإلنسانية في تفعيل 
نهج يستبق االزمات اإلنسانية 
من اجل تفاديها واالتفاق على 
فهم مشترك للمخاطر والعمل 
البرامج لتعزيز  على تفعيل 

ذلك.

تكرمي األمم 
املتحدة لصاحب 

السمو برهان
على احترام الكويت 

لإلنسانية

850 متدربًا في 
معهد الكويت 
لالختصاصات 

الطبية يستفيدون 
من الورش 

التدريبية

الهاشل: الصداع 
أكثر األمراض 

العصبية شيوعًا 
في الكويت وبعده 
الصرع ومرضى »ام 
اس« بنحو 1700 

مريض

أبا اخليل: الكويت 
تقوم بجهود حثيثة 

للنهوض مببادئ 
حقوق اإلنسان 

واالرتقاء
بثقافتها

عبيدان: حقوق 
اإلنسان وما يتصل 

بها من حريات 
أساسية لم تعد 
امراً اختياريًا في 

عالم اليوم
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الدفع قدمًا 
لتعزيز الثقافات 

العربية بني الدول 
األعضاء باالحتاد 
من ناحية ونقلها 
إلى خارج حدود 

الوطن العربي 
ميثالن إستراتيجية 

شراكة حقيقية 
مع االحتادات 

اإلعالمية املهنية 
الدولية

أكد أن عقد اجلمعية بالكويت يعكس ريادتها اإلعالمية الرفيعة

العواش: احتاد اإلذاعات العربية يهدف إلى تعريف 
شعوب العالم بواقع األمة العربية وقضاياها العادلة

ان أعضاء اجلمعية العمومية 
ناقش���وا خ���ال االجتماع 
الكويت  الذي اس���تضافته 
س���بل تعزيز اإلدارة العامة 
لاحتاد بوس���ائل االتصال 
االجتماعي���ة بكل أش���كالها 
حتى تواكب الرسالة اإلعامية 

املستهدفة. 
وأضاف ان األعضاء أقروا 
ايضا االستراتيجية اإلعامية 
اخلاص���ة مبكافحة التطرف 
والغلو اللذين يتعرض لهما 
الوقت  العرب���ي في  اإلعام 
احلاضر، كما اعتمدت اجلمعية 
العديد من الدورات التدريبية 
في املجاالت اإلعامية والتقنية 
بهدف تعزيز الكوادر البشرية 
للدول األعضاء لتصبح إذاعات 
العربية مبنزلة بيت  الدول 
إليه املؤسسات  خبرة تلجأ 
اإلعامية العربية املنضوية 
حتت لوائه لتطوير كوادرها 

وآلياتها اإلعامية. 
وذكر أنه مت االتفاق على 
ضرورة تكثيف تبادل البرامج 
اإلذاعي���ة والتلفزيونية بني 
ال���دول األعضاء وه���ذا ما 
سيلمسه املستمع واملشاهد 
العربي خال الفترة املقبلة، 
مؤكدا أهمي���ة دخول احتاد 
العربي���ة  ال���دول  إذاع���ات 
مرحلة إنت���اج جميع أنواع 
البرامج مثل األعمال الدرامية 
والبرام���ج  والكوميدي���ة 
الوثائقي���ة والتاريخية إلى 
إنت���اج أعمال تهدف  جانب 
إلى تعزيز الهوية واالنتماء 
العرب���ي ووح���دة املوقف 
العربي  واملصير واله���دف 

املشترك.
الدفع  ان  العواش  وقال 
قدما لتعزيز الثقافات العربية 
ال����دول األعضاء  فيما بني 
باالحتاد من ناحية ونقلها 
الوطن  إلى خارج ح����دود 
العربي ميثان استراتيجية 
شراكة حقيقية مع االحتادات 
اإلعامي����ة املهنية الدولية 
مثل احتاد آس����يا واحمليط 
الهادئ واملعهد اآلس����يوي 
للتنمي����ة اإلذاعية واحتاد 

اإلذاعات األوروبية واملؤمتر 
الدائم للوس����ائل السمعية 
ل����دول حوض  والبصرية 
البحر األبيض املتوسط من 

ناحية أخرى. 
وحول رؤيته لكيفية تعامل 
وتعاطي احتاد إذاعات الدول 
العربية مع اإلعام اجلديد وما 
ميثله من منافس���ة حقيقية 
لوسائل اإلعام التقليدية أكد 
أن هذا األم���ر لم »يغب عن 
اهتماماتن���ا باالحتاد ومتت 
مناقشة هذا األمر باستفاضة 
شديدة وسيشهد نقلة نوعية 

في املرحلة املقبلة«. 
واضاف ان وزارة اإلعام 
ستضع كل خبراتها في هذا 
املجال كأول مؤسسة إعامية 
رس���مية عربي���ة تخصص 
قطاعا من قطاعاتها اإلعامية 
لإلع���ام اجلديد يقوم عليه 
وكيل وزارة مساعد، مبينا ان 
هذا األمر ميثل إحدى النقاط 
املضيئة والعديدة التي شهدها 
اإلعام الرسمي الكويتي في 
عهد الشيخ سلمان الصباح 
اضافة الى »تأس���يس قطاع 
جديد للتخطي���ط اإلعامي 
الذي  والتنمي���ة املعرفي���ة 
أتشرف بقيادته اآلن وهو ما 
يعبر عن فكر واع ومستنير 
حيال حاضر ومستقبل اإلعام 

الكويتي«. 
وردا على سؤال أكد وكيل 
وزارة اإلع���ام للتخطي���ط 
اإلعامي والتنمية املعرفية 
الدول  إذاعات  رئيس احتاد 
العربي���ة أهمي���ة مهني���ة 
وض���ع الائح���ة التنفيذية 
لاستراتيجية اإلعامية التي 
اعتمدها وزراء اإلعام العرب 
ملكافحة اإلرهاب والتطرف 
الذي بات ينتشر كالنار في 
الهش���يم في بعض البلدان 
الش���قيقة موض���ع التنفيذ 
مضيفا ان االحتاد قرر السير 
بتنفيذ تلك االس���تراتيجية 
من خال رؤى هيئة أعضاء 
االحتاد لرفعه���ا الى األمانة 
العامة في موعد أقصاه األول 

من يناير املقبل. 

السيما أن الكويت من األعضاء 
املؤسسني لاحتاد. 

وذكر أن تشرف رؤساء 
الوف���ود العربية واألجنبية 
املشاركة في االجتماعات بلقاء 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
أكيدة على اميان  يدل داللة 
العربي  ودعم سموه للعمل 
املشترك خاصة في اجلانب 

اإلعامي. 
وق���ال ان وزارة اإلعام 
إمكانياته���ا  كل  س���خرت 
الفنية والبشرية واإلعامية 
بتوجيهات مباشرة وصريحة 
من وزير اإلعام ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
ال���ذي يحرص بني  احلمود 
احلني واآلخ���ر على االلتقاء 
برؤس���اء وأعض���اء الوفود 
العربية والدولية املشاركة 
ما أثلج صدور اجلميع اضافة 
افتتاح  الى حضوره جلسة 
مؤمت���ر احتاد إذاعات الدول 
العربي���ة األربع���اء املاضي 
نيابة عن سمو رئيس مجلس 

الوزراء. 
وأكد أن أهمية احتاد اذاعات 
الدول العربية تكمن في أنه 
منظومة عمل عربية مشتركة 
تخدم األهداف والغايات التي 
أنش���ئ من أجلها منذ نحو 
60 عاما لتحقيق طموحات 
وآمال املواط���ن العربي من 
احمليط إلى اخلليج من أجل 
تعزي���ز روح اإلخاء العربي 
العربية  وتنمية االجتاهات 
املشتركة وتعريف شعوب 
العال���م بواقع األمة العربية 
وإمكاناتها وآمالها وأمانيها 
وقضاياها العادلة من احمليط 

إلى اخلليج. 
الرئاس���ة  وأض���اف ان 
الكويتي���ة لاحت���اد قادرة 
وبتع���اون األش���قاء »على 
حتقيق هذه األهداف جميعا 
التي تنتظرها شعوبنا العربية 
استنادا إلى ريادة الكويت في 
مجال العمل العربي املشترك 

على كل الصعد«. 
وحول اجتماعات اجلمعية 
العامة لاحتاد، قال العواش 

أك���د وكيل وزارة اإلعام 
التخطيط  املس���اعد لقطاع 
اإلعامي والتنمية املعرفية 
ورئيس احتاد إذاعات الدول 
العربية محم���د العواش أن 
عقد اجلمعية العامة لاحتاد 
بالكويت ميثل املكانة الرفيعة 
التي حتتلها الريادة الكويتية 
ف���ي فضاء اإلع���ام العربي 
والقدرة الفائقة لوزارة اإلعام 
على تنظيم وإجناح املؤمترات 

اإلقليمية والدولية. 
وقال العواش في لقاء مع 
»كونا« امس مبناسبة تزكيته 
رئيسا لاحتاد ان االهتمام 
اإلعام���ي العربي الواس���ع 
الذي حظي به التكرمي األممي 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من املؤسسات 
اإلعامية األعضاء باالحتاد 
لق���ب »قائد  مبنح س���موه 
للعمل اإلنس���اني« وتسمية 
إنس���انيا  الكوي���ت »مركزا 
عامليا« دعا أعضاء اجلمعية 
العمومية لاحتاد لرفع برقية 
تهنئة وتبريك لسموه أثناء 
اجتماعهم على أرض الكويت 

العزيزة. 
أعض���اء  ان  وأوض���ح 
اجلمعي���ة أعربوا لس���موه 
الفخ���ر واالعتزاز  عن مدى 
اللذين يشعر بهما كل مواطن 
عربي من احمليط إلى اخلليج 
الفريد،  التكرمي األممي  بهذا 
مشيدين بالعطاءات اإلنسانية 
لصاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وباملسيرة اخليرة 
التي يقودها صاحب السمو 
األمير على املستوى الدولي 

كقائد انساني عاملي. 
وأك���د الع���واش أن عقد 
العامة  اجتماعات اجلمعية 
لاحتاد حتت رعاية س���مو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك يأتي انطاقا من إميان 
الكويت بأهمية العمل العربي 
املش���ترك على كل األصعدة 
وأهمية وس���ائل اإلعام في 
ترس���يخ املفهوم احلقيقي 
للتنمية والثقافة والتطور 
واالستقرار مبفهومه الشامل 

محمد العواش

للظروف الراهن���ة، الفتا إلى 
ان املصارف التي مت اختيارها 
هي من املؤسسات املصرفية 
العريقة ذات خبرة عالية في 

القطاع املالي واملصرفي. 
يذك���ر ان بعثة الصندوق 
بتنفي���ذ  املكلف���ة  العرب���ي 
املبادرة والتي تضم اخلبيرين 
الشاذلي  خليفة ضو والفاحت 
اس���تعرضت م���ا يق���وم به 
الصندوق على صعيد توفير 
التمويل للمؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة في الوطن العربي 
على الصعيد التقني كما طلبت 
دعم وزارة االقتصاد بهذا الشأن، 
فض���ا عن البحث في س���بل 
استفادة املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة في لبنان من قروض 

ميسرة من هذا احلساب. 
جت���در اإلش���ارة إل���ى ان 
الس���امية اخلاصة  املب���ادرة 
بإنشاء صندوق لدعم املشاريع 

مليون دوالر س����اهمت بشكل 
كبير في حتسني ودعم اخلدمات 
والبني����ة التحتية في مختلف 
مناطق الباد وكان لها تقدير 
بالغ للكوي����ت قيادة وحكومة 

وشعبا«. 
م����ن جانبه، أش����اد رئيس 
مجلس ادارة مستشفى )اوراجن 
ناسو( د.أحمد مغربي بالدعم 
الكوي����ت للبنان  الذي تقدمه 
باستمرار في مختلف املجاالت 
وبجهود الصندوق الكويتي في 
ترجمة هذا الدعم في مختلف 

املناطق اللبنانية. 
ان »التبرع  وقال مغرب����ي 
الكرمي تن����وع بني  الكويت����ي 
جتهيزات لغرف جراحة املناظير 
وجتهيزات لقسم االطفال حديثي 
الوالدة اضاف����ة الى جتهيزات 
للمختبرات الطبية وقسم غسيل 

الكلى«. 
بدوره، أعرب مسؤول »تيار 
املس����تقبل« في ش����مال لبنان 

وزير االقتصاد اللبناني: أهمية كبيرة ملبادرة 
األمير لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة

الصندوق الكويتي افتتح أقسامًا طبية 
مبستشفى »أوراجن ناسو« شمالي لبنان

الصغيرة واملتوسطة في الوطن 
العربي اطلقها صاحب السمو 
األمير ف���ي القمة االقتصادية 
الكويت ف���ي   الت���ي عق���دت 

عام 2009.

عبدالغني كب����ارة عن تقديره 
للكويت قيادة وشعبا ملا تقدمه 
من مساعدات اساسية حتتاجها 
طرابلس ومنطقة الشمال التي 
املناطق احملتاجة  اكثر  تعتبر 
واملفتقرة للعديد من اخلدمات 

األساسية.

بيروت � كون���ا: أكد وزير 
االقتصاد اللبناني آالن حكيم 
امس اهمية مب���ادرة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحم���د اخلاص���ة بإنش���اء 
صندوق لدعم ومتويل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة في الوطن 

العربي. 
الوزير حكيم في  وش���دد 
تصريح صحافي عقب لقائه 
بعثة احلساب اخلاص لتمويل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
التابع���ة للصن���دوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
على أهمية هذه املبادرة الكرمية 
في تنشيط االقتصاد بصورة 
عامة واستهداف شريحة هامة 
في احلركة االقتصادية وهي 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 

احلجم. 
ودعا إل���ى اختصار اآللية 
املب���ادرة نظرا  لتطبيق هذه 

طرابل����س � كون����ا: افتتح 
الكويت����ي للتنمية  الصندوق 
االقتصادية العربية امس عددا 
من األقسام الطبية في مستشفى 
»اوراجن ناسو« احلكومي مبدينة 
طرابلس شمالي لبنان بتكلفة 

بلغت مليون دوالر. 
وقال املمثل املقيم للصندوق 
الكويت����ي ف����ي لبن����ان نواف 
الدبوس في تصريح ل� »كونا« 
ان »مس����اهمة الصن����دوق في 
متويل جتهيزات مستش����فى 
)اوراجن ناسو( تأتي في اطار 
دعم القطاع الصحي في شمال 
لبنان واحل����رص على توفير 
اخلدم����ات الطبية االساس����ية 

لسكان املنطقة«. 
وأضاف الدبوس ان »املشاريع 
املنفذة من قبل الصندوق في 
لبن����ان والتي تأت����ي في اطار 
منحة الكوي����ت الى لبنان في 
أعقاب العدوان االسرائيلي في 
عام 2006 والبالغ قيمتها 300 

آالن حكيم

نواف الدبوس
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الشيخ سلمان احلمود يقدم درعا تكرميية لفيصل أبل بحضور الشيخة شيخة العبداهلل 

كرم���ت اللجنة املنظمة 
ل���� »رحلة األمل« ش���ركة 
»زين« خالل فعاليات حفل 
اخلتام الذي أقيم في فندق 
الريجنس���ي، وذل���ك على 
الرئيسية للرحلة  رعايتها 
منذ تس���ييرها ف���ي مايو 
املاضي حتت رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد. 
وذكرت »زين« في بيان 
صحافي أنها ثمنت اجلهود 
اللجنة  املبذولة من قب���ل 
املنظم���ة والقائم���ن على 
األم���ل، وأنها كانت  رحلة 
ضمن جموع املس���تقبلن 
ألعضاء الرحلة أثناء عودتهم 
املاض���ي خالل  األس���بوع 
فعاليات حفل االس���تقبال 
الكبير الذي قامت الشركة 
برعايت���ه، وكان في مقدمة 
املستقبلن س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، مبينة أن رعايتها 
الرئيسية ودعمها ملثل هذه 
املبادرات اإلنسانية تأتي في 
إطار مسؤوليتها االجتماعية 
جتاه هذه الفئة العزيزة من 

املجتمع. 
الش���ركة أن  وبين���ت 
الش���يخ س���لمان احلمود 
التكرمي  قام بتق���دمي درع 
للرئيس التنفيذي لتنظيم 
االتصاالت في الشركة فيصل 
أبل وبحضور وزير الدولة 
الوزراء  لش���ؤون مجلس 
الش���يخ محم���د العبداهلل 
والشيخة شيخة العبداهلل 

وعدد من الوزراء والسفراء 
ورج���االت الدول���ة، وذلك 
لدورها ف���ي رعاية الرحلة 
وحفل االس���تقبال اخلاص 
بوصول قارب رحلة األمل 
التي س���لطت الضوء على 
أهمية دعم أبناء الكويت من 

ذوي اإلعاقات الذهنية.
ال���ى  وأش���ارت زي���ن 
أنها مس���تمرة ف���ي رعاية 
الت���ي تضمن لها  البرامج 
تنفيذ التزاماتها االجتماعية 
املختلفة جتاه املجتمع، حيث 
حرصت على تقدمي الرعاية 
ل� »رحلة األمل« منذ بداية 
تسييرها ملا كان له من األثر 
الكبير في نش���ر التوعية 
بأهمية توفير كل وس���ائل 

الدع���م واملس���اندة لذوي 
االحتياجات اخلاصة ليس 
في الوطن العربي فحسب، 
بل على مستوى العالم في 
خط سيرها الذي شقت من 
آمال  خالله طريقها حاملة 
وأحالم أبن���اء الكويت إلى 

العالم أجمع.
أنها  وأضافت »زي���ن« 
تولي اهتمام���ا كبيرا لفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
في املجتمع الكويتي، وهي 
لن تدخر جهدا في س���بيل 
تقدمي الدعم والتشجيع لهم 
من خالل برامجها السنوية 
االجتماعية التي تخصصها 
له���ذه الفئ���ة الغالية على 

اجلميع.

تقديراً لدور الشركة في دعم الرحلة منذ انطالقتها

رحلة األمل تختتم مسارها بتكرمي »زين«

»الغوص« ينتشل أنابيب حديدية 
تزن 10 أطنان من إحدى املسنات

متكن فريق الغوص التاب���ع للمبرة التطوعية 
البيئية من انتشال أنابيب حديدية تزن عشرة اطنان 
مقابل مسنة بنيد القار في مدينة الكويت مستخدما 
حقائب هوائية بهدف تأمن موقع املس���نة وحماية 

القوارب من االصطدام بهذه املخلفات.
وقال مسؤول العمليات البحرية في الفريق وليد 
الش���طي ان الفريق جنح في تأم���ن رفع املخلفات 
بطريقة آمنة وس���هلة، حيث اجنز هذه املهمة أثناء 
فترات اجلزر الشديد نظرا لسهولة استخدام احلقائب 
الهوائية لربط القطع احلديدية وتعوميها الى موقع 
الرفع مستخدما 12 حقيبة هوائية بقوة رفع قدرها 

14 طنا.
وأوضح الش���طي ان الفريق استعان أيضا بأحد 
القوارب لسحب املخلفات بعد تعوميها كما استخدم 
رافعة الستخراج األنابيب إلى خارج املاء، مضيفا أن 
أعضاء الفريق واجهوا صعوبة شديدة للغوص في 

موقع العمل نظرا للقاع الطيني وعكارة املياه.
وذك���ر أن هذا العمل البيئي يأتي ضمن األهداف 
العامة للفريق بشأن تأمن السواحل ورفع األضرار 
واملخلفات التي تؤثر على البيئة البحرية وسالمة 
رواد البحر، مؤكدا أن الفريق لن يتوانى في تقدمي 

أي خدمة للكويت وبيئتها.

استخدام احلقائب الهوائية 

األنابيب احلديدية املستخرجة

أثناء استخراج القطع احلديدية 
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جلنة مش���كلة في هذا الشأن 
للعمل على تبسيط االجراءات 
والتسهيل على املراجعني وذلك 
خالل فترة زمنية قريبة وبعد 
االنته���اء من وض���ع اخلطة 
نعلمك���م بتفاصيلها كل في 

حينه.

هل فعال متت معاجلة 
مشكلة البرنامج اآللي 

أو مازالت االدارات 
تعاني من خلل؟

٭ لق���د مت وضع نظ���ام آلي 
جديد عالج الس���لبيات التي 
كانت تعاني منها االدارات في 
املاضي ونستطيع القول انه 
عالج اخللل الذي كان يحصل 
في املاضي وحاليا تتم معاجلة 
اي عطل يطرأ مباشرة والعمل 
على تطوير النظام مس���تمر 
وال توجد اية شكاوى بشأنه 

حاليا«.

هل من كلمة اخيرة 
تقولها للعاملني في 

القطاع؟
٭ أنا متفائل جدا بخصوص 
تطوير االجراءات املعمول بها 
لدى ادارات العمل وسيلمس 
اصحاب العمل ذلك في القريب 
العاجل، واما املوظفون فهؤالء 
زمالؤن���ا ونس���عى لتعديل 
اوضاعهم م���ن خالل منحهم 
حوافز وب���دالت نظير اجلهد 
الذي يبذلونه في التعامل مع 
املراجعني، ونح���ن على ثقة 
كبيرة فيهم ألنهم ابناء الوطن 
ويسعون الى تطوير العمل كل 

منهم في موقع عمله.

ذات العالقة املباشرة 
مع املراجعني كيف يتم 

التعامل مع ذلك؟
٭ قطاع االستقدام واالستخدام 
ينتهج سياسة جديدة من خالل 
منح الثقة للموظفني واعطائهم 
الصالحيات مبا يبعث فيهم 
حب العمل خاصة بعد ان مت 
تخفيف العبء عليهم من خالل 
فتح البوابة االلكترونية لكثير 

من االجراءات.

هل من حوافز 
تشجيعية لتشجيع 
املوظف على العمل 

في االدارات الطاردة؟ 
وهل مت توفير احلماية 

للموظفني؟ وما هذه 
احلماية اذا وجدت؟

٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح 
بصفتها رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
الهيئ���ة جمال  ومدير ع���ام 
الدوسري ال يألوان جهدا في 
حتسني اوضاع موظفي قطاع 
االستقدام واالستخدام وسوف 
تتم مراع���اة تعديل اوضاع 
املوظفني م���ن خالل القنوات 
الرسمية. اما عن توفير احلماية 
ف���إن قوانني الدول���ة تعطي 
الكامل���ة للموظفني  احلماية 

اثناء تأدية عملهم.

ما خطتك لتطوير 
القطاع؟

٭ كما س���بق وأوضحت ان 
القطاع يعكف حاليا على وضع 
خطة متكاملة لتطوير العمل 
في القطاع باألخص ان هناك 

٭ تصاريح العمل مفتوحة لعدد 
من االنشطة احليوية في البالد 
التنموية  باالضافة للمشاريع 
والعقود احلكومية، واالن الهيئة 
وبالتنسيق مع اجلهات املعنية 
يعكفون على دراس����ة اوضاع 
س����وق العمل وحتديد اآلليات 
والشروط الواجب توافرها لفتح 
العمل جلميع  باب تصاري����ح 
االنش����طة، وبعد االنتهاء يتم 

االعالن عنها متكاملة.

هل لديكم إحصائية 
تظهر حركة العمل داخل 

السوق وأعدادها؟
٭ آخر احصائية اعدت في الهيئة 
تبني حركة العمالة من تاريخ 
نوفمبر املاضي الى 4 ديسمبر 
اجلاري تظهر ان اجمالي عدد 
العمالة املسجلة هي 1514963 
موزع����ني على كاف����ة قطاعات 
االنشطة االقتصادية منها 14943 
في الصناعات التحويلية، 79729 
في النقل والتخزين واملواصالت، 
69397 ف����ي الزراعة والصيد، 
5902 في الكهرباء والغاز واملياه، 
88020 ف����ي التمويل والتأمني 
والعق����ارات وخدمات االعمال، 
652842 ف����ي جت����ارة اجلملة 
والتجزئة واملطاعم والفنادق، 
191911 التشييد والبناء، انشطة 
اخرى 31358، املناجم واحملاجر 
11177، خدمات املجتمع واخلدمات 
االجتماعية والشخصية 235191 

عامال.

سياسة جديدة 

قطاعكم طارد للموظفني 
السيما في االقسام 

اآللية؟
٭ الواقع ان العمل عبر البوابة 
االلكترونية التي بدأت منذ فترة 
من قبل ادارة العقود احلكومية 
ثم العمل من خاللها في ادارات 
ارتياحا لدى  أثم����ر  العمل قد 
اصحاب واجناز معامالتهم من 
اعماله����م، والهيئة  خالل مقر 
العام����ة للقوى العاملة جارية 
في التوسع في إجراءات اخرى 
منها تصاريح العمل من خالل 
البوابة االلكترونية وغيرها من 

االجراءات.

سوق العمل واحتياجاته 
والنقص احلاصل في العمالة 

في السوق وارتفاع اجور 
العمالة يحمل القطاع مسؤولية 

ما خطة عملكم لتالفي ذلك؟
٭ قطاع االس����تقدام يقوم في 
الوق����ت احلاضر بع����د ان مت 
استحداث ادارة تقدير االحتياج 
بوضع ضوابط جديدة لتقدير 
االحتياج مب����ا يلبي طلباتهم، 
الهيئة وبالتنسيق مع  كما ان 
اجلهات املعنية في الدولة تقوم 
بوضع الشروط والضوابط التي 
تؤهل ال����ى فتح باب تصاريح 
العمالة من  العمل الس����تقدام 
اخلارج وس����وف يتم االعالن 
الش����روط  في حينه عن هذه 
والضوابط الستقدام العمالة من 
اخلارج بناء على طلب اصحاب 

االعمال؟

أين اصبحت شروط 
فتح باب تصاريح 

العمل؟ وما ابرز 
الشروط؟

يلمس املراج����ع قريبا التغير 
احلاصل لألفضل، واإلجناز عبر 
البوابة اإللكترونية سيقلص 

اعداد املراجعني في اإلدارات.

تتهم ادارات العمل دائما 
بالتقصير وتتحمل 
مسؤولية اخللل في 

العمل من ناحية التأخير 
في االجناز او حتى 

مسؤولية التزوير 
والفوضى هل وضعتم 
آلية ملعاجلة هذا اخللل 

احلاصل؟
٭ إدارات العم����ل ال تألو جهدا 
في إجن����از االعم����ال املنوطة 
بها ب����ل وتبذل جهدا كبيرا في 
تلبية متطلب����ات واحتياجات 
اصح����اب االعم����ال ومع فتح 
البوابة االلكترونية لتصاريح 
وأذونات العمل س����وف يؤدي 
الى تخفي����ف العبء عن  ذلك 
ادارات العمل واملراجعني، وأما 
بخصوص شبهة التزوير فإن 
الهيئة العامة لقوى العاملة ال 
تقبل م����ن اي موظف ان يقوم 
بالتالعب ومخالفة قوانني الدولة 
وال تتهاون مع اي منهم في اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بشأنه اذا 
ثبت اي تالعب، وال نراعي في 
ذلك اي اعتبار املخطئ يتحمل 
مسؤولية عمله والقانون فوق 

اجلميع.

إلى اي مدى أسهمت امليكنة 
والعمل عبر البوابة االلكترونية 
في تسهيل العمل في االدارات 

ووضع حد للفوضى؟ وهل 
هناك توجه للتوسع في هذه 

خالل وقت ال يتعدى الس����اعة 
في معظم االجراءات، والهيئة 
تتجه ضمن خطة مرسومة وفي 
مواعيد مدرجة الى عقد دورات 
للموظفني بالتنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة.

تطوير المباني

املباني حتتاج الى إعادة 
نظر مبا يتناسب مع 

طبيعة العمل؟ هل هذا 
ضمن اخلطة؟

٭ اخلطة املوضوعة لتطوير 
العمل تتضمن تطوير املباني 
العمل  بشكل يلبي احتياجات 
ويريح املراجع وهناك تنسيق 
مع اجله����ات املختصة في هذا 
الشأن، وقد قمنا مؤخرا بنقل 
ادارة عمل الفروانية الى مبنى 
متكامل يتناسب مع طبيعة عمل 
االدارة والعمل اجلاري لتوفير 
االدارات احملتاجة  ل����كل  مبان 
لذلك، وان ش����اء اهلل ستكون 
هناك نقلة نوعية في كل ادارات 
العمل سواء على مستوى املباني 
أو اجن����از املعامالت وس����وف 

قطاع االستقدام 
واالستخدام من أكبر 
قطاعات الهيئة ورمبا 

أكثرها مسؤولية وعمل 
مباشر مع املراجعني هل 

من خطة لتطويره؟
٭ ق����ام قط����اع االس����تقدام 
واالستخدام بإعداد خطة متكاملة 
لتطوير عمل إدارات العمل في 
كل احملافظ����ات، باإلضافة الى 
إدارة تقدي����ر االحتياج بهدف 
العمل عل����ى تلبية احتياجات 
أصحاب االعم����ال من العمالة 
وفق ضوابط تؤدي الى تنظيم 
س����وق العمل وإتاحة الفرصة 
للعمالة الوطنية لدخول السوق، 
وس����وف يتم االعالن عن هذه 
اخلطة في حينه، وكذلك تهدف 
اخلطة إلى سرعة إجناز معامالت 
أصحاب األعمال من خالل البوابة 
اإللكترونية ومن����ح أصحاب 
األعم����ال الرقم الس����ري الذي 
ميكنهم م����ن إجناز معامالتهم 

وهم في مقر الشركة.

إدارات العمل وفي كل 
املناطق حتتاج الى اعادة 

نظر في كل ما فيها؟ 
موظفون وآليات عمل.. 

هل لديكم توجه لذلك؟
٭ قطاع االستقدام واالستخدام 
يعمل على قدم وساق من اجل 
تطوير العمل ومنح الصالحيات 
اإلدارات  الى مدي����ري  الكاملة 
مبا يعود على املراجع بالنفع، 
باإلضافة الى تبسيط االجراءات 
وس����رعة اجن����از معامالتهم، 
املعام����الت ال تأخذ  وجمي����ع 
وقت����ا بل من املمك����ن االجناز 

وثقافي����ة ومنافس����ات تراثية 
لتعود املقاهي الشعبية لتؤدي 
دورها االجتماع����ي والتراثي 
املعروف عنها. وأشار الرومي 
خالل اجتم����اع مجلس االدارة 
برئاس����ته إلى ان تطوير أداء 
الش����عبية يؤكد على  املقاهي 
ان دور أعض����اء مجلس إدارة 
املقاهي الشعبية هو احملافظة 
ف����ي دورها  على االس����تمرار 
املجتمعي منذ إنشائها وتنفيذا 
لتعليمات وزيرة الشؤون هند 
الصبيح والتي تولي اهتماما 
كبيرا لتطوير ودعم دور املقاهي 
في املجتمع وهو ايضا ما يؤكده 
حرص صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األم����ني على دعمها 
وتأكيدهما على هذا الدعم كل 
عام مما ساهم في تقدمي اخلدمات 
بهذه الكفاءة وإقبال املواطنني 
واملقيمني عليها وان دور مجلس 

الرومي: املقاهي الشعبية سوف تشهد 
طفرة كبيرة وتطويراً واسعاً في خدماتها

»الصيادين« الستثناء طراريد الصيد من زيادة الوقود
محمد راتب

طالب االحت����اد الكويتي لصيادي األس����ماك 
باستثناء سفن وطراريد الصيد من زيادة الوقود 
املقرر تطبيقها بداية العام املقبل، محذرا من عزوف 
الصيادين عن دخول البحر ورفع أسعار السمك 
والربيان ووصولها إلى أرقام فلكية نظرا الرتفاع 
التكاليف وعدم حتقي����ق أي جدوى من الصيد. 
وأضاف في بيان صحافي أن أعضاء االحتاد البالغ 
عددهم 510 أعضاء يس����اهمون في توفير األمن 

الغذائي من األسماك والربيان احمللي الطازج الكويتي 
للمستهلكني، كما ان الكثير منهم ليس له دخل آخر 
سوى ما يحصل عليه من هذه املهنة، مشيرا إلى 
أن تطبيق الزيادة سيكلف اللنج والطراد ثالثة 
أضعاف ما كان يدفعه في الرحلة قبل الزيادة. ودعا 
احلكومة إلى جعل الديزل مدعوما لقطاع الصيد كما 
كان قبل الزيادة وبآلية منظمة على أن يخصص 
لكل لنج أو طراد مدمج كمية مدعومة ومحددة له 
شهريا حتى يستطيع الصيادون مواصلة املهنة 

وإمداد السوق بالربيان واألسماك احمللية.

االدارة احلال����ي هو حتقيق ما 
تصبو اليه الكويت من تطور 

في جميع املجاالت.

بشرى شعبان 

إدارة  اكد رئيس مجل����س 
الش����عبية والوكيل  املقاه����ي 
املس����اعد لقط����اع التعاون في 
وزارة الش����ؤون علي الرومي 
التابعة  الش����عبية  املقاهي  ان 
للوزارة س����وف تشهد طفرة 
كبي����رة وتطويرا واس����عا في 
اخلدم����ات املقدم����ة لرواده����ا 
الى جان����ب حتديث للخدمات 
واألنشطة بحيث تواكب االعداد 
املتزايدة ل����رواد املقاهي وذلك 
املقبلة، مش����يدا  الفترة  خالل 
بالتعاون الكبي����ر بني أعضاء 
مجل����س اإلدارة ف����ي مج����ال 
التخطيط املستقبلي واألفكار 
التي يتم طرحها ومناقشة كل ما 
يتعلق بتوسيع وزيادة اخلدمات 
املقاهي وتوسيع  التي تقدمها 
دورها االجتماعي والثقافي من 
علي الروميخالل وضع برام����ج ترفيهية 

التقى مجلس إدارتها وشدد على دورها املجتمعيفي محاضرة نظمتها اجلمعية ألولياء األمور عن إحدى الطرق العالجية

القطامي: عالج الدسلكسيا 
بـ »برنامج كمبيوتر صوتي« األول من نوعه عربياً

وتساءل قائال: ولعل سائل 
يق���ول مل���اذا التركيز على 
األصوات؟ ويجيب: ألن عملية 
ف���رز األص���وات باختصار 
تتم في اجلانب األيسر من 
الدماغ واملصاب بالدسلكسيا 
يس���تخدم اجلان���ب األمين 
وهو املسؤول عن األشكال 
في عملية الف���رز وبالتالي 
هو يس���تخدم اجلهة اخلطأ 
ويحدث عنده عملية االرتباك 
واالش���تباك بني األش���كال 

واألصوات.
م���ن جانب���ه حت���دث 
احملاضر عبدالرزاق محمد 
س���فر املختص ف���ي عالج 
القراءة والذي تناول  عسر 
البرنامج  شرح خصائص 
بالتفصيل ومنها االعتماد 
على علم األصوات لتحفيز 

اجلانب املسؤول عن القراءة 
في الدماغ، مش���يرا الى ان 
البرنامج ميتاز بعدة مزايا 
الترتيب  انه يختار  أبرزها 
الهجائي لألح���رف بطرق 
مختلفة وقال: ان البرنامج 
الطف���ل املص���اب  يجع���ل 
بالدسلكس���يا يتمرن على 
احلرف الواحد بخمس عشرة 
طريقة فيتعرض فيها لكافة 
النغمات الصوتية للحرف 
من حيث املد أو القصر وكذلك 
في اول الكلمة أو وسطها أو 
ف���ي آخرها في الوقت الذي 
يبني فيه للمعسر آلية نطق 
احلرف مفتوحا أو مضموما 
أو مكس���ورا وكذل���ك حال 
التحاقه باألحرف املختلفة. 
وق���ال س���فر: كم���ا ان 
البرنامج يراعي مس���توى 
الطالب املصاب وعمره ومدى 
استجابته للتدريبات وينتقل 
الى اخرى  به من مرحل���ة 
وال يس���مح له باالنتقال إال 
بعد معرفة االجابة عن كل 
تساؤالت كل مرحلة مما يؤكد 
تخطيه صعوب���ات التعلم 

بسهولة ويسر. 
انه���م  س���فر  وب���ني 
اليزالون في ط���ور إدخال 
التعديالت والتحس���ينات 
من خ���الل املالحظات التي 
البرنامج  يتداركونها على 
واعدا باملزيد من اخلطوات 
اإليجابية ومساعدة أبنائنا 
املعسرين قرائيا لتخطي هذه 

املرحلة.

واستطرد القطامي شارحا 
العديد من األمثلة احلياتية 
والوسائل العلمية التي تعني 
ولي األمر على تفهم املشكلة 
التعاي���ش معها  وكيفي���ة 
وتخليص األبناء منها، وقال: 
ان املعسر يحتاج الى العديد 
من اخلصائص التي تعينه 
على فرز األصوات لألحرف 
العربية ألنهم ال يتساوون مع 
األسوياء في عملية التمييز 
الس���معي، وبالتال���ي نحن 
نحاول تدريب املعس���رين 
من خالل هذا البرنامج على 
معرفة خصائص احلروف 
الط���ول والقصر  من حيث 
والتفخي���م والترقيق حال 
النطق بها وكذلك أثر احلركات 
عليها سواء الضمة أو الفتحة 
الس���كون،  أو  الكس���رة  أو 

ليلى الشافعي

كش���ف رئيس مجلس 
الكويتية  ادارة اجلمعي���ة 
للدسلكسيا محمد القطامي 
عن أح���دث برنامج عالجي 
للدسلكس���يا ع���ن طريق 
أنه  الى  الكمبيوتر، مشيرا 
البرنامج األول من نوعه على 
مستوى العالم العربي لعالج 
حاالت عس���ر الق���راءة عن 

طريق محاكاة احلاسوب. 
القطام���ي ف���ي  وب���ني 
أقامتها  الت���ي  احملاض���رة 
اجلمعي���ة مبقرها مبنطقة 
له���ذا الغرض ان  العمرية 
الفك���رة العالجية احلديثة 
للبرنام���ج مبني���ة عل���ى 
التدريبات الصوتية لألحرف 
ومخارجها وكيفية تخليص 
املعس���ر قرائيا من مشكلة 
اخت���الط املداخل الصوتية 
لألحرف عنده مما يشكل له 
عائقا في العملية التعليمية 

وخاصة في القراءة. 
القطامي: وبفضل  وقال 
اهلل تعالى حاول الباحثون 
العاملون معنا في اجلمعية 
استنساخ الطريقة األميركية 
املبتكرة والتي تعني املصاب 
بالدسلكس���يا عل���ى ف���رز 
األصوات ومن ثم تعريبها 
وتطبيقه���ا عل���ى األحرف 
العربية والتي تش���كل في 
غزارته���ا وثرائها صعوبة 
كبي���رة عن���د املصاب���ني 

بالدسلكسيا. 

محمد القطامي متحدثا خالل محاضرة الدسلكسيا

أكد نائب املدير العام لقطاع استقدام واستخدام العمالة في هيئة القوى العاملة أحمد املوسى أن عدد العمالة 
الوافدة بلغ 1514963 في شتى األنشطة االقتصادية، مشيرا إلى وجود جلان وخطط عمل جار إعدادها لتطوير قطاع 
من أكبر قطاعات الهيئة العامة للقوى العاملة أال وهو قطاع االستقدام واالستخدام، القطاع املعني بطريقة مباشرة 
باستقدام واستخدام العمالة وتنظيم سوق العمل ووضع الضوابط والشروط للعمل في شتى املجاالت.  وقال إنه 
يتم التركيز على إجناز ميكنة اخلدمات التي يستفيد منها أصحاب األعمال عبر إجناز معامالتهم من خالل البوابة 
االلكترونية وخصوصا بعد جناح جتربة إدارة العقود احلكومية في إجناز معامالتهم آليا من أماكن عملهم، حيث 
يتم انتقال العمل عبر البوابة االلكترونية الى مؤسسات وشركات القطاع اخلاص عبر توزيع أرقام سرية ألصحاب 
األعمال ينجزوا عبرها معامالتهم آليا من شركاتهم. وأكد املوسى في حوار خاص مع »األنباء« أن العمل جار على 
تطوير أداء املوظفني عبر الدورات التدريبية املتواصلة وتهيئة مبان خاصة إلدارات العمل تتناسب مع طبيعة عملها 
وتوفر الراحة للمراجعني، وكذلك اعتماد نظام آلي جديد في إدارات العمل عالج اخللل الذي كان حاصال في املاضي 
وال توجد شكاوى عليه، وأضاف أن وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام هيئة القوى العاملة جمال الدوسري 
يحرصان على توفير كل ما يساعد املوظف ويطور عمله. كل هذا وأمور أخرى متفرقة تطرق لها نائب املدير العام 
لقطاع استقدام واستخدام العمالة في هيئة القوى العاملة أحمد املوسى في هذا احلوار: 

كتبت: بشرى شعبان

إجناز مؤسسات 
وشركات القطاع 

اخلاص ملعامالتهم 
آليًا في أماكن 

عملهم  عبر البوابة 
اإللكترونية

آلية لتطوير العمل 
في إدارة العمل 
تشمل املوظف 

واملباني 

املعسر قرائيًا 
يستخدم اجلهة 

اخلطأ من دماغه في 
فرز األصوات فتحدث 

املشكلة
 

مسفر: نعتمد 
الترتيب الهجائي 

لألحرف و15 مترينًا 
صوتياً لكل حرف

نائب املدير العام لقطاع استقدام واستخدام العمالة في هيئة القوى العاملة أكد أن اعتماد نظام آلي جديد في إدارات العمل عالج اخللل

املوسى لـ »األنباء«: 1.51 مليون عدد 
العمالة الوافدة في الكويت خالل 2014

إحصائية العمالة حسب قطاعات األنشطة االقتصادية والنوع خالل الفترة من تاريخ 
2014/1/1 إلى تاريخ 2014/12/4

عدد العمالةقطاعات األنشطة االقتصادية
149436الصناعات التحويلية

79729النقل والتخزين واملواصالت
69397الزراعة والصيد

5902الكهرباء والغاز واملياه
88020التمويل والتأمني والعقارات وخدمات األعمال
652842جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

191911التشييد والبناء
31358أنشطة أخرى

11177املناجم واحملاجر
235191خدمات املجتمع واخلدمات االجتماعية والشخصية

1514963اإلجمالي

أحمد املوسى
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التي يفضلونها، ومعرفة البدائل 
التي يرغبون  املختلفة للمهن 
فيها ومبمارس����تها مس����تقبال 
التعليمية  واختيار مساراتهم 

بناء على ذلك.

»حولي التعليمية« تكرم املشاركني
بورشة »مقياس ميول الطالب«

حتت رعاي����ة مدي����ر عام 
منطقة حولي التعليمية أنور 
العنجري وبحض����ور مراقب 
التعليم املتوسط عيد احلربي، 
كرمت منطقة حولي التعليمية 
املشاركني بورشة عمل »مقياس 
مي����ول الطال����ب ف����ي املرحلة 
املتوسطة«، والتي حاضر فيها 
املوجه األول للدراسات العملية 

م.أزهار السيف.
وذك����ر العنج����ري ان هذه 
الورش����ة تأت����ي ضمن اخلطة 
االس����تراتيجية واملستقبلية 
باملنطقة، والتي تهدف الى تدريب 
عينات مختارة من أعضاء الهيئة 
التعليمية واإلدارية مبدارس 
املرحلة املتوسطة ملعرفة ميول 
درع تكرمييةالط����الب وتنمية ثقتهم باملهن 

أزهار السيف وبثينة العيسى

أنور العنجري وأزهار السيف وعيد احلربي وعقيل حسني

انور العنجري متحدثا للحضور

لقطة تذكارية مع املكرمني بورشة العمل

»سي. ووندر« تقدم مجموعة جديدة لألعياد

حتتفي »س����ي. ووندر«، العالم����ة التجارية 
املتخصصة في أساليب احلياة العصرية، مبوسم 
األعياد هذا العام عبر طرح تش����كيلة مذهلة من 
األزياء واملجوهرات واألدوات املنزلية التي تعد 

اخليار األمثل القتنائها أو إهدائها لألحباء.
وتضم تش����كيلة األزياء خيارات رائعة من 
القطع الت����ي ميكن ارتداؤها معا، وهي تتمحور 
عموما حول استخدام األقمشة الناعمة واأللوان 
احليادية والزخارف املتقنة كما في قميص احلرير 
اخلالص الذي تشتهر به العالمة واملزدان مبزيج 
من املجسمات والطبعات الغريبة، وميكن إثراء 
هذه اإلطاللة األنيقة ذات الطبقات بارتداء صدرة 

منتفخة أو مصنوعة من الفرو االصطناعي.
وكعادتها مع اقتراب موس����م األعياد، تتبنى 
»سي. ووندر« نهجا مفعما بالفخامة والرقي في 
تصميم األزياء يتجلى من خالل بلوزات الكشمير 
الفضفاضة والدافئة، وغيرها من القطع العصرية 

املتناسقة التي تالءم مختلف اإلطالالت.
وتعود حقيبة »س����ي. ووندر« الشهيرة هذا 
املوس����م مزدانة بطبعات مبتكرة مثل الرسوم 
اجلرافيكية على شكل قلوب، واخلطوط املتعرجة 
ذات الزوايا، وكوكبة من النجوم الساحرة. وتعد 
احلقائب اجللدية املبتكرة والكالسيكية واملزودة 
بحزام يلتف حول اجلسم اخليار األمثل إلطاللة 
متميزة خالل العيد، فيما تتوافر احلقائب املزدانة 
بأب����ازمي ذهبية مع 16 حرفا مختلفا. أما حقائب 

املخمل فهي اخليار األمثل إلضافة ملس����ة غريبة 
ومرحة، فه����ي مزينة بوجه قطة، أو طبعة عني 

احلسود، أو وسم عالمة »سي. ووندر«.
وابتكرت »س����ي. ووندر« فك����رة رائعة لهذا 
املوسم، وهي عبارة عن صندوق مجوهرات يزدان 
بح����رف جميل وألوان زاهية، ويالئم الصندوق 
اقتناء تش����كيلة متنوعة من مجوهرات »سي. 
ووندر« الراقية، التي تضم أقراطا مطلية مبادة 
املينا ومزينة بأح����رف جميلة، أو تصميم عني 
احلسود أو عبارة New Year 2015. وتعتبر تشكيلة 
»تايد باو« اخليار األمثل للحصول على إطاللة 
كالسيكية بسيطة، بينما تتيح قالدة رموز األبراج  
الفلكية »زودياك س����اين« وتشكيلة »مون آند 

ستارز« الظهور بأجمل إطاللة.  
وال تقل مجموعة منتجات »س����ي. ووندر« 

املنزلية روعة عن أزيائها وإكسسواراتها. 
وتوفر »سي. ووندر« لعمالئها باقة متنوعة 
من خيارات التذكارات والهدايا الصغيرة لألعياد، 
حيث ميكنهم منح من يحبون الدفء خالل الشتاء 
بإهدائه قفازات من الكش����مير، أو مجموعة من 
القفازات والقبعات احملبوكة بطريقة اإلنتارسيا 

واملزينة برسومات مرحة.
ميكنكم استكش����اف تشكيلة »سي. ووندر« 
اجلديدة ملوس����م األعياد لدى متاجر العالمة في 
»مول اإلمارات«، و»بلومينغديلز هوم« في »دبي 

مول«، و»مول 360« في الكويت.

»جاب« تطلق تشكيلتها اجلديدة ملوسم األعياد 2014

وتلك ذات القصات املستقيمة، 
الفضية  وبنطلونات اجلينز 
الضيقة، وبنطلونات اخلصر 
العالي، كم���ا تركز املجموعة 
على استخدام اجللود واألقمشة 
املقلمة في السترات اجللدية، 
والتنانير الصوفية القصيرة، 
واألقمشة الصوفية املقطعة 
على شكل مربعات. وتستقي 
مجموعة »إنديجو« النسائية 
إلهامها من التشكيلة التي مت 
إطالقها مبناسبة افتتاح أول 
متاجر »جاب« عام 1969، حيث 

تنطوي على باقة عصرية من 
بنطلونات اجلينز ذات اخلصر 
العال���ي والكن���زات القطنية 
املبطنة، فيما يحظى الرجال 
بباقة من السترات الفرائية ذات 
القلنسوة واملتوافرة بعشرة 
أل���وان مختلف���ة. وال تكتمل 
تشكيلة موسم األعياد 2014 
دون مجموعة أزياء احلفالت 
الت���ي متنح النس���اء إطاللة 
مفعم���ة باإلش���راق والتألق 
التصاميم املوشاة  من خالل 

بطبعات األزهار.

والكشمير، والسترات املنفوخة 
بال أكمام، والبنطلونات الضيقة 

من طراز »بيدفورد كورد«.
أم���ا مجموع���ة »فير آيل 
آند ش���اين«، فهي تركز على 
التصاميم التقليدية ذات اللون 
األحمر الصارخ واملصنوعة من 

أقمشة ومنسوجات فاخرة.
بدورها، تتمحور مجموعة 
»اجننيرد ترادش���نال«حول 
استخدام قماش الدنيم األسود 
بتصاميم مختلفة تتنوع بني 
بنطلون���ات اجلينز الضيقة 

اطلقت »جاب« تشكيلتها 
اجلديدة من املالبس النسائية 
والرجالية ملوسم األعياد 2014 
ف���ي دول مجل���س التعاون 
اخلليج���ي، حي���ث يحظ���ى 
عمالؤها بباق���ة متميزة من 
التصاميم التي تشكل اخليار 
إهدائها  أو  األمثل القتنائه���ا 
التشكيلة  لألحباء. وتستمد 
إلهامها م���ن مواضيع عديدة 
تش���مل التقليمات النابضة، 
لتجسد األسلوب التصميمي 
املديرة  املتناغم لريبيكا بي، 
اإلبداعي���ة ورئيس���ة قس���م 

التسويق في »جاب«.
وتتمحور مجموعة »كريزي 
س���ترايب« حول اس���تخدام 
األلوان النابضة التي تضفي 
طابعا مرحا ومميزا على أزياء 
هذا املوسم. وتركز التصاميم 
النس���ائية للمجموع���ة على 
الفساتني احملبوكة من األعلى، 
واإلكسسوارات، والبنطلونات 
الضيقة من األسفل، فيما تضم 
التصاميم الرجالية مجموعة 
م���ن الكن���زات ذات الياق���ة 
املدورة واملصنوعة من القطن 

في حفل كبير ضم األهل واألحباب 
واألصدقاء احتفلت أسرة سامي 

الطويل بعيد ميالد ابنتهم يارا التي 
أكملت السنوات العشر في مطعم 
ماكدونالدز وقدمت لها صديقاتها 

الهدايا اجلميلة، كما قدم لها والدها 
ووالدتها وأخوها أجمل الهدايا. 

مبروك وعقبال 100 سنة

يارا أطفأت
شمعتها العاشرة

يارا تتوسط صديقاتها  يارا الطويل 

تصميم أنيق

مجوهرات مرصعة باالملاس 

)محمد هاشم( فريق عمل فان كليف اند اربلز 

)محمد هاشم( شرح مزايا منتجات فان كليف أند آربلز 

مجموعة رائعة من الساعات الراقية

البون بياوير واوليفيا وايلي 

افخم وارقى الساعات 

من املعروضات

فان كليف اند اربلز تستضيف »الطبيعة الساحرة« في »الصاحلية«

ندى أبونصر

تبسط دار فان كليف أند 
الراقية  آربلز للمجوه����رات 
جمالها ورفاهيتها املطلقة على 
مجمع الصاحلية الفاخر في 
مدينة الكويت. فمباشرة أمام 
موقع متجر ف����ان كليف أند 
آربلز ضمن املجمع التجاري، 
تطلق الدار تشكيلة واسعة من 
املجوهرات الراقية والساعات 
املمت����ازة التي س����تتألق في 
معرض في غاية الترف. يقدم 
املعرض لزواره مساحة مضاءة 
وفسيحة ميكنهم االستمتاع 
بالتجول في رحابها، فيتنقلون 
بني خزائن العرض الزجاجية 
القائمة بذاته����ا والتي تضم 
أرقى ما في عالم املجوهرات 
والس����اعات م����ن تصامي����م 
وابتكارات. كما يجسد املعرض 
جتربة فريدة تدعو الضيوف 
الختبار كنوز فان كليف أند 
آربلز بكل ما حتمله في باطنها 
وظاهره����ا من مج����د وبهاء، 
فيتسنى للعمالء الولوج إلى 
عالم س����احر يكتشفون فيه 
مجموع����ات ف����ان كليف أند 
آربلز الثمينة من املجوهرات 
الراقية، واجلواهر والساعات، 
وكل قطعة منها قادرة على أن 
تروي على مسامع الضيوف 
حكاية ش����يقة. في كل زاوية 
من زوايا مجمع الصاحلية، 
تكرم الدار موضوع الطبيعة 
الس����احرة كلية الوجود في 

جميع أرجاء املكان. 
وتعزز فان كليف أند آربلز 
موضوع املعرض بلوحة من 
املجوهرات املفعمة باأللوان التي 
تعيد تعريف الفوارق الدقيقة 
والالنهائي����ة بني احليوانات 
والنباتات في مصادر إلهامها، 

وتستمر بجولتها في أوساط 
الطبيعة من خالل مجموعة 
 .Les Jardins ل����ي ج����اردان
ففي خطوة مس����توحاة من 
الطبيعة اإلجنليزية، يتجلى 
عقد وقرطا جاردان بارفوميه 
Jardin Parfumé مرصع����ني 
األبي����ض، واألملاس  بالذهب 
بالقصة املستديرة، وأحجار 
الصفير بقص����ة الوردة. أما 
 Bella Maniera طقم بيال مانيرا
فيحم����ل في طيات����ه تكرميا 
للحديقة اإليطالية، فيسود 
الطبيعية  متألقا بلؤلؤات����ه 
ذات األلوان املتعددة، وقطع 
الفاخرة  الن����ادرة  األمل����اس 
وأحجار األملاس البيضاء. أما 

خامت نينون Ninon فيكشف 
عن حج����ر ذي طابع خاص 
من أحجار بيير دو كاراكتير 
Pierre de Caractère األخاذة، 
مرصع مباسات نادرة خيالية 
وبحجر أصفر نابض باحلياة. 
وتشكل مجموعات سنوفاليك 
 ،Socrateوسقراط ،Snowflake
فريفول Frivole املبهرة بأحجار 

األملاس عالية اجلودة. 
ولدت ساعة اليدي آربلز 
 Lady بابيون إكسترا أوردينير
 Arpels Papillon Extraordinaire
م����ن مجموعة الي����دي آربلز 
 Lady إكسترا أوردينيري دايلز
 Arpels Extraordinary DialsTM
فائقة األنوثة، وهي تنم عن 
العالية في صناعة  املهارات 
أقراص الس����اعة. كما تتميز 
بتقنية استثنائية جتمع بني 
التطعيم بحجر الالزورد، وأم 
الآللئ املنحوتة، والترصيع 
باألملاس املستدير، والنحت 
في الذهب األبيض. في تكرمي 
ألجم����ل وأروع ش����كل، تبث 
ساعة اليدي آربلز باترفالي 
سيمفوني احلياة في الفراشات 
م����ن خ����الل تقني����ة النحت 
بالذهب، وقرص الساعة من 

العقي����ق اليماني، والتطعيم 
بأم الآللئ. 

وتأتي اخلوامت بني األصابع 
كرمز دال عل����ى براعة الدار 
وحسن درايتها، تلقي بسحر 
فريد من نوعه على فن جتميل 
أصاب����ع اليد. يجس����د خامت 
كوزموسCosmos بني األصابع، 
وخامت لوتسLotus، ومجموعة 
 Two Butterflyتو باترف����الي
قصة عشق فان كليف أند آربلز 
في مجموعاتها، من خالل أبهى 

الزهور والفراشات. 
أم����ا مجموع����ة وازو دو 
 Oiseaux de Paradisب����ارادي
فهي حتتفي بجم����ال وأبهة 

عصفور اجلنة.
الدار عقد زيب  كما تقدم 
أنتيكZip Antique بنس����خة 
بالزم����رد والصفير،  مزدانة 
تكرم رزانة عقد زيب أنتيك 
األيقوني. هذا التصميم القابل 
للتحول واملستوحى من دوقة 
ويندس����ور، أعاد جتس����يد 
النمط املختلف احلب بعقدها 
الالمتناسق املشغول من الذهب 
األبيض، واألملاس، وأحجار 
الصفي����ر الوردية. وفي هذا 
السياق، يؤكد املدير اإلداري 
لفان كليف أند آربلز ملنطقة 
الشرق األوسط والهند آالن 
بلوار، قائال: »ميثل معرض 
الساحرة«، فيقدم  »الطبيعة 
س����اعات ومجوهرات تروي 
حكايات رائعة وتطعم احلياة 
بلحظات س����احرة. من خالل 
هذا املعرض املميز، الذي يقام 
حصريا في مجمع الصاحلية، 
ندعو عشاق اجلمال الشغوفون 
أو  باملجوهرات والس����اعات 
إلى  الفضولي����ون جتاهه����ا 
اكتشاف العالم اخليالي لفان 

كليف أند آربلز«.
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اجلهاز املركزي يصدر 9294 مراسلة 

إلجناز معامالت املقيمني بصورة غير قانونية

املضف اطلع على جتربة شركة 
»مكنزي آند إل إم أي ليميتيد« 

في توفير التمويل العقاري للمواطنني

أعل����ن اجلهاز املركزي ملعاجلة أوض����اع املقيمني بصورة غير 
قانونية أمس إصدار 9294 مراس����لة لعدد من اجلهات املختصة 
بإجناز معام����الت املقيمني بصورة غير قانونية خالل الفترة من 

أول يناير من عام 2014 وحتى آخر نوفمبر من العام نفسه.
وقال مدير إدارة املعلومات في اجلهاز املركزي عبداهلل الفرحان 
ل�»كونا« إن املراسالت التي أصدرها اجلهاز املركزي لعدة جهات 
حكومية وغير حكومية اس����تفاد منه����ا 14895 فردا من املقيمني 

بصورة غير قانونية.
وأض����اف أن وزارة الصحة جاءت في املرتبة االولى من حيث 
عدد املراس����الت مبجموع 4723 مراسلة تخص 6985 فردا تتعلق 
معظمها بشهادات امليالد والوفاة فيما وجه اجلهاز 2299 مراسالت 
إلدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل جاءت معظمها متعلقة 
بشهادات الزواج والطالق واس����تفاد منها 3205 افراد اضافة الى 

830 مراسلة لوزارة الداخلية بإجمالي 1168 فردا.
وأش����ار إلى أن اجلهاز وجه لبيت الزكاة 528 مراسلة تخص 
532 فردا و402 مراسلة للجنة دعاوى النسب وتصحيح االسماء 
بإجمالي 770 فردا و288 مراسلة للهيئة العامة للمعلومات املدنية 
تخص 1385 فردا الى جانب 98 مراسلة لوزارة الدفاع تخص 428 
فردا و126 مراس����لة جلهات أخرى استفاد منها 422 فردا. وكشف 
الفرحان عن أن عدد األفراد الذين درست حاالتهم ممن قاموا بتقدمي 
مؤهالتهم للتسجيل لطلب التوظيف بنظام ديوان اخلدمة املدنية 
ومت اعتمادهم بقاعدة ديوان اخلدمة املدنية خالل الفترة نفس����ها 
بلغ 907 أفراد م����ن غير العاملني في القطاع اخلاص واجلمعيات 
التعاونية. ودعا أصحاب الشهادات وحديثي التخرج، من حملة 
ش����هادة الدبلوم وما فوق ومن تنطبق عليهم شروط التعيني في 
القطاع احلكومي وفقا آللية التوظيف املعتمدة مع ديوان اخلدمة 
املدنية، الى مراجعة اجلهاز املركزي لتحديث بياناتهم، مضيفا ان 
هنال����ك منافذ أخرى للتوظيف في اجلمعيات التعاونية والقطاع 

اخلاص عن طريق غرفة التجارة.

استمرارا اليجاد احللول البديلة للتمويل العقاري وعدم استنزاف 
خزينة الدولة استقبل املدير العام لبنك االئتمان الكويتي صالح 
املضف وفدا من شركة »مكنزي )McKenzie( اند ال ام اي ليميتد« 
وذلك في اطار اجلهود املبذولة لتطوير األداء وبهدف االطالع على 
التجارب واخلبرات املختلفة في التمويل العقاري والتعرف على 

البدائل واخليارات املطروحة في هذا املجال.
وقد أبدى وفد الشركة إعجابهم الشديد بتجربة البنك الطويلة 
واملمتدة على مدى أكثر من نصف قرن في توفير التمويل العقاري 
وحرص البنك على توفير احلل الش����امل لألزمة االس����كانية في 

الكويت.
وأبدى الوفد اس����تعداده للتعاون الكامل في تبادل املش����ورة 
واخلبرة مع البنك الس����يما أن البنك واحد من أهم املؤسس����ات 
الفاعلة بالقروض العقارية التي مينحها البنك بأفضل الوس����ائل 
التمويلية مع ضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنني واتساقا 
مع اس����تراتيجية التوزيع املتوقعة، وخصوصا أن بنك االئتمان 
الكويتي يعمل في نفس الس����ياق كي يكون على أمت االس����تعداد 
ف����ي متويل املبالغ املطلوبة، وكان قد س����بق للبنك تقدمي متويل 
مبا يقارب 8 مليارات دينار منذ تأس����يس البنك واستفاد من ذلك 

التمويل ما يقارب 350 ألف أسرة.
وأطلع صالح املضف املدير العام لبنك االئتمان الوفد الزائر على 
أحدث أساليب وتقنيات العمل في مختلف ادارات وأقسام البنك، 

املتطورة واحلديثة مع النهج اجلديد للسياسة اجلديدة للبنك.

صالح املضف خالل استقبال الوفد الزائر 

جمعية الهالل االحمر الكويتي خالل توزيع مساعدات غذائية وبطانيات 
على نحو 250 اسرة سورية نازحة في منطقة حاصبيا جنوب لبنان 

جناة احلشاش 

 ناصر شني احلاليا

أكدت أن جهود األمير ساهمت في رأب الصدع اخلليجي ولمّ الشمل العربي

احلشاش: تكرمي قادة »التعاون« لصاحب السمو 
جتسيد للعالقات األخوية بني دول اخلليج

شني احلاليا: نفخر بالتكرمي األممي 
لصاحب السمو وبجهوده في لمّ شمل البيت اخلليجي

الناش���طة  أعرب���ت 
االجتماعي���ة والكاتب���ة 
الصحافية جناة احلشاش 
ع���ن س���عادتها لنج���اح 
القمة اخلليجية اخلامسة 
والثالث���ني والتي عقدت 
الدوحة وما س���ادها  في 
من أجواء تصاحلية وما 
أس���فر عنها م���ن نتائج 
تع���زز مس���يرة التعاون 

اخلليجي.
وقالت احلش���اش في 
تصري���ح صحافي عقب 
عودة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من 
القم���ة اخلليجية وظهور 
إع���الن الدوحة على املأل: 
ان تكرمي قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي لصاحب 
السمو مبناسبة اختياره 

أع����رب ناص����ر ش����ني 
احلاليا الدوسري عن بالغ 
فخره واعت����زازه بتكرمي 
الس����مو األمير  صاح����ب 
الشيخ صباح األحمد من 
األمم املتحدة »قائدا للعمل 
اإلنساني«، وكذلك تكرميه 
من قبل قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي في القمة 
الت����ي عقدت  اخلليجي����ة 
مؤخرا في الدوحة للسبب 
ذاته وجلهوده احلثيثة للم 

شمل البيت اخلليجي.
 وهنأ الدوس����ري أمير 

قائدا للعمل االنساني، دليل 
يجسد العالقات احلميمية 
االخوية التي جتمع القادة 
اخلليجيني وداللة كبيرة 
على مكانة سموه لديهم.

ولفت���ت ال���ى ان هذا 
التكرمي االخوي مستحق 
وإضافة كبيرة لسجل سموه 
احلافل عل���ى الصعيدين 
االنساني والسياسي وأيضا 
نتيجة جلهود سموه في 
رأب الصدع اخلليجي ولم 
الشمل العربي ليس فقط 
بني دول مجلس التعاون، 
بل أيضا في احمليط العربي، 
معربة عن أمنياتها بتحقيق 
ما طالب به خادم احلرمني 
امللك عبداهلل  الش���ريفني 
ب���ن عبدالعزيز في القمة 
الس���ابقة  اخلليجية قبل 

دولة قطر صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد على 
القم����ة اخلليجية،  جناح 
والت����ي م����ن املنتظ����ر أن 
تنعكس قراراتها خيرا على 
شعوب املنطقة وبإيجابية 

مطلقة.
وأشاد ش���ني احلاليا 
باجلهود التي بذلها صاحب 
الس���مو األمير واخوانه 
قادة دول مجلس التعاون 
بتغلي���ب مصال���ح وأمن 
شعوبهم ودولهم على اي 
اعتب���ارات اخرى. وأثنى 

ف���ي الكوي���ت باالحت���اد 
اخلليجي.

إلى أن كلمة  وأشارت 
صاح���ب الس���مو األمير 
الدوحة عززت  في قم���ة 
ذلك املطلب، حيث طالب 
سموه بالتصدي للتحديات 
واألخط���ار الت���ي تواجه 
االحتاد اخلليجي من خالل 
التواصل واحلوار األخوي 
الق���ادة واالحتاد في  بني 

اسمى معانيه.
وتابعت: نشد على أيادي 
أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول املجلس من أجل 
اإلسراع نحو إرساء معالم 
الوحدة اخلليجية ملجابهة 
األخطار احملدقة باملنطقة 
وحتقيقا آلمال وتطلعات 

الشعوب اخلليجية.

على تالحم ووعي شعوب 
دول اخلليج وتكاتفهم مع 
قادتهم ووقوفهم خلفهم 
صفا واحدا ضد اي خطر 
قد يعت���رض أيا من دول 
التع���اون. ودع���ا ش���ني 
احلالي���ا اهلل عز وجل ان 
يدمي متاسك ابناء الشعب 
اخلليج���ي بوحدتهم في 
ظل ما تشهده املنطقة من 
تقلبات ومخاطر ال يعلم 
عواقبها اال اهلل، وان يدمي 
اهلل على بالدنا وشعبنا 
نعمة األمن واألمان دائما.

 املشاركون في الندوة اخلليجية 

الندوة اخلليجية لدواوين احملاسبة:
وضع خطة إستراتيجية للتواصل والتعاون

دعت الندوة اخلليجية 
األولى لدواوين احملاسبة 
واملراقبة بدول مجلس 
التع���اون اخلليجي الى 
وضع خطة استراتيجية 
للتواص���ل والتع���اون 
الفع���ال م���ع اجله���ات 
بالرقاب���ة  املش���مولة 
واألطراف ذات العالقة 
تتضمن اآلليات وحتديثها 

بصفة دورية. 
 وقال الديوان في بيان 
صحافي امس ان الندوة 
التي استضافها واختتمت 
اعمالها أمس االول اوصت 
التواص���ل  بض���رورة 
والتع���اون بني دواوين 
املراقب���ة واحملاس���بة 
واجله���ات املش���مولة 
بالرقابة وبالعمل على 
إصدار نش���رات دورية 
مطبوع���ة والكترونية 
التعريف  حتتوي على 
بدور دواوي���ن املراقبة 
واحملاس���بة وأنشطتها 

بي����روت - كونا: اعلنت جمعية الهالل االحمر توزيع 
مساعدات غذائية وبطانيات على نحو 250 اسرة سورية 

نازحة في منطقة حاصبيا جنوب لبنان. 
وجدد موفد جمعية الهالل االحمر الى لبنان د. مساعد 
العنزي في تصريح ل�)كونا( تأكيده على حرص والتزام 
اجلمعية بالوقوف الى جانب الش����عب السوري الشقيق 

الذي يعيش مأساة انسانية. 
وقال د. العنزي ان جمعية الهالل االحمر تس����عى من 
خالل برامجها االنسانية املتواصلة الى التخفيف من معاناة 

األسرة السورية وتلبية احتياجاتها قدر االمكان. 
من جانب آخر ذكر العنزي انه مت تسديد نفقات دراسية 
ل� 800 طالب وطالبة من النازحني الس����وريني في البقاع 
مقدمة من مجموعة )نست( الكويتية لتعليم اطفال اليوم 
الفتا الى ان مبادرة مجموعة )نست( تأتي في اطار احلمالت 
االنسانية التي تنظمها اجلمعية لتقدمي العون واملساعدة 

للنازحني السوريني.

وآخر املستجدات احمللية 
والعاملية اخلاصة بالشأن 
الرقاب���ي واتاحتها لكل 

األطراف ذات العالقة. 
الندوة  ب���ان   وافاد 
اوص���ت بتنفيذ برامج 
تدريبية يش���ارك فيها 
منتسبو اجلهات املشمولة 
بالرقاب���ة م���ع دواوين 
املراقبة واحملاسبة لتفهم 
طبيعة عم���ل الدواوين 
وكيفية جتنب األخطاء 
وتالفيها مستقبال وغرس 
ثقافة التعاون والتكامل 
بني الطرفني والعمل على 
التدريب  تضمني خطط 
املراقبة  ف���ي دواوي���ن 
واحملاسبة برامج تدريبية 
متخصص���ة مبه���ارات 
التواصل واالتصال مع 
اجلهات املشمولة بالرقابة 
لتنمية قدرات املدققني في 

هذا الشأن. 
 وذكر ان التوصيات 
دعت الى عقد لقاءات أو 

اجتماع���ات دورية بني 
املس���ؤولني في دواوين 
املراقب���ة واحملاس���بة 
ونظرائه���م في اجلهات 
بالرقاب���ة  املش���مولة 
للمناقش���ة وتقري���ب 
وجهات النظر والوقوف 
على األسباب احلقيقية 
أو  الرت���كاب املخالفات 
تكرارها واقتراح سبل 

معاجلتها وتالفيها. 
 واض���اف ان الندوة 
اكدت ضرورة التعريف 
بدور دواوين احملاسبة 
وجهوده���ا م���ن خالل 
وسائل اإلعالم املختلفة 
وتعزيز العالقة مع جميع 
املؤسس���ات كاملدارس 
واجلامع���ات باإلضافة 
ال���ى القياس املس���تمر 
لألثر الناجت عن التواصل 
والتع���اون بني دواوين 
املراقب���ة واحملاس���بة 
واجله���ات املش���مولة 

بالرقابة. 

الهالل األحمر: توزيع مساعدات 
على 250 أسرة سورية في لبنان

الفارسي: نأمل أن يكون وكيل اإلعالم 
املقبل من داخل رحم الوزارة

أكد رئيس نقابة العاملني في وزارة اإلعالم د. ياسني الفارسي 
ان اجلميع يعلم الدعم الكبير الذي حظيت به قطاعات وزارة 
اإلعالم منذ تسلم الشيخ سلمان احلمود حقيبة وزارة اإلعالم، 
وانه داعم للمش���اريع اإلعالمية التي حتقق املصلحة العامة، 
لذلك نؤمن بأن اس���تمرار الشيخ س���لمان احلمود في موقعه 
من صالح اإلع���الم الكويتي 
وسيحقق االستقرار االداري 
والسياسي للوزارة، الفتا الى 
ان وزارة اإلعالم متلك اليوم 
من اخلبرات والكفاءات التي 
تؤهلها لس���د هذا الش���اغر، 
ونتطل���ع في مجل���س إدارة 
ال���ى ان يتم اختيار  النقابة 
وكيل الوزارة من داخل رحم 
الوزارة ليكون قادرا على تنفيذ 
اخلطط الطموح���ة لإلعالم 
الكويتي وعلى استيعاب العمل 
اإلعالمي والتعامل باحترافية 
مع ملفات الوزارة خصوصا 
بعد ان قادها الوكيل الس���ابق الى حافة الهاوية بسبب بعض 
القرارات اإلدارية التي تسببت في حرمان الكثير من العاملني 

فيها من حقوقهم.
وأضاف د. الفارسي ان مجلس إدارة النقابة كان خالل الفترة 
املاضية يتابع هذه امللفات التي متس العاملني في الوزارة مع 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الذي طمأن النقابة 
بأن األوضاع ستعالج وسيحصل أصحاب احلقوق على حقوقهم، 
مؤكدا ان العمل جار اآلن من قبل املس���ؤولني في الوزارة من 
أجل حتقيق هذا اله���دف، وان هناك تعاونا كبيرا من مجلس 

الوكالء حاليا لتعديل أي قرار خاطئ.
وطالب د. الفارسي مجلس الوكالء لوزارة اإلعالم بالعمل 
بروح الفريق الواحد خالل املرحلة املقبلة، وان يضعوا مصلحة 

الكويت واملصلحة العامة فوق أي اعتبار.

د. ياسني الفارسي

التعريف بدور 
دواوين احملاسبة 

وجهودها من خالل 
وسائل اإلعالم 

احمللية
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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل احلــوطــي الگــــرام

لـوفاة �ملغفـور لــه بـاإذن �هلل تعـالـى 

اأحمد عبداللطيف اإبراهيم احلوطي

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

مضاعفة السعر 
احلالي للبنزين

في السوق 
احمللي ليصل
إلى 130 فلسًا

لـ »الليتر«

زيادة سعر الديزل 
سيرفع من أسعار 
األسماك والنقل 
والسلع والبضائع 

واخلدمات.. وسيؤثر 
على مستوى 

املعيشة للكويتيني 
والوافدين

املطيري: 
االجتماع تناول 

املشاكل 
واملعوقات التي 
أدت إلى تراجع 

دور االحتاد

احلشاش: 
االكتشاف املبكر 
لسرطان القولون 
يزيد فرص العالج 

والشفاء منه

جلنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم تستعجل ملف »الطاقة« في ظل انخفاض أسعار النفط

رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم إلى 1.5 دينار
250 فلسا »1كغم« الى 1.600 دينار 
»25 كغم«، علما بأن االسطوانة 
التي تسع »12كغم« هي األكثر 
استخداما في املنازل، وسعرها 
750 فلسا، مشيرة إلى أن وزارة 
النفط أكدت خالل االجتماع أن 
اجلهات املستفيدة من استهالك 
اسطوانة الغاز خالل الربع االول 
من العام 2014 هي اجلمعيات 
التعاونية بنسبة 90% تقريبا، 
بينما القطاع اخلاص »صناعات 
محلية ـ فنادق« 10%، ومن ثم 
وزارة الدفاع بنســــبة أقل من 
1%، الفتة الى أن اللجنة قارنت 
االسعار مع دول اخلليج، حيث 
تبني أن االسعار تتراوح ما بني 
1.300 و4.000 دينــــار كويتي 
لألسطوانة »12كغم«، في حني 
أن الكويت هي األقل سعرا 750 
فلسا. وتابعت: أما فيما يتعلق 
بنظام الدعــــم فيتراوح ما بني 
4.200 و4.600 دينار لالسطوانة 
في العامــــني 2012 ـ 2013، ومت 
خالل االجتماع مناقشة اقتراحني: 
»األول« عــــدم اعادة تســــعير 
اسطوانة غاز البترول املسال، 
اذ ان حوالي 90% من استهالكه 
يباع للمواطنني في اجلمعيات 
التعاونية، أما بالنسبة لالقتراح 
الثاني فيشــــمل تعديل سعر 
البترول املسال  اسطوانة غاز 
مبضاعفة سعره ليصل الى 1.5 
دينار لالسطوانة 12 كغم، علما 
بأن االقتراحني تتم دراستهما 
حاليــــا خاصة االقتراح الثاني 
بالزيادة، ومت االتفاق  اخلاص 
علــــى تطبيــــق الزيــــادة على 

اســــطوانات الغاز بحد أقصى 
اآلثار  ســــنة، وذلك لدراســــة 

املترتبة على هذه الزيادة.

البنزين

أن  الى  وأشــــارت املصادر 
االجتماع ناقش ايضا تقرير دعم 
النفطية »البنزين«  املشتقات 
واملقدم من مؤسســــة البترول 
الكويتية، حيث تبني أن نسبة 
البنزين في محطات  استهالك 
التجزئة متثــــل 80%، ويعتبر 
95 اوكتني األكثر استهالكا، كما 
تبني أن الكويت هي ثاني دولة 
بعد الســــعودية في انخفاض 
اســــعار البنزين، مؤكدة على 
قيام مؤسسة البترول الكويتية 
بتشكيل فريق القتراح 3 بدائل 
لتســــعير البنزين في السوق 
احمللي وهي: )متوســــط سعر 
الــــدول املجاورة  البنزين في 
واملقدر بحوالــــي 100 فلس لـ 
»الليتــــر« ـ مضاعفة الســــعر 
الســــوق  احلالي للبنزين في 
احمللي ليصل الى 130 فلسا لـ 
»الليتر«ـ  التسعير وفقا للسعر 
العاملي للمنتج مضافا له تكلفة 
املناولــــة والتوزيع البالغ 150 

فلسا لـ »الليتر«(.
الفريق  وبينت املصادر أن 
ســــابق الذكر املشكل من قبل 
مؤسسة البترول الكويتية أفاد 
بأن البديــــل األمثل هو الثاني 
مبضاعفة السعر احلالي للبنزين 
في الســــوق احمللي ليصل الى 
130 فلسا لـ»الليتر« مع اقتراح 
تغيير تسعير كل من »91 اوكتني 

ليصبح 100 فلس لليتر، و98 
اوكتني ليصبح 160 فلسا لليتر، 
موضحة أن اجمالي قيمة الدعم 
عند اختيار البديل سابق الذكر 
ســــيكون 128 مليــــون دينار 
كويتي، وسيحقق وفرا بقيمة 
477 مليون دينار بافتراض سعر 
النفط 75 دوالرا للبرميل، الفتة 
الى ان اللجنة اعتمدت الدراسة 
املقدمة من قبل مؤسسة البترول 
ومت الطلب منهم تقدمي تصور 
بشأن حترير األسعار وحتديد 
املتطلبات الضرورية عند حتديد 
األسعار مع حتديد املدة الزمنية 

املطلوبة.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت 
ايضا قــــرار مجلــــس الوزراء 
اخلاص بشــــأن تعديل ســــعر 
الديزل والكيروسني في السوق 
احمللي، والذي أشار الى ان سعر 
بيع الديزل والكيروسني املعدل 
من 55 فلسا لليتر الى 170 فلسا 
لليتر، ويشــــمل فقط محطات 

التجزئة.

رفع كتاب إلى مجلس الوزراء

أكدت املصادر أن جلنة إعادة 
دراســــة مختلف انواع الدعوم 
اعداد كتاب ملجلس  الى  تتجه 
التي  الدراسة  الوزراء بشــــأن 
مت اعتمادها من قبل مؤسسة 
البتــــرول الكويتية، باالضافة 
الى الدراسة املقدمة من وزارة 
النفط بشأن اسطوانات الغاز، 
الذي مت االتفاق  اللجنة  ورأي 
عليه ليتخــــذ مجلس الوزراء 

اإلجراءات الالزمة جتاهه.

عبدالكريم العبداهلل

طلبت جلنة إعادة دراســــة 
مختلف أنواع الدعوم ســــرعة 
الطاقة«، ورفعه  إجناز »ملف 
الى مجلس الوزراء التخاذ الالزم 
بشأنه ليتسنى للجنة استكمال 
دراسة باقي الدعومات في ظل 
االنخفــــاض الكبير وامللحوظ 
ألسعار النفط الذي يدعو الى 

االستعجال الى ما سبق.
مصادر رفيعة املســــتوى 
في جلنة إعادة دراسة مختلف 
أنواع الدعوم أكدت في تصريح 
لـ »األنبــــاء« أن اللجنة طلبت 
العامة للمعلومات  الهيئة  من 
املدنيــــة تقدمي تصــــور حول 
إمكانية استخدام البطاقة املدنية 
الدعم  الذكية كوسيلة لتقدمي 
بشكل مباشر مع وضع متطلبات 
البطاقة واحللول  اســــتخدام 
املقترحة لذلك، مشيرة إلى أن 
املعلومات املدنية أفادت بأنه من 
املمكن استخدام البطاقة املدنية 
الذكية وتعبئتها مببالغ لدفع 
رســــوم معينة مثل »البنزين 
مبحطات التجزئة«، الفتة الى 
وجود دراسة لربطها مع أجهزة 

»كي نت«.

أسطوانات الغاز

أن  الى  وأشــــارت املصادر 
اللجنة ناقشــــت تقرير وزارة 
النفط املتعلق بأسطوانات الغاز، 
والذي بني أن ســــعر أسطوانة 
الغاز يختلف على حسب سعة 
األسطوانة، والتي تتراوح بني 

 رئيس الوزراء األردني عبداهلل النسور مكرما د.محمد املطيري 

عبدالكريم العبداهلل 
 

شاركت اجلمعية الطبية 
الكويتية برئاسة د.محمد 
حمدان املطيري في االجتماع 
التشاوري الحتاد األطباء 
العرب الذي اقيم في اململكة 
الهاشـــمية في  األردنيـــة 
العاصمة عمان مبناســـبة 
مرور 70 عاما إلنشاء نقابة 

األطباء األردنية. 
 وقال رئيس اجلمعية 
الكويتية د.محمد  الطبية 
حمدان املطيري في تصريح 
صحافي لـــدى عودته من 
االجتماع إنه تناول املشاكل 
واملعوقـــات التي ادت الى 
تراجع دور احتاد األطباء 
العـــرب، وكيفية عالجها، 
مشـــيرا الـــى ان نتائـــج 
االجتمـــاع كانـــت مثمرة، 
حيث اتفـــق اجلميع على 
عقد اجتماع طارئ للمجلس 
األعلى لالحتاد خالل مدة ال 
تتجاوز شهرين في القاهرة 
الختيار امانة عامة جديدة، 
وتغييـــر اللوائح والنظم 
القدميـــة، وتوحيدها مبا 
يتناسب مع كافة الهيئات 
والنقابـــات واجلمعيـــات 
الطبية اعضاء احتاد األطباء 

العرب. 

 وكشف د.املطيري عن 
خطـــة موحدة للتنســـيق 
العرب  مع احتاد األطبـــاء 
لتبادل اخلبـــرات املهنية 
والفنية والطبية بهدف رفع 
مستوى اخلدمة الصحية 
على مستوى الوطن العربي، 
مشيرا في الوقت ذاته الى 
توجه لدى اجلمعية الطبية 
الكويتية الستضافة اجتماع 
احتاد األطبـــاء العرب في 
الكويت ملناقشة كافة القضايا 
واحملاور التي تهم النقابات 

واجلمعيات الطبية. 
الى  واشـــار د.املطيري 
تكـــرمي اجلمعيـــة الطبية 
الكويتية خالل احتفال نقابة 
األطباء االردنية مبرور 70 
عاما على إنشـــاء من قبل 
رئيـــس الـــوزراء االردني 
النســـور، ووزير  عبداهلل 
الصحـــة األردنـــي د.علي 
حياصات، ونقيب األطباء 
األردنية د.هاشم ابوحسان، 
بحيـــث مت تبـــادل الدروع 

والهدايا التذكارية.

أقيم في العاصمة األردنية مبناسبة مرور ٧0 عاماً على إنشاء نقابة األطباء لديهم

»اجلمعية الطبية« شاركت في االجتماع التشاوري 
الحتاد األطباء »العرب«

د.وفاء احلشاش

حنان عبد المعبود

أكد وكيل وزارة الصحة 
باإلنابة د.جمال احلربي ان 
التوعية هي حجر األساس 
للوقاية من األمراض اخلطرة 
واملزمنة، وان وزارة الصحة 
تعمل على تفعيل التوعية 
ضمن خطتها اإلستراتيجية 
كل عام من اجـــل محاربة 

األمراض اخلطيرة
وأشـــاد احلربي بحملة 
التوعيـــة التـــي ينظمهـــا 
مستشـــفى الصباح حول 
سرطان القولون في مجمع 
األڤنيوز في 25 من ديسمبر 
اجلاري نظرا لتزايد انتشار 
القولون  اإلصابة بسرطان 
واملستقيم بني الناس، مشيرا 
الـــوزارة تتضامن  ان  الى 
وتدعم تلك احلمالت للتوعية 
بخطورة تلك األمراض، الفتا 
فـــي الوقت نفســـه الى أن 
وزارة الصحة سوف تدعم 
هذا اليوم بـــكل إمكانياتها 
إلجناحه والوصول إلى اكبر 
عدد مـــن الناس لتوعيتهم 
الذي  بخطورة هذا املرض 

انتشـــر في اآلونة األخيرة 
في املجتمع الكويتي

ومـــن جانبهـــا دعـــت 
استشاري ورئيس وحدة 
اجلهـــاز الهضمـــي والكبد 
مبنطقة الصباح الصحية 
د.وفاء احلشاش اجلمهور 
إلـــى التواجد واملشـــاركة 
بفعاليـــة في هذا اليوم في 
األڤنيـــوز، وطالبت جميع 
مؤسســـات املجتمع املدني 
وشـــركات القطاع اخلاص 
وشركات األدوية املشاركة 
في هذا اليوم بهدف خدمة 
املجتمع والتوعية بخطورة 
التي  األمراض السرطانية 
متثل تعد منتشرة بنسبة 
كبيرة داخل البالد وتؤدي 

الى املوت.
واكـــدت احلشـــاش ان 
التوعيـــة والوقايـــة مـــن 
التي  االمراض اخلطيـــرة 
تهاجـــم املجتمع مهمة جدا 
وقالت »لذا ســـوف نقوم 
في اليـــوم التوعوي بعمل 
ندوات ومحاضرات توعية 
ومخاطبة اإلعـــالم املرئي 
واملكتوب واملسموع وتوزيع 

بروشورات حول سرطان 
القولـــون وعـــن طريقـــة 
الوقاية منه والتعايش معه 

وعالجه«.
كما أشـــادت احلشاش 
بدعم وكيل وزارة الصحة 
باإلنابـــة د.جمال احلربي، 
مؤكـــدة ان وزارة الصحة 
تولي هذا األمر اهتماما كبيرا 
وذلك بتوجيه ودعم من قبل 
التي حترص على  حكومة 
صحة املواطنني وتأمني حياة 

صحية مثلى لهم.
لـــذا من هذا  واضافت: 
اليـــوم تنطلـــق فعاليـــة 
للتوعية بسرطان القولون 
حتت شعار نعم للحياة ال 
لسرطان القولون من أجل 
التصدي لهذا املرض اخلبيث، 
مبينة أن هذا اليوم التوعوي 
ما هو إال ثمرة جلهود وعمل 
التصدي  دؤوب في سبيل 
لهذا املرض اخلبيث، والعمل 
على احلفاظ على الصحة 
التوعية بأهمية  من خالل 
االكتشاف املبكر مما يرفع 
العالج والشفاء  من فرص 

منه.

مستشفى الصباح ينظم حملة توعوية عن سرطان القولون باألڤنيوز 25 اجلاري

احلربي: التوعية حجر األساس للوقاية من األمراض 
و»الصحة« تفعلها ضمن خطتها اإلستراتيجية كل عام

»األنباء« تنفرد بنشر دراسة »التجارة« 
حول اآلثار املترتبة على رفع سعر الديزل

تنفرد »األنباء« بنشر دراسة وزارة التجارة 
والصناعة حول اآلثار املترتبة على رفع س��عر 
الديزل في الكويت من 55 فلس��ا لليتر الواحد 
الى 170 فلسا، والتي قامت بها عن طريق زيارات 
للش��ركات واصحاب س��يارات النقل وغيرها، 
ملعرفة وجه��ات نظرهم في حال رفع اس��عار 

الديزل عليهم.
وذكرت الدراسة أن رفع اسعار الديزل الى 
هذا املبلغ يشكل زيادة كبيرة في سعر السلع 
والبضائع واخلدمات، علما بأن الدراسة بينت أن 
العديد من املواطنني يخشون من تأثير ذلك على 
مستوى املعيشة لألسرة الكويتية والوافدين، 
وان تشكل زيادة في األعباء املالية عليها خاصة 

لذوي الدخول املتدنية في الدولة.
وأفادت الدراسة بأن رفع األسعار سيؤثر على 
اصحاب شركات النقل البري، من خالل رفعهم 
السعار النقل 100% تقريبا لتعويض خسائرهم 
الناجتة عن رفع سعر الديزل، وبالتالي رفعهم 
السعار النقل الذي ستنتج عنه خسارته من رفع 
اسعار النقل فيحصل عليها من املستهلكني سواء 
كانوا مواطنني او مقيم��ني، علما بأن اصحاب 
شركات النقل يحملون حاليا البضائع من املوانئ 
الكويتية الى اي موقع في البالد مببالغ تتراوح بني 
20 و30 دينارا، واذا اقر رفع الديزل فسيرفعون 
اسعار النقل الى مبلغ يتراوح بني 50 و60 دينارا. 
وأش��ارت الدراس��ة الى انه سيترتب على هذه 
الزيادة في االسعار ايضا زيادة تهريب الديزل من 

دول اجلوار، كما ان رفع اسعار الديزل سيترتب 
عليه حتما زيادة في سعر السلع االستهالكية، 
وذلك ألن الديزل عامل اساس��ي في انتاج هذه 
السلع، كما ان رفع اسعار الديزل سيؤدي حتما 
الى ارتفاع اسعار االسماك، وذلك ألن الصيادين 
يشغلون طراداتهم بالديزل، كما ان زيادة الديزل 
س��تؤدي الى زيادة مصاريف رحلة الصيد، ما 
س��يؤدي الى زيادة التكلفة والتي ستؤدي الى 

زيادة اسعار األسماك.
وبينت أن رفع اس��عار الديزل ينعكس على 
وقود الطائرات س��لبا وعلى ش��ركات تزويد 
الطائرات بالوقود بسبب عزوف شركات الطيران 
اخلليجية عن التزود مبحطة الكويت، كما ان رفع 
الديزل يؤثر على الس��وق في قطاع اخلرسانة 

اجلاهزة في السوق العقاري في الدولة.

التعديالت األخيرة على أسعار الكهرباء والماء

أش��ارت املصادر الى ان جلنة اعادة دراسة 
مختلف انواع الدعوم ناقشت ايضا التعديالت 
األخيرة التي متت من قبل وزارة الكهرباء واملاء 
على الدراسة التي مت رفعها الى مجلس الوزراء، 
حيث وس��عت األولى الشرائح للقطاع اخلاص 
»املنزلي« بحيث تصبح: فئة االستهالك الشهري 
حتت 6000 كيلو وات ساعة ب� 2 فلس للكيلوات 
س��اعة، ومن 6 آالف إلى 10 آالف ب� 6 فلوس، 
وأكثر من 10 آالف كيلو وات ساعة ب� 10 فلوس 

للكيلوات ساعة. 

بهبهاني: دور كبير للكويت في احلد من تداعيات مرض السكر
اكد رئيس معهد دسمان للسكر د.كاظم بهبهاني 
عل��ى دور الكويت في العم��ل من أجل احلد من 
تداعيات مرض السكر. وقالت سفارتنا لدى كوبا 
في بيان تلقته »كونا« أمس ان كالم د.بهبهاني جاء 
في محاضرة ألقاها في كوبا الليلة قبل املاضية.

وأوضح البي��ان ان د.بهبهاني ممثل الكويت 
في املؤمتر الدول��ي الثالث الذي انعقد في مدينة 
فاراديرو الكوبية حتت شعار »السيطرة على مرض 
السكر ومضاعفاته األكثر خطورة« خالل الفترة ما 
بني 10 و12 اجلاري مبشاركة خبراء من 40 دولة 

من كل أنحاء العالم. وكانت محاضرة د.بهبهاني 
بعنوان »أراضي السكر فئة ميليتس والوضع في 
الكويت«. وينظم املؤمتر املركز الكوبي للهندسة 
الوراثية والتكنولوجيا احليوية ويهدف الى عرض 
تطورات وتطبيق مستحضر »Heberprot-P« الفريد 
من نوعه ف��ي العالم لعالج تقرحات قدم مرضى 
الس��كر والذي يقلص عمليات البتر بسبب هذا 
املرض بنسبة 78% والذي تتم جتربته في الكويت 
ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم الصحي بني البلدين 

التي وقعت في بداية عام 2012.

د.كاظم بهبهاني
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في 56 مسجداً من املساجد التابعة لها

»األوقاف« أحيت سنة صالة االستسقاء طلباً لنزول املطر

إنه كان  اس����تغفروا ربك����م 
غفارا يرس����ل السماء عليكم 

مدرارا(.
واتباعا لسنة النبي الكرمي 
ژ كما فعل ژ، فعن عبداهلل 
بن زيد رضي اهلل عنه: »أن 
إلى املصلى  النبي ژ خرج 
القبلة  فاستسقى واستقبل 
وقلب رداءه وصلى ركعتني« 

التابعة  مسجدا من املساجد 
لها موزع����ة على احملافظات 
الست إحياء لسنة النبي ژ 
وما جرى عليه عمل أصحابه 
رضوان اهلل عليهم من بعده 
عند حدوث اجلدب، وانقطاع 
املطر، وشدة حاجة اإلنسان 
واحليوان والنبات إلى املاء، 
عمال بقول اهلل تعالى: )فقلت 

)أخرجه البخاري(، ولقوله ژ 
»الدعاء هو العبادة«.

وقام األئمة بالدعاء بنزول 
املطر واالستغفار واالبتهال 
العامل����ني  ل����رب  والتكبي����ر 
والتذكير بأهمية االستغفار 
والتذلل هلل � عّز وجّل � بأن 
ينزل علينا الغيث وال يجعلنا 

من القانطني.

أسامة أبوالسعود 

استقبلت مختلف مساجد 
الكويت جموع املصلني صباح 
أمس إلقامة صالة االستسقاء، 
حيث دع����ت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة 
في قطاع املساجد إلى إقامة 
ص����الة االستس����قاء في 56 

ابتهال وتضرع لنزول املطر املصلون يؤدون صالة االستسقاء  )محمد هاشم(

السفير املصري أشاد بالتفاعل مع احلملة من أهل اخلير في الكويت

»النجاة اخليرية« سلمت 6 أطنان ضمن حملة »املليون بطانية«

أهل اخلير واحملسنني الكرام 
من ابن���اء الكوي���ت، وكذلك 
االخوة املصريون الذين أبدوا 
تعاونا فعاال مع احلملة وهذه 

هي ثمرة احلملة.
من جانبه أش���اد السفير 
الكرمي سليمان بتعاون  عبد 
أبناء  وتفاعل أهل اخلير من 
الكويت الشقيقة، وكذلك ابناء 
اجلالية املصرية مع احلملة، 
الس���فارة املصرية  مبينا أن 
للع���ام الثالث عل���ى التوالي 
تش���ارك في حمل���ة املليون 

احلمل���ة باجلمعي���ة، وقالت 
اجلمعية ان التس���ليم مت عن 
طريق )شركة ال� DHL( متهيدا 
الرسالها الى جمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
وفي هذا الصدد قال نائب 
املدير الع���ام بجمعية النجاة 
ان  الون���دة  اخليري���ة جابر 
احلمل���ة مس���تمرة حتى 16 
اجلاري واجلمعي���ة مازالت 
فروعه���ا وجلانه���ا مفتوحة 
لألفراد والشركات التي ترغب 
اقبال  باملساهمة، السيما مع 

بطانية بتكلي���ف من وزارة 
اخلارجية املصرية ملساعدة 
الفئات االكث���ر احتياجا في 
محافظات الصعيد واحملافظات 
أنه متت  الى  احلدودية الفتا 
الكويتية  مخاطبة اخلارجية 
للحصول على موافقة الشؤون 
االجتماعية ومت التنسيق مع 
جمعية النجاة اخليرية لتنفيذ 
احلملة، ولتسهيل عمليات جمع 
ابناء اجلالية  املساهمات من 
املصرية وفق القواعد املعمول 

بها بالكويت.

أعلن���ت جمعي���ة النجاة 
اخليرية انها قامت بتس���ليم 
6 أطن���ان م���ن املس���اهمات 
والتبرعات من البطاطني وهي 
ثمرة مشروع »حملة املليون 
بطانية« الذي طرحته اجلمعية 
من���ذ اس���بوعني بالتع���اون 
والتنسيق مع السفارة املصرية 
بالكوي���ت، وذل���ك بحضور 
الس���فير املصري عبد الكرمي 
س���ليمان ونائ���ب مدير عام 
جمعية النجاة اخليرية جابر 
الوندة ومس���ؤولي تنسيق 

السفير عبد الكرمي سليمان وجابر الوندة في موقع التسليم بشركة DHLالسفير عبد الكرمي سليمان وجابر الوندة اثناء التسليم

ناشدت اخليرين دعم مشروع عالج النازحني السوريني

زكاة كيفان: مخيمات طبية في باكستان وبنغالديش
مخيمات طبية بباكستان بلغت 
تكلفة املخيم 3 آالف دينار، زاد 
عدد املراجعني في املخيم الواحد 
على 1000 مريض من الفقراء، 
وملسنا تعاونا مميزا وتطوعا من 
قبل األطباء والطواقم الطبية. 
ومنذ اسبوعني أقمنا مخيما طبيا 
ببنغالديش متخصصا لعالج 
مرضى العيون، ومت بفضل اهلل 
تعالى إجراء قرابة 500 عملية 
جراحية للمرضى، حيث نركز 
في كل مخيم على أن يقام لعالج 

مرض معني. وناشد اخلميس أهل 
اخلير ان يساهموا في مشروع 
ع����الج املرضى م����ن النازحني 
السوريني الذين يعيشون في 
أوضاع إنس����انية صعبة فمن 
خالل زياراتنا للمخيمات شاهدنا 
ما يدمي العيون ويفطر القلوب، 
أنه س����يقوم بزيارة  موضحا 
تفقدية للنازحني في االسبوع 
القادم، لتقدمي مس����اعدات أهل 
اخلي����ر للمحتاجني. للتواصل 

مع اللجنة 66293044.

تكاليف ونفقات العالج، وهذا 
حال الكثيرين من الفقراء. وقال 
اخلميس في تصريح صحافي 
له ان العمل اخليري الكويتي 
غدا سجية من سجايا أهل هذا 
البلد املبارك، وطبيعة متجذرة 
في نفوسهم، حيث رزقنا اهلل 
بقي����ادة داعمة للعمل اخليري 
محبة له، تدرك أهمية وعظم هذا 

اجلانب اإلنساني الرائد.
وقال انه بفضل اهلل تعالى 
أقامت جلن����ة زكاة كيفان عدة 

أكد رئيس جلنة زكاة كيفان 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
عود اخلميس ان حاجة املريض 
للدواء تف����وق حاجته للمأكل 
واملش����رب، موضح����ا انه من 
خالل زياراته اخلارجية ملس 
عن كثب مدى املعاناة الشديدة 
التي يتعرض لها املرضى من 
فقراء املسلمني، الفتا الى ان من 
أصعب املواقف التي متر على 
اإلنسان، أن يجد ابنه مريضا 
عود اخلميس أم����ام عيني����ه وال يج����د معه 

الصويلح: لوجوب زكاة األنعام يشترط النصاب 
وحلول احلول وأال تكون عاملة

»زكاة سلوى «: 94 ألف دينار لكفالة أيتام البوسنة

»الثقافة اإلسالمية«: برنامج ثقافي للمغراوي
تول����ي إدارة الثقافة اإلس����المية بوزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية أهمية للدور 
القيمي الذي تلعبه أنش����طتها الثقافية ذات 
الصبغ����ة الدعوية من إحياء للقيم وتفعيل 
للفضائل، وغرس لآلداب النافعة، ومحاولة 
فتح قنوات ش����راكة فاعلة داخل املجتمع، 
والس����عي إلى بسط أرضية قيمية متوازنة 
تنطلق م����ن خاللها اإلدارة لتحقيق رؤيتها 

في الريادة عامليا في العمل اإلسالمي.
وتقوم اإلدارة بتنظيم البرنامج الثقافي 
الدعوي لفضيلة الش����يخ د.محمد املغراوي 
من اململكة املغربية الش����قيقة والذي يحل 
ضيفا عزيزا على اإلدارة، وقد أعدت جدول 

محاضرات يتناسب مع هذه الزيارة.
وأوضحت اإلدارة في تصريح أن اجلمهور 
الكرمي سيكون على موعد ووصالت البرنامج 
املتجددة والتي ستنطلق بدايتها 22 ديسمبر 
مع محاضرة حتت عنوان »سيرة عبداهلل بن 
مسعود ÿ« وذلك في مسجد الوهيب في 
منطقة العارضية ق3، تليها االثنني 23 ديسمبر 
محاضرة بعنوان »سيرة عمر بن عبدالعزيز 

رحمه اهلل« وذلك في مسجد كليب مضحى 
في منطقة العارضية ق2، ويوم الثالثاء 24 
منه مع محاضرة بعنوان »سيرة اإلمام مالك 
بن أنس رحمه اهلل« وذلك في مسجد الصباح 

في منطقة العارضية ق2.
وختام احملاضرات مع محاضرة بعنوان 
»س����يرة اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل« 
وذلك في مس����جد بتلة اخلرينج في منطقة 
العارضية ق11، واشارت اإلدارة إلى أن جميع 
احملاضرات ستقام مباشرة عقب صالة املغرب. 
وقالت اإلدارة انها التألو جهدا في إقامة كل 
الفعاليات الدعوية والبرامج الثقافية التي 
تقدم للمسلم كل ما يحتاجه من اآلداب والعلوم 
الش����رعية املفيدة التي تستقيم معها أمور 

الدنيا واآلخرة.
ولفتت اإلدارة الى أنه وتعميما منها للفائدة 
فقد خصصت أماكن للنساء إلمكانية متابعة 
هذه الدروس واحملاضرات واالس����تفادة من 
الطرح الدعوي املقدم من خاللها. وملعرفة كل 
التفاصيل ميكن الرجوع إلى املوقع اإللكتروني: 

www.islam.gov.kw/thaqafa

كسبتم ومما أخرجنا لكم 
من األرض«، ولقول رسولنا 
الك���رمي- صلى اهلل عليه 
وسلم-: »فيما سقت األنهار 
والغيم العشور، وفيما سقي 
بالس���انية - البعير الذي 
يس���قى به املاء من البئر 
- نص���ف العش���ر« رواه 
مسلم، وإجماع األمة على 
وجوب العش���ر أو نصفه 
فيم���ا أخرجته األرض في 
اجلمل���ة، وإن اختلفوا في 

التفاصيل.

من ب���دء امللكية، مبينا أن 
أوالد األنع���ام تض���م إلى 
أمهاتها وتتبعها في احلول 
والنص���اب، ولو زال امللك 
عن املاشية في احلول ببيع 
أو غيره ثم عاد بشراء أو 
مبادل���ة صحيح���ة، ما لم 
يكن ذلك بقصد التهرب من 
الزكاة: استأنف حوال جديدا 

النقطاع احلول األول.
 وش���رح الصويلح أن 
من ش���روط وجوب زكاة 
األنع���ام أال تك���ون عاملة 
من اإلبل والبق���ر، والتي 
يس���تخدمها صاحبها في 
احلرث، أو احلمل وما شابه 
ذلك من األشغال، وما أخذت 
به الندوة الثانية عش���رة 
لقضايا ال���زكاة املعاصرة 
الش���رعية لبيت  والهيئة 
ال���زكاة، أن ال���زكاة جتب 
في املعلوفة كما جتب في 

السائمة. 
الث���روة   وع���ن زكاة 
الزراعية ذك���ر الصويلح 
أن هناك أدلة على وجوب 
بالق���رآن،  ال���زكاة فيه���ا 
والسنة، واإلجماع، يقول 
تعالى في اآلية )267( من 
سورة البقرة »يا أيها الذين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ما 

حاجة إلى الدعم املستمر من 
احملسنني الستمرار املشروع 
ورس���م البسمة على وجوه 
هؤالء األيتام الذين ال معيل 
لهم. وأض���اف اخلالدي في 
تصري���ح صحافي أن كفالة 
األيتام من أهم وأبرز املشاريع 
اخليرية التي تنفذها اللجنة 
في داخل الكويت أو خارجها، 
وذلك تنفيذا وتطبيقا ملبادئ 
التكاف���ل االجتماع���ي ب���ني 
املس���لمني والتي حث عليها 

ديننا اإلسالمي احلنيف.

قال مدير مكتب الشؤون 
الش���رعية في بيت الزكاة 
جابر الصويلح إن األنعام 
هي م���ن أعظم احليوانات 
نفعا لإلنس���ان، واألنعام 
هي اإلبل والبقر)وتشمل 
اجلوامي���س(، والغن���م، 
)تش���مل الضأن واملعز(، 
وأن اهلل � سبحانه وتعالى 
� أمرنا ب���أن نقوم بواجب 
ش���كره عل���ى نعمته في 
تس���خيرها لنا من خالل 
إخراج الزكاة التي أوجبها 
فيه���ا، وقد بينت الس���نة 
النبوية املطهرة مقاديرها 
وح���ددت أنصبته���ا، كما 
رهبت ترهيبا ش���ديدا من 

منعها.
 وأوض���ح الصويل���ح 
أن لوج���وب زكاة األنعام 
ش���روطا، ه���ي أن تبل���غ 
النص���اب، أي احلد األدنى 
ملا جت���ب فيه الزكاة، فمن 
كان ال ميل���ك النصاب فال 
جتب عليه الزكاة، ونصاب 
اإلبل خمس، والغنم ضأنها 
ومعزها نصابها أربعون، 
والبقر وتشمل اجلواميس 
ونصابها ثالثون. كما يجب 
أن يح���ول عليه���ا احلول 
مبضي عام كامل على متلكها 

ليلى الشافعى

دعا مدير عام زكاة سلوى 
التابع���ة جلمعي���ة النجاة 
اخليرية محمد اخلالدي أهل 
اخلي���ر وأصح���اب األيادي 
البيضاء إلى دعم مش���روع 
كفالة األيتام في دولة البوسنة 
والهرسك، مؤكدا أن اللجنة 
تنفق سنويا على هذا املشروع 
94 ألف دينار على نفقة أهل 
أبن���اء الكويت  اخلير م���ن 
الكرام، موضحا أن اللجنة في 

جابر الصويلح

محمد اخلالدي

شذى املشري

املشري: مؤمتر »دور املرأة في العمل اخليري«
يهدف إلى متكني املرأة وتفعيل دورها

وأوضحت املشري ان الرؤية 
بدت واضحة لدينا منذ انطالق 
هذه املب����ادرة في مارس 2012 
العمل  في ضوء نتائج ورش 
التنس����يقية،  واالجتماع����ات 
العالم  وتأكدت لدين����ا حاجة 
العربي واالسالمي الى اصدار 
وثيق����ة خاصة بدور املرأة في 
العم����ل اخلي����ري منطلقة من 
شريعتنا االسالمية السمحة 
بكل ما فيه����ا من عمق واتزان 
وحكم����ة وبصي����رة ومرونة 
واس����تجابة ملتغيرات العصر 
تكون مبثابة السند الشرعي 
العلم����ي واملرجعية  واملنهج 
الداعمة لدور املرأة في العمل 
اخليري، مشيرة الى ان الهيئة 
حرصت على االستفادة من كل 
التج����ارب االقليمية والدولية 
ونتائ����ج املؤمترات الس����ابقة 
ومش����اركة املنظمات احمللية 
واالقليمي����ة والدولية في هذه 

اخلطوة الرائدة واملميزة.
الى ان  وأشارت املش����ري 
املبادرة جاءت في ظل استشعار 
الهيئ����ة اخليرية االس����المية 
العاملية وشركائها االقليميني 
والدوليني اهمية دور املرأة في 

بناء املجتمعات واالرتقاء بها 
السيما مع ما يشهده العالم من 
مستجدات متسارعة وحاجات 
ملحة تستوجب ضرورة تنسيق 
اجله����ود والعم����ل اجلماعي، 
وإيصال رس����الة قوية مفادها 
انه البد من تفعيل دور املرأة 
في العمل اخليري، مؤكدة ان 
املبادرة كانت واقعية وطرحت 
على موائ����د البحث والنقاش 
وقوبل����ت بارتي����اح واس����ع 
ملنطقيتها وضرورتها في هذه 
املرحلة التي تشهد بني احلني 
واآلخر كارثة انسانية ال تقل 
فظاعة عن س����ابقتها وحتتاج 
الى تضاف����ر اجلهود ملواجهة 

تداعياتها.
وقالت املشري: من الطبيعي 
ان تتبنى الهيئة هذه املبادرة 
وتستضيف نخبة من الكفاءات 
النسائية واملختصني في ميادين 
الش����ريعة والعم����ل التربوي 
واالجتماعي واالنساني واالداري 
من أجل التعاون والتنس����يق 
وتبادل اخلب����رات والتجارب 
واستقراء الوضع اخلاص بدور 
املرأة وحتديد التحديات التي 

تعترض تفعيل دورها.

وبحثت الكثير من االشكاليات 
التي حت����ول دون تفعيل دور 
املرأة في احلقل اخليري، مشيرة 
الى ان معظم العوائق في هذا 
االطار ذات خلفيات اجتماعية 
وموروثات ثقافية تستوجب 
التوعي����ة والع����ودة الى اهل 
االختصاص من العلماء اإلجالء 
واملنظمات االسالمية املعنية 

بهذه القضية.
واضافت املشري، ان الهيئة 
العاملية  اخليرية االس����المية 
طرحت بالتعاون مع مجموعة 
من ش����ركائها االستراتيجيني 
من املنظمات والهيئات احمللية 
والدولية هذه التحديات ضمن 
عدد من الورش ودعت اليها نخبة 
واسعة من القيادات النسائية 
من انح����اء العالم االس����المي 
لدراستها وبحثها، مشيرة الى 
ان املشاركات في الورش جئن 
من خلفيات ثقافية ومعرفية 
متعددة، األمر الذي أثرى النقاش 
وأحاط بجميع جوانب القضية 
املطروحة عل����ى جدول أعمال 
املؤمتر، وجاءت التوصيات في 
كل ورشة لتضيف الى سابقتها 

افكارا وعناوين جديدة.

ليلى الشافعي

صرحت مستش����ار رئيس 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
وعضو اجلمعية العامة للهيئة 
ورئي����س اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر العاملي »دور املرأة في 
العمل اخليري« شذى املشري 
بأن املؤمتر سيعقد غدا االثنني 
برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وان الهيئة 
طرحت العديد من التساؤالت 
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»األنباء« في جولة داخل املشروع لالطالع على سير العمل ومراحل تنفيذه

فريق البرنامج اإلنشائي لـ »األنباء«: العمل جارٍ لتنفيذ مشروع مدينة 
صباح السالم اجلامعية واخلطأ البشري غير املتعمد سبب اندالع احلرائق 

مرب���ع ولكن حج���م البناء 
يبلغ نحو 3 ماليني ونصف 
املليون متر مربع مقسمة ما 
بني 2 مليون ونصف املليون 
متر مربع للحرم الرئيسي، 
ومليون مت���ر مربع للحرم 
الطبي، وتضم 16 كلية منها 
11 كلية اكادميية و5 كليات 

طبية.
وحول آخر املستجدات في 
تنفيذ مشروع مدينة صباح 
الس���الم اجلامعية قالوا: ان 
املدينة  ان  البعض يعتق���د 
عبارة عن مش���روع واحد، 
وان هناك مقاوال واحدا يقوم 
بتنفيذه، ولكن احلقيقة خالف 
ذلك، فقد مت تقسيم املشروع 
الى حزم منها البنية التحتية 
والكلي���ات واملباني وقد مت 
الى  التحتية  البنية  تقسيم 
9 حزم، وحاليا توجد حزم 
التنفيذ وأخرى  في مرحلة 
في مرحلة الترسية فضال عن 
مشاريع في مرحلة التصميم 
حالي���ا. وفيما يخص تأثير 
التي تعرضت لها  احلرائق 
املدينة منذ فترة على إجناز 
املشروع وتنفيذه، اكد فريق 

العمل ان اخلطأ البشري غير 
املتعمد م���ن بعض العمالة 
هو الس���بب الرئيسي وراء 
احلرائق الت���ي اندلعت في 
بعض مباني املدينة حسب 
إدارة اإلطفاء، وقد  تقري���ر 
قمنا بتشديد إجراءات األمن 
والسالمة اخلاصة بالوقاية 
م���ن احلريق، وقد تعرضت 
كلي���ة الهندس���ة والبترول 
»مبن���ى الطالبات« وكليات 
اآلداب والتربي���ة للحرائق 
واألس���باب كانت متشابهة، 
وحاليا العمل يسير على قدم 
وس���اق إلعادة البناء بتلك 
املواقع لتفادي التأخير الذي 

حدث في تنفيذ املشروع.
العمل  وس���ألنا فري���ق 
الطاق���ة  باملش���روع ع���ن 
االستيعابية للمشروع التي 
تبلغ 40 ألف طالب وطالبة 
الكويت  في حني ان جامعة 
تضم حاليا ما يزيد عن 39 
ألف طالب وهل باالمكان عمل 
توسعة للمشروع في حال 

تطلب االمر ذلك؟
العمل  فأفادن���ا فري���ق 
بان املش���روع مت تصميمه 
الس���تيعاب 40 ألف طالب 
وطالبة ولك���ن هناك قدرة 
املوج���ودة  باملس���احات 
الستيعاب اعداد اكثر ولكن 
القرار ف���ي النهاية هو قرار 
حكومي في حتديد ما اذا كانت 
تلك اجلامعة سيتكون جامعة 
بديلة جلامعة الكويت احلالية 
ام جامع���ة حكومية ثانية 
باالضافة الى جامعة الكويت، 
القرار سياسي  النهاية  ففي 
ولكن بشكل عام فان مدينة 
صباح السالم اجلامعية لديها 
القدرة على استيعاب اعداد 
اكبر من الطلبة والطالبات في 

حال تطلب الوضع ذلك.

والتقينا خ���الل اجلولة 
عددا من فريق عمل املشروع 
من املهندسني واملهندسات، 
وكان لنا معهم احاديث حول 
الى  املشروع، حيث أشاروا 
ان مش���روع مدينة صباح 
الس���الم اجلامعية هو أكبر 
مشروع ممول حكومي غير 
نفطي، وهو عبارة عن حرم 
جامعي يضم جميع كليات 
جامعة الكويت باالضافة الى 
مبان اخرى جديدة وتضم كل 
مكونات املدينة، فهناك كليات 
اكادميية ومب���ان وخدمات 
وس���كن وعي���ادات طبية، 
فضال ع���ن ان املدينة تلبي 
احتياجات الطالب احليوية، 
الكافيتريا واملطاعم،  ومنها 
وايضا تهتم املدينة باجلوانب 

الترفيهية والرياضية.
كم���ا ان احلرم اجلامعي 
يض���م مباني ادارية ومبنى 
الوطن���ي لطلبة  لالحت���اد 
الكويت وآخر جلمعية اعضاء 
هيئة التدريس ومركز شرطة 

ومركز إطفاء.
وأوضحوا ان مس���احة 
األرض تبل���غ 6 ماليني متر 

آالء خليفة

مش���روع مدينة صباح 
الس���الم اجلامعي���ة ه���و 
املش���روع املنتظر واحللم 
اجلميل لكل أس���رة كويتية 
حتلم بتعليم مميز ألبنائها 
وبحرم جامعي يليق بأبنائهم 
الطلبة والطالبات، مشروع 
يس���ير العمل فيه على قدم 
وس���اق. وتس���عى جامعة 
الكويت إل���ى ترجمة احللم 
الذي لطاملا راود أبناء املجتمع 
الكويتي ف���ي أن تكون لهم 
مدين���ة جامعي���ة متكاملة 
املراف���ق، تضم بني جنباتها 
جميع كليات اجلامعة، ويتم 
تخطي���ط وتصميم وتنفيذ 
مرافقها بحيث تساير أحدث 
ما وصل���ت إليه املنش���آت 
اجلامعات احلديثة بالعالم 
لتصب���ح مفخ���رة جلميع 
البل���د بتحقيقها  أبناء هذا 
للتمي���ز، ليس فق���ط على 
املستوى احمللي وإمنا على 
املستوى اإلقليمي والعاملي، 
فعلى مساحة أرض تبلغ 6 
ماليني متر مربع إلى اجلنوب 
الغربي م���ن مدينة الكويت 
يجري تنفيذ املدينة اجلامعية 
اجلديدة بحيث تضم جميع 
كليات ومرافق اجلامعة في 
حرمني منفصل���ني أحدهما 
للطالب واآلخ���ر للطالبات 
لتستوعب ما يقارب 40 ألف 

طالب وطالبة.
قامت »األنب���اء« بجولة 
تفقدي���ة في موق���ع املدينة 
اجلامعية لنرى على ارض 
الواقع ما مت إجنازه وما هو 
ف���ي طريقه نح���و اإلجناز، 
والتقينا خالل جولتنا مدير 
البرنامج االنشائي بجامعة 
الكويت د.قتيبة عبدالرزاق 
رزوق���ي ال���ذي ص���رح لنا 
بتصريح���ات خاصة حول 
املشروع. كما التقت »األنباء« 
بعضا من فريق عمل املشروع 
من املهندس���ني واملهندسات 
الذي���ن حتدث���وا معنا عن 
الكثير من األمور التي تخص 

املشروع.
ف���ي البداية ف���ي مدينة 
صب���اح الس���الم اجلامعية 
شاهدنا مباني اجلامعة سواء 
املباني اخلاصة بالطالب أو 
الطالب���ات والحظنا خلية 
نحل تعمل على قدم وساق 
هنا وهن���اك من اجل تنفيذ 
املش���روع، وبالفع���ل فإن 
الزائر ملدينة صباح السالم 
اجلامعية يحصل على جرعة 
من التفاؤل واإليجابية على 
ارض الواقع، فاجلميع يعمل 
بجد واجتهاد وإخالص من 
أجل تنفيذ املشروع احللم.

الزميلة آالء خليفة مع سامي الفضلي وعبدالفتاح الشرقاوي

)محمد خلوصي( مبنى كلية التربية احلائز 8 جوائز عاملية في التصميم 

كلية الهندسة والبترول

جهود مشكورة

املخطط الهيكلي للمدينة اجلامعية

تنسيق املوقع واحلدائق للمدينة اجلامعية

مكونات املدينة اجلامعية

كل الشكر والتقدير ملسؤول العالقات العامة 
باملشروع النشيط البشوش سامي الفضلي 

على تسهيله مهمة »األنباء« في اجلولة 

التفقدية وااللتقاء باملسؤولني عن املشروع، 
والشكر موصول ايضا الى عبدالفتاح 

الشرقاوي.

ترتكز فكرة تصميم املخطط الهيكلي ملدينة 
صباح السالم اجلامعية ـ جامعة الكويت 
على إنشاء مدينة أكادميية على ضفتي 

واحة عريضة من أشجار النخيل واحلدائق 
املزروعة اخلضراء، حيث املكان املناسب 

للفكر واإلبداع األكادميي، وهى في الوقت 
نفسه تعد منوذجا متميزا بني مثيالتها من 
جامعات اخلليج واجلامعات العاملية. كما أنه 

مت تنظيم كل حرم جامعي على جانبي مسار 
للمشاة )رواق ـ جاليري( وهو عبارة عن 

طريق مشاة مسقوف ومكيف للحماية من 
العوامل اجلوية وذي طابع حضاري حتيط به 
األنشطة الطالبية، ما يحقق الترابط الوظيفي 

لكل حرم جامعي ويعطي اإلحساس املتميز 
باملكان الذي سوف يتذكره كل طالب وزائر 
للحرم اجلامعي، وسوف تشكل مجموعات 
الكليات داخل املدينة اجلامعية عدة ضواح 

متخصصة تضيف البعد اإلنساني واملكاني 
لكل جزء من أجزاء املدينة اجلامعية.

تتضمن أعمال تنسيق املوقع واحلدائق 
تطوير املناطق املفتوحة بناء على معايير 

االستدامة والتصميم مبراعاة البيئة واملناخ 
وتقنيات أعمال الزراعة احلديثة وتطوير 

املناطق الطبيعية حول املوقع، حيث يتركز 
االهتمام على تطوير وتصميم »الواحة« 

التي تفصل احلرمني اجلامعيني )حرم 
الطلبة وحرم الطالبات( والتي حتتوي على 

عناصر مائية ممتدة على طول الواحة 
ومجموعات من النخيل وكثافة عالية من 

التشجير خللق بيئة متاثل البيئة الطبيعية، 
ويوفر التصميم املقترح أنواعا مختلفة 

من عناصر تنسيق املوقع الالزمة لتحديد 
الشوارع الداخلية واملناطق املفتوحة 

واملمرات العامة وممرات املشاة وإعادة 
استخدام مصادر املياه والطاقة وكذلك 
يهتم بتوفير املمرات املظللة واألفنية 

املفتوحة واملظالت ومجموعات التشجير 
والعناصر األخرى التي تعمل على تلطيف 

املناخ مما يزيد اإلحساس بالراحة خالل 
التواجد خارج املباني وخاصة خالل أشهر 

الصيف احلارة. وإستراتيجية تنسيق 
املواقع تراعي املناخ احلار اجلاف بدولة 
الكويت لذلك مت تطوير املنطقة احمليطة 

باملوقع بحيث تزرع بالنباتات احمللية 
لالستفادة من األمطار املوسمية وتقليل 

تأثير الرياح املثيرة لألتربة.

تضم مدينة صباح السالم بداخلها 13 كلية 
و3 مواقع لكليات مستقبلية مت تصميمها 

وفقا ألعلى املواصفات، حيث أعدت التصاميم 
بعد دراسات عاملية ومقارنات ألعرق وأحدث 

املباني في العالم، لتكون اجلامعة اجلديدة 
مزيجا فريدا من األصالة واحلداثة وقد مت 

جتميع الكليات ذات الصلة في ثالثة قطاعات 
كاآلتي:

أ ـ قطاع الكليات اإلنسانية: كلية اآلداب 
وكلية التربية وكلية احلقوق وكلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية وكلية العلوم االجتماعية
ب ـ قطاع الكليات العلمية: كلية الهندسة 

والبترول وكلية العلوم وكلية العمارة وكلية 
العلوم اإلدارية وكلية البنات 

ج ـ قطاع الكليات الطبية: كلية الطب وكلية 
الصيدلة وكلية طب األسنان وكلية الطب 

املساعد وكلية الطب الوقائي حيث يقع 
القطاعان )أ( و)ب( على اجلانب الشرقي من 
طريق اجلامعة وعلى جانبي قلب اجلامعة، 
بينما يقع القطاع )ج( غرب طريق اجلامعة 

باإلضافة إلى أنه مت توفير ثالثة مواقع لكليات 
مستقبلية بواقع موقع لكل قطاع، وتعبر 

كل كلية عن التزام اجلامعة باستحداث بيئة 
تعليمية للطلبة وذلك عن طريق تصميم 

مساحات مشتركة للحوار والنقاش باإلضافة 
إلى االستراحات الدراسية، كما تتضمن 

الكليات أنظمة إضاءة وتهوية متطورة لضمان 
استدامة املباني.

قانون املشروع 
أقر في 2004 

وحدد للحكومة 
فترة تنفيذ تصل 
مدتها إلى عشر 

سنوات ولكن بدأ 
العمل في التنفيذ 
اإلنشائي للمشروع 

عام 2011
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مع بداية 
عام 2015 سيتم 

اختيار املكتب 
االستشاري للحرم 

الطبي وسيكون 
مسؤواًل 

عن تصميم 
املشروع

مشروع املدينة مشروع وطني البد من دعمه وتشجيعه حلني االنتهاء منه

د. قتيبة رزوقي لـ »األنباء«: االنتهاء من املشروع بحلول عام 2019 
ونعاني في الكويت من البيروقراطية وطول الدورة املستندية

أخرى وبالتالي فان املشروع 
ال بد ان ينتهي في 2019، الفتا 
الى ان املش���اريع التي دخلت 
التنفيذ س���يتم االنتهاء  حيز 
منها قبل ع���ام 2019 وبالتالي 
فانه بحلول عام 2019 س���يتم 
الرئيسي،  االنتهاء من احلرم 
ونؤكد على أهمية املش���روع 
كونه مشروع دولة ومشروعا 
افراد املجتمع  وطنيا وجميع 
عليهم دعم املشروع من أجل 
إجناحه وإجن���ازه في الوقت 
احملدد وال بد من تكاتف اجلهود 

وتوحيدها.
وأش���ار د.رزوق���ي الى ان 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
هي اضافة وقيمة كبيرة ملسيرة 
التعلي���م العالي ف���ي الكويت 
الس���يما انه���ا س���توفر بيئة 
تعليمي���ة حديث���ة ومتطورة 
ومتكاملة تخلق للطالب بيئة 
تعليمية محفزة على التفكير 
وتوفر له جميع اخلدمات التي 
يحتاجها، فض���ال عن توفير 
أحدث الوسائل التعليمية مبا 
يوصل للطالب املعلومة بطريقة 
مبسطة وميس���رة وحديثة، 
وهناك واحات مائية ومساحات 
خضراء مبا يخلق بيئة محببة 

للطلبة والطالبات تشجعهم على 
احلضور للجامعة يوميا.

 وعلى صعيد متصل، أكدنا 
للدكتور رزوقي ان مش���روع 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
هو املش���روع اإلمنائي االول 
في الكويت والرائد في اخلطة 
التنموية وايضا اكبر مشروع 
إمنائي في تاريخ الكويت خارج 
قطاع البترول وتديره جامعة 
الكويت، وسألناه: هل اجلامعة 
مهيأة إلدارة مثل هذا املشروع 
الضخم بتلك امليزانية الضخمة؟ 
وايض���ا هل الك���وادر العاملة 
في املش���روع من مهندس���ني 
ومهندسات مؤهلون إلدارته؟

ان  د.رزوق���ي  فأوض���ح 
البرنامج اإلنش���ائي بجامعة 
الكويت انش���ئ في عام 2001 
واصبح هو املس���ؤول االول 
ع���ن جميع مش���اريع جامعة 
الكويت، حي���ث ان للجامعة 
اكادميي���ة، وبالتالي  خاصية 
فإن البرنامج اإلنش���ائي قادر 
على اإلملام باحتياجات اجلامعة 
م���ن الناحية االكادميية وغير 
األكادميي���ة ويوج���د نحو 111 
ش���خصا يعملون بالبرنامج 
اإلنشائي، وهناك 35 مهندسا 
ومهندسة منهم 25 من الكويتيني 
والبرنامج اإلنشائي ميثل املالك، 
ولكن لدينا ش���ركة مسؤولة 
عن ادارة املشروع من الناحية 
الفنية واملالية ونحن متابعون 

لهذا املشروع بشكل يومي.
وحول تقييمه لزيارة وزير 
التربية والتعليم العالي د.بدر 
العيسى للمشروع قال د.قتيبة 
رزوقي: ان الوزير د.بدر العيسى 
هو ابن جامعة الكويت، وعندما 
زار املدينة اطل���ع على حجم 
املشروع واخذ جولة تفقدية 
في املباني وشاهد حجم التطور 

في التنفيذ.
وفيما يخص آخر املستجدات 
في إنشاء احلرم الطبي مبدينة 
صباح الس���الم اجلامعية، أكد 
د.رزوقي انه مع بداية عام 2015 
سيتم اختيار املكتب االستشاري 
للحرم الطبي، وسيكون مسؤوال 
عن تصميم املش���روع، ومن 
ضمن اخلطة انه مع نهاية عام 
2016 ستكون اوراق املناقصة 
جاهزة، وفي حال سارت األمور 
في موعدها الصحيح فسيتم 
االنتهاء من احلرم الطبي بحلول 

عام 2021.
وختاما، أكد د.قتيبة رزوقي 
على اهمية مشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعي وتأثيره على 
املجتم���ع، متمنيا من اجلميع 
دعم املش���روع كونه مشروع 
وطن وله دور كبير في مجال 
التنمية البشرية، الفتا إلى ان 
تنفيذ املشروع في وقته احملدد 
وباملس���توى املطلوب سيعيد 
ثقة املواطن ف���ي الدولة بأنها 
قادرة على تنفيذ مشروع بهذا 

احلجم الضخم.

تواجه عمل البرنامج االنشائي 
البيروقراطية وطول  بخالف 
الدورة املستندية وبيروقراطية 
العمل احلكومي، أكد د.رزوقي 
ان اجلهات احلكومية متعاونة 
ولكن هناك فترة زمنية طويلة 
من اجل إنهاء اإلجراءات السيما 
ان كل جه���ة حكومي���ة لديها 
مشروعات أخرى تشرف عليها 
وليس مشروع مدينة صباح 
الس���الم اجلامعية فحس���ب، 
واقت���رح ان تكون هناك جهة 
مخصصة للمشاريع الضخمة 
التي تنفذها الدولة بحيث يكون 
اتخاذ  لتلك اجله���ة صالحية 
القرارات، ولدينا حاليا جلنة 
تسريع مشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية وتضم أعضاء 
من اجلهات احلكومية التي لديها 
عالقة باملشروع ويترأس اللجنة 
مدير جامعة الكويت وأعضاء 
اللجنة هم وكالء مس���اعدون 
من جهات حكومية ذات صلة 

باملشروع.
وح���ول رؤيت���ه لتنفي���ذ 
املشروع ومتى سيتم االنتهاء 
م���ن تنفيذ املش���روع، قال ان 
مجل���س األمة منحه���م فترة 
متديد للقانون مدة 5 سنوات 

عقب انتهاء جولة »األنباء« 
توجهن���ا ال���ى مكت���ب مدير 
البرنامج االنش���ائي بجامعة 
الكويت د.قتيبة رزوقي وسألناه 
عن السبب الرئيسي وراء عدم 
االنتهاء من مدينة صباح السالم 
اجلامعي���ة في موعدها احملدد 
وفقا للقانون السيما ان هناك 
جامعات اخرى بنيت في دول 
مجاورة في وقت وتكلفة أقل.

فقال كل شخص في الكويت 
لديه فهم معني عن بدء العمل 
مبشروع املدينة فالبعض يعتقد 
ان املشروع بدأ في الثمانينيات 
والبعض االخر يعتقد ان تنفيذ 
املشروع بدأ منذ اقرار القانون 
في 2004 ولكن في احلقيقة ان 
القانون أق���ر في 2004 وحدد 
للحكومة فت���رة تنفيذ تصل 
مدتها لعشر س���نوات، ولكن 
في الواق���ع فان بدء العمل في 
التنفيذ اإلنشائي للمشروع بدأ 
حوالي 2011 ألن اجناز املخطط 
الهيكلي اس���تغرق حوالي 7 
س���نوات وال ميك���ن مقارنة 
الكويت كدولة بها مؤسسات 
ب���دول اخرى  وإجراءات عدة 
في املنطقة الت���ي لديها رجل 
واحد فقط يقوم باتخاذ القرار 
الرقابية تختلف  وإجراءاتهم 
ع���ن الكويت، وم���ا يواجهنا 
في الكويت ه���و طول الدورة 
املس���تندية والبيروقراطية، 
ومن أس���باب تأخر املشروع 
كذلك التغييرات التي متت على 
املخطط الهيكلي للمشروع سواء 
من داخل اجلامعة او خارجها 
حي���ث اجريت 3 تغييرات في 
2005 و2008 و2010 حي���ث 
اصبحت هناك متطلبات اضافية 
فرضت اعادة النظر في املخطط 
الهيكلي للمشروع ومن ثم اعادة 
التصميم وبالتالي فان  اجلامعة 
بدأت البناء الفعلي للمدينة في 

.2011
وحول العقبات االخرى التي 

العمل جاٍري لتنفيذ مبنى كلية اآلداب 

أنفاق البنية التحتية وفي االطار د. قتيبة رزوقي

د. قتيبة رزوقي يتوسط فريق العمل في املشروع

استغالل الطاقة البديلة لتوفير الضغط 
على الطاقة الكهربائية في املدينة اجلامعية

سعى القائمون على إنشاء مدينة صباح السالم 
اجلامعية إلى توفير أعلى معايير السالمة واألمن 

واحملافظة على البيئة خالل عملية إنشاء هذه 
املدينة، وهذا األمر يتضح من خالل عناصر عديدة 

أهمها استخدام الطاقة البديلة لتوفير الضغط 
على الطاقة الكهربائية التي تعاني الكويت أصال 

من مشكلة توفيرها، وكذلك توفير الطاقة من 
خالل استخدام الطاقة البديلة )الطاقة الشمسية( 
وأيضا استخدام أساليب ذكية لتقنني الطاقة في 

األماكن غير املستغلة سواء كانت خدمات التبريد 
أو اإلضاءة، أيضا هناك نظام خاص للتهوية، 

وهو نظام حديث ومتطور للتهوية واستخدام 
مبتكر للمساحات اخلضراء في إنعاش املباني 

وإعطائها جانبا جماليا وبيئيا، ومت استخدام املواد 
احلديثة واملبتكرة والتي تخدم اجلوانب البيئية في 
العملية املعمارية واإلنشائية، إضافة إلى ذلك سعي 
البرنامج اإلنشائي من خالل عمله في مدينة صباح 

السالم اجلامعية إلى االهتمام بشكل كبير جدا 
مبعاجلة املواد والفضالت واملخلفات قبل صرفها 

للشبكة العامة ملا لهذا األمر من إضافة إيجابية على 
اجلانب البيئي، وتتضح الشروط اخلاصة باحملافظة 

على البيئة من خالل اآلتي:

استخدامات توفير الطاقة

متت مراعاة إحاطة املبنى من اخلارج بشبكة 
من العواكس واملظالت الشمسية لتالفي دخول 

كمية أكثر من الالزم من إشعاع الشمس املباشر 
مع ضمان التهوية الطبيعية جلميع أجزاء املبنى 

واعتماد األسقف الزجاجية العلوية، والتي تسمح 
بدخول الضوء الطبيعي إلنارة األجزاء الداخلية 

للمباني دون التعرض املباشر لإلشعاع الشمسي 
واستخدام ألواح زجاجية مزدوجة وذات معامل 
مناسب إلنفاذ احلرارة في الوجهات اخلارجية 

خلفض فاقد طاقة التكييف على مدار العام، ويظهر 
هذا األمر من خالل التكسية املضاعفة للمباني، 

واستخدام طاقة الشمس املتجددة من خالل 
توفير وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 
الشمسية إلنارة مصابيح الطوارئ لتوفير الطاقة، 

ومن خالل استخدام سخانات شمسية أيضا 
لتسخني املياه اخلاصة باحلمامات واملطابخ بدال من 
السخانات الكهربائية لتوفير الطاقة، باإلضافة إلى 
تصميم بعض املباني بشكل يجعلها مغطاة مبظلة 
لتوفير شكل جمالي يتناسب مع تصميم املبنى، 

وكذلك توفير منطقة مظللة حوله، والتحكم املركزي 
في اإلضاءة الكهربائية ألجزاء املبنى لتوفير الطاقة 
على مدار اليوم وطبقا لطبيعة التشغيل واستخدام 

وحدات إنارة كهربائية متطورة وموفرة للطاقة 
خلفض االستهالك للحد األدنى املمكن، وتوفير 

نظام أوتوماتيكي مركزي متطور للتحكم في 
كمية هواء التكييف وفي درجات حرارة اجلو 

داخل األجزاء املختلفة للمبنى على مدار السنة 
وطبقا لالستخدام اليومي وطبيعته خلفض الطاقة 

املستهلكة وعزل احلوائط واألرضيات واألسقف 
املعرضة للجو اخلارجي لضمان احلد األدنى من 
فقد طاقة التبريد والتدفئة داخل املبني، وتزويد 

دورات املياه العامة واخلاصة بخالطات قطع تفتح 
وتغلق أوتوماتيكيا لتخفيض استهالك املياه العذبة 

للحد األدنى.

التهوية ومساحات خضراء

متت مراعاة عمل أفنية وحدائق داخل املباني 
وبني األبنية واملواقع املتجاورة وعلى أسطح 

املباني ونوافير مياه مكشوفة لتوفير أماكن مظللة 
بالصيف وتلطيف اجلو مع قدر معقول من دخول 

الشمس اثناء الشتاء إلى جانب ما توفره من مظالت 
خضراء وتوفير احواض نباتات بجوار املبنى ملا 

له من تأثير صحي ومناخي مقاوم للتلوث وتأثير 
بصري ممتع وكذلك توفير الظالل للمناطق احمليطة 

باملبنى والتهوية اجليدة للمبنى تعتبر أحد أهم 
العوامل للتغلب على تركيز امللوثات، لذلك مت توجيه 
فتحات املبنى إلى اجتاه الرياح السائدة في الكويت 
مع احلرص على تواجد أكثر من فتحة في كل فراغ 

خللق تيار هوائي طبيعي مناسب، ومتت مراعاة 
اختيار أرضيات املمرات باحلدائق من مواد وألوان 

ال حتتاج إلى صيانة كبيرة وسهلة التنظيف إلى 
جانب أنها ال تساعد على انعكاس أشعة الشمس، 

وباإلضافة إلى ذلك مت توفير كواشف للغازات 
في املعامل واملختبرات تعمل على كشف تهريب 

الغازات في حالة حدوثها تعمل أوتوماتيكيا لتوفير 
بيئة صحية وذلك حلماية األشخاص واملباني 

وتهوية املعامل واملطابخ من خالل مراوح خاصة 
لطرد األدخنة واالبخرة خارج املبنى لتوفير جو 

صحي نقي وعدم التأثير على البيئة، ويوجد نظام 
حتكم أوتوماتيكي لنسبة ثاني أكسيد الكربون 
في املناطق املزدحمة ويتحكم في زيادة سرعة 

مراوح التهوية لتعديل النسبة واحملافظة على البيئة 
لضمان جو صحي نقي والقياس والتحكم في 

نسبة ثاني وأول أكسيد الكربون في منطقة انتظار 
السيارات بالسرداب عن طريق كواشف ومراوح 

تهوية تعمل أوتوماتيكيا عند ارتفاع النسبة لضمان 
هواء نقي وتفادي تركيز عادم السيارات.

عمارة

متت مراعاة عدم استخدام مواد بناء عالية 
االستهالك للطاقة تساهم في زيادة التلوث 

الداخلي للمبنى واستخدام مجموعة مواد للبناء 
والتشطيبات التي يطلق عليها مواد البناء الصحية 
والطبيعية مع ضمان عدم انبعاث أدخنة سامة منها 

في حالة حدوث حريق وضمان جو وبيئة صحية 
واستخدام مواد التشطيبات املسامية كاألحجار 
الطبيعية واألخشاب غير املدهونة ملا لها من أثر 
كبير في ضبط نسبة الرطوبة داخل املبنى، ومت 

استخدام التأثيرات اجلمالية لأللوان ملا لها من أثر 
سيكيولوجي وفسيولوجي على النفس البشرية إلى 
جانب اختيار ألوان الواجهات اخلارجية بألوان فاحتة 

قريبة من األبيض ملا له قدرة كبيرة على عكس 
أشعة الشمس خالل فصل الصيف والتصميم 

الصوتي وجتنب الضوضاء وزيادة كفاءة احلوائط 
في منع انتقال األصوات والضوضاء، باستخدام 

مواد للحوائط واألرضيات ماصة للصوت.

المعالجة

استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة في اعمال 
الري ألحواض الزراعة بدال من مياه الشرب لتوفير 

املياه العذبة واالستفادة من مياه الصرف وفصل 
الزيوت والشحوم ملياه الصرف اخلاصة باملطابخ 

املركزية بواسطة مصايد مركزية قبل صرفها على 
الشبكة العامة حلماية شبكات الصرف اخلارجية 

من االنسداد والتلوث ومعاجلة مياه الصرف 
اخلاصة باملعامل كيميائيا والتي حتتوي على 

مخلفات كيميائية ضارة قبل صرفها على الشبكة 
العامة بواسطة محطات معادلة كيميائية مركزية 

تعمل أوتوماتيكيا وذلك حلماية شبكات الصرف 
اخلارجي وعدم تلوثه.

مباني كلية العلوم
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د.موضي احلمود تتوسط عددا من اخلريجني األمير تركي بن طالل متحدثا في احلفلصاحب السمو امللكي األمير تركي مكرما إحدى اخلريجات

في احتفال اجلامعة العربية املفتوحة بتخريج 647 طالباً وطالبة برعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز

تركي بن طالل: من حسن التوفيق أن تخريج طلبتنا
يتزامن مع احتفاالت الكويت بأميرها قائداً للعمل اإلنساني

الطالب����ة اخلريجة  وألقت 
طيبة الرومي كلمة اخلريجني، 
وشكرت خاللها جميع األشخاص 
الذين قدموا لنا الدعم والتشجيع 
وساهموا بتذليل الصعاب في 
طريقنا اجلامعي الطويل وأخذوا 
بأيدينا لنصل لنهايته س����واء 
كانوا م����ن زمالء أو إداريني أو 
محاضرين من جميع األقسام 
والبرامج األكادميية. بينما ألقت 
كلمة نادي خريجي فرع اجلامعة 
العربية املفتوح����ة بالكويت 

اخلريجة بشاير حمود.
من جانبه����ا، أعلنت مديرة 
اجلامع����ة العربي����ة املفتوحة 
د.موضي احلمود بصفتها رسميا 
طلبة الدفعة التاسعة خريجني 
رس����ميني بعد إكمال متطلبات 
التخرج من إدارة اجلامعة ومن 
مجلس اجلامعات اخلاصة في 
الكويت قائلة: بصفتي مديرة 
العربي����ة املفتوحة،  اجلامعة 
أعتمد هؤالء الطالب خريجي 
العربية  ف����رع اجلامع����ة  من 
املفتوح����ة بالكويت حيث قرر 
مجلس اجلامع����ة وبناء على 
التوصيات الصادرة من العمادات 
في مختلف التخصصات منحكم 
درجة البكالوريوس بعد انتهاء 
كل متطلبات التخرج.. فمبروك 
تخرجك����م اليوم رس����ميا في 

اجلامعة.

هذا املشروع العربي التنموي 
الدعم منذ  الكبير، وتقدمي كل 
بداياته، حي����ث أمر باحتضان 
مقر اجلامعة العربية املفتوحة، 
وتقدمي كل التسهيالت الالزمة 
نحو االنطالقة في جميع البلدان 
العربي����ة، وه����ذا الدعم ليس 
مستغربا من سموه، فقد عرف 

عنه دعم العلم والعلماء.
الفكرة  وش����كر صاح����ب 
واملبادرة في إنشاء هذا الصرح 
اجلامعي املبارك، صاحب السمو 
امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز 
آل سعود رئيس مجلس أمناء 

اجلامعة العربية املفتوحة.

الدفعة التاس����عة من خريجي 
اجلامع����ة العربي����ة املفتوحة 
ونش����ارك طلبتن����ا وأهاليهم 
فرح����ة التف����وق والنجاح في 
ي����وم احلصاد، إنه اليوم الذي 
لن ينسى في حياتهم. وخاطب 
د.املطيري اخلريجني قائال: أوجه 
حديثي للمحتفى بهم، بأن طريق 
العل����م ال نهاية له، وأن أبواب 
الدراس����ات العليا مشرعة في 
الكوي����ت وخارجها، مش����رعة 
لك����م لكي تكمل����وا حتصيلكم 
العلمي. وثمن املطيري بالشكر 
والعرفان لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد احتضانه 

اإلنس����ان واملجتمع جزءا من 
رسالتها ورؤيتها ومناهجها، 
وذل����ك إميان����ا منه����ا بأهمية 
اإلنسان. وأش����ار االمير تركي 
بن طالل إل����ى املكانة املتميزة 
التي تبوأتها اجلامعة العربية 
املفتوحة على هرم اجلامعات 
األخرى، ذلك عندما مت اعتمادها 
محليا وعامليا، وهذا إن دل على 
شيء فإمنا يدل على املستوى 
التعليمي الراقي، واملادة العلمية 
املميزة التي يتلقاها الطلبة في 

جامعتنا هذه.
بدوره، قال د.نايف املطيري: 
انن����ا نحتفل الي����وم بتخريج 

العالي على أرض وطننا العربي 
الكبي���ر، مؤكدا في الوقت ذاته 
شكر الكويت على دعمها الواضح 

للجامعة العربية املفتوحة.  
وقال: انه ملن حسن توفيق 
اهلل أن تتزامن احتفاالتنا هذه 
بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة 
مع احتفاالت الكويت بتسمية 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد قائ����دا للعمل 
الكويت  اإلنساني، وتس����مية 
مركزا للعمل اإلنس����اني. وهذا 
يقودنا إلى القول إن اجلامعة 
العربية املفتوحة هي اجلامعة 
التي تش����كل تنمية  الوحيدة 

رئيس برنامج اخلليج العربي 
للتنمية )أجفن���د(، ومتنياته 
للخريجني بالتوفيق، داعيا اهلل 
عز وجل لهم بحياة عملية ناجحة 
يسهمون فيها بالعطاء والبناء، 
خدمة لوطنهم الغالي، مباركا لهم 
ما حققوه من متيز دراسي، مع 
تقدير سموه للقائمني على املقر 
الرئيسي للجامعة، والقائمني 
على ف���رع الكويت، أكادمييني 
وإداريني، على جهدهم الدؤوب 
وعملهم املتواصل، للمحافظة 
التعليمية  على جناح املسيرة 
الت���ي تقوده���ا جامعتكم هذه 
بتميز بني مؤسس���ات التعليم 

آالء خليفة

حتت رعاية صاحب السمو 
امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز 
آل سعود رئيس مجلس أمناء 
العربي����ة املفتوحة،  اجلامعة 
الس����مو  وبحض����ور صاحب 
امللكي األمي����ر تركي بن طالل 
بن عبدالعزيز ممثال عن راعي 
احلفل، نظمت اجلامعة العربية 
املفتوحة حفال مبناسبة تخريج 
طلبة  الدفعة التاس����عة للعام 
اجلامعي 2014/2013 والذين يبلغ 
عددهم 647 خريجا وخريجة 
وبحضور مدير اجلامعة العربية 
املفتوحة د.موض����ي احلمود 
ومدير فرع اجلامعة بالكويت 
د.نايف املطيري واألمني العام 
ملجل����س اجلامع����ات اخلاصة 
د.حبيب أبل والوكيل املساعد 
للش����ؤون األكادميية مبجلس 
اجلامعات اخلاص����ة د.نيبال 
بورسلي ونواب املدير والعمداء 

وضيوف اجلامعة.
من جهته، قال ممثل راعي 
احلفل صاحب الس���مو امللكي 
األمي���ر ترك���ي بن ط���الل بن 
عبدالعزي���ز: إنه مل���ن دواعي 
س���روري وس���عادتي أن أنقل 
لكم حتيات سمو األمير طالل 
بن عبدالعزيز، رئيس مجلس 
أمناء اجلامعة العربية املفتوحة، 

األمير تركي يكرّم أحد اخلريجنيجانب من اخلريجات

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> 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�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

مصعب املال يقدم درعا تكرميية للدكتور عبداللطيف البدر

لدراسة املستجدات التي تخص الطالب

املال: التقينا البدر وقدمنا له خطة كاملة بأهم البرامج واألنشطة

نظرا ملا ميثله االحتاد من معرفة 
ودراية بأهم املشاكل واملتطلبات 
واالحتياجات التي يطمح إليها 
الطلبة ويتمنوها من اإلدارة 
اجلامعي���ة ولكونه أحد وأهم 
حلقات الوصل والتواصل فيما 
بينه���م وملا ميلكه من خبرات 
طويلة ومكتس���بة تصب في 
حتقي���ق كل ما ه���و مطلوب 
والعم���ل عل���ى توفير أفضل 

احللول املمكنة.

وأضاف انه مت تقدمي درع 
تذكارية للدكتور عبداللطيف 
البدر تقديرا حلسن التواصل 
والتعاون وتعبيرا عن صادق 
الشكر وكامل التقدير واالحترام 
حلسن االستقبال وكرم الضيافة 
وس���عة الص���در جلميع هذه 
التي  املطال���ب واالحتياجات 
س���وف تصب ف���ي مصلحة 
جموعنا الطالبية الذين نعمل 

دائما من أجلهم ولهم.

الهيئ���ة  أعل���ن رئي���س 
الوطني  اإلداري���ة باالحت���اد 
لطلب���ة الكويت فرع اجلامعة 
مصعب املال أن���ه التقى مدير 
البدر  اجلامعة د.عبداللطيف 
بحضور عميد شؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذياب في مكتبه 
باخلالدية، وذلك ملناقشة بعض 
األعمال واملقترحات والدراسات 
التي  واملطالبات واملستجدات 
تخص جموعنا الطالبية على 
الساحة اجلامعية والتي متت 
بلورتها وس���ردها في مذكرة 
توضيحية تضمنت أهم البنود 
واالحتياجات. ولفت الى انه مت 
تقدمي أجندة وخطة س���نوية 
البرامج  أه���م  كاملة تتضمن 
والفعاليات واألنشطة املتنوعة 
التي تصب في مصلحة جموعنا 
الطالبية، باإلضافة إلى توضيح 
التي  أهم الصعاب والعقبات 
تواجههم خالل هذه الفترة وذلك 
من أجل العمل على إيجاد أفضل 

احللول املثلى لها أوال بأول.
وأضاف املال أن اللقاء كان 
طيبا ومثمرا وفعاال من خالل 
آلية الطرح وأسلوب احلوار 
واملناقشة والتي جرت في جو 
يحيطه الود واالحترام والتقدير 

أعلن أمني صندوق الهيئة 
الوطني  اإلداري���ة باالحت���اد 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة 
فهد الديحاني عن حل النادي 
السياسي القائم وإعادة تشكيل 
اإلدارية اجلديدة، وقد  هيئته 
صدر هذا اإلعالن بسبب عدم 
التزام بع���ض أعضاء الهيئة 
الس���ابقة بش���روط  اإلدارية 
ولوائح العضوية في فترة ما 
بعد التعيني مما جعل الهيئة 
اإلدارية غير مكتملة النصاب. 
وأضاف انه من هذا املنطلق فقد 
مت اتخاذ هذا اإلجراء من قبل 
االحتاد وفقا لالئحة املنظمة في 
هذا الشأن وعلى ما قد سلف 
ذكره من قرار، وسيترتب على 
هذا اإلعالن بطالن عضويات 
كل أعض���اء الهيئ���ة اإلدارية 

السابقة.
وقد جاء التشكيل اجلديد 
للهيئة اإلدارية للنادي السياسي 
على النحو التالي: عيسى الراشد 
رئيس النادي، أحمد محمد الفهد 
نائب الرئيس، فيصل الوعالن 
أمني السر، مزيد الوقيت أمني 
الصندوق، صالح النهام الناطق 

الرسمي للنادي.

إعادة تشكيل 
الهيئة اإلدارية 

للنادي السياسي

محمد العتيبي

تكرمي أكثر من 200 شخصية قيادية
في حفل اليوبيل الذهبي لالحتاد 

في هذه املؤسسة.
العتيب���ي أن  وأك���د 
الكويتي  الطالبي  العمل 
ل���ه مواقف مش���هودة 
وحت���ركات مهمة تركت 
بصم���ة ال ميكن إغفالها 
أو إهماله���ا منها متابعة 
األح���داث الطالبية عن 
قرب والسعي نحو خدمة 
الطلبة بش���كل مباشر 
واحلفاظ على مكتسباتهم، 
باإلضافة إل���ى االهتمام 
السياسي لدى شريحة 
العاملني بالساحة النقابية 
الطالبية وحرصهم على 
تقومي األخطاء وأيضا ال 
ميكن أن ننسى مواقف 
الكثيرين منهم إبان فترة 
االحتالل العراقي الغاشم 

على بلدنا الكويت.
وب���ني أن احتفالي���ة 
الذهبي مبرور  اليوبيل 
خمسني عاما على إنشاء 
االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت ستتضمن العديد 
من الفقرات وستقام بفندق 
اجلميرا يوم األربعاء 24 

من الشهر اجلاري.

الهيئة  كشف رئيس 
لالحت���اد  التنفيذي���ة 
الكويت  الوطني لطلبة 
محمد العتيبي عن إقامة 
الهيئة التنفيذية احتفالية 
مبناسبة مرور خمسني 
عام���ا على إنش���اء هذه 
العريقة حتت  املؤسسة 
شعار »خمس���ون عاما 
م���ن العط���اء.. جنددها 
أن  معلن���ا  بالوف���اء«، 
احتفالية اليوبيل الذهبي 

للهيئة التنفيذية ستكون 
حتت رعاية سامية من 
سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
وق���ال العتيب���ي في 
تصري���ح صحاف���ي إن 
املؤمتر سيتضمن تكرمي 
أكثر من 200 ش���خصية 
قيادي���ة تقلدت مناصب 
التنفيذي���ة  بالهيئ���ة 
والهيئات اإلدارية لالحتاد 
الوطني مبختلف فروعه 
على مدى خمسني عاما 
وذل���ك لتكرميه���م على 
اجله���ود املبذولة خالل 
تلك الفترة والتي ساهمت 
في إثراء الساحة النقابية 
والعمل الطالبي بإجنازات 
وإبداعات وعطاءات يشهد 
التاريخ السيما تلك  لها 
اإلجنازات واألعمال التي 
كان لها طابع سياس���ي 
واجتماعي وطالبي مهم، 
مضيفا أن هذا األمر يهدف 
إلى إرسال رسائل وفاء 
وش���كر إلى م���ن بذلوا 
الكثير من جهدهم ووقتهم 
لنصل إلى ما وصلنا إليه 
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مبينا أن »دفعات أخرى من 
الطلبة سيتصل بهم الحقا«. 
ان  الى  وأش���ار د.االنصاري 
»اللقاء التنويري يتناول شرح 
البرامج املختلفة املرخصة في 
اجلامعة للدراسة وكذلك نبذه 
عن اجلوانب املختلفة لالنشطة 
اجلامعية ومراحلها التعليمية 

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

العاملي في التعليم«.
ان  وذك���ر د.االنص���اري 
»اجلامع���ة حرص���ت عل���ى 
اس���تقدام افضل االس���اتذة 
واملدرس���ن للمرحلة االولى 
من التدري���س وتعاقدت مع 
جهات مختلفة لتامن االعتماد 
العلمي  االكادميي واملستوى 

املطلوب«.

اجلامعة األمريكية للعلوم الطبية تقيم
اللقاء التنويري الثاني للطلبة وأولياء أمورهم

تقي���م اجلامعة األمريكية 
للعلوم الطبية لقاء تنويريا 
للطلب���ة وأولي���اء امورهم 
االس���بوع اجل���اري وذك���ر 
رئيس مجلس امناء اجلامعة 
د.بدر االنص���اري ان »اللقاء 
جزء من التواصل املس���تمر 
الذي حترص اجلامعة عليه 
الطلبة وأولياء أمورهم،  مع 
وتزويدهم بكل ما هو جديد 
عن اجلامعة فيها وما توفره 
لهم من فرص تعليمية راقية 

ومتطورة«.
وأشار الدكتور االنصاري 
الى ان »اجلامعة طرحت على 
موقعه���ا اس���تبيان الطالب 
املتوقع لاللتحاق باجلامعة في 
دراسة طب االسنان والصيدلة 
منذ شهرين حيث سجل فيها 
عدد من الطلبة والطالبات«.

وق���ال د.االنص���اري ان 
»هذه هي الدفعة الثانية ومت 
اس���تدعاوهم من قبل قس���م 
د.بدر األنصاريالعالقات العامة في اجلامعة«، 

انتشار وسائل التكنولوجيا 
االلكتروني���ة احلديث���ة بن 
األطف���ال، لتوعي���ة أولي���اء 
األمور واملعنين بعالم الطفل 
في املدرسة واملجتمع مبزايا 
وعيوب هذه الظاهرة لضمان 
سالمة املجتمع بسالمة اجليل 

اجلديد. 
اليوم  وتش���مل فعاليات 
األول تنظي���م ندوة توعوية 
يش���ارك فيه���ا نخب���ة من 
املتخصصن حول: انتش���ار 
وس���ائل التكنولوجي���ا بن 
األطفال في الكويت والتعليم 
اإللكترون���ي ف���ي املرحلتن 
االبتدائية واملتوسطة وآثاره 
على العملية التعليمية ودور 
ف���ي مراقبة  أولي���اء األمور 
أبنائهم  وترشيد اس���تخدام 
لوسائل التكنولوجيا املتعددة 
واملتنوعة. واألثار الصحية 
واالحتماعي���ة  والنفس���ية 
إلدمان األطفال على استخدام 
وسائل التكنولوجيا العصرية 

ينطلق األربعاء املقبل برعاية الفريح ومشاركة البكري

مؤمتر أطفالنا والتكنولوجيا يناقش
تأثير الوسائل اإللكترونية على األبناء

وتطبيقاتها املتنوعة واملتعددة. 
باإليجابي���ات  والتوعي���ة 
والسلبيات الناجتة عن ترك 
األطفال ميضون ساعات يوميا 
في عالم افتراضي وهم يتنقلون 
ب���ن األلع���اب االلكترونية 
ووسائل التواصل االجتماعي 
الكمبيوتر واآليباد  وشاشة 

والهاتف الذكي وسواها. 
كما يش���مل اليوم الثاني 
تنظيم مجموعة ورش عمل 
مبشاركة متخصصن تربوين 
وصحي���ن.  واجتماعي���ن 
واس���تقبال طالب مجموعة 
م���ن امل���دارس. وح���وار مع 
األطفال للتعرف منهم مباشرة 
عل���ى عالقتهم مع وس���ائل 
التكنولوجي���ا، وتوعيته���م 
بالط���رق املثالي���ة لتعاملهم 

معها.

»أطفالنا والتكنولوجيا.. 
بن اإليجابيات والسلبيات« 
الطفولة  عن���وان »مؤمت���ر 
ال���ذي ينظم  املعاص���رة 3« 
التوالي  الثالث عل���ى  للعام 
في بيت لوذان يوم االربعاء 
املقبل وملدة يومن لتسليط 
الض���وء على ه���ذه القضية 
املطروحة في كل بيت حول 
تأثير وس���ائل التكنولوجيا 
على األبن���اء ويرعى املؤمتر 
الفريح، مبشاركة  د.س���هام 
نخبة من املتخصصن بينهم 
الزميل د. طارق البكري احلائز 
أخيرا جائ���زة امللك عبداهلل 
الثاني لإلبداع في مجال أدب 

الطفل.
البكري  وأوضح د.طارق 
أن هدف املؤمتر توعية اآلباء 
واألمهات حول اآلثار اإليجابية 
الوسائل  والسلبية النتشار 
االلكترونية والتكنولوجية 
احلديثة مبختل���ف أنواعها، 
مبين���ا أنه س���يطرح خالل 
اجللسة األولى موضوع الثقافة 
االلكتروني���ة وأهميتها، من 
خالل دورة ككاتب متخصص 
ف���ي أدب الطف���ل، ويط���رح 
البناءة  مجموعة من األفكار 

في هذا املجال.
وقال البك���ري إن اللجنة 
املنظمة حرصت على تنظيم 
مؤمتر متخصص بالتعاون بن 
شركة رؤى لتنظيم املعارض 
واملؤمت���رات وبي���ت لوذان، 
يطرح ويناقش ويعالج اآلثار 
د.طارق البكري د. سهام الفريحاإليجابية والسلبية الزدياد 

تدريب منتسبي »التوجيه املعنوي« 
في احلرس الوطني على فن التصوير والصوت

افتتحت مديرية التوجيه املعنوي في احلرس 
الوطني دورة في فن التصوير والصوت، والتي 
تشمل تدريب العسكرين على تصوير الڤيديو 
والفوتوغراف والهندسة الصوتية واستخدام 

برامج الكمبيوتر املتعلقة بها.
وق���ال مدي���ر مديرية التوجي���ه املعنوي 
العميد محمد الفرح���ان خالل حفل االفتتاح: 
إن هذه الدورة لها أهمية كبيرة لتأهيل اعداد 
من املنتس���بن في مجال التصوير والهندسة 
التوجيه  الصوتية، حيث تضطل���ع مديرية 
املعنوي بتغطية جميع أنشطة احلرس الوطني 
من دورات ومتارين واجتماعات ومشاركات 
خارجية وغيرها، ما يتطلب كوادر بش���رية 
مؤهلة تستطيع جتهيز الفعاليات من هندسة 
صوتية وتصوير ڤيديو وفوتوغراف ثم توثيق 

احلدث وارشفته.
واضاف أن الدورة تشتمل على عدة مراحل 
بدءا من الشرح النظري عن مفهوم التصوير 
الفوتوغرافي، واساس���يات اإلضاءة، وأنواع 
العدسات، وبرامج تش���غيل الكاميرا، وطرق 

معاجلة الصورة، ومكونات املشهد التلفزيوني، 
وتعريف عن الهندسة الصوتية ومراحل اإلنتاج 
الصوتي. وأوضح أنه ف���ي مرحلة التدريب 
العملي يكتسب منتسبو الدورة مهارات أساسية 
الستخدام أجزاء الكاميرا سواء الفوتوغرافية 
أو التلفزيونية، والتصوير امليداني من مختلف 
األوضاع، واستخدام امليكروفونات، واستخدام 
برامج الكمبيوتر التي تتعامل مع الصور معاجلة 

وتخزينا.
وأك���د أن الدورة تع���د تطبيق���ا للخطة 
التي أولت  الوطني  االس���تراتيجية للحرس 
العنصر البشري أهمية كبيرة لتطوير مهاراته 
وصقل خبراته، م���ا يدفع عجلة التطوير في 
العم���ل، وحتقيق أهداف التميز التي حترص 

قيادة احلرس الوطني على حتقيقها.
وفي ختام كلمته، وجه العميد محمد الفرحان 
الشكر الى احملاضرين في الدورة، ودعا املشاركن 
فيها الى حتقيق أقصى استفادة مما يتلقونه 
من معلومات ويكتسبونه من مهارات ليتسنى 

لهم أداء مهام العمل على أكمل وجه.

املشاركون في الدورة 

السفارة الفلسطينية فتحت أبوابها الستقبال املعزين بالوزير زياد أبو عني

طهبوب: نحصد التأييد للمعركة الديبلوماسية للقضية الفلسطينية

والسلوان« متمنيا التحرير 
الفلس���طيني  للش���عب 

الشقيق.
ومن جهته قال مستشار 
ونائب السفير الروسي اليا 
يولفاكوف »تلقينا ببالغ 
االسى واحلزن استشهاد 
الوزير الفلسطيني زياد ابو 
عن الذي مت االعتداء عليه 
من قبل القوات املس���لحة 
املتفرغ���ن  االس���رائيلية 
ملسيرة الشعب الفلسطيني 
الس���لمية لزرع اش���جار 
الزيتون« مطالبا »بالتحقيق 
الع���ادل واملس���تعجل في 
مالبس���ات هذه اجلرمية 

الهمجية«.
ام���ا الس���فير الصيني 
تس���وي جي���ان تش���ون 
فكت���ب في س���جل العزاء 
»باسم احلكومة والشعب 
الصين���ي اتيت ألعبر عن 
اسفي الستشهاد الوزير ابو 
عن ولنقدم دعمنا للشعب 

الفلسطيني«.
الفلسطيني  الس���فير 
د.رامي طهبوب اعرب عن 
شكره ملن تقدم بالتعازي في 
وفاة الوزير ابو عن مشيرا 

ال���ى ان »الكارثة املفاجئة 
الت���ي حصلت للش���عب 
الفلسطيني نتيجة متوقعة 
البغيض  م���ن االحت���الل 
واحلاق���د مث���ل االحتالل 
االسرائيلي والصور كانت 
ش���اهدة على ذل���ك ألنهم 
يخاف���ون حتى من غصن 

الزيتون«.
ولفت الى ان »ما حصل 
ي���ؤدي ال���ى املزي���د من 
تعريتهم وتعرية االحتالل 
أمام املجتمع الدولي واليوم 
نرى نتائج من اعترافات 
الدول األوروبية  برملانات 
البرمل���ان  آخره���ا  وكان 
البرتغالي وهذا يدل على 
الفلسطينية  الدولة  عدالة 
واقتناع املجتمع الدولي بان 
االحتالل يجب ان يزول«.

وش���دد طهب���وب على 
ان »ه���ذا االحتالل لم يزل 
باملفاوضات وإمنا س���تتم 
إزالت���ه بالعزل���ة والتى 
بدأت اسرائيل تدخلها يوما 
بعد ي���وم وال ميلكون اي 
شيء س���وى قتل الشعب 
الذي ال ميلك  الفلسطيني 
اي سالح للمواجهة سوى 

االرادة احلقة«.
وعما تطرق اليه الرئيس 
عباس خالل اجتماع القيادة 
كل  ب���أن  الفلس���طينية 
اخليارات مفتوحة للدراسة 
والتطبيق قال طهبوب »كل 
االحتماالت التي حتدث عنها 
الرئيس عباس احتماالت 
واضح���ة ولطاملا حتدث 
فيها في السابق وهو توجه 
الى املجتمع الدولي واألمم 
املتحدة لتحديد العالقة مع 
اسرائيل مبا يتناسب مع 
مصلحة الشعب الفلسطيني 
العلي���ا ومن ضمنها وقف 
التنسيق االمني واالستمرار 
في السياسة واالستراتيجية 
الذهاب  الفلسطينية وهي 
الى االمم املتحدة وخاصة 
الدولية  محكمة اجلنايات 
حملاكمته ه���ؤالء األوباش 

على جرائمهم«.
وعن احتمال ان يكون 
امن���ي  هن���اك تصعي���د 
فلسطيني للثأر اكد طهبوب 
انهم يحص���دون »التأييد 
الديبلوماس���ية  للمعركة 
ال���ى اآلن  اثبتت  والت���ي 

حصول نتائج إيجابية«.

انبت���ت وس���تظل تنبت 
الشهيد من  الش���هيد تلو 
األطفال والنساء والشيوخ 

والقادة«.
القائم باألعمال العراقي 
ياس���ن اجلب���وري نقل 
»تعازي الش���عب العراقي 
ومواس���اتهم في احلادث 
األليم الذي أصاب الشعب 
الفلسطيني املناضل من اجل 
إعالء كلم���ة احلق« ولفت 
ال���ى انه »عل���ى يقن بأن 
قطرات دم الوزير الشهيد 
لهي بثق���ل اجلبل مبيزان 
إثبات احلق الفلس���طيني 
املش���روع والثاب���ت في 
الدول���ة  إع���الء وإع���الن 
الفلسطينية العزيزة«. آمال 
الصبر والس���لوان لعائلة 
الش���هيد والنصر للشعب 

الفلسطيني.
اما الس���فير السوداني 
يحي���ي عب���د اجلليل فقد 
تق���دم بخال���ص تعازيه 
لعائل���ة الش���هيد ابو عن 
معتبرا »استشهاده شهادة 
عل���ى عنجهي���ة وطغيان 
االحتالل االسرائيلي« وقال 
»نسأل اهلل ألسرته الصبر 

بيان عاكوم

الس���ف���ارة  فتح�����ت 
أبوابها ظهر  الفلسطينية 
أمس الس���تقبال التعازي 
الوزي������ر  باستش���ه���اد 
الفلسطيني زياد ابو عن، 
الذي قضى على يد الشرطة 
االسرائيلية، خالل مشاركته 
منذ أيام باحتجاج في الضفة 
الغربية، حيث توافد عدد 
من السفراء واملسؤولن في 
وزارة اخلارجية على مقر 

السفارة في بيان.
وكان الوزي���ر املفوض 
ف���ي الوطن العربي فوزي 
عبدالعزيز اعرب عن الفرح 
الذي شارك في واجب العزاء 
عن تعازيه احلارة وقال: 
»باسمي وباس���م االخوة 
في وزارة اخلارجية إليكم 
خالص العزاء بوفاة الشهيد 
املناضل سائال املولي عز 
وجل ان يتغمده بواس���ع 

رحمته«.
ومن جهته كتب السفير 
البريطاني ماثيو لودج في 
س���جل التعازي »لقد آملنا 
هذا احلادث احملزن خلسارة 
الوزي���ر زي���اد اب���و عن 
وباسمي وباسم السفارة 
نتق���دم ونعبر ع���ن أملنا 
الشديد وخالص تعازينا 
ونحن نصلي من اجل عائلة 
الوزير وألصدقائه وزمالئه 

في هذا الوقت الصعب«. 
اما السفير التونسي نور 
الدين ال���ري فقدم تعازيه 
الفلسطيني رامي  للسفير 
طهبوب وقال »يقيننا ثابت 
بان دماء ش���هداء فلسطن 
س���تكون وقودا للشعب 
الفلس���طيني وقيادته من 
اجل تعزيز املقاومة واظهار 
بربرية القتل وفضح جرائمه 
حت���ى حتقيق اس���تقالل 
فلسطن العزيزة وعاصمتها 

القدس الشريف«.
وم���ن جانب���ه عب���ر 
الس���فير املص���ري عب���د 
الكرمي سليمان نيابة عن 
الشعب املصري بخالص 
العزاء للشعب الفلسطيني 
وحيا احلكومة والش���عب 
الفلسطيني على تصديهم 
آلل���ة الغدر االس���رائيلية 
مشيرا الى انهم »اصحاب 
حق واحلق سينتصر في 
الدولة  النهاية وس���تقوم 
الفلس���طينية وعاصمتها 

القدس الشريف«.
واعتبر ما حدث »يعبر 
عن الوجه احلقيقي لالحتالل 
االسرائيلي الرض فلسطن«، 
الفتا الى ان »نوعية الغدر 
التعام���ل بها مع  التي مت 
الشعب الفلسطيني توضح 
اليه  امل���دى الذي وص���ل 
االحت���الل وبانه ال يعرف 

اي حدود«.
السفير اللبناني د.خضر 
حلوة ال���ذي تقدم بواجب 
العزاء وقال: »عودنا الكيان 
الصهيون���ي عل���ى غدره 
التاريخي ولم يدرك حتى 
الساعة بأن استشهاد الوزير 
ابو عن لم يكن االول ولن 
يكون االخير الن فلسطن 

السفير التونسي نور الدين الري خالل مشاركته  السفير اللبناني د.خضر حلوة يسجل كلمة                       )أحمد علي(

السفير املصري عبدالكرمي سليمان معزيا السفير رامي طهبوب 

السفير الفلسطيني مع عدد من السفراء والديبلوماسيني 

السفير البريطاني ماثيو لودج يسجل كلمة في سجل التعازي 

جني: نتباحث مع »اخلارجية« حول العمالة الهندية 
نفى السفير الهندي لدى البالد سونيل 
جني ما نشر في الصحف حول ايقاف 

استقدام العمالة الهندية الى البالد، مؤكدا 
ان »املباحثات بني السفارة ووزارة 

اخلارجية مستمرة«.
وقال في تصريح صحافي له على هامش 
مشاركته في العزاء الرسمي الذي اقامته 

السفارة الفلسطينية امس، »ال تصدقوا اي 
شيء يكتب حول هذا املوضوع في وسائل 

االعالم ألنه ليس حقيقيا، ونحن لدينا 
عالقات ممتازة مع الكويت ومباحثاتنا 
مستمرة مع اخلارجية الكويتية حول 

موضوع استقدام العمالة وقد توصلنا الى 
اتفاق حول كثير من النقاط«.

»الكهرباء«: 1.310 مليار دينار حجم املصروفات
من إجمالي امليزانية التقديرية للوزارة

دارين العلي

الح����ظ تقرير امليزانية 
الصادر ع����ن وزارة املالية 
ارتفاع����ا ف����ي مصروفات 
الكهرب����اء وامل����اء  وزارة 
مقارنة بالوقت نفسه في 
العام املاضي، اذ ان اجمالي 
املصروفات بلغ 1.310 مليار 
دينار بنسبة انفاق 34% من 
اجمالي امليزانية التقديرية 
للوزارة، والذي بلغ 3.753 

مليارات دينار خالل الفترة 
من 1 أبري����ل 2013 حتى 1 
نوفمب����ر 2014 بينما بلغ 
اجمال����ي املصروفات 857 
مليون دينار بنسبة إنفاق 

22% العام املاضي.
وأوضحت مصادر في 
الوزارة ان هذه املصروفات 
متثل املستلزمات السلعية 
واخلدمات من نفط وزيوت 
القوى  لتش����غيل محطات 
املياه،  الكهربائية وتقطير 

الرواتب  ال����ى  باإلضاف����ة 
ووس����ائل النقل واملعدات 
والتجهيزات واملش����اريع 
والصيان����ة  اإلنش����ائية 

واالستمالكات العامة.
وأوضح����ت املص����ادر 
ارتفاع نس����ب اإلنفاق  ان 
اخلاص بال����وزارة مقارنة 
بالفترة نفس����ها من العام 
املاضي يرجع الى الزيادات 
التي طرأت عل����ى رواتب 
العاملن في قطاعات الوزارة 

والتغييرات االجتماعية التي 
طرأت على اسرهم، باإلضافة 
الى ارتفاع أسعار املعدات 
الس����لعية  واملس����تلزمات 
ووس����ائل النقل خاصة ان 
الكويت تعمل بنظام السوق 

احلر.
وبينت املصادر ان وزارة 
الكهرباء واملاء من الوزارات 
اخلدمية املهمة التي تتحمل 
الكهرباء  مسؤولية توفير 
واملاء للمواطنن واملقيمن، 

األمر الذي يكلف الدولة ما 
يزيد على ال�  3 مليار دينار 
النفط والزيوت  استهالك 
تش����غيل  ومس����تلزمات 
احملطات فقط، ما يجعلها 
حاليا تتجه نحو االستعانة 
مبصادر طاق����ة بديلة من 
طاقة الرياح والشمس لوقف 
النزيف املستمر الستخدام 
الوقود التقليدي في تشغيل 
احملطات التابعة لها وعددها 

7 محطات.

سجلت ارتفاعاً عن العام املاضي

االحتالل 
اإلسرائيلي ستتم 
إزالته بالعزلة التي 
بدأت تزداد يومًا 

بعد يوم
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شارك في امللتقى السنوي األول ملجموعة النور بعنوان »إعاقتي لن متنعني«

اخلرينج يشيد بنتائج القمة اخلليجية
في الدوحة وبتكرمي سمو األمير

احلويلة يطالب احلكومة بتطبيق قانون رعاية وتأهيل 
وتشغيل املعاقني في جميع مناحي احلياة االجتماعية

واشاد اخلرينج باملضامني 
التي وردت في  الس���امية 
كلمة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد في 
انها  الدوح���ة معتبرا  قمة 
تعد مبنزلة خارطة طريق 
نحو ترسيخ العمل اخلليجي 
املش���ترك والس���عي نحو 
حتقي���ق االحتاد اخلليجي 
الشامل، مثمنا  تأكيد صاحب 
السمو األمير في كلمته ان 
االحتاد اخلليجي والتقارب 
بني الشعوب اخلليجية هو 
مصدر القوة لدول مجلس 
التعاون والضمانة الوحيدة 
لصيانة مستقبلهم من أي 

احتياجاتهم.
وأض���اف أننا في لجنة 
المعاقين سنعمل على انجاز 
جميع القوانين والتعديالت 
النواب ومنها  المقدمة من 
التي تصب ف���ي مصلحة 
المعاقين وخاصة القانون 
الذي تقدم به بإنشاء مجمع 
ل���ذوي االحتياجات  األمل 
الخاصة والذي نصت مواده 
على أن يضم المجمع مختلف 
المدارس المتخصصة لذوي 
االحتياجات الخاصة ومراكز 
العلمي  التأهي���ل والبحث 
والمصح���ات العالجي���ة 
الترفيهي���ة  والمراف���ق 
والرياضية مثل الصاالت 
والمالعب وكذلك المكتبات 
وورش العمل والمس���ارح 
المزودة بوس���ائل التقنية 
الالزمة لمواجهة  الحديثة 
التحديات المطلوبة لس���د 
احتياجات ومتطلبات ذوي 
الفئات الخاصة من مختلف 
االعاقات الجسدية والذهنية 
والنفسية ولمختلف الفئات 
العمرية طبق���ا للمعايير 
الحديث���ة وبأقصى طاقة 
استيعابية في اطار خطة 
شاملة للتصور المستقبلي 
ف���ي مجال تعلي���م الفئات 
النوعي  الخاصة والتعليم 
ف���ي الكويت عل���ى المدى 
الطويل الستكمال تحقيق 
أه���داف التنمية الش���املة 
واالستثمار األمثل للموارد 
البشرية ومسايرة التطورات 
المتوقعة في اكتشاف حاالت 
اإلعاقة الجديدة والعمل على 
التعامل معها واستي�عابها 
الم�جتمع  ف���ي منظوم���ة 

المدني.
وزاد الحويل���ة: كذل���ك 
التعدي���الت المقدم���ة منه 
المادتي���ن 29، 42  عل���ى 
من قان���ون المعاقين على 
ان تنص م���ادة 29 على » 
يصرف مخصص ش���هري 
للشخص ذي االعاقة مدى 

خط���ر أو تهدي���د في ظل 
متغيرات وتهديدات إقليمية 

محيطة بنا.
واعتب���ر اخلرينج منح 
الش���باب كلمة في  ممثلي 
قمة الدوحة مبادرة موفقة 
من القادة اخلليجيني تشير 
ال���ى إدراكه���م أهمية منح 
الش���باب اخلليجيني دورا 
أكبر في مناقش���ة قضايا 
مجلس التعاون واملشاركة 
ف���ي صناعة الق���رار وهي 
مبنزلة رس���الة من القادة 
ال���ى احلكومات اخلليجية 
باالهتم���ام بالش���باب في 

املرحلة القادمة.

حياته تحدد قيمته الهيئة 
العامة لشؤون المعاقين بناء 
الفنية  اللجنة  على تقرير 
شريطة أال يقل عن ثالثمائة 
دينار دون النظر الى نوع 
ودرج���ة اإلعاقة«، والمادة 
42 تنص على »اس���تثناء 
من احكام قانون التأمينات 
االجتماعية وقانون معاشات 
العسكريين يستحق المؤمن 
عليه او المستفيد المكلف 
قانونا برعاي���ة معاق ذي 
إعاقة متوسطة او شديدة 
معاشا تقاعديا يعادل %100 
من الراتب الشامل اذا بلغت 
مدة الخدمة المحسوبة في 
المعاش 15 سنة للذكور و 10 
سنوات لإلناث وال يشترط 
للحص���ول عل���ى المعاش 
في هذه الحالة بلوغ س���ن 
معين وذلك وفقا للشروط 
التي تضعها  والضواب���ط 
الهيئة باالتفاق مع مؤسسة 
التأمينات االجتماعية«، كذلك 
اضافة مادة برقم 40 مكررا 
لقانون المعاقين تنص على 
»يستحق الموظف والموظفة 
ممن يرعى ولدا أو زوجا أو 
الوالدين معاقا إعاقة  أحد 
التقاعد  شديدة دائمة حق 

المباشر«.
واختتم الحويلة: نشكر 
الملتقى  القائمي���ن عل���ى 
والحاضري���ن وتفاعل كل 
مؤسسات المجتمع المدني 
العاملة في مجال المعاقين 
وكذلك الناش���طين في هذا 
المجال إلسهاماتهم المقدرة 
على توفي���ر حاجات ذوي 
الخاص���ة  االحتياج���ات 
ومس���اعدتهم وتأهيله���م 
لالندم���اج م���ع المجتمع، 
واننا كأعض���اء في لجنة 
ش���ؤون ذوي االحتياجات 
الخاصة البرلمانية سنعمل 
على تذليل كل العقبات امام 
األخوة م���ن ذوي اإلعاقة 
وتوفير كل ما يس���اعدهم 

على تسهيل حياتهم.

االمير بعد منح االمم املتحدة 
لسموه لقب قائد انساني، 
واعتب���ار الكوي���ت مركزا 
إنسانيا عامليا، قال اخلرينج: 
اننا نثمن تلك املبادرة من 
التعاون  قادة دول مجلس 
بتكرمي سمو األمير كقائد 
للعمل اإلنس���اني في قمة 
الدوحة، وهي لفتة موفقة 
العالقات  تدل على عم���ق 
ب���ني زعماء دول  األخوية 
التع���اون، وهي  مجل���س 
اضافة جديدة ملكانة الكويت 
االنسانية والسياسية في 
محيطها اخلليجي واإلقليمي 

والدولي.

االحتياجات الخاصة وتفعيل 
ال���دور الرقابي وتش���كيل 
ف���رق تفتي���ش لتطبيق 
الدولية الخاصة  المعايير 
الرسوم  بالمعاقين، حيث 
التي تتقاضاها هذه المدارس 
مرتفعة فالمطلوب ان يقابلها 
جودة تعليمية مناس���بة 
لالحتياجات المختلفة لذوي 

االحتياجات الخاصة.
وأك���د الحويلة ان على 
الحكوم���ة والهيئة العامة 
للمعاقين تطبيق وتفعيل 
مواد القانون رقم 8 لسنة 
2010 وبتطبيق التشريعات 
والقوانين الصادرة بشأن 
رعاية وتأهيل وتش���غيل 
المعاقي���ن وف���ي جمي���ع 
مناح���ي الحياة المختلفة، 
االجتماعي���ة والتربوي���ة 
والصحية لضمان حقوقهم، 
وأيضا دعوة وسائل االعالم 
الى االهتمام بفئة المعاقين 
وتوعية المجتمع باإلعاقة 
الوق��اية  وأسبابها وطرق 
م�نه���ا وتغيي���ر النظ���رة 
الس���لبية نحو اإلعاقة من 
خ���الل تخصي���ص برامج 
اعالمي���ة متنوعة، وأيضا 
المؤسس���ات  يج���ب على 
ذات العالق���ة بفئات ذوي 
االحتياجات الخاصة األخذ 
باألس���اليب الحديث���ة في 
تأهي���ل المعاقين نفس���يا 
واجتماعيا وصحيا وكذلك 
ض���رورة االهتمام بعملية 
دم���ج المعاقين وضرورة 
االهتم���ام بعملي���ة دم���ج 
المعاقين أكاديميا واجتماعيا 
وتوفير االمكانيات المناسبة 
التجربة  للنهوض به���ذه 
واالهتمام بإجراءات الكشف 
المبكر في المراحل المبكرة 
من عمر الطف���ل لمواجهة 
صعوبات التعلم التي تشيع 
في ه���ذه المرحلة وتقديم 
الخدمات النفسية واالرشادية 
والصحية لمالءمة المعاقين 
وأسرهم وبما يتناسب مع 

أشاد نائب رئيس مجلس 
االم���ة مب���ارك اخلرين���ج 
القم���ة اخلليجية  بنجاح 
التي اختتمت في العاصمة 
القطري���ة الدوحة مؤخرا، 
مثمنا ال���دور الكبير الذي 
بذله صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح حفظه اهلل ورعاه 
لتمهي���د االرض النعق���اد 
القمة في موعدها بعد جناح 
وساطة سموه في لم الصف 
اخلليجي وازالة اس���باب 

اخلالف بني االشقاء. 
وع���ن تك���رمي الق���ادة 
اخلليجيني لصاحب السمو 

صرح مقرر لجنة شؤون 
ذوي االحتياجات الخاصة 
النائب د.محمد الحويلة انه 
الماضي  الخمي���س  حضر 
الملتقى األول السنوي تحت 
عنوان »إعاقتي لن تمنعني« 
إلطالق حملة توعية خاصة 
بذوي اإلعاقة والتي نظمتها 
النور ومجموعة  مجموعة 
التطوعية  بصم���ة خي���ر 
بوج���ود ع���دد م���ن ذوي 
االحتياجات الخاصة وأولياء 
أمورهم وعدد من المختصين 
بذوي االعاقة بمركز الخرافي 
ألنشطة األطفال المعاقين، 
الحويلة: ناقش���نا  وق���ال 
العديد من األمور واستمعنا 
لقصص نج���ح العديد من 
الفئة فله���م بصمات  هذه 
واضحة في مسيرة التقدم 
واالزده���ار التي يخوضها 
وطننا، ولقد رفع المعاقون 
علم البالد ف���ي الكثير من 
المحافل والملتقيات الدولية 
والعالمي���ة وحقق أبناؤنا 
أبط���ال الكويت الكثير من 
االنج���ازات التي س���جلها 

التاريخ بأحرف من نور.
وطالب الحويلة بأن يتم 
المعاقين  تش���جيع ودعم 
وتبني م���ن لديه مواهب، 
وضرورة االلتفات واالهتمام 
بأبنائنا م���ن ذوي اإلعاقة 
باعتبارهم أكثر الفئات التي 
تحتاج الى الدعم والتشجيع 
لرفع قدرتهم على االنتاج 
المجتمع  واالندماج داخل 
واالندم���اج مع أقرانهم في 
المجتمع، والعمل على تنمية 
العم���ل التطوعي وتطوير 
واعداد البرامج التي تشجع 
المساهمة في  األفراد على 
األعمال التطوعية، وتفعيل 
المس���ؤولية المجتمعي���ة 
والش���راكة بين مؤسسات 
الدولة والمجتمع المدني وكل 
المختصين والمسؤولين، 
واعادة النظر في المدارس 
الخاص���ة لتدري���س ذوي 

مبارك اخلرينج

د.محمد احلويلة

نائب رئيس مجلس األمة يشكر سمو رئيس الوزراء
على إرساله الفنان عبدالكرمي عبدالقادر للعالج باخلارج

توجه نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج 
بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك لقيام سموه بإرسال الفنان الكبير 

عبدالكرمي عبدالقادر على حسابه اخلاص للعالج 
باخلارج. وقال اخلرينج في تصريح صحافي: 

شكرا سمو الرئيس على ما متده أياديك 

البيضاء ألبناء شعبك ممن هو محتاج إلرساله 
إلى اخلارج للعالج خاصة بعد ازدياد األمراض 
املستعصية، جعل اهلل ذلك في ميزان حسناتك.

األوضاع داخل سوق الكويت 
لألوراق املالية.

وأشاد اللغيصم باجلهود 
التي يقوم بها رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن، من خالل 
التي  املتتالية  االجتماع���ات 
الوزراء  ترأس���ها بحض���ور 
املعني���ني والنواب، والتي مت 
خاللها مناقشة أوضاع سوق 
الكويت لألوراق املالية، والتي 

هي محل تقدير اجلميع.
واكد اللغيصم ان احلكومة 
مطالبة اليوم بتنفيذ ما اقره 
مجلس األمة م���ن توصيات 
من جهة، وما مت االتفاق عليه 
في هذه االجتماعات من جهة 
أخرى، كما عليها مسؤولية 
دعم البورص���ة، بهدف إنقاذ 

صغار املتداولني.
وق���ال اللغيص���م لقد آن 
األوان ان تقدم احلكومة بدائل 
حقيقية لتنويع مصادر الدخل، 
فال يعقل ان نظل نعتمد على 
النفط كمصدر وحيد للدخل، 

البعض  والى متى يح���اول 
االثق���ال على س���مو رئيس 
احلكومة مبشوراتهم اخلايبة؟! 
وكم طالبنا سموه بأن يلفظ 
مستش���اري اخليب���ة خارج 
مكتبه الن الثابت لدينا انهم 
يعمل���ون ضد البالد والعباد 
العهد  ويسعون إلفشال هذا 
الذي أساسه االستقرار وتعاون 
السلطتني، ويجب إلغاء القرار 
وإال فمن حقنا ان نتخذ ما نراه 

من خطوات لتحقيق ذلك.

على موقفها برفض تعيني 
املذكورتني.

كم���ا أن ق���رار تعي���ني 
املذكورتني عرض على مجلس 
القس���م العلمي الذي رفض 
باألغلبية منه القرار الصادر 
بتعيني املذكورتني، ورفض 
تس���ليمهما العمل ملصلحة 
العمل نظ���را لعدم انطباق 
ما قرره القانون من شروط 

للتعيني.
كم���ا أن مجلس القس���م 
العلمي رفع خطابا إلى إدارة 
القانونية بشأن  الش���ؤون 
الوضع القائم، وخطابا آخر 
ملدير عام الهيئة، دون أي رد 
من املدير العام للهيئة وإدارة 
الشؤون القانونية، على طلب 
مجلس القسم العلمي � قسم 
اللغ���ة العربي���ة � بتطبيق 

صحيح القانون.
وفوجئ قسم اللغة العربية 
بأن عمي���د كلية التربية قد 
اسند إلى املذكورتني في صدر 
هذا السؤال جدوال دراسيا 
للفصل الدراسي الثاني دون 
موافقة قسم اللغة العربية 
وكيفية توزيع املواد الدراسية 
طبقا للخطة املوضوعة في 

القسم.
ولم يقف األمر عند هذا 
الس���وء واالمته���ان ملكانة 
أساتذة قسم اللغة العربية 
وامتهان احترامهم ألحكام 
القانون املنظم���ة للتعيني 
العلمية والتي  في األقسام 
اتبعها القسم بكفاءة عالية، 
إذ قام عمي���د كلية التربية 
بإبالغ رئيس���ة قسم اللغة 
العربي���ة الدكتورة )ع.ب( 
بوق���ف تعيينها رئيس���ة 
لقس���م اللغة العربية على 
سند من أنها رفضت تنفيذ 
السيدة )د.ع(،  قرار تعيني 

والسيدة )م.ش(.
الهيئة املوجه  وتصرف 
القس���م يخالف  لرئيس���ة 
القانون إذ انه يجوز قانونا 
لرئيسة قسم اللغة العربية 
رفض تنفيذ أي قرار مخالف 
للقان���ون، وأن عليها إبالغ 
من اصدر هذا القرار املخالف 
مبخالفته للقانون واالعتراض 
على هذا القرار، وهو ما حصل 
فعال إذ أرسلت رئيسة قسم 
العربية بعد اجتماع  اللغة 
اللغة  جلنة تعيينات قسم 
العربي���ة واجتماع مجلس 
قس���م اللغة العربية رفض 
تنفيذ قرار تعيني املذكورتني 
وبينت أوجه املخالفة بقرار 

تعيينهما.
بناء على ما سبق:

إفادت���ي  يرج���ى   –  1
باألسباب التي دفعت مدير 
العامة للتعليم  الهيئة  عام 
التطبيقي والتدريب إلصدار 
قرار تعيني للسيدة )د.ع(، 
وللس���يدة )م.ش( بالرغم 

اللغيصم يطالب احلكومة بوقف النزيف
في البورصة ومواجهة انخفاض أسعار النفط

دشتي: تعيني العوضي ملحقًا ثقافيًا
في واشنطن يشجع الشباب على املعارضة

الفضل يسأل عن التعيينات في »التطبيقي«

مشددا في الوقت نفسه على 
رفض���ه ألي مقترح���ات من 
شأنها املساس باالحتياجات 
األساسية للمواطنني، السيما 
أصحاب الدخ���ول الضعيفة 

واملتوسطة.

من رفض تعيينهما من قبل 
اللغة  جلنة تعيينات قسم 

العربية.
2 – ما سبب ضرب مدير 
العامة للتعليم  الهيئة  عام 
التطبيقي والتدريب ألحكام 
القانون املنظمة للتعيني في 
االقسام العلمية وإصدار قرار 
تعيني مباش���ر للس���يدتني 

املذكورتني؟
3 – يرجى تزويدي بصورة 
ضوئية م���ن الطلبات التي 
تقدمت بها كلتا الس���يدتني 
للتعي���ني في قس���م اللغة 
العربية، وص���ور ضوئية 

من قرار تعيينهما.
4 – ما الس���ند القانوني 
لوقف تعيني الدكتورة )ع.ب( 
كرئيسة لقسم اللغة العربية 
بالرغم من اتباعها صحيح 
القانون، وأن رفض  احكام 
تعيني السيدة )د.ع( والسيدة 
ل���م يك���ن منفردا  )م.ش( 
منها، بل كان بإجماع جلنة 
تعيينات قسم اللغة العربية، 
وبإجماع مجلس قسم اللغة 

العربية؟
5 – إذا كان يجوز قانونا 
ملدير ع���ام الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
إصدار قرار مباشر للتعيني 
اإلج���راءات  اتب���اع  دون 
القانونية املتبعة في الهيئة 
بأن تعرض طلبات التعيني 
على جلنة تعيينات القسم 
العلمي، فما الداعي لرفضه 
التي  التعيني  مئات طلبات 
تقدم بها اآلخرون واعتذاره 
أن البت في طلبات التعيني 

يختص به القسم العلمي؟
6 - م���ا الداعي لوجود 
جلنة تعيينات القسم العلمي 
وما يترتب على وجودها من 
إشغال أساتذة القسم العلمي 
التعيني والصرف  بطلبات 

على هذه اللجان؟

النائب س���لطان  طال���ب 
اللغيص���م احلكومة باتخاذ 
خطوات جادة لضبط األوضاع 
الكويت لألوراق  في س���وق 
املالية، في ظل النزيف الذي 
تشهده بورصة الكويت يوما 
بع���د يوم، منذ ان���دالع أزمة 
النفط، ووضع خطط عاجلة 
ملواجهة أزمة انخفاض أسعار 

برميل النفط.
اللغيص���م ان ما  وق���ال 
األيام  البورصة هذه  تشهده 
من خسائر، تتطلب خطوات 
حكومية جادة إلنقاذ صغار 
املتداولني، فمن غير املقبول ان 
يتحملون هم النصيب األكبر 

من هذه اخلسائر.
اللغيص���م على  وش���دد 
ان تق���دم احلكومة  ضرورة 
على وجه السرعة تعديالتها 
على قانون هيئة سوق املال، 
التعديالت  وان تكون ه���ذه 
عند مستوى طموح الشارع 
الكويتي، وان تساهم في ضبط 

النائب د.عبداحلميد  قال 
دش���تي ان صدق���ت األخبار 
الس���ابقة  الزميلة  بتعي���ني 
أسيل العوضي ملحقا ثقافيا 
بواشنطن فإنها ستكون من 
اخلطوات احلكومية األغبى في 
تعيني من يعارض نهجها ومن 
شأن ذلك تشجيع أبنائنا على 
ان يكونوا معارضة ما دامت 
الترضيات توزع عليهم متى 
كانوا كذلك حتى وان اطلقوا 
رصاصاته���م اخلمس عليها، 

وجه النائب نبيل الفضل 
س���ؤاال إلى وزي���ر التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيس���ى جاء في���ه: جرت 
األحكام املنظم���ة للتعيني 
في الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب أن تشكل 
جلنة من القسم العلمي للنظر 
في طلبات التعيني تس���مى 

جلنة التعيينات بالقسم.
وللجن���ة � حصري���ا � 
النظر في طلبات  صالحية 
التعيني املقدمة للقسم العلمي 
في الهيئة، من فحص أوراق 
طالب التعي���ني، وفرز هذه 
الطلب���ات من حيث الكفاءة 
الذاتية،  واخلبرة والسيرة 
وم���دى انطباق الش���روط 
املطلوبة للتعيني في املتقدمني 
لشغل وظيفة مدرس وغيرها 

في الهيئة.
وبالتال���ي فإن���ه طبقا 
للقانون فإن جلنة تعيينات 
القس���م تتمتع باختصاص 
كام���ل في النظ���ر بطلبات 
التعي���ني دون غيرها، وأن 
اللجنة  الهيئة تلتزم بقرار 
املشار إليها لكونها صاحبة 
االختص���اص واألقرب في 
معرفة حاجة القسم للمدرسني 
التي من  املتقدمني  وحاالت 
بينها املقابلة الشخصية لكل 
متقدم للتعيني في القس���م 

العلمي.
وفي تاري���خ 2013/5/20 
شكل قس���م اللغة العربية 
جلنة التعيينات اخلاصة به 
برئاسة رئيس القسم للنظر 
املقدمة  التعيني  في طلبات 
للقسم، ومن بني هذه الطلبات 
الذي تقدمت  التعيني  طلب 
به السيدة )د.ع(، والسيدة 

)م.ش(.
فانتهت اللجنة إلى رفض 
املذكورت���ني لعدم  تعي���ني 
انطباق شروط التعيني على 

حالتيهما.
وبالرغم من ذلك الرفض 
إال أن قس���م اللغة العربية 
فوجئ في تاريخ 2014/9/7 
بحض���ور كل من الس���يدة 
)د.ع(، والس���يدة )م.ش(، 
حتمالن موافق���ة من املدير 
العام للهيئة للتعيني في قسم 
اللغة العربية من خالل نقل 
خدماتهما من وزارة التربية 
إل���ى الهيئ���ة، دون احترام 
ألحكام القانون التي منحت 
االختصاص احلصري لقسم 
اللغة العربية في النظر في 
طلبات التعيني لكل من يتقدم 

للتعيني في هذا القسم.
وإزاء مخالفة مدير عام 
القانون فإن  الهيئة ألحكام 
جلنة التعيينات في قس���م 
العربي���ة أكدت على  اللغة 
رفضه���ا تعيني املذكورتني، 
وخاطبت اللجنة عميد كلية 
الشأن تأكيدا  التربية بذلك 

سلطان اللغيصم

د.عبداحلميد دشتي

نبيل الفضل

جلنة املعاقني 
سنعمل على إجناز 

جميع القوانني 
والتعديالت 

املقدمة من النواب 
ومنها التي تصب 

في مصلحة 
ذوي االحتياجات 

اخلاصة

حتى ال يستخدم كوسيلة للضغط على املستهلكني

حماد يقترح عدم قطع املياه
عن املشتركني إال بحكم قضائي

احلياة واستمرارها، حتيا 
بهما األمم وتتقدم، وتتفوق 
األجيال باستخدامهما األمثل 
واحلف���اظ عليهما. وحيث 
شرعت وزارة الكهرباء واملاء 
باتخاذ اجراءات لتحصيل 
مديونياتها متخذة من قطع 
املي���اه والكهرباء وس���يلة 
للضغط على املش���تركني 
لتس���ديد قيمة استهالكهم، 
وملا كان قطع ه���ذا املرفق 
املهم عن املشتركني يسبب 
له���م ضررا وعناء ش���ديدا 
ويعط���ل مصاحلهم وذلك 
ملجرد تأخرهم عن سداد قيمة 

استهالكهم لهذا املرفق لفترة 
قصيرة او ملبالغ بسيطة.

فقد بات من الضروري 
احملافظة على هذه اخلدمة 
الت���ي تقدمها له���م الدولة 
نظير مبال���غ مادية، وعدم 
جواز حرمان املواطنني منها 
وقطعها عنهم إال بعد صدور 
حكم قضائي يلزمهم بذلك.

لذا فقد أعد هذا االقتراح 
بقانون ال���ذي قضت املادة 
األولى منه بأنه ال يجوز قطع 
املياه والتيار الكهربائي عن 
املشتركني إال بعد صدور حكم 

قضائي يلزمهم بذلك.

كل فيما يخصه � تنفيذ هذا 
القانون.

املذك���رة  ف���ي  وج���اء 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 
بشأن عدم جواز قطع املياه 
الكهربائ���ي عن  والتي���ار 
املش���تركني إال بعد صدور 
حك���م قضائي كالتالي: قال 
تعالى )وجعلنا من املاء كل 
شيء حي( األنبياء: آية 30. 

صدق اهلل العظيم.
تع���د املي���اه والطاق���ة 
الكهربائية م���ن اهم النعم 
الت���ي انعم به���ا املولى عّز 
وجّل على البشرية فهما قوام 

قّدم النائب سعدون حماد 
اقتراحا بقانون بشأن عدم 
املي���اه والتيار  جواز قطع 
الكهربائي عن املشتركني إال 
بعد ص���دور حكم قضائي، 

جاء كالتالي: 
مادة أولى: ال يجوز قطع 
املياه والتيار الكهربائي عن 
املشتركني إال بعد صدور حكم 

قضائي يلزمهم بذلك.
مادة ثاني���ة: يلغى كل 
حكم يتع���ارض مع احكام 

هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس 
 � الوزراء والوزراء  مجلس 

سعدون حماد
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األمن العام يواصل ترجمة تعليمات الشيخ محمد اخلالد  
ويضبط 253 مطلوباً و243 مخالفا لإلقامة في 350 تفتيشاً

و552 شخصا ال يحملون 
أي اثباتات شخصية، كما 
ألق����ي القب����ض على 253 
ش����خصا م����ن املطلوبني 
والهارب����ني من احكام، في 
قضايا مدنية وجنائية، من 
جنسيات عربية وآسيوية 
ومواطنني، كما مت حترير 
1394 مخالف����ة مروري����ة 
الى  متنوع����ة، باإلضافة 
ضبط 115 مركبة مسروقة 

ومسجل بحقها قضايا.
وكش����فت اإلحصائية 
األس����بوعية لقطاع األمن 
الع����ام، ع����ن تضاع����ف 
الضبطيات وعدد احلوادث 
املرورية حيث تعامل رجال 
األمن األسبوع املاضي مع 
1429 حادث����ا مروريا في 
مناطق متفرقة من البالد، 
مما أس����فر عن عش����رات 
املصابني، كما تضاعف عدد 
املوقوفني في جميع مخافر 
البالد ووصل حتى أمس 
األول الى 6907 اشخاص 
م����ن جنس����يات مختلفة 

ومواطنني وبدون.
وتضاعفت أيضا اعداد 

البالغات التي تلقتها غرفة 
العملي����ات والطوارئ في 
الداخلي����ة خ����الل  وزارة 
األسبوع املاضي وبلغت 
2097 بالغا متنوعا، وان 
مديريات األمن في جميع 
احملافظ����ات تلق����ت 825 

بالغا.
ووفق اإلحصائية، فإن 
العام متكنوا  رجال األمن 
من القبض على 38 مطلوبا 
على ذمة قضايا جنائية، 
و101 شخص مطلوب على 
ذمة قضاي����ا مدنية، و114 
شخصا مس����جل ضدهم 
قضايا تغيب، وأش����ارت 
اإلحصائي����ة ال����ى انه مت 
القبض على 45 ش����خصا 
بحوزتهم م����واد مخدرة 
وادوات تعاط في عدد من 
مناطق البالد، اضافة الى 
18 شخصا عثر معهم على 
مشروبات روحية، كما مت 
حج����ز 113 مركبة مخالفة 
في كراج احلجز، وتقدمي 
1109 مساعدات انسانية، 
و350 نقطة تفتيش أمنية 

في محافظات الكويت.

في محافظات الكويت الست 
ع����ن ضب����ط 243 مخالفا 
اإلقام����ة والعمل،  لقانون 

هاني الطفيري - محمد الجالهمة

تنفيذا لتعليمات نائب 
الوزارء  رئيس مجل����س 
ووزير الداخلية الش����يخ 
محم����د اخلال����د خ����الل 
اجتماعه مؤخرا مع قيادات 
امليدانيني واصل  الوزارة 
قطاع االمن العام برئاسة 
اللواء عب����د الفتاح العلي 
حمالته التفتيشية والتي 
بلغ����ت 350 نقطة تفيش 
الس����ت،  ف����ي احملافظات 
األسبوع املاضي وأسفرت 
تلك احلمالت والتي تابعها 
واشرف عليه مديرو االمن 

اللواء عبد الفتاح العليالشيخ محمد اخلالد

بدر املال، ويضم في عضويته 
كال من الرائد يوس���ف عنبر 
مرش���د رئيس قسم الرعاية 
االجتماعي���ة، والرائ���د بدر 
منصور بندر والنقيب مشاري 
أحمد السمحان، ووكيل ضابط 
عادل ناف���ع الدملاني، ووكيل 
ضابط عبداهلل محمد حمادي. 
ويأتي هذا املعرض في إطار 
العالقات االخوية الراسخة التي 
تربط الكويت وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة في مختلف 
املجاالت وبصفة خاصة في 

مجال العمل األمني.

املال يترأس وفدًا كويتيًا للمشاركة 
في املعرض السابع »الكويت في مصر«

غادر الب���الد صباح امس 
وفد م���ن إدارت���ي العالقات 
العامة والتوجي���ه املعنوي 
وإدارة اإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية إلى القاهرة عاصمة 
العربية  جمهوري���ة مص���ر 
الشقيقة للمشاركة في املعرض 
املقام حتت  السابع  الكويتي 
ش���عار »الكويت في مصر« 
خالل الفترة م���ن 15 إلى 18 

ديسمبر اجلاري.
 يت���رأس الوفد مس���اعد 
مدي���ر ادارة العالقات العامة 
العقيد عماد بدر املالوالتوجيه املعنوي العقيد عماد 

مواطن يكتشف مصرع والده بعد أسبوع 
من وفاته وشبهة جنائية وراء احلادث

االصطدام املتعمد على خلفية مشكالت قدمية 
ينتهي بتسجيل قضية شروع في القتل

عبدالعزيز فرحان

أحال رجال األدل���ة اجلنائية امس جثة 
مواطن من مواليد 1964 إلى الطب الشرعي 
ملعرفة س���بب وفاته، وفي التفاصيل، قال 
مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية 
تلق���ت بالغا بوفاة مواطن مبنزله بس���عد 
العبداهلل، وعلى الفور توجهت دورية األمن 
إل���ى موقع البالغ واتضح ان املبلغ هو ابن 
املتوفى والذي س���مح لرجال األمن بدخول 
املن���زل حيث اتضح من التحقيقات انه قام 
بكسر باب املنزل وعند دخول رجال األمن الى 
الغرفة مت العثور على املواطن جثة هامدة 

هاني الظفيري

أمر وكيل نيابة اجلهراء بتس���جيل قضية 
شروع في القتل ضد شخص جار ضبطه، حيث 
حدد املجني عليه اسم املدعى عليه وسيارته. 
وح���ول تفاصيل القضية قال مصدر امني ان 
مواطنا يعمل عسكريا في وزارة الدفاع تقدم 
الى مخفر جنوب اجلهراء واحضر تقريرا طبيا 
باسم شقيقه العاطل عن العمل جاء فيه اشتباه 
بكسر في الساق االمين والفخذ االمين ودخول 

وصادرة من���ه رائحة كريهة، ما يوضح ان 
املواطن قد توفي منذ أسبوع، وأضاف املصدر 
انه من خالل التحقيقات اتضح ان املتوفى 
كان وحيدا في منزله مدة طويلة، كونه قد 
طلق زوجته وان ابنه الذي عثر على والده 
كان يقوم بزيارته كل 3 أيام وان لم يستطع 
فإنه يق���وم باالتصال عليه، إال انه في آخر 
مرة لم يرد على االتصال ومرة أخرى وجد 
ان جه���ازه مغلق، وقد توج���ه ملنزل والده 
وطرق الباب ولكن دون جدوى، ما اضطره 
إلى كسر الباب، واختتم املصدر انه لم يتبني 
حتى عصر أمس س���بب الوفاة فيما مازال 

التحقيق جاريا مع ذوي املتوفى.

جناح مستشفى اجلهراء رقم 19، وبسؤال املبلغ 
عما اذا كان يتهم او شقيقه املجني عليه احدا 
بعينه، وعن مالبسات الواقعة، قال املبلغ ان 
شقيقه كان يسير بسيارته متوجها الى منزل 
العائلة حينما جاء املدعى عليه وكان يستقل 
مركبة اميركية وقام املدعى عليه باالصطدام 
مبركبة شقيقه بشكل متعمد الهدف منه احلاق 
االصابة به واحلاق تلفيات جسيمة باملركبة، 
وحملت القضية رقم 2014/217 جنايات جنوب 

اجلهراء.

جمارك الدوحة تشق 
بطون 3 نوق الستخراج  

مخدرات بداخلها

رجال جمارك امام إحدى النوق التالفة 

هاني الظفيري

 أمر مراقب عام جمرك الدوحة خالد الفيلكاوي بشق 
بطون 3 نوق لالش���تباه في وجود مخدرات بداخلها. 
وبحسب مصدر امني فان رجال جمارك الدوحة وخالل 
معاينهم ش���حنة من 
الناق���ات قادم���ة من 
الهند تب���ني وجود 3 
آثار  نوق نافقة وبها 
دماء، وعليه مت اخطار 
مراقب ع���ام جمارك 
الدوحة وال���ذي امر 
باتخ���اذ االج���راءات 
الالزمة واحالة بعض 
منه���ا ال���ى املعام���ل 
املختص���ة الحتمالية 
اصابة كامل احلمولة 

بامراض معدية. خالد الفيلكاوي

ارتباك سوابق حال دون توصيل 
زجاجتي خمر إلى أصحاب املزاج

محمد الجالهمة 

أحيل ش���خص م���ن غير 
محددي اجلنسية إلى اإلدارة 
العام���ة ملكافح���ة املخدرات 
حليازته مواد مسكرة، وقال 
مصدر أمني ان الشاب البدون 
ضبط خ���الل نقطة تفتيش 
على الدائ���ري الرابع باجتاه 
الس���املية، حيث مت توقيف 
مركبته وباالستفس���ار عنه 
تبني ان عليه قضية س���ارية 
املفعول باالجتار في املشروبات 
الكحولي���ة، وعن���د التوجه 
للمركبة متت مش���اهدة عدد 
من األكياس السوداء تستخدم 
إلخفاء »املشروبات الكحولية«، 
ومتت مشاهدة كيس تظهر منه 
علبة بداخلها مشروب كحولي 
يحمل اسم »شيفاز«، وبسؤاله 
ظهرت عليه عالمات االرتباك 
وقال انه ال يعرف عنها شيئا.  
هذا، واعترف الشاب في وقت 
الحق ب���أن املضبوطات كان 
بصدد توصيلها إلى أشخاص 

اخلمور لم تصل إلى املشترين بسبب االرتباك في شقة بالساملية.

حملة ملديرية أمن األحمدي 
حتيل 10 مركبات إلى كراج احلجز

عبداهلل قنيص

شنت مديرية أمن األحمدي بقيادة العميد 
علي االحيمر حملة امنية مرورية على طريق 
الوفرة بإشراف مباشر من قبل الرائد سلمان 

الفي املطيري، وأسفرت عن احالة 10 مركبات 
مخالفة لشروط األمن والسالمة وبعض منها 
عليها إضاف���ات مخالفة الى ك���راج احلجز، 
وعلى هامش احلملة جرى حترير 50 مخالفة 

سير.

املركبات املخالفة في طريقها إلى كراچ احلجز

6907 على قوائم اإلبعاد في مخافر محافظات الكويت الست
أمير زكي

قال مصدر امني ان اجمالي منتظري االبعاد في 
محافظات الكويت الست يبلغ 6907 واضاف 
املصدر ان عدد منتظري االبعاد من الذكور 

واالناث جاء على النحو اآلتي: في العاصمة 451 
رجال و236 وافدة وفي حولي بلغ عدد منتظري 
االبعاد من الذكور 568 وافدا و261 وافدة، وفي 

محافظة االحمدي بلغ عدد املنتظرين على قوائم 
االبعاد من الرجال 655 وافدا ومن اإلناث 632 

وافدة وفي اجلهراء بلغ عدد الرجال منتظري 
االبعاد 793 وافدا و689 وافدة، وفي الفروانية 

بلغ عدد منتظري االبعاد من الرجال 1300 وافد 
ومن اإلناث 1069 وافدة وفي مبارك الكبير بلغ 

عدد الرجال 102 واالناث 151 من منتظري االبعاد.

خمور محلية وحصيلة بيع مع وافد في خيطان

5 أكياس هيرويني و15 حبة روش
 وأصبع حشيش في القيروان 

عبداهلل قنيص- عبدالعزيز فرحان

الى  أحيل وافد آسيوي 
العام���ة ملكافح���ة  االدارة 
املخ���درات كما احيلت مادة 
يرجح ان تكون مخدرة الى 
االدارة العامة لألدلة اجلنائية 
لتحليل هذه املادة ومعرفة 
التحديد،  نوعها على وجه 
وقال مصدر امني ان دورية 
تابعة ألمن اجلليب وخالل 
جولة لها في منطقة عبداهلل 
املبارك رصدت ش����خصا 
يقوم بإعداد حفرة في البر 
ليتم التوجه اليه وضبطه 
بعد مطاردة وتبني انه كان 
يحاول دفن مادة مخدرة في 
احلفرة التي كان يعدها، من 
جهة أخرى ألقى رجال أمن 
خيطان القبض على وافد 
آسيوي عثر بحوزته على 
كمية من اخلمور احمللية 
قبل بيعها على اآلسيويني 
التي  حس����ب اعترفات����ه 
أدلى بها أمام قائد منطقة 
العقيد وليد  الفرواني����ة 

الشهاب.
ألقى  على صعيد آخر 
رجال أمن اجلهراء القبض 
على شاب من غير محددي 
اجلنس����ية خ����الل حملة 
على وصل����ة الدوحة وقد 
عثر بحوزته على قطعة 
حش����يش، كما أس����فرت 

بحوزته على عدد 5 أكياس 
هيرويني واصبع حشيش 
و15 حبة روش، كما القى 
رجال جندة اجلهراء ايضا 
القبض على شابني من غير 
محددي اجلنس����ية وعثر 
بحوزتهما على سيجارة 
بها حش����يش وقطعة من 
احلش����يش ايضا، واحيال 
الى االدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.

حمالت أمن اجلهراء خالل 
ال� 24 ساعة املاضية عن 
حترير 47 مخالفة وضبط 
11 وافدا من العمالة السائبة 

و7 بائعني جائلني.
من جه����ه اخرى أحال 
مدير عام دوريات النجدة 
النصراهلل  اللواء زهي����ر 
شخصا من البدون ضبط 
متعاطيا في منطقة القيروان 
جانب من املضبوطاتوبتفتيشه احترازيا عثر 
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مؤمن المصري

قضت دائرة الطعون في أحكام اجلنح املستأنفة 
)التمييز( برئاسة املستشار عبدالرحمن الدارمي 
وعضوية املستشارين محمد عبداملنعم ومفرح 
اجلداوي وأحمد البحري وعاصم الغايش وأمانة 
سر السيد محمد علي بإلغاء حكم محكمتي أول 

درجة واالستئناف وقضت ببراءة وافد ميني من 
تهمة خيان����ة األمانة. وتتلخص واقعة الدعوى 
فيم����ا أبلغ به املمثل القانوني للش����ركة املجني 
عليها بأن الشركة عند قيامها باجلرد األسبوعي 
املعتاد تبني لها نقص مبلغ 5141 دينارا من فرع 
الش����ركة الذي يعمل به املتهم كأمني للصندوق. 
وقد أقر املتهم مبسؤوليته عن العجز ولكنه ال 

يعلم كيف حصل ذلك العجز. وبتاريخ 2012/12/3 
قضت محكمة اجلنح بحبس املتهم ستة أشهر مع 
الشغل والنفاذ وإحالة الدعويني املدنيتني للدائرة 
املدنية املختصة لنظرهما. واستأنف املتهم احلكم 
فقضت محكمة اجلنح املستأنفة بتاريخ 2014/1/20 
بتعديل احلكم باالكتفاء بحبس املتهم شهر وتأييد 
احلكم فيما عدا ذلك. طعن املتهم بالتمييز وحضر 

معه محاميه سعود س����امي السالم الذي ترافع 
شفاهة دافعا باإلخالل بحق الدفاع والقصور في 
التس����بيب. ودفع السالم بانتفاء جرمية خيانة 
األمانة بركنيها املادي واملعنوي وطلب السالم 
أصليا براءة موكله مما أس����ند إليه من اتهام مع 
احلكم بإلزام الشاكي بأن يؤدي ملوكله مبلغ 1001 

د.ك. على سبيل التعويض املؤقت.
احملامي سعود السالم

»التمييز« 
تبرئ وافدًا مينيًا 
من خيانة األمانة 
بـ 5141 ديناراً
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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة 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�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�شن    3- ت�شاقط ال�شعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية     

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�سن اأبل )ا�ست�ساري جراحة عيون(

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

- ليزر     اإزالة        ال�سعر       وعالج    ال�سعريات   الدموية  والتجاعيد

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�ساقط ال�سعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــســحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �شابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

• �شكاوى الأطفال العامة.
• التهابات احللق واللوزتني وجهاز التنف�ض  )الرئتني(.
• النزلت املعوية.     • احل�شا�شية ال�شدرية واجللدية.

• اأمرا�ض �شعف املناعة.

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

 ت�شخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ش���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�شجل اأ�شنان( 

ماج�شتري جراحة الفم والأ�شنان جامعة القاهرة

عالج الع�ش�������ب بدون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجهزة التعقيم ، تبيي�ض الأ�ش�������نان با�ش�������تخدام جهاز 

زووم الأمريكي ، اأ�شعة رقمية، ح�شو جتميلي، تركيبات زركون

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

alsraeaa1@gmail.comسوالف أمنية 
اللواء متقاعد حمد السريع 

تناقلت الصحف خبر االجتماع الذي ترأسه وكيل 
وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد مع ضباط 

املباحث اجلنائية ومكافحة املخدرات حيث أبدى لهم 
العديد من املالحظات عن ظاهرة انتشار املخدرات 
وتكاثر اجلرائم ومطالبة الضباط بالسعي لضبط 
كبار املجرمني واملهربني وليس صغار مرتكبيها 
فقط مع اإلشارة إلى دعم الوزارة ووقوفها إلى 

جانب الضباط. 
أنا اعرف الفريق سليمان الفهد عن قرب واعرف 

مدى حرصه وحبه للعمل ودعمه ومساندته 
للضباط واعلم انه في ذلك االجتماع لم يتحدث 

الضباط عن معاناتهم لظروف كثيرة ال أود اخلوض 
فيها ولكن سأنقل لك مباشرة بعض أفكاري 

املشاطرة ألفكارهم كوني عملت سنوات طويلة في 
هذا املجال وسأنقل بعضا من معاناتهم واعلم انك 

ستتقبلها بصدر رحب وستسعى حللها. 
ـ مشكلة املخدرات ليس مسؤولية وزارة الداخلية 

وأجهزتها األمنية في مواجهتها وحدها بل مسؤولية 
الكثير من وزارات الدولة وأجهزتها. 

ـ مراجعة األحكام الصادرة بالبراءة ومعرفة 
األخطاء االجرائية لتجنبها أمرا يجب تطبيقه منذ 

اآلن لوقف تلك األخطاء التي تضيع جهود املكافحة. 
ـ حث اللجنة الوطنية للمخدرات على القيام 

بواجبها في دراسة املشكلة وتقدمي التصورات 
املناسبة للتصدي لها مع التركيز على اإلعالم 

الهادف الذي يوصل رسالة إعالمية مفيدة لكل 

شرائح املجتمع.
وهناك الكثير من التصورات ال ميكن استعراضها 

في هذه املساحة اما بعض معاناة الضباط فاني 
انقلها لك وهي ليست بالصعب تنفيذها. 

ـ النقص الواضح بالقوة مع عدم وجود أي دوريات 
حديثة او قدمية في املباحث أو مكافحة املخدرات. 

ـ غالبية الضباط املتميزين يتمنون تكرميهم 
بالوزارة من قبل الوزير أو من قبل الوكيل في 

القضايا التي يضبطونها على مسرح الوزارة فذلك 
أمر يسعدهم ومييزهم عن البقية. 

ـ واألمر األخير إشعار الضباط بأنهم مدعومون 
من قبل الوزارة وتكليف محامني للدفاع عنهم ضد 

القضايا املرفوعة عليهم بسبب أدائهم لواجبهم. 
مازلنا كما كنا في السابق حيث ينبه علينا من قبل 
املسؤولني عند اجتماعنا مع الوزير أو الوكيل لعدم 
التحدث عن مشاكل العمل وعن النقص بالقوة أو 

اآلليات وكأن كل شيء مكتمل. 
وأخيرا: نستنكر االعتداء على ضابط الشرطة في 
صباح السالم ونشكر اجلهود املبذولة من املباحث 

التي أدت الى سرعة ضبط املعتدين، ونتمنى 
ان تعني وزارة الداخلية محاميا ملتابعة الدعوى 

والتشديد على الضابط بعدم التنازل ألنه سيتعرض 
لضغوط كبيرة من املعتدين حلثه على التنازل، 

وعلى وزارة الداخلية رفض هذا املبدأ الن من مت 
االعتداء عليه ليس الضابط فقط بل هيبة وزارة 

الداخلية.

مصرع رضيع تفحمًا ووالده أنقذ طفليه اآلخرين من موت 
محقق إثر حريق اندلع مبنزل العائلة في سعد العبد اهلل

في غضون 6 دقائق وبعدها 
وصلت فرقة اطفاء من مركز 
اجلهراء وعملتا على اخماد 
اإلدارة  احلريق وفتح���ت 
العامة لإلطف���اء حتقيقا 
ملعرفة مالبسات احلادث.

املوق���ع رئيس  حضر 
مركز اطفاء اجلهراء احلرفي 
املق���دم ط���ارق احلطاب، 
ورج���ال األم���ن وفني���و 

الطوارئ الطبية.

على صراخ أبنائه الثالثة: 5 
سنوات و3 سنوات وسنتني 
بعد ان اندل���ع حريق في 
غرفتهم فس���ارع األب الى 
انتشال طفليه األول والثاني 
الثالث  انقاذ  ولم يستطع 
بسبب انتشار النيران وقام 
باالتصال على هاتف االمان 
112 وطلب االطفاء التي لبت 
النداء حيث وصلت فرقة 
اطفاء مركز اجلهراء احلرفي 

الى ذلك جدد مدير ادارة 
العالقات العامة في االطفاء 
العقيد خليل االمير الدعوة 
جلميع املواطنني واملقيمني 
الى وضع مطفأة للحريق 
وكاشف الدخان في جميع 
املن���ازل، مؤك���دا ان كلفة 
هذه املع���دات زهيدة جدا 
ولك���ن الفائدة التي تعود 
على املواطنني حال اندالع 

حرائق كثيرة.

أمير زكي - هاني الظفيري

في حادثة مأس���اوية 
جدي���دة ش���هدتها منطقة 
سعدالعبداهلل صباح امس 
العمر  لقي طفل يبلغ من 
س���نتني مصرع���ه تفحما 
بع���د نش���وب حريق في 
غرفة بالدور الثاني. وفي 
تفاصيل الواقعة املأساوية 
ان مواطنا استيقظ من نومه 

أحد مسؤولي االدارة العامة لالطفاء يعاين موقع احلريق وتبدو محتويات غرفة االطفاء متفحمة الدخان الكثيف يبدو واضحا على الغرفة املنكوبة 

من ضمن سعي اإلدارة العامة لإلطفاء للتعامل مع احلوادث الكبرى والوقوف 
على مدى جاهزية اجلهات املشاركة ومستوى التنسيق والتعاون والتحرك 

السريع فيما بينها، عقد في مكتب نائب املدير العام لشؤون املكافحة وتنمية 
املوارد البشرية العميد خالد املكراد اجتماعا متهيديا ملناقشة التمرين املزمع 

إقامته وحتديد تاريخ تنفيذه في وقت الحق واملتمثل بحادث سير على الطريق 
بني 25 مركبة باإلضافة الى حافلة ركاب وصهريج مادة LPG سريعة االشتعال، 

حيث سيتعامل مع احلادث باإلضافة لإلدارة العامة لإلطفاء وزارة الداخلية 
والرئاسة العامة للحرس الوطني وإدارة الطوارئ الطبية وجمعية الهالل األحمر 

الكويتي وشركة بحرة التجارية الراعية للتمرين.
وصرح العميد خالد املكراد بعد االجتماع بأن هذا التمرين وضع بطريقة وصنع 

مبعضالت كثيرة وشديدة اخلطورة تستدعي كفاءة عالية في التعامل معه 
باإلضافة الى توزيع األدوار بني اجلهات املشاركة، حيث قسم احلادث الى اربع 

قطاعات ستتعامل االدارة العامة لالطفاء مع ثالثة قطاعات.

جانب من االجتماع التمهيدي برئاسة العميد خالد املكراد 

»اإلطفاء« تستعد لتمرين تصادم بني 25 مركبة وصهريج وقود

رسالة إلى وكيل وزارة الداخلية

اتهام عامل في فرع للخضراوات بالتزوير بعد 
اعترافه باستخراج شهادة »الئق« مقابل 50 ديناراً

محمد الجالهمة 

تقدم احد مفتشي األغذية في بلدية الكويت � فرع 
محافظة مبارك الكبير، إلى مخفر ش���رطة العدان، 
ببالغ أفاد فيه بأنه أثناء قيامه بجولته التفتيشية 
بجمعية القصور السوق املركزي 2، طلب من احد 
املوظفني، ويدعى »ح.م« ويعمل بفرع اخلضار، الشهادة 
الصحية، وبعد التدقيق عليها اتضح أن الدفتر ملغى 

منذ شهرين تقريبا من قبل البلدية ومت إبداله بأوراق، 
حيث أفاد املدعو »ح.م« بأنه استخرجها عن طريق 
املدعو »م.م« الذي يعمل بنفس اجلمعية في قس���م 
أمن وس���المة، ومت إحضارهما إلى املخفر وبسؤال 
املدعو »ح.م« أف���اد بأنه دفع مبلغا قدره 50 دينارا 
الستخراج الشهادة الصحية عن طريق املدعو »م.م« 
وبعد تسليم املبلغ املتفق عليه، هذا، وقد أمر وكيل 

النيابة بحجزهما الستكمال التحقيقات.
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نساء الكويت دائما 
ما انطبق عليهن القول 

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

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

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

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

»وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة 

نتعرف من خاللها على
رائدات ومختلفات 

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

بعلمها، بتميزها، أو 
بنشاطها في خدمة بلدها 

الكويت، بل ساهمت 
في تغيير املجتمع إلى 

االفضل.
نستعرض خالل هذه 
الصفحة أحاديث سيدات 
مميزات يروين جتاربهن 

اخلاصة،  على شكل 
تاريخ مختصر لقصة 

متيز بطلتها امرأة مميزة 
جدا.

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

خدمة مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw

للتواصل مع الصفحة

دانيا شومان

أفراح العازمي عضو مؤسس في فريق مبتوري األعضاء، وصاحبة الفكرة لهذا الفريق الرائد في املنطقة. تقول ان فكرة تأسيس هذا الفريق جاءتني عن 
طريق جتربتي الشخصية مع أحد أقاربي ورأيت ما عاناه في كل من جلان العالج باخلارج واملركز التأهيلي لألطراف الصناعية وعدم توافر العالج التأهيلي 

سواء النفسي أو الطبيعي مما أدى الى عدة أضرار ومضاعفات حلقت به منها االكتئاب واأللم اجلسدي والنفسي، ومن هنا بدأت الفكرة مما يعاني 
منه مبتور الطرف ومن يرعى املبتور؟. وعن دور هذا الفريق الرائد تقول العازمي انه يعمل على جمع مبتوري األطراف وعمل مجموعات وطرح 

األفكار ومواجهة حاالت االكتئاب عن طريق املشاركة في جتارب املبتورين اآلخرين ممن تغلبوا عليها، ألن األلم واالكتئاب ال يشعر به سوى 
الشخص املبتور نفسه. ولفتت الى عدم وجود توعية تامة مما يعانيه مبتورو األطراف والعقبات التي ميرون بها، »ولم جند جتاوبا حتى اآلن 

من بعض اجلهات كما أننا لم جند الدعم الذي يجب أن يتوافر من املتنفذين، واملقصود هنا ليس الدعم املادي بل املعنوي لهم بإقامة 
ندوات وحمالت توعوية وتشجيع هذه الفئة املهمة، مضيفة ان هناك تقصيرا كبيرا من أغلب اجلهات والهيئات املختصة لعدم تفعيل 

مواد 2010/8«. أفراح العازمي صاحبة مبادرة إنسانية راقية ورائدة في الوقت نفسه، تريد ان تسلط الضوء على هذه الفئة التي تقول انها فئة 
مظلومة ملا عانته من قصور كبير من بعض اجلهات للتعامل معها. فإلى تفاصيل اللقاء:

لنتكلم بداية عن 
تأسيس فريق 

مبتوري األعضاء.. 
ومن أين جاءت 

فكرتها؟
البداية، أش���كركم  ٭ في 
إلتاحة الفرصة لنتكلم عن 
هذه الفئة التي ظلمت والتي 
عانت من قصور في املعاملة 
والعالج، وأبسط احلقوق 
االنسانية التي يكفلها لهم 
قان���ون 2010/8 للمعاقني 
والذي جاء مبرسوم أميري 
ول���م يطبق وظلمت جراء 
ع���دم تطبيقه فئ���ات من 
املبتوري���ن كما ظلموا في 

حتديد نسبة اإلعاقة.
وقد جاءتن���ي الفكرة عن 
طريق جتربتي الشخصية 
مع أح���د أقاربي ورأيت ما 
عان���اه ف���ي كل من جلان 
العالج باخل���ارج واملركز 
التأهيلي لألطراف الصناعية 
وعدم توافر العالج التأهيلي 
سواء النفسي أو الطبيعي 
مما أدى ال���ى عدة أضرار 
ومضاعفات منها االكتئاب 
واأللم اجلسدي والنفسي 
ومن هنا بدأت الفكرة مما 
يعاني منه مبتور الطرف 

ومن يرعاه.

البعض يتساءل أال 
يكفي املجلس األعلى 

للمعاقني لالهتمام 
مببتوري األطراف.. 
وما هو دور الفريق؟

٭ هن���اك تعاون كبير من 
الهيئ���ة وأتقدم بالش���كر 
للدكتور طارق الش���طي 
لتعاونه معنا ومع الفريق 
واملساهمة لتوعية كل فرد 
بتعري���ف مبتور الطرف، 
وكذلك لتعاونهم للمساهمة 
في تطبيق وتفعيل مواد 
القانون 2010/8 مما يساهم 
ف���ي مس���اعدة مبتوري 
األطراف وما يش���مله كل 
م���ن الفص���ل األول املادة 
7 � 8 والفص���ل الثان���ي 7 
� 8 وامل���ادة 44 من قانون 
2010/8، ونتمنى أن نصل 
معهم الى حل للمس���اهمة 
ف���ي معاجل���ة وتأهي���ل 
مبتوري األطراف وتوفير 
األجهزة املتطورة احلديثة 
واإللكترونية لهم للحد من 

اإلعاقة ومعاجلتها.
وبالنسبة لدور الفريق فهو 
جمع كل مبتوري األطراف 
وعم���ل مجموعات وطرح 
األف���كار ومواجهة حاالت 
االكتئاب عن طريق املشاركة 
املبتورين  ف���ي جت���ارب 
اآلخرين ممن تغلبوا عليها، 
ألن األلم واالكتئاب ال يشعر 
به سوى الشخص املبتور 
نفسه، وهذا يساعد كثيرا 
في تخطي املراحل النفسية 
األولى للش���خص مبتور 
الطرف لعدم وجود تأهيل 
نفس���ي قبل البتر وبعده، 
لذلك نرى املبتور يتعرض 
لصدمة نفسية وجسدية هو 

ومن حوله من األقارب.

كم نسبة مبتوري 
األطراف، وما الفرق 

بينهم وبني ذوي 
االحتياجات اخلاصة؟

٭ نسبة مبتوري األطراف 
كبي���رة جدا أي مبا يعادل 
تقريب���ا 25 ألف حالة في 
البتر  الكوي���ت، فهن���اك 
العلوي والبتر الس���فلي، 
والبتر يصيب اإلنسان إما 
السير  عن طريق حوادث 
أو العمل أو أمراض السكر 

أفكر في خوض 
االنتخابات 

البرملانية ولكن 
ليس اآلن

البرملان هو صوت 
الشعب واألمة 
وليس صوت 
النائب نفسه

لو أصبحت وزيرة 
للشؤون لعملت 
دورات جلميع 

املوظفني وفعلت 
مواد قانون 10/8

تأهيل حاالت 
البتر يختلف عن 
ذوي االحتياجات 

اخلاصة

املبتور يتعرض 
ملعاناة نفسية 
واكتئاب وعدم 

تقبل لوضعه الذي 
مير به

أو املرض اخلبيث، وإما انه 
ناجت عن عي���وب خلقية، 
وهن���اك بع���ض احلاالت 

الناجتة عن احلرائق.
وهناك ف���رق بينهم وبني 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
كما يوجد كذلك اختالفات 
بني ح���االت البتر، مبعنى 
أن هناك فرقا بني بتر اليد 
وبتر االرجل، واختالفا أيضا 
حسب حجم وطول البتر، 
سواء كان حتت الركبة او 
فوقه���ا، وتأهيل كل حالة 
يختلف عن غيرها سواء 
كان من نص���ف الفخد أو 
فوق الركبة أو من مفصل 
احلوض، ولكن رغم كل هذا 
فال أحد يعلم به حيث جعلوا 
جميعا متساوين بالتأهيل 
دون مراعاة احلاالت. وكذلك 
املبتور  اختالف الشخص 
ع���ن الباقي ف���ي معاناته 
النفسية واالكتئاب وعدم 
تقبله لوضعه الذي مير به 
لفقدانه أحد أطرافه كما أنه 
يتألم أملا شديدا في العصب 
بع���د البتر إذا ل���م يعالج 
بالشكل الصحيح مما يسبب 
له مضاعفات جتعله كمن 
يتعرض جللسات كهربائية 
متر باجلسم وتتصل باملخ 
وهذه احلالة صعبة جدا، 
لذلك فهو يختلف اختالفا 
كليا عن ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

وما النشاطات التي 
يقوم به فريق 

مبتوري األطراف 
وكيف تتواصل مع 

أعضائها؟
٭ شاركنا بعدة نشاطات مع 
اجلمعية الكويتية ملتابعة 
قضايا املعاقني وفي اليوم 
العامل���ي ملعرض افتتاحي 
للمبتوري���ن واحلمد هلل 
أعجب اجلميع مبا قدمناه 

وعرضناه.
ويت���م التواص���ل دائم���ا 
م���ع االعضاء ع���ن طريق 
االجتماع���ات ووس���ائل 
التواص���ل االجتماعي كما 

نقوم بندوات فيما بيننا.

هل متكنتم من 
إيصال صوت 

مبتوري األطراف 
الى اجلهات املعنية 

ووزارة الصحة 
ومجلس املعاقني 

وكيف؟

٭ نع���م متكنا من إيصال 
الفكرة عن طريق اإلعالم 
بتوجيه رسائل للمسؤولني 
واملعنيني في وزارة الصحة 
ولك���ن دون ج���دوى ولم 
جند أي ردود س���وى من 
الهيئة التي يتوجب علينا 
أن نشكرهم ملا قدموه لنا 
من جهود وتعاون، ولكن 
املشكلة ليست من الهيئة 
التقصير في تطبيق  إمنا 
قان���ون 2010/8 م���ن قبل 
املؤسس���ات وال���وزارات 

األخرى في الدولة.
وأمتنى من وزارة الصحة 
أن تقوم بعمل لقاء لهؤالء 
املبتورين لتس���مع منهم 
معاناته���م، فهناك معاناة 
وفج���وة كبي���رة يعانون 
منه���ا، كما أمتن���ى منكم 
ومن جميع وسائل اإلعالم 
املس���موعة واملرئية تبني 
ه���ذه الفئ���ة اإلنس���انية 

بالدرجة األولى.

قلت ذات مرة ان 
مبتوري األطراف 
معرضون للذهاب 

الى الطب النفسي او 
اإلدمان... هل ميكن 
ان تشرحي السبب؟

٭ نعم لقد عانوا وما زالوا 
يعانون من إدمان املسكنات 
الطبية وهي من عدة أصناف 
يجب أن تؤخذ بإش���راف 
طبيب مختص وباعتدال 
عند األلم الشديد، وهذا األلم 
ال يس���تطيع أن يشعر به 
أحد س���وى املبتور نفسه 
ناجت عن إشارات من املخ 
الى األعصاب، وأول من يالم 
في هذا هي وزارة الصحة 
لصرفهم هذه املسكنات دون 
التأهيل وهو ما أوصل بعض 
هؤالء املبتورين الى اإلدمان، 
وكذلك عدم توافر الكوادر 
الطبية املختصة واملتمكنة 

من حاالت البتر.

هل جنحتم إعالميا 
في إيصال أصوات 
مبتوري األطراف 

وكيف كان جتاوب 
اجلهات املعنية 

معكم؟
٭ نع���م ولكن ل���م تصل 
الفكرة الواضحة ألصواتهم، 
وذلك بس���بب عدم وجود 
توعية تامة مم���ا يعانيه 
مبتورو االطراف والعقبات 
التي ميرون بها، ولم جند 

جتاوب���ا حت���ى اآلن م���ن 
بعض اجلهات كما أننا لم 
الذي يجب أن  الدعم  جند 
يتوافر من املتنفذين، وهنا 
ال أقص���د الدعم املادي بل 
املعنوي لهم بإقامة ندوات 
وحمالت توعوية وتشجيع 
هذه الفئ���ة املهمة، كما أن 
هناك تقصي���را كبيرا من 
أغلب اجله���ات والهيئات 
املختصة لعدم تفعيل مواد 
2010/8 وعدم احترام رغبات 
وعقب���ات املعاق واملبتور 
خاصة، وكذلك عدم توافر 
االحترام لهم، وعلى سبيل 
املثال عندما مت انعقاد جلسة 
ملجلس األمة في تاريخ 11/10 
لم يحضر سوى 13 نائبا 
الش���ؤون فكيف  ووزيرة 
إذا  القانون  س���يفعل هذا 
لم جند احتراما للشخص 

املعاق.

ألم تفكري في 
خوض غمار 

االنتخابات 
البرملانية.. وملاذا؟

٭ نعم.. ولكن ليس اآلن. 
يجب عمل بحث شامل ملا 
يعانيه الشعب، ألن البرملان 
هو صوت الشعب واألمة 
وليس صوت النائب نفسه 
أمام الشعب  وألنه مكلف 
الى املجلس  الذي أوصله 
مبراعاة وشرح ما يعانيه 
املواط����ن م����ن نقص في 
اخلدمات وجميع النواحي 
املادي����ة والعملية وحتى 
املعنوية. من هنا يجب أن 
أعمل للوصول الى البرملان 
مبعايش����ة األمة ووضع 
أم����ام أعيننا في  الكويت 
جميع األم����ور واالرتقاء 
بالعم����ل واملثابرة لوضع 
الدولة ف����ي أبهى صورها 
وليس املطالب����ة باألمور 
ب����ل بأمور  الش����خصية 
الدول����ة واألم����ة ووضع 
اخلط����ط لتنمي����ة الدولة 

وتطويرها.

ماذا لو عرض عليك 
املنصب الوزاري، 

فأي وزارة تعتقدين 
انها تناسبك؟

٭ أتوقع انه امر صعب ملا 
حتمله احلقيبة الوزارية من 
مسؤولية كبيرة، ولكن في 
حال عرضت علي فسوف 
أخت���ار وزارة الصحة أو 
وزارة الش���ؤون وذلك ملا 

يعانيه املواطن من وزارة 
الصح���ة من ع���دم توافر 
الطبية والكوادر  األجهزة 
الصحية اجليدة واملدربة 
الطبي���ة  والتكنولوجي���ا 
احلديثة والتأهيل جلميع 

املرضى دون استثناء.
وبالنسبة لوزارة الشؤون 
فسوف أقوم باملساهمة مع 
ال���وزارات لتفعيل  جميع 
قانون املعاقني على جميع 
الوزارات واألخذ به وتطوير 
املباني التي تخص الوزارة 
ومنها دور الرعاية، كما أقوم 
بعمل ورش عمل للمعاقني 
ال���ى درجات  وتصنيفهم 
وحسب نوع اإلعاقة حملاولة 
تطوير أدائهم للتغلب على 

اإلعاقة.

وما أولى قراراتك 
في حال توليك 

املنصب؟
٭ عم���ل دورات جلمي���ع 
املوظف���ني وتفعي���ل مواد 
قان���ون 10/8 والتعديل به 
ووض���ع املذكرات والكتب 
التوعوية في جميع وزارات 
الدول���ة، وعقد دورات في 
تعلم كيفي���ة التعامل مع 
املعاق بجميع اإلعاقات، كما 
أقوم بعمل كشف سنوي 
لبعض احل���االت املدعية 

اإلعاقة ومواجهتهم.

كيف ترين جتربة 
املرأة الكويتية في 

البرملان؟
٭ جتربة املرأة الكويتية في 
البرملان جتربة مرضية جدا، 
ولكن لم تنصف املرأة وإمنا 
في أغلب االحيان وقفت ضد 
املرأة، كما أنها لم تش���رح 
معاناة املرأة الكويتية في 
جميع املجاالت ولم تنصف 
املرأة الكويتية املتزوجة من 

غير كويتي في حقوقها.

وكيف ترين جتربة 
توزير املرأة؟

الكويتية  املرأة  ٭ جتربة 
كوزي���رة ممتازة جدا وأنا 
املرأة  شخصيا مع توزير 
ألن امل���رأة ف���ي الطبيعة 
تستطيع إدارة منزل كامل 
وبإتقان وهو إدارة مصغرة، 
كما انها على كفاءة عالية 
من الوع���ي واإلدراك الذي 

يهيئها لتكون وزيرة.

بعد ان أخذت املرأة 
حقها السياسي كامال 
هل من شيء ينقص 

املرأة؟
٭ نع���م ينق���ص امل���رأة 
التوعي���ة بحقوقه���ا ألن 
حقوقها ل���م تكتمل فهناك 
عدة محاربات لها واعتراض 
البعض على تعيينها  من 
وكيل نياب���ة، وأمتنى من 
اجلمي���ع الصبر والتروي 
لتروا ما سوف تصل اليه 

املرأة الكويتية.
فهن���اك دول كثي���رة مثل 
بريطانيا حتكمها س���يدة 
وه���ي م���ن أفض���ل دول 

العالم.

كلمة أخيرة؟
٭ أش���كركم عل���ى إتاحة 
الفرصة لي لتقدمي صورة 
عن قرب تغيب عن اجلميع، 
وإيصال معاناة مبتوري 
األطراف وما يعانونه من 
معاناة حقيقية صعبة جدا 
عليهم وعلى أولياء أمورهم، 
وأمتنى أن يتم االلتفات لهم 

ألنهم أبناء هذا الوطن.

التواصل دائم مع 
أعضاء الفريق عن 
طريق االجتماعات 
ووسائل التواصل 
االجتماعي وعقد 

الندوات

أمتنى من وزارة 
الصحة أن تقوم 

بعمل لقاء لهؤالء 
املبتورين لتسمع 

منهم معاناتهم

كثير من مبتوري 
األطراف يعانون من 

إدمان املسكنات 
واملسؤولة عن 

ذلك وزارة الصحة

لم جند جتاوبًا 
حتى اآلن من بعض 
اجلهات واملتنفذين

أمتنى من اجلميع 
الصبر والتروي ليروا 

ما ستصل إليه 
املرأة الكويتية

جتربة املرأة 
الكويتية في 

البرملان مرضية جداً 
ولكنها لم تنصف 

املرأة

أفراح العازمي متحدثة للزميلة دانيا شومان  )محمد هاشم(

عضو مؤسس في فريق مبتوري األعضاء وصاحبة فكرة إنشائه

أفراح العازمي

أفراح العازمي لـ »األنباء«: لدينا بالكويت نحو 
25 ألف حالة من مبتوري األطراف لكنهم 

محرومون من أبسط احلقوق اإلنسانية
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سمو الشيخ جابر املبارك والشيخ محمد العبداهلل يباركان                                                              )أحمد علي(

الشيخ مبارك العبداهلل مهنئا

سعدون حماد مباركا

فيصل الغريب ود.بدر الشريعان يباركان

محمد الصواغ مباركا

.. ولقطة للذكرى مع املعرس

م.سالم االذينة وعادل اخلرافي يباركان عبداهلل املعيوف مباركا

مجبل احلشاش مهنئا

الشيخ ضاري الفهد مباركا

عسكر العنزي مهنئا

فالح الصواغ مباركا

الزميل حسني الرمضان مباركا

الزميل سلطان العبدان مهنئا

سمو الشيخ ناصر احملمد مباركا

الشيخ د.ابراهيم الدعيج والشيخ عبداهلل االبراهيم يباركان

ياسر ابل وعلي الراشد يباركان

محمد طنا يقدم التهاني

عبداهلل راعي الفحماء مهنئا

املعرس يتلقى التهاني

املعرس فهد العازمي

احتفل النائب سيف 
العازمي بزفاف شقيقه 

فهد بحضور جمع 
من الشيوخ والنواب 

والشخصيات واألهل 
واألصدقاء الذين 

قدموا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة.

 ألف مبروك.

أفراح 
العازمي
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الشيخ فواز اخلالد مباركا

الشيخ سلمان احلمود وعبداملانع الصوان يباركان

حمدان العازمي مباركا

م.احمد الصبيح مهنئا

علي الغربة مهنئا

.. ومباركة

فارس العتيبي مهنئا حمود احلمدان مهنئا ماضي الهاجري مباركا

م.عبدالعزيز االبراهيم مهنئا

محمد اجلبري والشيخ محمد العبداهلل يباركان

سعد اخلنفور مهنئا

م.خالد الطاحوس مباركا

خالد الغامن مباركا

مطلق القراوي مهنئا

د.علي العبيدي مباركا

الشيخ محمد اخلالد مباركا

سلطان اللغيصم مباركا

زيد العازمي مباركا

خميس عقاب مباركا

الف مبروك
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اعترف بأنه وجد فتاة أحالمه وأن 2015 سيشهد دخوله القفص الذهبي

٭ كانت محبذة للفك����رة، وعندما دخل 
شقيقي محمود عالم التمثيل كانت تتمنى 
أن اجته للغناء ولكن صوتي لم يساعد، 
واحلم����د هلل أنني ل����م أصبح مغنيا ألن 
صوتي سيئ، ولكن الغريب في األمر أن 
اغلب أسرتي راهنوا أنني لن استمر في 
التمثيل طويال أو راح يطلع مني ش����يء 
ألنني )واايد( س����اكت حتى في حياتي 

اخلاصة ومع أصدقائي. 
زاد خوف الوالدة عليك بعد 

الشهرة والنجومية؟
٭ اخلوف دائم����ا موجود، فه����ي دائما 
التواصل معي وخاصة عندما أس����افر، 
فهذا االرتباط غير متعلق بعملي باملجال 

الفني أو ال.
ماذا أضافت حلياتك »الرمي« ابنة 

شقيقك محمود بوشهري؟
٭ أصبحت عما وأيضا »اس����تأنس« من 
عيال أختي خاصة عندم����ا تكون هناك 

جتمعات أسرية.
يعني انك ستتزوج قريبا؟

٭ كان يفترض أن ارتبط العام املاضي 
ولكن بسبب االرتباطات واألعمال الفنية 
تأجل املوضع لهذا العام، وسيكون زواجي 

قبل شهر رمضان أو عقبه.
هذا كالم حقيقي أم ترويج؟

٭ الكالم حقيقي ففتاة أحالمي اخترتها، 
وحتدث����ت م����ع أهله����ا واألمور ش����به 

خالصة.
زوجتك املستقبلية لديها تقبل 

لعملك في املجال الفني؟
٭ نعم، وحتى أنني سبق لي ان استشرتها 
في أعمال ش����اركت فيها وأدوار قبل أن 

أقدمها.
زواجك سيقلل من املعجبات؟

٭ ال اعتقد، فاحلكم في النهاية على العمل 
الفني وجودته إذا القى إعجاب منهم أو ال 

أما حياتي الشخصية فهي ملكي.
ما قصة تعصبك الكروي؟

٭ ال أستطيع أن أكون محايدا أو اكذب على 
اجلمهور وأحب فريق برشلونة واذهب 
مرتني أو أكثر ف����ي العام هناك حلضور 
املباريات واشتريت هذا العام كرسي هناك 
وأصبحت عضوا في النادي، وأيضا أشجع 
فريق النصري السعودي، وفي الكويت 

انتمائي الكروي للقادسية. 
زوجتك املستقبلية ماذا تشجع؟

٭ »ضاحكا« زوجة املس����تقبل تش����جع 
برشلونة ألجلي.

تؤمن باحلسد؟
٭ ال أقتنع باحلسد واألبراج وال الفنجان، 
ولكن الوالدة تخاف جدا علي من احلسد، 
وحتى على »االنستغرام« تقول لي مرارا 
أال أضع الصور عليه حتى ال يحسدوني 

أو يعطونك عني. 
ترى أنك تخطيت اليوم شهرة 

شقيقك محمود بوشهري؟
٭ لم أتخطه، وهذا الكالم ليس من باب 
املجاملة، فأنا دائما أقول أنني لم أتخط 
اجليل الذي قبلي، وأتذكر أن احد األعمال 
املنتج وضع اسمي قبل احد الفنانني من 
جيل اكبر من����ي فرفضت وطلبت وضع 
اسمه قبلي وذلك من باب االحترام للسنني 

التي قدمها. 
قد تفكر باالبتعاد عن املجال الفني؟

٭ الفن بالنسبة لي كاإلدمان كلما قدمت 
عمال جيدا أجد أنني أبحث عن عمل أفضل، 
ولكن إذا وصلت ملرحل����ة وجدت أن ما 
سأقدمه سيقلل مما بنيته فهنا سأفضل 

االبتعاد.
ستدخل قريبا لوكيشن مسلسل 

»قابل للكسر« فما طبيعة دورك في 
هذا العمل؟

٭ أقدم ش����خصية »راكان« الشاب الذي 
احتضنته أسرة منذ صغره وتربى وسطهم 
وفي نفس الوقت يعرف أصله ونرى كيف 

يتقبله املجتمع وما ردة فعلهم جتاه.
ستكتفي هذا املوسم بعمل واحد؟

٭ اعتقد انه سيكون هناك عمل آخر.

الكبيرة يسرا وبات بيننا أكثر من حديث 
ومعرفة.

يسرا معروف عنها حبها لتبني 
وتقدمي الفنانني الشباب.. ألم تفكر 

بالعمل معها؟
٭ لم أفكر في تقدمي أعمال خارج حدود 
دول اخلليج العرب����ي، خاصة أنني أقدم 

أعماال مهمة.
عالقتك قوية مع القائمني على 

محطة بحجم »ام.بي.سي« لكنك 
بعيد عن خارطة برامجهم او 

أعمالهم؟
٭ هناك عروض مستمرة من برامج عديدة 
في احملطة مثل برنامج »صباح اخلير يا 
عرب« ولكن اغلب العاملني في الوس����ط 
يعرف����ون أنني ال أظه����ر إعالميا كثيرا، 
وبالنسبة لألعمال لست من يتحدث عنها 
بل مع املنتج، وفي السحور السنوي الذي 
تقيمه احملطة وأكون من ضمن املدعوين 
في����ه قدمت ل����ي عروضا فني����ة وأعماال 
ولكن ضيق الوق����ت جعلني اختار بني 
هذا العمل أو أن أشارك في مسلسل »قابل 
للكسر« فاخترت األخير خاصة أنني بدأت 

التحضيرات الفعلية للعمل. 
تربطك عالقة قوية بشجون.. 

فلماذا لم نراكم في عمل واحد؟
٭ دائما يجمعن����ا تواصل وأنا اعتبرها 
ظاهرة لن تتكرر، وكان يفترض أن أشارك 
معها في مسلسلها »ذاكرة من ورق« ولكنه 
يتعارض مع توقيت تصويري مسلسل 
»قابل للكس����ر« كونه سيصور في دولة 

التشيك ملدة خمسني يوما.
كيف ترى التجارب السينمائية التي 

قدمت مؤخرا؟
٭ أرى أنها محاوالت جميلة وكانت فيها 
أعمال على مستوى عال من اجلودة الفنية 
ولكن في نفس الوقت مازلنا أمام مشكلة 
أساسية وهي سوق السينما الذي يرتبط 
جناحه بفتح اململكة العربية السعودية 

سوق السينما.
دائما تتحدث بعقلية التاجر؟

٭ هذا الواقع، فاملنتجون ال يستطيعون 
السينمائي ليستطيع  املغامرة باإلنتاج 
املنتج تغطية تكاليف العمل، فحتى لو 
باعه بكل دول اخلليج قبل أن تفتح اململكة 
سوقها لن يربح أو يغطي تكلفته، ولهذا 

العملية حتتاج الى املزيد من الوقت.
جريدة »األنباء« نشرت قبل 

فترة مناشدة شاب يقاربك كثيرا 
بالشكل ويرغب في لقائك.. فكيف 

تفاعلت مع املوقف؟
٭ بالفعل تواصلت مع والد هذا الشاب 
من خالل جريدة »األنباء« وعبر لي عن 
رغبته في احلضور مع ابنه الى الكويت 

حتى التقي به.
أين هي الناحية اإلنسانية فيك.. 

نشعر أنها بعيدة؟
٭ دائما احرص على التواجد في الكثير 
من الفعاليات اخليرية واإلنساني، ولكن ال 
أسلط عليها الضوء، فأتذكر أنني منذ فترة 
قمت بزيارة إلى »بيت عبداهلل« وهو مركز 
يضم أطفاال يعانون من مرض السرطان 
وتصادف أن تلفزيون الوطن يصور تقريرا 
هناك ووقتها رفضت أن يس����لط الضوء 
على وجودي هناك، ألنني أقوم بهذا األمر 
من باب خي����ري وليس للعرض، وبأحد 
املرات تواصلت معي أسرة طفل مريض 
مبرض السرطان وابدوا لي رغبة ابنهم 
ف����ي رؤيتي خاصة ان����ه معجب بي جدا 

ووقتها ذهبت بنفسي لزيارته.
لديك تعلق كبير بوالدتك.. 

وتصرح دائما عنها عبر حساباتك 
على مواقع التواصل االجتماعي 

باستمرار؟
٭ أحبها )وااايد( وعندما تعرضت لظروف 
صحية صعبة مؤخرا طلبت من متابعي 

أن يدعوا لها.
والدتك دعمت دخولك للوسط 
الفني آم كانت لديها حتفظات؟

شخصيتك محبة لالنتقام أم 
التسامح؟

٭ أؤمن بأن الدنيا تدور، و»هذا امليدان يا 
حميدان«، ومن غدر بنا في ظروف ووقت 

ضيق سنرى من يستحق النجاح.
حضورك ملهرجان دبي السينمائي 

الدولي في دورته األخيرة يأتي بعد 
فترة انقطاع؟

٭ ليست انقطاع بل انشغال والقائمون 
على املهرجان قدموا لي دعوة العام املاضي 
ولم اس����تطع احلضور بحكم ارتباطاتي 
الفني����ة، ولكن إذا كان هناك متس����ع من 
الوقت أكون حريصا على املشاركة خاصة 
أنها فرصة ممتازة لالطالع على جتارب 
فنية مختلفة وااللتقاء بفنانني من مختلف 

الدول العربية.
ما الذي يولده لك هذا االحتكاك مع 

الفنانني العرب أو حتى العامليني 
وهل ترى انه سيخلق لك فرص 

فنية أوسع في املستقبل؟
٭ اعتبرها فرصة مهمة لكل فنان، فعلى 
سبيل املثال جمعني أكثر من لقاء بالفنانة 

»هم اطلع منه فلوس« ومن يريد استغالل 
اسم عبداهلل يدفع فلوسا.

ترفع أجرك بصورة مستمرة؟
٭ بالطبع.

حتى بعد التراجع الذي كان لك في 
املوسم املاضي؟

٭ فعليا رفعته م����ع تعاوني مع املنتج 
عامر الصباح في األعمال التي سنقدمها 

هذا املوسم.
ما معيارك في رفع سعرك؟

٭ أرى كم أس����تحق وعلى أساسه أحدد 
األجر.

بعد عشر سنوات في املجال الفني 
تعرضت لطعنات كثيرة؟

٭ العام املاضي تعرضت ملوقف لن أحتدث 
عنه، وكانت »غدره« ودائما أقول ان من 
يغدر مرة ال ميكن أن يغدر مرتني، ألنني 

عرفته وبات مكشوفا.
ملاذا ترفض التحدث عن جتربة 

مررت بها؟
٭ من يغدر بي ال أحب التحدث عنه كي 

ال أعطيه أكثر من حجمه.

فكان لألم����ر جانب للتوعية، أما الناحية 
الفنية فيه فكنت أرى أن شخصية راكان 
التي سأقدمها في مسلسل »قابل للكسر« 
ستطل بلحية وشارب، ولكن الكاتب فهد 
العليوة كان يخالفني في الرأي وبعدما 
قرأت العمل اقتنعت بوجهة نظره، وحتى 
عندما سألت متابعني إذا كنت ابقي اللحية 

أم ال؟ اختاروا أن احلقها.
ملاذا توقفت عن املسرح بعدما 
توقف شقيقك الفنان محمود 

بوشهري عن اإلنتاج في حني أن 
باقي زمالئك مستمرون؟

٭ غير صحي����ح، فاحلقيقة أنني جاءت 
لي الكثي����ر من العروض وال أحتدث هنا 
عن مسرح أطفال فقط بل وحتى مسرح 
الكب����ار مع الفنان حس����ن البالم، وحتى 
العروض كانت ألعمال ستقدم في موسم 
»هال فبراير«، ولكنني شخصيا اخترت 
أن أسافر ملدة شهرين عندما حدث خالف 
بينن����ا كفري����ق نعمل معا ف����ي عروض 
مسرحية، وشعرت بأن تلك الفترة كانت 
مهمة بالنسبة لي خاصة أنني ألول مرة 
منذ عشر سنوات عمل في الوسط الفني 
آخذ قسطا من الراحة، ولدرجة أنني كنت 
أنتوي أال اطل في املوس����م املقبل، لكنني 
وجدت أن هناك عرضا قويا بدأ التحضير 
له من اآلن وس����تتوافر فيه عناصر فنية 
عالية لدرجة جعلتني أفكر في التراجع 

عن قراري.
٭ رغم أنك مقل في أعمالك الفنية 
بصورة عامة إال انك دائما تبحث 
عن الراحة ومقتصر على املوسم 

الرمضاني؟
٭ »ضاحكا« ألنهم يدفعون أكثر، وللواقع 
وبعيدا عن الفلوس األعمال الدرامية تكون 
أكثر دسامة، وحتى الفنانني الكبار يكون 
ثقلهم بالعمل الرمضاني وليس املوسمي 
وش����خصي ال أحب املشاركة في عمل إذا 

لم يكن ثقيل.
أال ترى أنه حان الوقت لتقدم عمال 

من بطولتك؟
٭ نحن في الدراما اخلليجية نختلف عن 
الدراما العربي����ة التي يوجد فيها بطولة 
فردية، فاألعمال هنا طابعها جماعي أكثر، 
وأيضا قد ال يستوعب اجلمهور أن هناك 

بطال واحدا يحمل العمل.
تقل املنافسة؟

٭ »كلش« وبالنهاية ال يوجد أحد يأخذ 
مكان أحد، وحتى عندما التقى بطالب من 
املعهد العالي للفنون املسرحية أو حتى 
ش����باب راغبني في دخول للوسط الفني 

أحرص على ترشيحهم في أعمال.
لكنك تعلم أن عمر الفنان في 

اخلليج قصير؟
٭ ال، وخاصة أنني أتطلع لفنانني أمثال 
القدير محمد املنصور أو الفنان حس����ني 
املنصور وهم في قمة عطائهم ويقدمون 
أعماال مختلفة، وبالنهاية طموحي لن يقف، 
وطبيعة األم����ور أنني في كل مرحلة لها 

جنوميتها وأدوارها املختلفة.
حالة االستقرار النفسي التي تشعر 

بها سببها انك أصبحت مستقرا 
ماديا؟

٭ نعم، فأنا توجد عندي أعمال بعيدة عن 
الفن سواء في العقارات التي أتاجر فيها 
داخل الكويت وخارجها وأيضا مشروع 
»كافية«، ولكن في نفس الوقت األجر الذي 
اطلبه في األعمال آخذه، اعتبر من األجور 

األعلى في الوسط الفني.
وتتسلم هذا األجر فعليا أم أنه 

مجرد رقم في عقودك بعيدا عن 
الواقع؟

٭ اج����ري آخذه، وهن����اك أعمال عرضت 
علي املوسم املاضي رفضتها ألن املنتج لم 
يعطن األجر الذي أريده، ولكن في نفس 
الوقت العمل كذلك يكون مهما، فلماذا أتعب 
على عم����ل ال أتقاضى عليه أجرا أقل من 
املعتاد، ألنني ال أتعامل مع الفن من باب 
الهواية كون ل����دي باب رزق آخر، فالفن 

أال ترى أن أسهمك تراجعت؟
٭ لم أتراجع ولك����ن األعمال التي تقدم 
مستواها عموما تراجع منذ سنتني، ولم 
تعد على نفس املستوى فاملنافسة قلت، 
ولكن اعتقد أن هذا العام املنافسة ستكون 

مختلفة وعلى أشدها.
سبق لك التصريح بأنك تفضل 

الغياب الدرامي على أن تقدم عمال 
غير مقتنع فيه، فلماذا لم تختر 

االبتعاد في املوسم املاضي مادام 
انك رأيت الوضع سيئا؟

٭ زمالئ����ي في الوس����ط الفني يعرفون 
الظروف التي تعرضت لها وما حدث معي، 
ولن أحتدث عن تفاصيل القصة، وفي نفس 
الوقت عرض علي عمل مع الفنانة حياة 
الفهد وكان دور بطولة، وأيضا شاركت في 
مسلسل »جرح السنني« ورغم أن مساحة 
الدور ل����م تكن كبي����رة إال أن الدور أثار 
حالة من اجلدل، وهذه األعمال اعتبرها من 
أفضل املسلسالت التي قدمت في املوسم 
املاضي خاصة إذا ما قارنها بأعمال أخرى 

لم يذكرها احد.
فنيا ترى أن جناحك بات مرتبطا 

بكاتب ومخرج معني؟
٭ عندما أتعامل مع مخرجني آخرين أشعر 
بالفرق مقارنة مع عملي مع املخرج محمد 
دحام الشمري، وهو مخرج محترف ولم 
أر مثيال له في اخللي����ج، وكذلك الكاتب 
فهد العليوة، فبعيدا عن عالقة الصداقة 
التي تربطنا فه����و ككاتب حريص على 
نقل نبض الشارع في كتابته، واملشاهد 
يتلمس املصداقية في أعماله فهو ينتمي 
للمدرسة الواقعية التي منها املخرج محمد 
دحام، وحتى األدوار التي يراني فيها تكون 
مناسبة لي، فمسلسل »قابل للكسر« قرأته 
بالكامل في يومني وهذا بس����بب كتابته 
السلسة ولهذا اردد دائما أن من يعمل مع 

فهد العليوة هو »الكسبان«.
ملاذا لم نراك في »ديو« ناجح بعد 

جناحك املدوي مع الفنانة هيا 
عبدالسالم؟

٭ عندما بدأت العمل في املجال الفني لم 
أضع أمامي هدفا لتكوين ثنائي مع فنانة 
أو فنان بعينه، كما اشعر بأنني وصلت 
ملرحلة بات فيها تك����رار األعمال مع هيا 
يش����عرني بأننا أصبحنا ندور في دائرة 
من التكرار وامللل الفني، وكممثل احرص 

على التجديد.
بصراحة ما حقيقة خالفك مع 

الفنانة هيا عبدالسالم؟
٭ هذا املوضوع ال أريد احلديث عنه في 

االعالم.
تستغل حساباتك على مواقع 
التواصل االجتماعي للترويج 

ألعمالك؟
٭ مواقع التواص����ل االجتماعي جعلتنا 
قريبني أكثر من اجلمهور، وصار بإمكان 
كل فن����ان أن يقوم بعم����ل حملة إعالنية 
ألعماله، خاصة أنني مقل جدا في الظهور 

التلفزيوني لدرجة شبه معدومة.
وماذا عن الدعاية لشركات عبر 

حسابك؟
٭ رفضت أن أتاجر بحسابي على مواقع 
التواصل االجتماعي »انستغرام« ورفضت 
عرض قيمت����ه ألفي دينار، فأما أن تكون 
دعاية مدروسة ومناسبة أو ال أقدمها وانزل 

من مستواي، فهذا مبدأ.
ما سر ابتعادك عن الوسط الفني 

واإلعالم؟
٭ رغم أن العديد من البرامج والصحافيني 
حريصون على التواصل معي ويعرضون 
علي باستمرار الظهور معهم إال أنني أفضل 
أن تتحدث أعمالي عني، وأعتقد أن الناس 
ال يهتمون بحياتي الشخصية فيكفيهم ما 

أقدمه من األعمال.
ما قصة »الشارب« التي أثرتها على 

حسابك اخلاص في »انستغرام«؟
٭ كما هو معروف أن شهر نوفمبر خاص 
بالتوعية من سرطان البروستاتا لرجال، 

كشف الفنان عبداهلل بوشهري عن ان العام 2015 سيشهد دخوله القفص الذهبي، خاصة أنه وجد فتاة 
أحالمه. وأوضح بوشهري في حواره مع »األنباء« ان الفن ال ميثل له هواية بل باب رزق يطلع منه فلوسه، وانه يتقاضى 

األجر الذي يريده، مؤكدا ان من يريد االستفادة من اسمه فعليه ان يدفع فلوس. و فيما يتعلق باملنافسة اعتبر ان 
»الدنيا تدور و»هذا امليدان يا حميدان«. وان االجدر سيحقق النجاح هذا العام، مشددا على انه لم يتراجع بل ان 
االعمال التي تقدم باتت املنافسة اقل بينها وتراجع مستواها الفني عموما. واعترف بوشهري بأن املخرج محمد 

دحام الشمري لم ير له مثيال في اخلليج، وأن من يعمل مع الكاتب فهد العليوة هو  »الكسبان« على حد وصفه. 
بوشهري حتدث عن الفن وشجونه وكشف عن مفاجأة شخصية وفنية في حواره، وفيما يلي التفاصيل:

حوار ـ سماح جمال

عبداهلل بوشهري لـ »األنباء «: 
من يريد استغالل اسمي »يدفع فلوس«!

عبداهلل بوشهري لـ »األنباء «: 
من يريد استغالل اسمي »يدفع فلوس«!

»الكسبان« هو  العليوة  فهد  مع  يعمل  ومن  اخلليج..  في  له  مثياًل  أَر  لم  دحام  محمد 

قلت واملنافسة  سنتني..  منذ  تراجع  مستواها  عمومًا  تقدم  التي  األعمال  ولكن  أتراجع  لم 

لم أتخط شهرة شقيقي محمود بوشهري.. ورفضت وضع اسمي قبل أحد الفنانني

يساعد لم  صوتي  ولكن  التمثيل  في  محمود  شقيقي  بدأ  بعدما  للغناء  أجته  أن  متنت  والدتي 
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ممثلة تعشق التصوير 
ووين ما تروح الزم 
تتصور فصلت على 

رفيچتها ألنها رفضت 
تصورها في احد 

املهرجانات الفنية مع 
شخصية مثيرة للجدل.. 

الركادة زينة!

منتج خليجي بعد ما اتفق مع 
ممثلة حققت جنومية عالية 
في السنوات املاضية على 
بطولة عمله اليديد طنش 

باتفاقه ألنه صديقة هاملمثلة 
ما عطته ويه وأسند البطولة 

ملمثلة عربية مقيمة في 
اخلليج.. احلمد هلل والشكر! 

ممثلة مسوية واسطات 
علشان تشارك في أحد 

املسلسالت الدرامية اللي 
راح يصورونه األسبوع 
الياي النه مخرج العمل 

مو مقتنع وما يبيها 
مثل ما تقول.. 

خير ان شاء اهلل! 

اقتناع شخصية تطنيش

جمهور »أراب آيدول« يعترض على أحالم 
ووائل ونانسي يقدمان ديو غنائياً

اشتعلت احللقة ما قبل األخيرة من »أراب 
آيدول« مبنافسة قوية بني املشتركني »حازم، 
ماجد، وهيثم« وسط تعليقات جلنة التحكيم 
املؤلفة من الفنان وائل كفوري، ونانس����ي 

عجرم، وأحالم، وحسن الشافعي.
في بداية احللقة قدم الثالثي »ماجد، حازم، 
وهيثم« أغنية مش����تركة مبناسبة احللقة 
ما قب����ل األخيرة حملت عنوان »انا هون«، 
ومن ثم كانت كلمات ألعضاء جلنة التحكيم 

شكروا فيها الصحافة واملشاهدين.
وقدم املشترك هيثم خاليلي موال بلدي 
وأغني����ة »املجد معمره����ا« للعمالق وديع 
الصافي ومن ثم أغنية »حد ينس����ى قلبو« 
جلورج وس����وف واغنية »يا س����عد جايي 
غني« وجاءت تعليقات اللجنة كلها ايجابية، 
وطالبته باالستمرار في ادائه اجلميل، كما قدم 

املشترك ماجد املدني أغنية للفنان عبداهلل 
الرويشد من ثم أغنية للفنان طالل املداح، 
وأغنية خليجية اخ����رى وحظي باعجاب 
اجلميع، وسالته أحالم: »مني أراب آيدول؟«، 
فأج����اب: »انا«، فقالت ل����ه: »انا أتوقع انك 
أراب آيدول«، فرد عليها اجلمهور واعترض 

بهتافات رافضة.
ومن ثم قدم املشترك حازم الشريف أغنية 
»يا حبي اللي غاب« للموسيقار ملحم بركات 
من ثم أغنية »بدنا نعشق« لعاصي احلالني 
والقدود احللبية، وقالت له اللجنة انه خير 
ممثل لسورية، خصوصا انه بارع في غناء 
جميع االلوان، وفي اخر احللقة جمع »تريو« 
املشتركني الثالثة، وفاجأت نانسي ومعها 
وائل بغناء اغنيته اجلديدة »صار احلكي« 

فشاركها، وقدما ديو غنائيا مميزا.

جلنة حتكيم »أراب آيدول«

قدمها »فن ون« في ثاني العروض الرسمية ملهرجان الكويت املسرحي الـ 15 في مسرح الدسمة

»الديوانية« مباشر وخطابي.. وإخراج الراشد »يبيله« رؤية جديدة!
ثم عقبت املؤلفة تغريد الداود 
على األسئلة التي وجهت إليها 
فقالت: انا فخورة بوجودي 
ليتم تقيي����م عملي من قبل 
نخبة من املسرحيني والفنانني 
وقد اختلفت اآلراء حول جرأة 
الطرح، وبالنسبة لي ال فائدة 
من وجود القلم بني يدي إذا 

لم أكتب بحرية.
وأضافت: أحتدى نفسي 
في القضية والطرح وتكنيك 
الكتابة ومن اجلميل ان يتم 
املقارن���ة بني نصوصي وأنا 
مازلت في مستهل مشواري، 
وعملي الي���وم كتب ليكون 
واضح���ا، وأج���د فرقا بني 

الوضوح واملباشرة.
وأشارت الدواد الى ان في 
مثل هذا النوع من األعمال تريد 
أن تصل لكل شخص، ليس 
بالضرورة أن يكون فاهما في 
املسرح حتى توجه رسالتها 
له، مشيرة الى انها تعمدت 
بأن تكتب بهذا األسلوب لتصل 

الفكرة إلى اجلميع.
من جانب���ه علق املخرج 
الراشد قائال: ال ندعي  خالد 
الكمال وأشكر املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب 
إلتاحته الفرصة أمامنا نحن 
الشباب وأمام القطاع اخلاص 
للمشاركة في هذه التظاهرة 

املسرحية.
وأضاف: الشكر موصول 
للفنان محمد جابر على دعمه، 
واستطرد هذه رؤيتي لنص 
املسرحية وأنا كنت منقطعا 
ع���ن املس���رح من���ذ 11 عاما 
وهذه عودة جديدة، ونتعلم 
من مس���رحية اليوم لتدارك 

األخطاء مستقبال.

ألحد بتفريقهم، وذلك تطبيقا 
لتوجيهات اجلد »محمد جابر« 
ل���م يس���تغل املخرج  الذي 
تواجده معهم واظهره كضيف 

شرف في املسرحية. 
النوايا احلسنة ال تصنع 
مسرحا »لذلك املطلوب من 
الراش���د ان  املخ���رج خالد 
يس���تبدل رؤيته االخراجية 
احلالية برؤية جديدة اذا أراد 
ان يعيد عرض املسرحية مرة 
أخرى وعليه ان يعيد النظر 
في ديكور املس���رحية الذي 
تصدى له عمر الظفيري الذي 
لم يستغله بالشكل املطلوب 
باإلضافة الى توزيع االضاءة 
وحركة بعض املمثلني الذين 
بحاجة لتدريب كثيف للتنوع 
في حواراتهم حتى ال يتسرب 

امللل في نفوس اجلمهور.

الندوة التطبيقية 

بع����د انته����اء الع����رض 
الندوة  املس����رحي عق����دت 
الثانية بحضور  التطبيقية 
مؤلف����ة العمل تغريد الداود 
الراش����د  واملخ����رج خال����د 
وتص����دت إلدارته����ا املمثلة 
التي  االردنية نادرة عمران 
استهلت باستعراض السيرة 
الذاتية لطرفي العمل الكاتبة 
واملخرج، وم����ن ثم فتحت 
املج����ال للمتواجدي����ن في 
القاع����ة، حيث صبت بعض 
املؤلفة  اآلراء هجومها على 
واملخرج عل����ى هذا العرض 
الذي وصفه البعض  باألداء 
الفردي دون وجود نس����يج 
مكتمل لغياب الترابط العام، 
أما البع����ض اآلخر فوصفه 
بعرض مسرح مدرسي، ومن 

في خلق جو من التش���ويق 
واإلث���ارة في العرض، اال ان 
احملاوالت كانت غير مكتملة 
من خالل احداث املس���رحية 
التي حتث الش���باب على أن 
يحافظوا على »ديوانيتهم« 
ويس���تيقظوا وأال يسمحوا 

انه كان »مباشراً« و»خطابيًا« 
وال يوجد فيه تنوع ال بالشكل 
ال���ذي كنا  وال باملضم���ون 
نتمنى ان جنده عند املخرج 
خالد الراشد، ولكن األمنيات 
ش���يء واحلقيقة شيء آخر، 
رغم محاوالت بعض املمثلني 

ويقدمه���ا برؤي���ة إخراجية 
بعيدة ع���ن التقليدية، لذلك 
جاءت رؤيت���ه »باهتة« وال 
يوجد فيها »بهارات« تقنية 
جتذب املتلقي ملتابعة عرضه 

املسرحي. 
مشكلة العرض املسرحي 

لإلخراج املسرحي بعد أكثر 
من 11 عاما خالد الراشد لم يجد 
التعامل معه بصورة جميلة 
ويقدمه بصورة مبتكرة ألن 
النص يحمل بني طياته الكثير 
من الرس���ائل التي كان من 
املفروض ان يستغلها الراشد 

مفرح الشمري
@Mefrehs

في ثاني عروض املسابقة 
الرس���مية ملهرجان الكويت 
املس���رحي في دورته ال� 15 
قدم »مركز فن ون للصوتيات 
واملرئيات« امس االول على 
خشبة مسرح الدسمة مسرحية 
»الديوانية« من تأليف تغريد 
الداود وإخراج خالد الراشد، 
وبطولة الفنان القدير محمد 
جابر ومجموعة من الفنانني 
الشباب منهم علي ششتري 
الش���طي واملذيعة  وعثمان 
عذاري قربان، وذلك بحضور 
األمني العام املس���اعد لقطاع 
الوطني  الفنون باملجل���س 
للثقافة والفنون واآلداب محمد 
العسعوسي وضيوف الدورة 
اخلامس���ة عشرة للمهرجان 
من فنانني ونقاد من اخلليج 

والوطن العربي.
نص »الديوانية« يعتبر 
من النصوص اجلريئة التي 
كتبتها املؤلفة الكويتية تغريد 
الداود، ويحسب لها ذلك ألنها 
تطرقت من خالل »الديوانية« 
لقضية حساسة تتمثل في 
حب الوطن وكيفية احملافظة 
عليه مهما كانت االغراءات، 
الوط����ن  حي��ث شبه�����ت 
ب� »الديوانية« التي هي املكان 
ال���ذي يتجمع في���ه »عيال« 
الفريج الواحد على مختلف 
ثقافاتهم، حي���ث يتبادلون 
اآلراء في كل ما يحيط بهم من 
أحداث، سياسية واجتماعية 
وثقافي���ة، ولكن على الرغم 
من جرأة النص الذي كتبته 
الداود، إال أن املخرج العائد 

مشهد من املسرحيةالفنان القدير محمد جابر في املسرحية تغريد الداود وخالد الراشد ونادرة عمران في الندوة التطبيقية

زينب خان 
في ردها على الراشد: 

شكراً الستبعادي!
اخلاص جلامعة االسكندرية 

لالستفسار عن برامج 
الدراسات العليا هناك ألن 

مستقبلي الدراسي أهم 
من ألف مهرجان وعمل 

مسرحي.
وما يثيره بعض »أطفال 
الوسط املسرحي« حول 
استبعادي من إي عمل 

هو مجرد وسيلة لتشويه 
سمعتي ظنا منهم بأنني 

سأهتم لهم، متناسني أنني 
أخوض مجال التمثيل 

للتسلية فقط، ألنني مذيعة، 
هذه هويتي وعملي وسأبقى 

كذلك.

بإرسال كتاب للمجلس  
يبلغهم بأني أرغب ان 

تكون مشاركتي باملهرجان 
خارج املنافسة، لذلك قررت 

االنسحاب من »الديوانية«
وليس استبعاد الراشد 

لي، وإذا كان هو أو غيره 
مقتنعا بفكرة استبعادي  

فأقول للراشد »شكرا على 
استبعادي من هذا العمل 
الفاشل«، أما عن عرض 

»عقول في القفص«، فقد 
اعتذرت عن العمل بعد 

رفض املخرج سفري الى 
االسكندرية، علما  بأنني 
أبلغته مبوضوع سفري 

هو من طلب مني التدخل 
وهو من طلب رأيي حول 
األمور الفنية إضافة الى 

أن تصريحه بأني أتدخل 
بأمور ال تعنيني أمر مغلوط 

وينم عن افتقاره للخبرة 
في املسرح ألن اسمي 

ضمن فريق العمل، اذا كل 
ما يخص العمل يخصني، 
ثم املتابع ألخباري يعرف 

ان هناك حالة وفاة أملت 
بعائلتي قبل اقل من أسبوع، 

فكيف أصعد الى املسرح 
أغني وأمثل دون االكتراث 

مبشاعر عائلتي، هذا إضافة 
الى إخالل الراشد باالتفاق 

أرسلت املذيعة والفنانة 
زينب خان عن طريق 
»الواتساب« ردها على 

املخرج خالد الراشد بعد 
ان استبعدها عن املشاركة 
في مسرحية »الديوانية« 
لتدخلها في بعض األمور 

الفنية، وقامت »األنباء« 
بنشر االستبعاد في العاشر 

من الشهر اجلاري، حيث 
قالت في ردها:

بداية فيما يتعلق باستبعاد 
خالد الراشد لي، مرفق 
»رسالة نصية« يطلبني 

الى اجتماع ملناقشة العمل 
معي، وهذا يدل على انه 

صورة زنكوغرافية ملا نشر في »االنباء« عن استبعاد زينب خان يوم 10 اجلاري

زينب خان

»ملكة املسرح« عائشة عبد الرحمن: شهادتي مجروحة 
في »املسرح الكويتي« وانتظروا تعاوني مع طالل سالمة

وهو غير ما تعودوا عليه. 
واكدت ان املجتمع اخلليجي 
بوجه عام واالماراتي بشكل 
خ����اص يرفض اجلرأة في 
الط����رح وبالتالي هي عن 
قناعة ترفض املشاهد التي 
جتمع بني املمثل واملمثلة 
والسرير على سبيل املثال 
او ان تلب����س روب ن����وم 
في املش����اهد او املسرحية 
فه����ي من عائل����ة محافظة 
وملتزمة بالتقاليد العربية 

واخلليجية.
وح����ول جتربته����ا في 
التحكيم املسرحية  جلان 
قال����ت عبد الرحم����ن: لقد 
ش����اركت كمحكم����ة ف����ي 
مسابقات مسرحية عديدة 
منها مسابقة كلية الشارقة 
للتقنية التي نظمت عروضا 
مسرحية عديدة كما كنت 
مشرفة على جلان حتكيم 
الثانوية  مدارس الشارقة 
الفتة الى ان تلك التجارب 
اكسبتها خبرة واستفادة 
من خالل تقيي����م االعمال 
املس����رحية بأمان����ة وعدم 
انحياز مثلم����ا يحدث في 

بعض جلان التحكيم.
وبشأن عزوف اجلمهور 

االماراتي عن االقبال على 
املسرح قالت عبدالرحمن 
السكانية في  التركيبة  ان 
دولة االمارات لها دور كبير 
فيما يعانيه املسرح فنحن 
ف����ي الصخر حتى  ننحت 
يقبل اجلمه����ور االماراتي 

على املسرح.
ابتعادها  اما عن سبب 
عن الدراما الكويتية فقالت 
عبدالرحمن ان »تذكرة داود« 
كان اخر عمل شاركت فيه 
ولكن اذا عرضت عليها اعمال 
كويتية فلن ترفضها، مؤكدة 
ان االعمال الكويتية الدرامية 
تتميز باجلرأة وتختلف عن 
الدراما االماراتية التي لديها 

حتفظات كثيرة.
وحول الش���عر الغنائي 
قالت عائش���ة عبدالرحمن 
انها ش���اعرة سميعة تهتم 
الطربية  فق���ط باالغان���ي 
واجلي���ل الذهبي ولم جتد 
من مطربي جيل الشباب من 
تقتنع بالتعاون معه برغم 
احترامها للجميع، الفتة الى 
انها حتض���ر حاليا لثالث 
اغاني احداه���ا مع املطرب 
ان  الى  طالل سالمة، الفتة 
املطرب علي عبد الستار كان 
اول مطرب تعاونت معه من 
خالل اغنيتي العنود ودرب 

يودي.
واشارت عبدالرحمن الى 
انها كانت اصغر مذيعة في 
الشرق االوسط فقد عملت 
عمر ال�14 عاما في اذاعة رأس 
اخليمة ثم ص���وت العرب 
وش���اركت مع الفنان كمال 
الشناوي والفنانة مديحة 
كامل م���ن خ���الل فوازير 
رمضان، كما كانت سحابة 
صيف اول سهرة تلفزيونية 
شاركت فيها وبعدها شاركت 
ف���ي اول مس���رحية وهي 
»الطوفة« التي رشحها للعمل 
بها الفنان د.حبيب غلوم ثم 
توالت املشاركات املسرحية 

بعدها.

الدورة االخيرة ملهرجان ايام 
الشارقة املسرحي وانا كنت 
اصغر املشاركني سنا فهذا 
كان مفاجأة لي وهو شهادة 
شرف على رأسي اعتز بها 
كثيرا ويحملني مسؤولية 
كبي���رة ف���ي خطوات���ي 

القادمة.
الفنان���ة  واوضح���ت 
انها  عائش���ة عبدالرحمن 
حصلت عل���ى لقب ملكة 
املسرح بعد ان مت ترشيحها 
للعمل في مسرحية نزيف 
التمثيل في  العمر وخالل 
اململكة املغربية الحظ النقاد 
واجلمهور مدى اجلرأة في 
العمل وقالوا ان عائش���ة 
عبدالرحم���ن تنافس ثريا 

جبران في صغرها.
واشارت الى ان الرواية 
كان����ت تتح����دث عن زوج 
يعان����ي عج����زا جنس����يا 
وبالتال����ي كان����ت زوجته 
بطلة العمل تعاني لهذا االمر 
فكانت تخرج منها امياءات 
وحركات تعبر عن احلالة 
االجتماعية والنفسية وهو 
ما انعك����س على اجلمهور 
املغربي الذي فوجئ بجرأة 
الطرح لدى فنانة خليجية 

اكدت الفنانة االماراتية 
عائش���ة عبدالرحمن، ان 
املسرح الكويتي ما زال في 
الصف االول وان شهادتها 
فيه مجروحة ويعتبر من 
افضل مسارح اخلليج بدليل 
العمالق���ة الذي���ن ما زلنا 
الكثير، وهذا  نتعلم منهم 
الهائل من اجلماهير  الكم 
واملهتمني باملس���رح سواء 
املس���رح اجلماهي���ري او 

مسرح الطفل.
واضافت خالل مؤمترها 
الصحافي الذي عقد صباح 
امس واداره رئيس املركز 
االعالم���ي الزمي���ل مفرح 
افتتاح  الشمري، ان حفل 
املهرجان كان مميزا جدا، 
الفتة ال���ى ان املهرجانات 
تولد فينا ثقافات مختلفة 
خالل الع���روض املختلفة 
التي نلتقي خاللها بالفنانني 
واالكادميي���ني واجلمهور 
نتع���رف عل���ى ثقاف���ات 

جديدة. 
وقالت: املسرح بالنسبة 
لي هو االه���م فقد وجدت 
نفسي فيه بخالف التلفزيون 
الطموح  الذي ال يعطيني 
الذي اس���عى الى حتقيقه 
فاملس���رح اجم���اال افضل 

بالنسبة لي. 
واشارت الى ان املسرح 
االماراتي ليس متأخرا كما 
يردد البعض ألن له طابعا 
خاصا ومختلفا، فالقضايا 
الت���ي يناقش���ها مرتبطة 
بالبيئة االماراتية وهناك 
اكثر من مخ���رج وكل له 
اال ان اجلمهور  اس���لوبه 
هو ما ينقصه وذلك عكس 
املسرح الكويتي الذي يتميز 
بوجود املعهد العالي للفنون 
املسرحية، مشيرة الى دوره 
الكبير في اث���راء احلركة 

املسرحية الكويتية.
وقالت هناك فنانون يتم 
تكرميهم لالسف بعد رحيلهم 
ولكن ان يتم تكرميي خالل 

جانب من املؤمتر الصحافي

املسرح اإلماراتي 
ليس متأخراً كما 
يردد البعض ألن 
له طابعًا خاصًا 

ومختلفًا

كنت أصغر مذيعة 
في الشرق األوسط 

وشاركت كمال 
الشناوي ومديحة 
كامل في فوازير 

رمضان
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

2
7821
16427

6932
538641

47
24895

8
764

78239
8154
9427

8763
6917

92768
1964

3916
37

897
894

568
12
239

783
674

35
3198

أفقياً:

عمودياً:

الشعر
صبر
صفاء

صعود
صمام
ضباب
ضعف
طوق
طرف
عليل
عود
عهد

عريق
عادل

عميق
عناق
عالم
عزم
فن

فرح
الفصل

قطار
قريب
كوكب

كد
كرب

مي

ما النجميات وكيف 
تشكلت؟

٭ تصور الفلكيون وجود 
كوكب ما بني املريخ واملشتري 
بسبب وجود فجوة كبيرة 
بينهما، ولذلك بدأت البحوث 
الكتشاف هذا الكوكب، وفي 
عام 1801 مت اكتشاف كوكب 
يدعى سيريس وكان كوكبا 
صغيرا ج��دا يصل قطره 
الى 600 ميل فقط، ولذلك 
اعتقد العلماء انه جزء من 
مجموع��ة كواكب صغيرة 
يج��ب ان يس��تمر البحث 
فيها، وفي تلك الفترة وجد 
الفلكي��ون كواكب صغيرة 
أخرى فس��روها على انها 

نتيجة بعض االنفجارات.
وبعد خمسة عشر عاما 
من البحث املتواصل توصل 
عالم فلكي آخر الى اكتشاف 
مجموعة أخرى من النجوم، 
واستمر البحث وبحلول عام 
اكتشاف ثالثمائة  1890 مت 
كوكب وما بني اعوام 1890 
و1927 مت اكتش��اف ألف��ي 
كوكب وسميت هذه الكواكب 
الصغيرة التي تقع بني املريخ 
واملشتري بالنجميات وقد 
أعداد  بأن  الفلكيون  تكهن 
هذه النجمي��ات تصل الى 
100.000 جنم ال يتعدى قطر 
الواحد منه��ا مئات األمتار 
وال تعادل مبجملها اال جزءا 

صغيرا من األرض.
وتقول نظرية تش��كيل 
النجمي��ات انه��ا نتيج��ة 
النفجارات حدثت في كوكب 

املشتري.

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  املنجمون، 2ـ  مالكمةـ  هجا، 3ـ  
الهاللـ  أبش، 4ـ  رملـ  جواد، 5ـ  أم 
)معكوسة( ـ النرد )معكوسة(، 6 
ـ أر )معكوسة(ـ  نعود، 7ـ  أبطنـ  
اسم، 8ـ  )د ا ل ا(ـ  أبناء )معكوسة(، 
9 ـ مالبس ـ جراد )معكوسة(، 10 

ـ االستعداد.

عموديًا:
1ـ  أم املرادم، 2ـ  ل ل لـ  اإلباء )معكوسة(، 3 
ـ ماهرـ  طالل، 4ـ  نكلمهـ  ابان )معكوسة(، 
5 ـ جمـــال ـ س س، 6 ـ مهـــل ـ دعاء، 7 ـ 
جرو ـ عدا )معكوســـة(، 8 ـ نهاوند ـ دان 
)معكوســـة(، 9ـ  جبالـ  سبرا، 10ـ  راشد 

املاجد.

حل عينك .. عينك

1 ـ العرافون، 2 ـ من الرياضات ـ عكس مدح، 3 ـ 
من أطوار القمرـ  أتهلل وأرحب، 4ـ  في الصحراء 
ـ كرمي، 5ـ  والدة )معكوسة(ـ  الزهر )معكوسة(، 
6ـ  للمساحة )معكوسة(ـ  نرجع، 7ـ  عكس أظهر 
ـ قاتل، 8 ـ جدها في دالل ـ أوالد )معكوسة(، 9 ـ 

ثياب ـ من احلشرات )معكوسة(، 10 ـ التهيؤ.

1ـ  جزيرة كويتية، 2ـ  متشابهةـ  العزة )معكوسة(، 
3ـ  بارعـ  علم مذكر، 4ـ  نحدثهـ  أظهر )معكوسة(، 
5ـ  حسنـ  متشابهان، 6ـ  تأنـ  ابتهال، 7ـ  صغير 
الكلب ـ جرى )معكوســـة(، 8 ـ مقام موسيقي ـ 
قريب )معكوسة(، 9ـ  مرتفعاتـ  اكتشفا األعماق، 

10 ـ مطرب خليجي.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
سعد الفرج

حل كلمة السر:
الرجز

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أحد بحور 
الشعر من 5 أحرف

افعضدهـعقوط

لدوعملاععط

صاكميحرفزر

بلوربيرقمف

رفكبركقانع

عصبدكجقيرع

للراطقمامص

يقيمعدوعصز

للداعرعشلا

صفاءنفبابض

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 تعتب��ر الببغاء من أقدم 
أنواع الطيور املعروفة، فقد 
دلت املتحجرات على أن هذا 
الطائر قد ُوجد منذ ما قبل 

التاريخ.
أما اليوم، فهناك أكثر من 
600 نوع من الببغاء، وهي 
ُمنتش��رة في جنوب آسيا، 
أفريقيا الشمالية، استراليا 

واجلزر املاليزية.
الببغاوات طيور جريئة 
وتعي��ش لفت��رات طويلة، 
كما أنها تتأقلم بسهولة مع 
كل الظ��روف احمليطة بها. 
وهذا قد يكون أحد األسباب 
الت��ي تدفع بالبح��ارة إلى 
الببغاوات معهم  اصطحاب 

في سفراتهم.
والببغ��اء طي��ر ملون 
ومسل، وإذا ما تعلم الكالم 
فإن رفقته ستكون ممتعة، 
وم��ع أن هذا الطائر يعيش 
ف��ي املناطق االس��توائية، 
فهو يرتاح في أس��ره كما 
أنه يكون س��عيدا حتى في 
األماكن الباردة، ويحب هذا 
الطائر العيش في الغابة وفي 
أس��راب كبيرة وما يعرف 
عن هذا الطائر، أنه شجاع 
ومخلص، فإذا ما ظهر أي 
يُهدده، يس��تعد كل  خطر 
الس��رب للمواجهة والقتال 

معا حتى النهاية.
تتميز الببغ��اوات بأنها 
طيور نباتية، وهي تتناول 
الفواك��ه، والبراعم، وثمار 
البلح والتني. وخالل بحثها 
عن الطعام، تراها تقفز من 
غصن إلى آخ��ر كما تفعل 
براثنها  القرود، مستخدمة 
وذيولها حلفظ التوازن بني 

الغصون.
وإذا توقف��ت ملش��اهدة 
الببغاء، س��تراه يستخدم 
أرجله كاليدين، فهو يجلس 
وميس��ك ببراثن��ه الطعام 

ويتناوله خالل راحته.
يصن��ع الببغ��اء العش 
في ثقوب الش��جر وتكون 
بيوضه عادة بيضاء اللون. 
ويهت��م بصغاره جيدا وقد 
يسافر مسافات بعيدة بحثا 
عن الطعام. من أكثر أنواع 
الببغاء املتكل��م هو الببغاء 
األفريقي الرمادي، فهو ذكي 
جدا، ويعتبر ذلك من أذكى 

الطيور على اإلطالق.

من  أين جاء الببغاء؟

صفاء تيسير:

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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almutairiadel@hotmail.com
عادل عبداهلل المطيري 

خارج امللعب 
السياسي

لكل لعبة قواعدها سواء 
كانت هذه اللعبة رياضية 
أو اقتصادية أو سياسية، 

ويجب أن تكون تلك 
القوانني راسخة ومتعارف 

عليها بني كل الالعبني.
في الكويت هناك فريقان 
سياسيان )فريق احلكومة 
وفريق البرملان( وجترى 

املباريات السياسية بصورة 
رسمية في ستاد عبداهلل 

السالم مقر البرملان، ولكل 
فريق ستاده ومقره اخلاص 

للتدريب والتخطيط، وتشابه 
املباريات السياسية الى 
حد كبير مباريات كرة 

القدم بقوانينها وجنومها 
واحتادها.

ما حدث من تغيرات في 
قانون االنتخاب أو »اللعب 

السياسي« أغضب فريق 
البرملان وأربك املباريات 

السياسية.
ولو أسقطنا ما حدث 

في اللعبة السياسية في 
الكويت على لعبة كرة القدم 

حيث ميكن أن تتصور أن 
لعبة تلعب باألقدام ككرة 

القدم، وأثناء املباراة أو 
بني الشوطني يتغير قانون 

اللعب فيها.
عودة للملعب السياسي 

الكويتي، من الطبيعي أن 
فريق البرملان سيحتج 

على طريقة اللعب اجلديدة 
واملفاجئة وسيحاول 

تعطيل املباراة، وستثور 
ثائرة مشجعيه الذين قاموا 
ببعض أعمال شغب اضطر 

معها رجال األمن للتدخل 
والسيطرة على الوضع، 
وبعد سجال شديد بني 

الفريقني املتباريني »فريق 
احلكومة وفريق البرملان«، 

انسحب فريق البرملان 
من املباراة مفضال البقاء 
في اخلارج ومبقربة من 

ميدان الستاد الرياضي هو 
ومشجعوه محاولني دون 

جدوى الضغط على فريق 
احلكومة للعودة إلى القانون 

األول.
بينما استمر فريق احلكومة 
في اللعب مع فريق البرملان 

البديل الذي يتهمه فريق 
املعارضة بأنه مت تشكيله من 

العبي احلكومة االحتياط، 
مازال الدوري السياسي 

الكويتي مستمرا، بالرغم من 
أن فريق املعارضة اصبح 

خارج اللعبة السياسية 
متاما بعد فشله في إلغاء 

القوانني اجلديدة للعبة، كما 
أصاب جماهيره باإلحباط 
وامللل من طول االنتظار، 
وأصبحوا يتساءلون ماذا 

لو كان العبو املعارضة 
احملترفون موجودون في 
الدوري؟ رمبا متكنوا من 

تعديل قوانني اللعبة أو على 
األقل أفسدوا متعة اللعب 

املتفرد خلصومهم.
ختاما: لم أكن يوما من 

املشجعني املتعصبني لفريق 
املعارضة بالرغم من أن 
لعبها يروق لي كثيرا - 
كما كان يعجبني اللعب 

احلكومي سابقا - أما اآلن 
فالدوري السياسي أصبح 
باهتا ال لون له وال رائحة، 

خصوصا أن فريق البرملان 
اجلديد أغلبه من الناشئني 

واملوالني لفريق احلكومة كما 
انهم ال يتمتعون باللياقة 

والفنيات املطلوبة.
اخلالصة: متفائل بقرب 

عودة فريق املعارضة إلى 
املباريات السياسية من 

داخل امللعب الرسمي من 
أجل املشاركة في اتخاذ 
القرارات السياسية، ألن 
العمل من خارج امللعب 

نتائجه غير مجدية إلى اآلن 
أو رمبا تتحول إلى أفعال 

مكلفة جدا، وهذا ال يتمناه 
أحد.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

صدى األحداث

د. عادل إبراهيم اإلبراهيم

عبدالمحسن محمد المشاري

التزاما مبسؤولياته في نشر املعرفة، 
أحسن املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب االختيار ضمن فعالياته على 
هامش معرض الكتاب التاسع والثالثني 
الذي أقيم مؤخرا، في محاضرة حول 
تعزيز الهوية الوطنية حيث استمتع 

احلضور مبا تناولته االستاذة د.كافيه 
رمضان أستاذ التربية بجامعة الكويت 

مبا طرحته من حقائق حول ما تتعرض له 
الهوية الوطنية الكويتية من متزق وطائفية 

وقبلية، بعيدة عما اعتاد عليه املجتمع 
الكويتي، وما الى ذالك من تداعيات سلبية 

ليس على املجتمع فقط بل على أمنه 
واستقراره.

لقد كانت احملاضرة بحق متس الواقع 
الكويتي احلالي نظرا البتعاد اجلهات 

املسؤولة عن دورها في تأصيل الهوية 
الوطنية املتمثلة باالنتماء والتي بال شك 

ال تأتي من برامج وخطط واستراتيجيات 
فقط بل تأتي بوجود القدوة من املسؤولني 
وحتقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص 

ومكافحه الفساد.
عندما أشير إلى ذلك ملا له من أهمية 

قصوى الستقرار املجتمع وغرس قيم 
الهوية الوطنية احلقيقية املتمثلة باالنتماء 
والوالء لوطننا الغالي، وما عرف عنه من 
خصال حميدة فيما بني مكونات املجتمع 
وما متيز به من إخاء وتعاون دون النظر 

لطائفة او االحتماء وراء القبيلة، فان لم يتم 
تدارك ذلك فإن البعد عن الهوية الكويتية 

ستلقي بظاللها السلبية على املجتمع 
الكويتي.

نعم توجد لدينا استراتيجية تعزيز الهوية 
الوطنية والتي أعدتها وزاره التربية عام 

2010 وشاركت في اعدادها الكثير من 
اجلهات الرسمية وما حتتويه من أفكار 
وبرامج ومصادقة مجلس الوزراء عليها 
وأصبحت جاهزة للتنفيذ، ولنا احلق ان 
نتساءل منذ ذلك الوقت الى اآلن أي بعد 
مرور ما يقارب اخلمس سنوات هل مت 

تقييم االستراتيجية ان كانت فعال طبقت 
على ارض الواقع وأخذت كل جهة مشاركة 

فيها بزمام املبادرة بتفعيل ما طلب منها 
من برامج؟ وانني على يقني بأن ما يجري 

في الواقع مغاير متاما ملا تطمح اليه 
االستراتيجية من تعزيز الهوية الوطنية. 

ومما يؤكد ذلك ما صرح به مسؤول 
تربوي بارز بان العصبية والطائفية هما 

التحدي األكبر واألصعب الذي تواجهه 
الوزارة ونواجهه جميعا كمنظومة وطنية، 

مضيفا ان هناك اهتزازات صارت في 
املجتمع الكويتي خالل السنوات املاضية 

حتى أصبحت لدينا ردة وطنية، حيث 
يعلو صوت االنتماءات القبلية والطائفية 
والفئوية على صوت االنتماءات الوطنية 

تضر بالفرد واملجتمع على حد سواء.
اذا كان هذا هو تقييم املسؤول التربوي 

جتاه الوحدة الوطنية فما عسانا ان نبني 
آماال على شباب املستقبل لبلدهم الذي 

بناه اآلباء واالجداد؟ وفي هذا املقال فإني 
شخصيا أحيي شجاعة د.سعود احلربي 

وكيل وزاره التربية املساعد على هذه 
الصراحة والتي تؤكد قوة موقفه ال ضعفه 

حيث ان االعتراف باملشكلة يساعد على 

تشخيصها والوقوف عليها للوصول 
إلى حلول ناجعة لها ال ان نغض الطرف 

مجاملة ألي مسؤول. نعم وأكرر ما أحوجنا 
الى أفعال تعزز الوحدة الوطنية وإجراءات 

حتاسب الكبير قبل الصغير وعندما نشير 
الى ما ميس الهوية الوطنية من سلوكيات 

وتصرفات سلبية ليس معنى ذلك أننا 
متشائمون، بل على العكس نحن متفائلون 

نحو مستقبل مشرق مادام هناك نقاش 
موضوعي يالمس الواقع بكل شفافية 

ودون اي مجامالت على حساب هويتنا 
األصيلة.

فشكرا للمجلس الوطني على اختياره 
الهوية الوطنية كموضوع والشكر موصول 

للدكتورة كافية رمضان على محاضرتها 
القيمة التي وضعت اليد على اجلروح التي 
تعاني منها الهوية الوطنية وسبل تعزيزها 

وكلنا أمل في ان حتذو اجلهات املسؤولة 
اآلن قبل فوات األوان في تعزيز الهوية 

الوطنية فعال ال قوال.
>>>

والتساؤل الذي يطرح نفسه على من 
تقع مسؤولية تعزيز الهوية الوطنية؟ 
تساؤل محق واجلواب ان املسؤولية 

مشتركة بني الدولة واملواطن وال ميكن 
إلقاء اللوم وحتميلها للمواطن حيث ان 
البداية تتعلق، بالدولة ممثلة بالسلطتني 

التنفيذية والتشريعية بتحقيق اطر 
العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص 

ومكافحة الفساد املالي واالداري وعدم 
تشجيع فئة على أخرى. فهل من قارئ؟ 

هذا ما نأمله.

يحكى أنه كان يوجد ملك أعرج وال يرى إال 
بعني واحدة، وفي أحد األيام دعا هذا امللك 

الفنانني ليرسموا له صورته الشخصية 
بشرط أال تظهر عيوبه في هذه الصورة، 
فرفض كل الفنانني رسم هذه الصورة، 
فكيف سيرسمون امللك بعينني وهو ال 

ميلك سوى عني واحدة؟! وكيف يصورونه 
بقدمني سليمتني وهو أعرج؟ ولكن وسط 

هذا الرفض اجلماعي تقدم أحد الفنانني 
وقبل رسم الصورة، وبالفعل رسم صورة 

جميلة وفي غاية الروعة، كيف؟ تصور 
أن امللك واقفا وممسكا ببندقية الصيد، 

بالطبع كان يغمض إحدى عينيه، ويحني 
قدمه العرجاء، وهكذا رسم صورة امللك 
بال عيوب وبكل بساطة، ليتنا نحاول أن 
نرسم صورة جيدة عن اآلخرين، مهما 

كانت عيوبهم واضحة، وعندما ننقل هذه 

الصورة للناس نستر األخطاء، فال يوجد 
شخص خال من العيوب، فلنأخذ اجلانب 
اإليجابي داخل أنفسنا وأنفس اآلخرين، 

ونترك السلبي فقط لراحتنا وراحة 
اآلخرين، ونتذكر قول الشافعي:

لسانك ال تذكر به عورة امرئ
 فكلك عورات وللناس ألسن
وعينك إن أبدت إليك معائبا

 فدعها وقل يا عنُي للناس أعني
>>>

ال تسخر من فالن ألن ابنه أسبل ثوبه 
وحلق حليته وشرب الدخان واخلمر 

وترك الصالة وال تهزأ بفالنة ألن ابنتها 
تلبس وتتهاون وتتكبر على أقاربها، ال 

تقل هذا فعلهم وان والديهم فالن وفالنة، 
فأنت ال تعلم حجم معاناتهم في تربيتهم 

وتوجيههم!

وال تدري مقدار تفانيهم في مجاهدتهم! 
أال تعلم أن ابن نوح گ في النار وكذلك 

أبو األنبياء إبراهيم گ أبوه في اجلحيم؟ 
التوزع األقدار وتترجم النوايا حسبك 

نفسك ومن تعول، أنت اليوم صالح وغدا 
رمبا يختم لك بخامتة سيئة، وقلوب 

العباد بني أصابع الرحمن تتقلب تقلب املاء 
املغلي، من هداك لهذا سوى رب العباد؟ 

إذا ساءك من أحدهم شيئا فقل: احلمد هلل 
الذي عافانا مما ابتالهم به وفضلنا على 
كثير ممن خلق تفضيال، رب أصلحهم 

وثبتنا، وردد: اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك ويا مصرف األمور صرف 

أمري الى طاعك، أمني يا رب العاملني، 
نسأل اهلل الهداية والصالح والفالح لنا 

وجلميع املسلمني.. من أجمل الرسائل التي 
وصلتني.

هويتنا الوطنية.. 
إلى أين؟

ال ميلك سوى 
عني واحدة!

قضية ورأي

يا سادة يا كرام

القاعدة املنطقية تقول: وجود قانون ينظم 
أفضل من عدم وجود قانون.

>>>
من هذه القاعدة ال يوجد عاقل اال ويرحب 
بوجود قانون للتنظيم، شريطة اال يكون 
وجود هذا القانون هادرا للحرية او مقيدا 
لها او مخالفا ملواد الدستور، مبعنى ادق، 
تشريع قانون لتنظيم النشر االلكتروني 
وجوده ضرورة حيوية من حيث املبدأ، 

واخلالف فقط على بعض املواد التي أعلن 
عنها، إما ملخالفتها روح حرية الصحافة 
أو حرية انتقال املعلومات، كاملادة التي 

تستوجب احلصول على إذن رسمي مسبق 
من الوزارة قبل عرض اي تقرير يخص 

تلك اجلهة، وهي املادة التي يجب ان تلغى 
متاما، وللعلم ذات املادة موجودة في قانون 

املطبوعات 2006 ومازلنا نعترض عليها 
ولكن ولألمانة لم تقم وزارة االعالم يوما 
بتفعيل او تطبيق هذه املادة على اي من 

املطبوعات منذ العمل بالقانون.
عدا ذلك وجود القانون ضرورة حتمية، 

ويجب ان يتم إقراره وتطبيقه وقبل هذا كله 
وجوب وضوح الئحته التنفيذية.

>>>
نعود اآلن لوجوب وجود هذا القانون الذي 

ميتلك ميزة واحدة فقط والتي يبدو انها 
غائبة عن معارضيه حاليا، القانون ليس 

ملزما ألي صاحب صحيفة الكترونية 
للدخول فيه، مبعنى انه ان كنت متتلك 

صحيفة الكترونية او موقعا اخباريا، يعنى 
في اإلعالم، فليس هناك ما يجبرك على 
التسجيل في وزارة االعالم لتكون حتت 

مظلة هذا القانون، بل االمر اختياري، 
من حقك الدخول وكذلك من كامل حقك 
ان ترفض الدخول حتت مظلته، اي ان 

االنضمام الى القانون اختياري 100%، ولكن 
في حال عدم قبولك الدخول في القانون 

فهذا يعني انك ستكون خاضعا لقانون هيئة 
تنظيم االتصاالت.

>>>
ملزيد من الشرح ملن لم يِع مدى سطوة 

قانون هيئة االتصاالت ففي تعريف 
»االتصاالت« في ذلك القانون ووفق ما جاء 

في مادته االولى انها: »كل إرسال أو نقل 
أو بث أو نشر أو استقبال للعالمات أو 

اإلشارات أو املكتوبات أو الصور أو األفالم 
أو األصوات أو املعلومات أيا كانت طبيعتها، 

بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو 
الضوئية أو بأية وسيلة أخرى من األنظمة 

االلكترونية«.
>>>

وفي التعريف السابق لـ »االتصاالت« ان 
»النشر« يدخل ضمن دائرة اختصاصات 
هيئة االتصاالت التي بدأ قانونها بالعمل 
فعال ونشر في اجلريدة الرسمية والذي 

أصل فيه غرامات املخالف الى 50 الف دينار 
اضافة الى مصادرة معدات البث أيا كان 

شكلها او طبيعتها.
اي بالعربي الفصيح من يرفض قانون 

النشر االلكتروني او يرفض الدخول حتت 
مظلته في حال مت إقراره فانه سيكون 
خاضعا لقانون هيئة تنظيم االتصاالت 

والتي بعض غراماته تعتبر »خراب بيت« 
ماليا.

>>>
األهم انه ووفق ما افهم قانونا ان جميع 

الصحف االلكترونية او املواقع اإلخبارية 
خاضعة اآلن مبوجب القانون لقانون هيئة 
تنظيم االتصاالت، وميكن في حال إكمال 

تنفيذ القانون اخضاع جميع تلك الصحف 
واملواقع اإلخبارية حتت طائلة عقوبات ذلك 

القانون الذي مر ولم ينتبه له احد.
>>>

اآلن ان تخضع الصحف االلكترونية 
واملواقع اإلخبارية لقانون خاص بها هو 

قانون النشر االلكتروني والذي يقبل 
التعديل والنقاش وهو لم يقر بعد، أفضل 

»50 ألف مرة« من اخلضوع لقانون تنظيم 
هيئة االتصاالت والذي تصل فيه غرامات 

»النشر« الى 100 ألف دينار.
>>>

التنظيم مهم، والتعديل على قانون تنظيم 
النشر االلكتروني مهم أيضا قبل عرضه 

على مجلس االمة مبا ال يقيد احلريات العامة 
وال مينع تدفق املعلومات، ولكن رفضه 

باملطلق امر غير صحيح ويجب ان يكون 
لدينا قانون لتنظيم النشر االلكتروني، اما 
من يفتي بغير علم ويرفض القانون ملجرد 

الرفض، فأقول له: »قانون تنظيم االتصاالت 
سيشمل الصحف اإللكترونية واملواقع 

اإلخبارية بجميع أشكالها بل انه يشملها 
اآلن ان كنتم تعلمون او ال تعلمون«.

>>>
بالعربي رمضاء قانون تنظيم النشر 

االلكتروني أفضل 100 ألف مرة من نار 
قانون هيئة تنظيم االتصاالت... واخد بال 

حضرتك معايه؟!

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

رمضاء »النشر 
اإللكتروني« ونار 

»االتصاالت«

 baselaljaser@hotmail.comاحلرف29
@baselaljaser 
باسل الجاسر

عقدت الثالثاء املاضي بحمد اهلل وفضله 
قمة دول مجلس التعاون اخلليجي، بعد 
أن أعتقد أهل اخلليج والعالم باستحالة 

انعقادها بعد اخلالفات العميقة التي 
وقعت بني بعض أعضائه وكادت  تعصف 
باملجلس، إال أن جهود ومساعي حضرة 
صاحب السمو أميرنا املفدى حفظه اهلل 

تواصلت بسخاء الكرام الى ان تكللت 
برأب الصدع وأدت لعودة السفراء الى 

الدوحة، وتقرر حضور القادة لقمة 
الدوحة بعد القمة السريعة التي عقدت في 
الرياض، قبيل قمة الدوحة بأيام..فتنفس 
اهل اخلليج الصعداء وانعقدت القمة في 

موعدها وبأجواء سادتها االلفة والتواد بني 
القادة وممثليهم حفظهم اهلل وادامهم ذخرا 

لدول اخلليج وشعوبه.
وفي هذه القمة مت تكرمي اميرنا املفدى 

الذي كان تكرميا للكويت واهلها مبناسبة 
حصول سموه على اللقب االممي كقائد 

إنساني والكويت مركز إنساني، في لفتة 
كرمية من قادة دول مجلس التعاون 

اسعدت الشعب الكويتي الكرمي.
وبحث قادة دول مجلس التعاون جدول 

اعمال القمة احلافل بقضايا تعميق اواصر 
التعاون بني دول وشعوب املجلس، 

والبدء بالعمل في اجتاه االحتاد بني دول 
مجلس التعاون.. وهذه املرحلة بطبيعة 

احلال تتطلب االنتهاء من اجناز كل 
ملفات التعاون.. ولكن مجرد اعالن البدء 
واالنطالق هو اجناز بعدما حتول اقتراح 
خادم احلرمني الشريفني بالقمة املاضية 

الى قرار تبناه قادة املجلس باإلجماع في 
قمة الدوحة.

وصدرت عن هذه القمة املواقف املوحدة 
التي اكدت واثبتت ان اللحمة اخلليجية 

متراصة ومتماسكة ومتحدة في مواقفها 
جتاه القضايا الرئيسية واالخطار احملدقة 
باالقليم اخلليجي.. والتي كان ابرزها دعم 
االشقاء في مصر ودعم الرئيس السيسي 

وخارطة الطريق التي رسمها وحظيت 
بدعم الشعب املصري الشقيق.. ودعم قادة 
املجلس للحكومة الشرعية في ليبيا وادانة 

امليليشيات ورفض هيمنتها واستيالئها 
على االسلحة، وفرض ارادتها على الشعب 

الليبي الشقيق بقوة السالح، واملطالبة 
بتحقيق املصاحلة الوطنية.. ودعم القادة 

االجواء املبشرة اجلديدة في اجلمهورية 
العراقية داعني الى مد جسور التعاون بني 

مكونات الشعب العراقي الشقيق، ومبا 
يضمن وحدة العراق وطنا وشعبا ودعمه 
في التصدي للقوى االرهابية وما تشكله 

من خطر جسيم على االقليم.
واحلقيقة ان قرارات قمة الدوحة كثيرة 
ومهمة وحيوية حلاضر ومستقبل دول 

وشعوب مجلس التعاون اخلليجي 
ومحيطهم يستحيل ذكرها او تلخيصها 
في مقال، ولكنني كتبت هذا املقال وانا 
منتٍش بالفخر واالعتزاز بقيادة اميري 

وقائدي سمو الشيخ صباح االحمد الذي 
يقودنا وطنا وشعبا نحو املعالي بقوة 

وعزم رافعا رأسنا وراياتنا لعنان السماء 
دوليا وعربيا وخليجيا.. وجعلني اشعر 
بأن هذه القمة قمة سموه وقمة إمارته 

االنسانية.. حفظك العزيز القدير بحفظه 
عزا وفخرا لهذا الوطن العزيز وهذا 

الشعب الكرمي.. والهمنا شعبا وحكومة 
ومجلسا الستلهام القدرة والعزمية على 
حتقيق االجنازات لهذا الوطن.. فهل من 

مدكر؟

قمة أمير 
اإلنسانية

رؤى كويتية
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“ The Crenellated Ex-
pletive ‘, a poetry an-
thology, is the second 
book by Malavika Jain, 
a 17-year-old finance 
student, whose  pre-
cocious talent  extends 
to glass painting. Ma-
lavika is the daugh-
ter of an Indian diplo-
mat who is currently 
his country’s ambas-
sador in Kuwait. 

Malavika, who stud-
ies at Lehigh University, 
USA, was twice the re-
cipient of U.S. President’s 
Award for Educational Ex-
cellence. At this tender 
age she has won inter-
national awards for out-
standing achievement in 
poetry and art. Her first 
book “ The Dove of Thun-
der “  was nominated for 
UNESCO’s Bridges of Stru-
ga for best debut poet-
ry book. Makavika ded-
icates her new book to “  
everlasting ties between 
India and Kuwait “. 

In introducing the 
book, Dr. Mohan Ku-
mar, India’s Ambassa-
dor to the Kingdom of 
Bahrain, pointed out that 
“ Malavika’s poems be-
lie her very young age 
and reveal a very per-
ceptive and deep mind. 
Her poems are raising 
the profound questions 
surrounding life but she 
teases us by merely pro-
viding pointers and not 
conclusive answers. Per-
haps she knows already 
at this young age that 

AP — For President Ba-
rack Obama, the long-de-
layed release of a scathing 
Senate report on harsh 
CIA interrogations under-
scores the degree to which 
the legacy of George W. 
Bush’s national security 
policies has shadowed the 
man elected to change 
or end them.

While Obama banned 
waterboarding and other 
tactics upon taking office, 
his administration strug-
gled for years with how to 
publicly reveal the scope 
of the program. Even as 
Obama claims closure in 
the torture debate, big 
chunks of Bush’s nation-
al security apparatus re-
main in place, including 
the U.S. detention cen-
ter at Guantanamo Bay, 
Cuba, and sweeping gov-
ernment surveillance pro-
grams. Obama has also 
thrust the U.S. back into 
a military conflict in Iraq 
and faces questions about 
his ability to end the Af-
ghanistan war by the time 
he leaves office.

To some former Bush 
administration officials, 
Obama’s mixed record 
in dismantling his pre-
decessor’s national secu-
rity apparatus has vindi-
cated the necessity of the 
steps they took in the af-
termath of the Sept. 11, 
2001, terror attacks.

Upon taking office, 
Obama moved quickly 
to issue an executive or-
der prohibiting the CIA 
from using harsh inter-
rogation techniques that 
he denounced as torture 
and backed a Senate inqui-
ry into the practices. But 
Tuesday’s release of the 
Senate Intelligence Com-
mittee’s report has repeat-
edly been delayed, in part 

there are no definitive 
answers to many things 
in life”. Dr. Kumar goes on 
to recommend the book 
to all “ those who are in-
terested in life, philoso-
phy and indeed meta-
physics “.

Here’s a selection of 
the unique poetic expe-
rience of Malavika:

ENDLESS 
DISGUISE

The trammeled cloy 
deacons as an inebri-
ate vagary

With sallow, sundry 
cinch of resign

Cosseting freely upon 
the boorish anility

In fiery stasis and cho-
leric livery 

Quoin’s stowed moth 
in bivered play

The Lewd darling with 
scious rudiment

Jarring fulgor of gaunt 
dubiety honed by sar-
donic buds

With chagrined tabors 
of mellow posy

because of the adminis-
tration’s concerns about 
the breadth and specific-
ity of what would be made 
public and whether it was 
worth potentially inflaming 
anti-American sentiment 
around the world.

The president cast the 
report as an important 
step in moving the country 
beyond actions he called 
“inconsistent with our val-
ues as a nation.”

“One of the strengths 
that makes America ex-
ceptional is our willing-
ness to openly confront 
our past, face our imper-
fections, make changes 
and do better,” Obama 
said in a written state-
ment. He showed some 
sympathy with Bush, say-
ing, “The previous admin-
istration faced agoniz-
ing choices about how 
to pursue al-Qaida and 
prevent additional ter-
rorist attacks against our 
country.”

After six years in office, 
Obama is still struggling 
to dismantle some of the 
steps Bush said he was 
taking in the name of pre-

Aspersed by a rab-
beted coppice with ear-
nest mingle of

continence
This Prosaic exultan-

cy of dishonor
And passive immu-

nity of desultory length 
and devise

Slanted gales desert-
ing the dented precipice 
of conscience with

A barmy meed of 
cherish in hollowed 
humor

That Virility grated 
by the dallying foliage 
of design

Suffused with suc-
culent frenzy of timo-
rous sound

THE INSCIENT 
PREHENSION

Obsequious tor-
por gimps on the 
mercerized

Brine of an epeiric bil-
low imbibing the

Sylvan scrimmage 
from an inquitous ebb 
with an

venting terrorism.
The most glaringly unful-

filled promise is his pledge 
to close the Guantanamo 
prison within his first year 
in office, a commitment 
he made the same day he 
banned the harsh CIA in-
terrogation techniques. 
More than 130 detainees 
remain at the detention 
center, and the pathway 
for removing most of them 
is unclear.

Many of Obama’s sup-
porters were infuriated 
when documents made 
public by National Securi-
ty Agency leaker Edward 
Snowden revealed that 
the president had main-
tained and in some cases 
expanded mass surveil-
lance programs that be-
gan under Bush. Obama 
pledged to make some re-
forms, but put the onus 
on Congress for overhaul-
ing the most controver-
sial program: Section 215 
of the USA Patriot Act, 
which authorized the bulk 
collection of Americans’ 
phone records.

With little pressure 
from Obama for change, 

Evanescent crux of 
aery usher clobbering 
a

Darkling extinguish 
in asinine trance

The fiducial cinder 
strewn with a bruiting 
urn, and

Immured by febrific 
eponyms, covets a

Piqued wince of Cela-
don in ramose allure

THE FRENETIC 
CONTUMACY

Neat crux, pummel 
the hasp grappling 
accord

Augur the sophic de-
bacle of doom

Suspend if rabid farc-
es extol the rousted pen-
chant for

Petulant spasms in 
aubades’ palate -

The Chapped ver-
sant impales a san-
guine whet

Mustered in impru-
dent maims of orison

Evinced in throes 
of thick worries, hia-
tus eschews

Its necrotic dis-
posal and remugient 
launder

Its caviled grain flus-
ters the gullible marti-
net as the

Filial furze fragments 
its salient scoria;

Apposite to assuaged 
endeavor

Beller this poesy, mould 
of skived fruitage

Nettling the lenoci-
nant pome of vexed 
effigy

overhaul efforts have lan-
guished on Capitol Hill, and 
Section 215 was renewed 
again this month.

Perhaps Obama’s most 
consistent promise after 
the Bush presidency was 
to end the two wars that 
started alongside the sur-
veillance and interroga-
tion programs. Just a few 
months ago, Obama ap-
peared on track to fulfill 
that pledge, with the Iraq 
war having ended in 2011 
and combat missions in 
Afghanistan scheduled to 
end later this month.

But Islamic State militants 
who strengthened in Iraq 
after the withdrawal of U.S. 
troops drew the American 
military back into a conflict 
there, though so far the U.S. 
is only using air power, not 
ground troops. The admin-
istration also announced 
this week that it planned 
to keep 1,000 more troops 
than originally planned in 
Afghanistan after this year, 
though the Pentagon says 
it is still on track to with-
draw all U.S. forces by the 
time Obama’s presidency 
ends in early 2017.

For White House sup-
porters, the question now 
is whether the final two 
years of Obama’s presiden-
cy will bring about oth-
er significant shifts away 
from Bush’s national se-
curity legacy.

“This is going to be the 
defining issue of the pres-
ident’s last two years in of-
fice on national security 
policy,” Gude said, “whether 
he can genuinely pass on 
to his successor a changed 
and reformed foreign and 
security policy or whether 
we’re still mired in some 
of the same old debates 
that at that point will be 
15 years old.”

The Remarkable Poetic Imagi-
nation of a young Indian

Obama Confronts Bush 
Legacy With Report’s Release
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Facebook doesn’t love the 
idea of a ‘dislike’ button

Feathered friends: researchers 
unveil bird ‘family tree’

AFP -- Facebook chief Mark 
Zuckerberg wants people to be 
able to quickly express broader 
ranges of feelings at the lead-
ing online social network, but 
a “dislike” button doesn’t make 
the cut.

During a question-and-answer 
session with an audience at the 
Facebook headquarters in North-
ern California, Zuckerberg gave 
a thumbs-down to the idea of 
a button to register disdain for 
posts at the social network.

“That’s not something that 
we think is good for the world,” 
Zuckerberg said, expressing con-
cern that “like” and “dislike” but-
tons could turn into a voting sys-
tem to judge posts.

“The thing that I think is very valu-
able is that there are more sentiments 
that people want to express.”

While Facebook’s well-known 
thumbs-up “like” buttons let peo-
ple easily show support or enthu-

siasm for posts, some folks think 
the sentiment seems off-target 
for somber subjects such as news 
of death or other sadness in the 
lives of friends.

“We are talking about a right 
way for people to easily express a 
broader array of emotions,” Zucker-
berg said, giving examples such as 
empathy, surprise, or laughter.

No changes along those lines 
were on the immediate horizon.

“We need to figure out the right 
way to do it so that it is a force for 
good and not a force for bad in 
demeaning the posts that peo-
ple are putting out there.”

Facebook would also risk irking 
advertisers by giving members a 
quick way to tag marketing mes-
sages with “dislikes,” according to 
analysts.

Zuckerberg noted that Facebook 
members are free to comment on 
posts, but can wind up feeling pres-
sured to be witty or insightful.

Reuters -- Scientists have un-
veiled the most comprehensive 
bird ‘family tree’ ever devised, 
using genetic data from 48 spe-
cies to trace how modern bird 
lineages arose and flourished 
after the mass extinction that 
killed off the dinosaurs.

The work by researchers from 
20 countries helps clarify the evo-
lutionary relationships of modern 
bird groups and reveals the ge-
netic underpinning of traits such 
as singing, toothlessness, color-
ful feathers and color vision.

The scientists decoded the ge-
nomes, an organism’s genetic mate-
rial, of 45 bird species and analyzed 
those of three others previously 
sequenced. The list covered near-
ly all living bird groups.

 The species included penguins, 
falcons, eagles, woodpeckers, owls, 
vultures, pelicans, cranes, crows, 
hornbills, cormorants, humming-
birds, pigeons, ducks, chickens, 
turkeys, ostriches, finches, loons, 
flamingos, swifts, and even the 
White-throated Tinamou.

“We have produced a well-re-
solved bird family tree and pro-
vided a clear picture of how the 
modern birds originated and 
evolved,” said geneticist Guojie 
Zhang of the BGI genome research 
center in Shenzhen, China and 
the University of Copenhagen.

Scientists think birds evolved 
from small, feathered dinosaurs. 
The earliest known bird, Archae-
opteryx, lived 150 million years 
ago.

The researchers said most bird 
lineages from the age of dino-
saurs disappeared during the 
mass extinction roughly 65 mil-
lion years ago thought to have 
resulted from an asteroid strik-
ing Earth.

“Birds are dinosaurs. They’re 
the one lineage of dinosaurs that 
made it through the mass extinc-
tion,” University of Florida biolo-
gy professor Ed Braun said.

The analysis focused on a group 
called Neoaves that includes nearly 
all of today’s 10,000-plus bird species. 
Its evolutionary explosion spanned 
10 to 15 million years following the 
mass extinction, which opened nu-
merous ecological niches previous-
ly occupied by other dinosaurs and 
flying reptiles called pterosaurs.

This “big bang” diversification 
of species gave rise to 95 percent 
of today’s birds, Duke University 
Medical School neurobiologist 
Erich Jarvis said.

The large flightless birds like the 
ostrich were confirmed as the fam-
ily tree’s oldest branch. The scien-
tists said the chicken genome is 
probably the closest of any spe-
cies to the ancestor of birds.

The research found singing evolved 
independently in songbirds, parrots 
and hummingbirds and showed that 
the set of about 50 genes involved 
in birdsong is similar to those in-
volved in human speech.

Crocodiles were found to be 
birds’ closest living relatives, with 
a common ancestor 240 million 
years ago.



إسالميو درنة يشكلون ائتالفاً ملواجهة هجمات محتملة لقوات حفتر
بنغازي ـ أ.ف.پ: أعلن في مدينة درنة بشرق ليبيا تشكيل »مجلس شورى مجاهدي« املدينة الذي 
يضم مختلف املقاتلني االسالميني حتسبا ألي هجمات قد يشنها اجليش الليبي وقوات اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر على هذه املدينة اخلارجة عن سلطة الدولة. وقال هذا املجلس في بيان امس االول 
إن »اجلميع شاهدوا ما حل ببنغازي املنكوبة من دمار للمؤسسات وهدم للبيوت وحرق للمساجد 
واجلامعات على أيادي أتباع حفتر اآلثمة«، مشيرا إلى أن »أبناء وثوار املدينة تنادوا ووحدوا 
صفوفهم وشحذوا هممهم وتعاهدوا على دفع العدو إحقاقا للحق ونصرة للمظلومني«.
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القاهرة ـ أ.ش.أ: شهد الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، امس مبركز القاهرة الدولي للمؤمترات، 

احتفال مصر بعيد العلم.
وصرح السفير عالء يوسف املتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة املصرية، بأن الرئيس السيسي 

استهل كلمته أثناء االحتفال بتوجيه التحية 
والتقدير للعلماء املصريني، مؤكدا أن تكرميهم يعد 

تكرميا مستحقا وتعبيرا عن التقدير ملا يبذلونه 
من جهود وطنية، مضيفا أن هذا التكرمي موجه 

جلميع علماء مصر وليس فقط للعلماء احلاضرين 
االحتفال.

وقد وجه السيسي رسالة إلى الشعب املصري 
أكد خاللها على أنه برغم التحديات التي تواجهها 

مصر، إال أننا نسير على الطريق الصحيح، مشددا 
على ضرورة التحلي بالثقة واألمل في غد أفضل 
ومستقبل مشرق، مشيرا إلى اجلهود االيجابية 
املبذولة في العديد من االجتاهات والتي ستؤتي 

ثمارها املرجوة لتحقيق آمال وطموحات املصريني.
وأضاف السفير عالء يوسف أن الرئيس أكد خالل 
كلمته على محورية دور العلم في حياتنا املعاصرة 

وضرورة االهتمام بشقه التطبيقي ليساهم في 
حتسني مستوى املعيشة وتوفير احتياجات 

املواطنني، وأشاد بدور علماء مصر في تطوير 
منظومة البحث العلمي من خالل جهد متكامل يتم 

بالتعاون بني وزارة البحث العلمي والقنوات العلمية 
اجلديدة مثل مجلس خبراء وعلماء مصر، واملجلس 
التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابعني لرئاسة 

اجلمهورية.
وفي هذا اإلطار، أعلن الرئيس عن إطالق املبادرة 
القومية نحو بناء »مجتمع مصري يتعلم ويفكر 

ويبتكر«، وهي املبادرة التي كان الرئيس قد كلف 
املجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي 

بإعدادها منذ شهر سبتمبر 2014، والتي تستهدف 
توجيه أولويات الدولة نحو بناء اإلنسان املصري، 

وسيتم تنفيذها على ثالث مراحل، قصيرة 
ومتوسطة وطويلة املدى، كما سيتم في إطارها 

تنفيذ العديد من املشروعات وأعمال التطوير 
والتحديث ملنظومة البحث العلمي، وتتضمن على 
سبيل املثال ال احلصر، مضاعفة املنح للمتفوقني 

من أبناء الوطن للدراسة في اجلامعات العاملية، 
وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع 
استراتيجية مصرية للبحث العلمي تتواكب مع 

استراتيجية تطوير التعليم.
وفي سياق آخر استقبل وزير اخلارجية املصري 

سامح شكري امس جيفرى فيلتمان وكيل سكرتير 
عام األمم املتحدة للشؤون السياسية، والذي 

أعرب خالل اللقاء عن تثمني األمم املتحدة لعودة 
مصر لالضطالع بدورها احملوري على املستوى 

اإلقليمي والدولي، وقدم التهنئة للحكومة املصرية 
على إطالق اإلستراجتية الوطنية ملكافحة الفساد 
مبناسبة االحتفال باليوم العاملي ملكافحة الفساد.
وصرح املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية 
املصري السفير بدر عبدالعاطي بأن اللقاء تناول 
عالقات التعاون القائمة بني مصر واألمم املتحدة 

والعمل على مزيد من تطويرها خاصة في مجاالت 
حفظ السلم واألمن الدوليني وحل النزاعات بالطرق 

السلمية، كما عرض الوزير شكري االستعدادات 
اجلارية إلجراء انتخابات مجلس النواب في مصر 
مبا يؤدي إلى االنتهاء من املرحلة الثالثة واألخيرة 
خلريطة املستقبل واجلهود املبذولة لتعزيز ثقافة 

احترام حقوق اإلنسان وبناء دولة دميوقراطية 
عصرية.

وأضاف املتحدث أنه مت تناول العديد من القضايا 
اإلقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها الوضع في 
ليبيا، حيث عرض الوزير شكري بشكل مفصل 

للرؤية املصرية للتطورات السياسية واألمنية هناك، 
ومضمون ما دار ونتائج اجتماع وزراء خارجية 

دول اجلوار اجلغرافي لليبيا في اخلرطوم وجهود 
تنفيذ مبادرة دول اجلوار اجلغرافي التي مت تبنيها 

خالل اجتماع القاهرة يوم 25 أغسطس، ودعم 
اجلهود التي يبذلها املبعوث األممى لليبيا برناندينو 

ليون اخلاصة باحلوار الوطني.

فيلتمان يهنئ مصر على إطالق اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

السيسي يشهد االحتفال بعيد العلم 
ويطلق مبادرة »مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر«

اجليش اليمني يقتل 5 عناصر من القاعدة تنكروا بزي نساء

اليمن: »أرحب« تتخذ قراراً مفاجئاً باالنسحاب أمام احلوثيني

سوداء طويلة والنقاب على 
وجوههم على غرار معظم 
النساء في اليمن كما اوضح 

مسؤول في حضر.
وأف���اد املص���در األمني 
ب���أن س���عوديني اثنني بني 

القتلى.
الس���ائق  وأض���اف ان 
والرجل الس���ادس اجلريح 
بص���دد االس���تجواب وانه 
التحقيق األولي  »تبني من 
ان املش���تبه ف���ي انتمائهم 
الى تنظي���م القاعدة كانوا 
متوجهني الى الش���مال في 
اجتاه احلدود السعودية«.

في سياق متصل، شارك 
مينيون، امس في مس���يرة 
بالعاصمة صنعاء، طالبت 
بإخراج امليليشيات املسلحة 

منها ومن محافظات أخرى، 
في إشارة إلى مسلحي جماعة 

أنصار اهلل )احلوثيني(.
وانطلقت مسيرة نظمها 
نشطاء مستقلون من ساحة 
التغيي���ر وس���ط صنعاء، 
وجابت عددا من ش���وارع 
العاصمة، قبل أن تس���تقر 
بجوار منزل الرئيس اليمني 

عبد ربه منصور هادي.
وطالبت املس���يرة وفق 
بيان ص���ادر عنها بإخراج 
امليليش���يات م���ن صنعاء 
واحملافظات األخرى، وعدم 
جتنيده���م ف���ي اجليش، 
إلى مس���لحي  في إش���ارة 
جماعة احلوثي املسيطرة 
العاصم���ة وبعض  عل���ى 

احملافظات.

أفاد مسؤول محلي ومصدر 
أمني. وأقام اجلنود حاجزا 
في مدينة حرض مبحافظة 
حجة ووجدوا حزاما ناسفا 
وأسلحة على منت احلافلة 
التي أمروها بالتوقف وكان 
بداخلها س���تة رجال، وفق 

املصدر األمني.
من جانبه قال مسؤول 
محلي ان »أحد املشتبه فيهم 
اطلق النار على جندي صعد 
الى احلافلة لتفتيشها فأصابه 
بجروح ورد اجلنود الذين 

كانوا على احلاجز«.
وأك���د ان املش���بوهني 
اخلمسة قتلوا وان سادسا 
وس���ائق احلافل���ة جرحا 
واعتق���ا. وكان املش���تبه 
فيهم الستة يرتدون عباءات 

صنع���اء � وكاالت: في 
خط���وة وصفت م���ن قبل 
املراقب���ني باملفاجئ���ة، قرر 
ش���يوخ قبيل���ة »أرحب«، 
اليمنية  العاصمة  ش���مالي 
صنعاء امس عدم مواجهات 
احلوثيني وسحب مسلحيهم 
من مواقع القتال في املديرية 

التي حتمل االسم ذاته.
وقال مصدر قبلي بحسب 
»العربي���ة نت« إن عناصر 
القبائل انسحبوا من جبهات 
القتال إلى منازلهم، موضحني 
أنهم لن يقوموا مبهام الدولة 
مبقاتلة احلوثيني املسنودين 
بقوات احلرس اجلمهوري 
املوالي للرئيس السابق علي 

عبداهلل صالح.
وأكد املصدر أن جماعة 
احلوثي أصبحت مسيطرة 
اآلن عل���ى معظ���م مناطق 
أرحب دون مقاومة من رجال 
الهدوء  أن  القبائل، مضيفا 

يسود حاليا في املنطقة.
وقتل بوقت س���ابق من 
امس 3 من مس���لحي قبيلة 
أرح���ب وأصي���ب آخرون، 
باإلضاف���ة إل���ى مقتل عدد 
من مس���لحي احلوثي، إثر 
تفجير بدورية كانت تقلهم 
في منطقة بني عتبان غربي 
مديرية أرحب، حسب مصدر 
قبل���ي آخر، وقتل س���بعة 
حوثيني وأصيب اثنان من 
مسلحي القبائل أمس األول 
خال مواجهات في املديرية، 

حسب مصادر قبلية.
الى ذل���ك، قتل اجليش 
اليمني امس خمسة عناصر 
مفترض���ني م���ن تنظي���م 
القاعدة يرتدون زي نساء 
ف���ي حافلة متوجه���ة الى 
احلدود السعودية على ما 

)أ.ف.پ( جانب من التظاهرة املطالبة بإخراج امليليشيات املسلحة من صنعاء واحملافظات اليمنية أمس  

رئيسة جلنة االستخبارات في مجلس الشيوخ األميركي تؤيد املراقبة وترفض التعذيب

مسؤول أممي: عمالء الـ CIA املشاركون في التعذيب ميكن محاكمتهم بأي دولة بالعالم
واشنطن � أ.ف.پ � سي.ان.ان: قال بني اميرسون، املقرر اخلاص 
حلقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب باألمم املتحدة، إن عماء وكالة 
االستخبارات األميركية »CIA« ممن شاركوا في عمليات التعذيب 
التي كشف عنها تقرير مجلس النواب األميركي، ميكن محاكمتهم 

بأي دولة في العالم.
وتابع اميرس����ون قائا: »أي دولة في العالم ميكنها محاكمة 
عناصر ال� CIA.. إيطاليا قدمت دعوى قضائية بحق 22 من عناصر 
ال� CIA مبن فيهم مدير محطة ميان وأرسلتهم ملدد سجن طويلة 
في العام 2009 على خلفية اتهامات إلقاء القبض على رجل دين 

مسلم في شوارع ميان ومت إرساله إلى القاهرة حيث عذب«.
وأوضح اميرسون في مقابلة ل� CNN أن »هذه القضية ال ترتبط 
بوجهة النظر أو الرأي بل ترتبط بالتفسير القانوني، ملقيا الضوء 
على أن عماء ال� CIA املتهمني بالتعذيب ميكن القبض عليهم في أي 

دولة يقصدونها فور خروجهم من الواليات املتحدة األميركية.
في س����ياق متصل، عندما وقفت ديان فاينستاين للكام امام 
مجلس الشيوخ االميركي في 11 مارس 2014، كانت تستعد لتوجيه 
اتهام خطير الى وكالة االستخبارات االميركية )CIA( بانها قامت 

بقرصنة اجهزة الكمبيوتر التابعة لزمائها.
وقالت فاينستاين التي تتولى رئاسة جلنة االستخبارات في 

مجلس الشيوخ األميركي »انا قلقة جدا ألن CIA ميكن ان تكون 
انتهكت مبدأ الفصل بني الس����لطات الذي ينص عليه الدس����تور 

األميركي«.
والقضية تذكر بالسنوات القامتة للوكالة، ووجدت السيناتورة 
نفسها مرغمة على كشف القضية امام الرأي العام وإثارة أحد أسوأ 

اخلافات بني الكونغرس ووكاالت االستخبارات األميركية.
لكن القضية خطيرة جدا بنظرها ألن الوكالة قامت باختراق 
اجهزة الكمبيوتر للمحققني بينما كانوا يضعون اللمسات األخيرة 
على تقرير حول قيام عناصر من CIA  مبمارسة التعذيب، حملو 

ملفات تؤكد شبهات جلنة االستخبارات.
وهذا هو التقرير الذي عرضته فاينستاين الثاثاء بعد جدل 
كبير مع CIA والبيت االبي����ض، وتضمن 20 خاصة تؤكد عدم 
فاعلية ووحشية وسائل االستجواب التي تستخدمها الوكالة بعد 

اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
واعتبر جون روكفيلر عضو مجلس الشيوخ لوكالة فرانس 

برس ان فاينستاين »قامت بعمل رائع«.
 ولم تفقد فاينس����تاين رغم بلوغها احلادية والثمانني ايا من 
حدتها، اال ان املواجهات مع CIA تركت آثارها عليها. وقالت لصحافي 
من فرانس برس في احد ممرات الكابيتول في االيام التي سبقت 

نشر التقرير »لست ادري في اي يوم نحن«.
وتشغل فاينس����تاين مقعد كاليفورنيا منذ 1992 في مجلس 
الش����يوخ حيث باتت من أكثر األعضاء اطاعا خصوصا بحكم 
منصبها على رأس جلنة االستخبارات. وكانت من بني األشخاص 
القليل����ني الذين كانوا على علم قبل يوم من تنفيذ العملية التي 

قتل فيها اسامة بن الدن في 2011.
سياسيا، نشأت فاينستاين في سان فرنسيسكو التي تعتبر 
معقا للتقدميني، وتولت رئاسة بلدية هذه املدينة التي ولدت فيها 
في 1978 بعد اغتيال هارفي ميلك الذي عثرت على جثته بعد ثوان 

من تعرضه إلطاق النار.
وروت في 2008 »لقد عثرت عليه وقد وقع على بطنه وحاولت 

ان أجس نبضه اال ان اصبعي غاص في ثقب الرصاصة«.
وتنشط فاينستاين لتعزيز القوانني حول األسلحة النارية. 
وبعد مجزرة مدرسة نيوتاون في ديسمبر 2012، فشلت في اقناع 
الكونغرس بتبني قانون يفرض قيودا على بيع األس����لحة شبه 
االوتوماتيكية. وتطالب الى جانب السيناتور اجلمهوري جون 
ماكني بإغاق سجن غوانتانامو حيث اليزال اكثر من مائة معتقل 
في كوبا. في املقابل، تتعرض فاينستاين النتقادات عدة من قبل 
جمعيات الدفاع عن احلريات الفردية واالنترنت بسبب اصرارها 

على دعم عمل وكالة االمن القومي.
وبعد عدة أيام على تس����ريب ادوارد سنودن آالف املراسات 
الديبلوماسية في يونيو 2013، قامت بدعوة الصحافيني لطمأنة 
الرأي العام، وقال����ت ان جلنتها كانت على علم وان وكالة األمن 
القومي هي من اكثر وكاالت االستخبارات التي تخضع للتدقيق 
ف����ي العالم. وأكدت آنذاك »لو كنتم مكاننا ألردمت ان تدافعوا عن 
اميركا«. واعتبرت ان برنامج »بري����زم« لرصد االتصاالت على 
فيس����بوك وغيرها من مواقع االنترنت »حيوي«، بينما سنودن 

خائن بنظرها.
وعندما تطرأ مش����اريع إلصاح وكالة األمن القومي، حتاول 

فاينستاين احلد من حماسة املبادرات األكثر جذرية.
وصرح كريس انديرز من جمعية الدفاع عن احلريات الفردية 
لوكالة فرانس برس »فيما يتعلق بحقوق االنسان، انها قوية جدا 
جدا«، مش����يرا الى ان التقرير حول التعذيب سيظل له تأثير في 

»السنوات ال� 50 او ال� 100 املقبلة«.
وأض����اف انديرز »لكن عاقتنا صعبة فيما يتعلق مبس����ائل 
املراقبة«. وستظل فاينستاين تشغل مقعدها في مجلس الشيوخ 
ألربع س����نوات أخرى ومعركتها املقبلة هي التوصل الى اصدار 

قانون يستخرج خاصات من تقريرها حول التعذيب.

روسيا تهدد أميركا بإجراءات انتقامية ردًا على تبنيها 
قانوناً يسمح بتسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

تونس: املرزوقي يدعو إلى حتقيق 
االستقرار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية

برملان بروكسل يطالب 
باالعتراف الفوري بدولة فلسطني

كييڤ � أ.ف.پ: هددت روسيا امس باتخاذ 
إج���راءات انتقامية ضد الوالي���ات املتحدة ردا 
على تبني قانون يسمح بتسليم أسلحة فتاكة 
ال���ى اوكراني���ا وفرض عقوب���ات جديدة على 

موسكو.
والنص ال���ذي مت التصويت باإلجماع امس 
األول من قبل البرملانيني األميركيني يحمل عنوان 
»قانون دعم احلرية في أوكرانيا« ويسمح ايضا 
بفرض عقوبات جديدة على روسيا التي تأثر 

اقتصادها بشدة.
وقال نائب وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
ريابكوف ف���ي تصريحات نقلتها وكالة األنباء 
الروس���ية انترفاكس »ال شك اننا لن ندع ذلك 

مير با رد« على عقوبات جديدة.
ودان »القرارات غير املقبولة« و»املش���اعر 
املعادية لروسيا« التي اثرت على التصويت الذي 

وصفه النواب األوكرانيون ب�»التاريخي«.

تونس � أ.ش.أ: دعا الرئيس التونسي املؤقت 
واملرش����ح لانتخابات الرئاسية محمد املنصف 
املرزوقي، مختلف األطراف السياسية في تونس 
إلى حتقيق االستقرار السياسي وتشكيل حكومة 

وحدة وطنية. 
وقال املرزوق����ي � خال مؤمتر انتخابي � إن 
التونسيني كسبوا من الثورة معركة الدميوقراطية 
التي يجب أال يفرطوا فيها أبدا، معتبرا انهم ما 
زالوا بعيدين عن كسب معركة التنمية الشاملة 
والعادلة.  واعتبر أن إرساء آليات العمل املشترك 
خال الس����نوات اخلمس القادمة س����يجعل من 
تون����س واحة خضراء، محذرا من خطورة املال 
السياسي، قائا إنه ال ميكن شراء السلطة باملال، 

وإمنا تشترى السلطة بالنضال واالقناع. 
الى ذلك، انتقدت حركة »النهضة« التونسية 
بيان حزب اجلبهة الشعبية، الذي سبق أن هاجم 
احلركة واعتبر أن الرئيس التونسي املؤقت محمد 

عواصم � وكاالت: طالب برملان إقليم بروكسل، 
عاصمة بلجيكا، احلكومة االحتادية، باالعتراف 
الفوري بدولة فلس����طني، على حدود الرابع من 

يونيو عام 1967.
وص����وت لصالح القرار، ال����ذي دعا االحتاد 
األوروب����ي واحلكومة البلجيكي����ة للعمل على 
استئناف عملية السام بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي، 56 نائبا، فيما صوت 11 نائبا ضد 

القرار، وامتنع 12 آخرون عن التصويت.
وبذل����ك يكون برملان بروكس����ل هو البرملان 
اإلقليم����ي الثاني في بلجيكا، ال����ذي يقدم على 
ه����ذا القرار، حيث صوت برمل����ان إقليم والونيا 
اخلميس، على قرار يطالب البرملان، واحلكومة 
االحتاديني باالعتراف بدولة فلسطني إلى جانب 

دولة إسرائيل.
ومن املنتظر أن يصوت البرملان البلجيكي أوائل 
العام املقبل على مشروع قانون لاعتراف بدولة 
فلسطني »في الوقت املناسب« وبالتنسيق مع باقي 
أعضاء االحتاد األوروبي، حيث يلقى املش����روع 
تأييد أطراف حكومة ميني الوسط االئتافية، التي 
يشارك فيها الليبراليون الفامند، والليبراليون 
الوالونيون، والقوميون الفامند، واملسيحيون 

الدميقراطيون.
جدي����ر بالذكر أن بلجي����كا تتكون من ثاث 
مناطق فيدرالية، هي: بروكسل العاصمة، واإلقليم 

ويش���كل تصويت الكونغرس خطوة اولى 
رمزية جدا ألوكرانيا التي تسعى من دون جدوى 
منذ اش���هر الى اقناع حلفائها ببيعها أس���لحة 
جلنودها الذين يعانون من نقص التجهيزات 
في مواجهة املتمردين املدعومني عسكريا من قبل 

روسيا كما يقول الغربيون وكييڤ.
لكن هذا التصويت ال يعني ان اوباما سيسلم 
هذه األسلحة الى القوات األوكرانية. وحتى اآلن 
فضل الرئيس االميركي تسليم اوكرانيا معدات 
»غير قاتلة« مثل رادارات ومناظير للرؤية الليلية 

وسترات واقية من الرصاص.
م���ن جهتها دعت كييڤ االحت���اد االوروبي 
ال���ى ان »يبقي على الطاول���ة« امكانية فرض 
عقوبات جديدة قاسية على موسكو. وقال السفير 
االوكراني في بروكسل كونستانتان ايليسييف 
ان روسيا »تلعب بالنار« و»حتاول ان تذر الرماد 

في العيون« بشأن دورها في النزاع.

املنصف املرزوقي هو مرشح احلركة لانتخابات 
الرئاسية. 

وذكر بيان صدر امس عن »النهضة« أن احلركة 
اختارت احلياد وفوضت ألبنائها وأنصارها حرية 
االختيار، مشيرة إلى أن مرشحني كثيرين استفادوا 
من أصوات أنص����ار النهضة في اجلولة األولى 
من االنتخابات الرئاس����ية رغم امليل للتصويت 
ألحد املرش����حني.  وحذرت احلركة من خطورة 
التوجه اإلقصائي والنزعة االستئصالية جتاه 
احلركة، والتي برزت في مواطن كثيرة من بيان 
اجلبهة الش����عبية من خال تذكيرها بسياسات 
املخلوع، مما يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل 

الدميوقراطية واحلريات في تونس. 
وأكدت حرصها على إجناح العملية االنتخابية 
واملش����اركة فيها، واس����تكمال بناء املؤسسات 
املنتخب����ة باعتبار ذلك ش����رطا لنجاح االنتقال 

الدميوقراطي. 

الفامندي، ووالونيا.
الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية 
في قطاع غ����زة أنها فتحت حتقيقا في االنفجار 
الذي اس����تهدف املركز الثقافي الفرنس����ي غرب 

مدينة غزة الليلة قبل املاضية.
وقال الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم: 
إن االنفجار وقع في الس����ور اخلارجي للمركز 
الثقافي الفرنس����ي قرب مجم����ع أنصار األمني، 
وإنه خلف أض����رارا مادية، وأضاف أن األجهزة 
األمنية فرضت طوقا على املكان وشرعت بإجراء 

التحقيقات الازمة. 
مبوازاة ذلك، أعلن وزير اخلارجية األميركي 
جون كيري امس االول انه يأمل من خال لقاءات 
سيقوم بها االس����بوع املقبل في اوروبا بتفادي 
حصول مواجهة ف����ي األمم املتحدة حول دولة 

فلسطني.
وتأتي تصريحات كيري بينما تراوح مشاورات 
تهدف الى اعداد قرار حول النزاع بني اس����رائيل 
والفلسطينيني في االمم املتحدة مكانها بانتظار 
رد من الواليات املتحدة على مقترحات اوروبية 

وفي اوج حملة انتخابية في الدولة العبرية.
وصرح كيري ام����ام صحافيني خال زيارة 
الى بوغوتا بأن »هناك جهات عدة تدفع في عدة 
اجتاهات في الوقت نفسه، والسؤال هو هل ميكننا 

الدفع في االجتاه نفسه؟«.

غزة تفتح حتقيقاً في انفجار استهدف املركز الثقافي الفرنسي
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املشنوق يشترط 
على »داعش« 
و»النصرة« بياناً 
مكتوباً بوقف 

اإلعدامات 
قبل استئناف 

املفاوضات إلطالق 
العسكريني

املبعوث الفرنسي على محور طهران - الرياض

لبنان: ملف الرئاسة يسابق ملف تسليح اجليش
وأول الغيث أسراب من املروحيات تهبط مطلع العام

في االسماء والتفاصيل، وفي 
تقديرها ان املوضوع الرئاسي، 
امللعب املسيحي  الى  سيعاد 
من خالل احلوار املرتقب بني 
التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية والهادف الى توسيع 
هامش القواسم املشتركة بني 

الطرفني.
الداخلية  لكن االتصاالت 
على هذا الصعيد مازالت باردة، 
ان كان على خط املستقبل ـ 
حزب اهلل أو على خط القوات 
الوطني  التيــــار  ـ  اللبنانية 
احلر، حيث مازالت القواسم 
الرئاسية املشتركة بني عون 
وجعجع بعيدة املنال في ظل 
العماد عون بتالبيب  متسك 

الرئاسة اللبنانية.
وزير االتصاالت بطرس 
حرب، قال أمس، إنه ال يرى 
حال لرئاسة اجلمهورية في 
املدى املنظور. آمال أن يفاجئنا 
هذا االستحقاق كي نستطيع 
انتخاب رئيس ال أن يعطلوا 

النصاب.
وأضاف في تصريح إلذاعة 
لبنان احلر: أنا ال أعيش هاجس 
الرئاسة، وليس علينا أن نلقي 
اللــــوم على غيرنــــا بل على 
أنفسنا، ورأى أن إسقاط الدولة 
يعرض املسيحيني ملخاطر ال 
ميكن القبول بها، ومؤكدا أن 
من واجباتنــــا احلفاظ على 
اجلمهورية ألن جتربتنا كانت 
مرة عندمــــا ضعفت الدولة، 
ودعا الــــى تفضيل املصلحة 
العامة على اخلاصة، وإال فإن 

لبنان في خطر.
وردا علــــى ســــؤال حول 
اجتمــــاع االقطــــاب املوارنة 
األربعة في بكركي، قال حرب: 
ال أعرف عالم استند البطريرك 
التمثيل  الراعــــي بحصــــره 
املســــيحي بهــــؤالء االقطاب 
األربعة، لكن االيام ستبرهن 

ما إذا كان على حق أم ال.
وقال: ال يهمني حضور هذا 
النوع من االجتماعات، الفتا 
الى أن للمســــيحيني قرارهم 
اتفقوا يسهلون موافقة  وإذا 

الطوائف االخرى.
واعتبر حرب أن أي حوار 
مرحب به، لكن اذا كان احلديث 
ممنوعا في املواضيع اخلالفية، 
فما اجلدوى من لقاء املستقبل 

وحزب اهلل؟
وأضاف: كلنا لدينا رغبة 
في تدويــــر الزوايا، لكن ثم 
طرف يرى أنه ال مجال للتدوير 
هو العماد ميشال عون ومعه 
حزب اهلل، والنتيجة قد تكون 

انفجارا.
علــــى صعيــــد قضيــــة 
املخطوفني من العسكريني لدى 
داعــــش والنصرة، أكد وزير 
الداخلية اللبناني نهاد املشنوق 
أنه ال مفاوضات مع خاطفي 

العســــكريني قبل أن يصدر 
عنهم بيان واضح ال لبس فيه 
العسكريني. وان  بوقف قتل 
هذا املوقف »أبلغته بصراحة 
الى وفد هيئة العلماء املسلمني 
برئاسة الشيخ سالم الرافعي 
ونحــــن ننتظر منه أن يعود 

إلينا بجواب واضح«.
ورأى الوزير املشنوق أنه 
بعد صدور البيان املطلوب من 
»جبهة النصرة« و»داعش« 
موّقعا منهما، ســــيكون لكل 
إنه ال  حادث حديث. وقــــال 
مجال لالبتزاز بدم العسكريني 
املخطوفني وان قضيتهم ليست 

متروكة.
املشـــنوق  وجتنـــب 
تســـليط الضـــوء على ما 
اللجنـــة األمنية  يدور في 
العام لألمن  املدير  برئاسة 
العام اللواء عباس إبراهيم، 
والتي ُشكلت في االجتماع 
األخيـــر خللية األزمة الذي 
رأسه رئيس احلكومة متام 
سالم الســـبت املاضي، في 
أعقاب إقدام »النصرة« على 
قتل الرقيب في قوى األمن 

الداخلي علي البزال.
كمــــا رفــــض الدخول في 
الدائر حول طلب  الســــجال 
»هيئة العلماء املسلمني« من 
احلكومة تفويضها التوسط 
مع »النصرة« و»داعش« على 
أساس إجراء مقايضة تقضي 
باإلفراج عن  سجناء وموقوفني 
إسالميني في سجن رومية في 
مقابل اإلفراج عن العسكريني، 
مؤكــــدا أن كل األمــــور تبقى 
سابقة ألوانها ما لم حتصل 
الهيئة على بيان واضح من 
اخلاطفني بعدم اإلقدام  من اآلن 
وصاعدا على قتل أي عسكري 
من املخطوفني. وفق ما أبلغه 

لصحيفة احلياة.
في غضــــون ذلــــك، قام 
رئيس حــــزب الكتائب أمني 
اجلميل بزيــــارة ليوم واحد 
الى جنوب لبنان الشــــرقي، 
ألول مرة منذ  1983، دشــــن 
خاللها مركزا حلزب الكتائب 

في مرجعيون.
وتضمن برنامج الزيارة، 
بلدة القليعة فخلوات البياضة، 
الطائفة  التقى مشايخ  حيث 
الدرزيــــة، فبلــــدة »كوكبا« 
وبعدها بلــــدة اخليام، حيث 
أقام له وزير املال علي حسن 
خليل مأدبة غــــداء تكرميية 
الى مرجعيون، حيث  ومنها 
دشن مقر إقليم حزب الكتائب 
اجلديد بحضور حشد كتائبي 

وفعاليات املنطقة.
وفــــي بلــــدة القليعة أمل 
اجلميل أن تبقى هذه البلدة 
)غالبية سكانها من املوارنة( 
الروحية  مجموعة بعائالتها 

وطاقتها اخليرة.

بدال من ســــبع، كمــــا طالب 
اللبنانيون.

الوقت سيسلم  وفي هذا 
األميركيون اجليش اللبناني 
12 مروحية هجومية خفيفة 
من طــــراز »كوبــــرا« جرى 
متويلهــــا مــــن هبــــة املليار 
دوالر الســــعودية اإلضافية 
وثالث طائرات »سيســــنا« 
حربية معدلة للقيام مبهمات 
االستطالع اجلوي و8 طائرات 
مقاتلة من طــــراز »توكانو« 
مزودة بصواريخ »هلفاير« 
والقنابل املوجهــــة بالليزر 
لتدمير التحصينات واإلسناد 

اجلوي للقوات البرية.
هذا، وقد وقع العميد الركن 
مارون حتي، نائب رئيس أركان 
اجليش للتخطيط، على ملحق 
املواصفات التفصيلي للمعدات 
واألسلحة املؤلف من عشرة 
آالف صفحة تتضمن الئحة 
النهائية. ويفتح  املشتريات 
التوقيع اللبناني والفرنسي 
البوابة االخيرة لتنفيذ االتفاق 
الــــذي سيســــتغرق تنفيذه 

خمسة أعوام.
في هذا الوقت، اســــتكمل 
الروســــي ميخائيل  املوفــــد 
بوغدانــــوف مباحثاتــــه مع 
القيادات املسيحية في 8 و14 
آذار، حيث التقى يوم اجلمعة 
البطريــــرك بشــــارة الراعي 
ود.ســــمير جعجع والنائب 
ســــليمان فرجنيــــة ووليد 
جنبالط مرة أخرى، وكانت 
رئاسة اجلمهورية محور هذه 
اللقاءات مــــن  دون الدخول 
في األسماء، كما فعل نظيره 
الفرنسي، إمنا اكتفى بتشجيع 
املعنيني على اإلسراع في إجناز 
االستحقاق الرئاسي، واصفا 
من معراب الوضع في املنطقة 
باخلطير وناصحا اللبنانيني 
باحلوار الشامل فيما بينهم.

وتقول مصادر من التقاهم 
إنه عرض  الروسي  املبعوث 
بدقة الوضع اإلقليمي وذّكر 
هؤالء بإعالن بعبدا ووجوب 
االلتزام به، مع ما ينطوي عليه 
من رمزية وأهمية، من ممثل 
دولة حليفة لسورية وإيران 
اللتني يستهدفهما اإلعالن الذي 
متخضت عنه إحدى جوالت 
احلوار الوطني، بوصفه يدعو 
الى النأي بلبنان عن الصراع 
الذي تخوضه هاتان الدولتان 

على مستوى املنطقة.
ودعــــا بوغدانوف أيضا، 
الى ضرورة حتصني الوضع 
الداخلــــي من دون مالمســــة 

احلساسيات الداخلية.
وفي هذا الصدد تقول القناة 
الناطقة بلســــان  البرتقالية 
العماد ميشال عون، ان املوفد 
الروســــي حث على معاجلة 
الفراغ الرئاسي، دون الدخول 

بيروت ـ عمر حبنجر

الفرنســــي جان  املوفــــد 
فرانســــوا جيرو في طهران 
غدا االثنني، متابعا اتصاالته 
الرئاسية اللبنانية، في وقت 
الروســــي  اســــتكمل املوفد 
ميخائيل بوغدانوف، الطبعة 
الثانية من محادثاته اللبنانية 
السائدة في ذات املنحى، قبل 
أن يغادر فجر أمس عائدا الى 

موسكو.
وبعد طهران، ســــيكون 
جيرو في الرياض، ما يعكس 
الذي ملســــه  جدية االهتمام 
الرئيس متام سالم من الرئيس 
الفرنسي فرانســــوا هوالند 
خالل اجتماعهما في باريس، 
حيث أكد االخير لألول رغبة 
فرنســــا في أن يكون للبنان 
رئيس للجمهورية في أسرع 

وقت.
لكن الرئيس هوالند أوضح 
لسالم أن فرنســــا ال ميكنها 
تأمــــني االنتخاب الرئاســــي 
اللبنانيني أنفسهم.  بدال من 
في حني ذكرت مصادر إعالمية 
أن جيرو طرح أسماء توافقية 
كالنائب روبير غامن والوزير 
السابق جان عبيد، لكن حزب 

اهلل رفضهما.
االهتمام الفرنسي بلبنان 
تبدى أيضا بوضع هبة الثالثة 
الســــعودية  مليارات دوالر 
للجيش، قيد التنفيذ متهيدا 
للشــــروع بإيصــــال دفعات 
االســــلحة املطلوبــــة تباعا، 
الســــنة  اعتبــــارا من مطلع 

اجلديدة.
وفي معلومات لـ »األنباء« 
ان التســــليم ميكــــن أن يبدأ 
في فبرايــــر املقبل إذا وافقت 
باريس علــــى جتاوز الدفعة 
املالية االولى، في حال تأخرت 
العتبارات روتينية، وقيمتها 
600 مليون دوالر، أي ما نسبته 

20% من إجمالي الصفقة.
وتقول صحيفة »السفير« 
في هذا الســــياق، إن الالئحة 
األولى من األسلحة املشتراة 
تتضمــــن ســــبع مروحيات 
»بوما« لنقل اجلنود، وسبع 
مروحيات غازيل قتالية مزودة 
مبنصات إطــــالق صواريخ 
»هوت« وبعض املروحيات 
مســــتعمل ومعــــاد تأهيله، 
في حني ســــيتأخر تســــليم 
أربعة زوارق حربية يتطلب 
تصنيعها ثالث سنوات على 

األقل.
الصحيفــــة  وتضيــــف 
اللبناني حاول  الفريــــق  ان 
احلصــــول على أطــــول مدة 
ممكنة من الصيانة والتأهيل، 
رغم امتصاصها جزءا مهما من 
الهبة، إال أن االتفاق اســــتقر 
على الصيانة خلمس سنوات 

الرئيس امني اجلميّل في ضيافة الوزير علي حسن خليل في بلدة اخليام بجنوب لبنان بحضور نائب حزب اهلل علي فياض                                                                  )محمود الطويل( 

محمد رعد: حزب اهلل جاهز للحوار مع الكل

جناح احلراك املسيحي ينتظر
حسم عون خلياره الرئاسي

بيروت: خلدون قواص

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد 
رعد على ان حزب اهلل جاهز للحوار مع كل الناس، 
وانه ال يسعى خلف السلطة بل هو حريص على 

حفظ كرامة الوطن واالنسان في هذا الوطن.
وقال خالل كلمة له فــــي احتفال تأبيني في 
بلدة جبشيت ان االميركيني يقفون حيارى وهم 
ال يدرون اي معارضة يدعمون في سورية، وانهم 
يقولون انهم بحاجة الى سنة وصرف خمسمائة 
مليون دوالر من اجل جتهيز خمسة آالف مقاتل 

معتدل ليراهنوا من خاللها على صنع ســــورية 
متعاملة معهم، وهم مازالوا يبحثون في جدوى 

مثل هذا االمر.
اضاف: انهم يســــتخدمون داعش ونظرائها 
من اجل الضغط علينا لنذعن الرادتهم ولوال ما 
فعلناه بداعش ونظرائها لم نكن نأمن في بلدنا 
وقرانا ومدننا، وسنبقى حيث نحن وسنبسط 
يدنا وقد حققنا ما حققناه، وال زلنا في مواقعنا 
لنسقط هذا املشروع برمته، والزلنا نحمل سالحنا 
وجاهزين للحوار مــــع كل الناس، الننا قوم ال 

نبتغي سلطة بل نبتغي كرامة لوطننا.

بيروت ـ محمد حرفوش

يتواصـــل احلراك داخل الصف املســـيحي 
فـــي محاولة إلنضاج عمليـــة انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة، من دون حـــدوث أي خرق على 

هذا الصعيد.
فعلى خط بكركي حصلت لقاءات بني  قيادات 
مارونية والبطريرك بشارة الراعي، جتنبت أوساط 
بكركي اخلوض في تفاصيلهــــا، مكتفية بالقول 
ان األجواء إيجابية، إال أن محاولة جمع األقطاب 
األربعة وهم: ميشــــال عون، سمير جعجع، أمني 
اجلميل وســــليمان فرجنية، لــــم تصل بعد الى 
خواتيمها. فصدى اتهام الراعي للنواب باخليانة 

وبيع ضمائرهم اليزاالن  حاضرين.
أما على خط الرابية - معراب، فاالتصاالت 
مستمرة، حيث حتدثت املعلومات عن أن موفدا 
لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
نقل موافقة القوات على طرح العماد ميشـــال 
عون وصول رئيـــس للجمهورية من »العيار 
الثقيل«، مع االشـــارة الى أن حصر الترشيح 

بعون وجعجع يبقى بالنسبة للقوات طرحا غير 
قابل للتطبيق وال يوصل الى أي مكان.

وتشير املعلومات الى أن موفد القوات صارح 
الرابية: إما الذهاب الى اجللســـة وترك اللعبة 
الدميوقراطيـــة تأخذ مجراها وإما االتفاق معا 

على مرشح ثالث.
وشـــرح املوفد القواتي وفق املعلومات، ان 
االتفاق على مرشح ثالث ال يعني االتيان برئيس 
ضعيف، وســـأل: هل االتفاق مثال على نسيب 
حلود لو كان اليزال حيا، كان سيعتبر ضعيفا؟! 
علما أن مواصفات نســـيب حلود متوافرة في 
أكثر من شخصية مارونية. مقابل طرح القوات، 
فإن جواب الرابية بحســـب املعلومات: تعالوا 
وانتخبوا اجلنرال وكأن البحث بأي مرشـــح 

آخر مرفوض.
ولفتت املعلومات الـــى أن عدم اخلرق في 
املواقف ال يعني فرملـــة حلركة املوفدين بني 
الرابية ومعراب، إال أن أي لقاء ثنائي بني عون 
وجعجع لن يتم إال إذا حصل تبدل في املواقف، أي 

بانتظار أن يحسم اجلنرال خياره الرئاسي.

وضع على نار حامية

حوار املستقبل - حزب اهلل تثبيت األساسيات 
وأولى اجللسات بني امليالد ورأس السنة

بيروت - داود رمال

اكد مصدر قيادي في قوى 8 آذار لـ»األنباء« ان 
االيام املقبلة ستشهد بلورة االجتاه ملسار احلوار 
املنتظر بني تيار املستقبل وحزب اهلل وان رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ينتظر استكمال دائرة 

التشاور وعودة من هم في اخلارج الى لبنان.
وأوضح املصدر ان معالم جدول اعمال احلوار 
بخطوطه العريضة اصبح شبه مثبت، مع اقرار 
الطرفني بان هناك بنودا ال يقتصر البت بها على 
كليهما امنا حتتاج الى مشاركة مسيحية فاعلة. 
وكشف املصدر عن ان بنود جدول االعمال تتمحور 

حول اربعة بنود اساسية.
1- تخفيف االحتقان املذهبي وصوال الى تالشيه 

بالكامل اذا امكن.

2- مواجهة االرهاب الذي يتهدد كل لبنان.
3- قانون االنتخابات النيابية.

4- االستحقاق الرئاسي.
واشار املصدر الى ان البندين االخيرين متالزمان 
الن كال منهما مرتبط باآلخر، واالجتاه الى البت 
بهما يحتاج الى قرار مسيحي يسهل عملية انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية وانتهاء الشغور مبا يؤمن 
سهولة نسبية في مقاربة قانون انتخابات عادل 
يحظى مبوافقة اجلميع. ولم يستبعد املصدر ان 
يكون موعد اجللسة االولى بني عيدي امليالد ورأس 
السنة بحيث تكون جلسة يترأسها بري ويدور 
احلديث خاللها في األمور العامة على ان يشــــهد 
مطلع العام املقبل اجللسات الثنائية التي تبحث 
في البند بشكل معمق مع فتح الباب للبحث في 

كل جديد يتوافق الطرفان على نقاشه.

أخبار وأسرار لبنانية
٭ مخاوف أوروبية من انتقال النار السورية: أبدت جهات أوروبية 
مخاوفها من انتقال الشـــرارة الســـورية الى لبنان بشكل 
نهائي أي ســـيطرة احلرب املذهبيـــة، مع تأكيدها أن هناك 
حتضيرات متكررة لنقل ما يجري على األراضي السورية 
الى لبنان. واألحداث التي مرت على مدى األسابيع القليلة 
املاضية والتي حتدث حاليا كفيلة بإعطاء صورة عن الوضع 
احلالي، ما جعل تلك اجلهات تبدي قلقا كبيرا من أال يكون 
السياســـيون في لبنان على قدر كبير من املسؤولية، على 

الرغم من التحذيرات الغربية التي يتلقونها يوميا.
٭ وهاب يدعو إلى إطالق العسكريني املأسورين أمنيًا: دعا رئيس 
تيار التوحيد العربي وئام وهاب الى حل امني مللف العسكريني 
املخطوفني عبر مخابرات اجليش وفرع املعلومات، واكد انه ليس 
مع مقايضة العس��كريني مع ارهابيني نفذوا اعماال ارهابية في 
لبنان، السيما من فخخ الس��يارات في الفترة السابقة، واشار 
في حديث تلفزيوني الى ان املطلوب نعيم عباس منذ 5 أش��هر 
كان يرسل سيارات مفخخة الى لبنان، داعيا الى بحث موضوع 
العملية العس��كرية لتحرير العسكريني املخطوفني، وقد سقط 

15 ش��هيدا منذ اس��بوعني الى اليوم واالمر سيستمر اذا بقي 
الوضع على حاله.

٭ جنبالط يحض على التفاهم املس��يحي � املس��يحي: يرى 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط أن »ثمة 
معادلة واضحة تقول إن اخللل يأتي من عدم وحدة املوقف 
املسيحي، ثمة مرشحا حتد هما ميشال عون وسمير جعجع، 
ميكنهما أن يجتمعا ويتفقا على مرشح واحد«. ويبدي جنبالط 
موافقته على مبدأ التفاهم املسيحي ـ املسيحي ليكون نواة 
التوافق اللبناني ـ اللبناني في مرحلة الحقة، مؤكدا أنه إذا 
انتظر اللبنانيون املتغيرات اإلقليمية فقد يستمر الشغور 
ألشهر مديدة، ويضيف: »ال أرى في الوقت احلاضر تقاربا 
سعودياـ  إيرانيا، ولهذا ال يجوز االنتظار«. يرفض التعليق 
على دعوة ميشال عون للتحاور حول اجلمهورية، مشيرا 
إلى أن »أيا من األطـــراف ال يحتمل طائفا جديدا وال طائفا 

قدميا، فلنتمسك باملوجود«.
٭ مرشح اللقاء الدميوقراطي مستمر: لدى سؤال عضو »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب عالء الدين ترو: ملاذا ال تسحبون ترشيح 

النائب هنري حلو وتدعون ع��ون وجعجع يتبارزان انتخابيا؟ 
أج��اب: »إذا فعلنا ذلك، وهذا ليس واردا ف��ي الوقت احلاضر، 
س��يعتقد كل فريق أننا س��نكون إلى جانبه ضد الفريق اآلخر، 
ونحن لس��نا مع أي من الفريقني مبرش��حيهما املس��ميني، بل 
نحن مع مرش��ح ورئيس توافقي يكون ق��ادرا على التواصل 
مع كل القوى السياس��ية وقادرا على إدارة حوار في املستقبل 
للتخفيف من حدة االحتقان السياس��ي والطائفي واالجتماعي، 
ويكون قادرا على قيادة السفينة في هذه املرحلة، معتمدا على 

جناحي 8 و14 آذار«.
٭ مرجع سياسي يقترح إعادة سليمان: قال مرجع سياسي كبير 
إنه مادام سنعدل الدستور لنجيء باملوظفني قائد اجليش أو 
حاكم مصرف لبنان للرئاسة، فلماذا ال نعدله لنعيد الرئيس 
ميشال سليمان رئيسا الى موقعه ملدة سنتني، الى أن يتبني 

اخليط األبيض من اخليط األسود في املنطقة.
٭ هاجس الفراغات األمنية والعسكرية بعد السياسية: بدأ النقاش 
يدور في بعض الغرف السياس��ية واألمني��ة عن مصير قيادة 
اجليش واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي بعد ستة أشهر من 

اآلن، فاملدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص 
سيحال الى التقاعد في يونيو املقبل، فيما تنتهي »الوالية املمددة« 
لقائد اجليش العماد جان قهوجي في س��بتمبر املقبل. ويسأل 
أمنيون وسياس��يون متش��ائمون عن مصير املوقعني في حال 
عدم انتخاب رئيس للجمهورية، علما أن التمديد لهما أو تعيني 
بديلني منهما يحتاج إلى توقيع رئيس اجلمهورية، وتاليا تواقيع 
24 وزيرا إذا لم يس��د فراغ كرسي بعبدا حتى ذلك احلني. وإن 
ل��م ميدد لهما ولم يعني بديالن لهم��ا، فإن قيادة اجليش تؤول 
إل��ى األمني العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمد خير، في 
ظل غياب رئيس أصيل لألركان )يحال اللواء وليد س��لمان الى 
التقاعد قبل قهوجي(، فيما يتول��ى املديرية العامة لقوى األمن 

الداخلي باإلنابة أو بالوكالة العميد نبيل مظلوم.
٭ حركة مغادرة كثيفة لعائالت مسيحية: يشهد مطار بيروت 
فـــي اآلونة األخيرة حركة مغـــادرة كثيفة من قبل عائالت 
لبنانية مسيحية نحو عدة دول، خصوصا أوروبا، تخوفا 
من حدوث خلل أمني في لبنان، السيما عند القرى احلدودية 

مع سورية.

أهالي العسكريني املخطوفني يترقبون 
تفويض احلكومة لهيئة علماء املسلمني

حتضيرات لتزيني شجرة حتمل صورهم

بيروت ـ اتحاد درويش

فيما يواصل أهالي العســــكريني املخطوفني 
اعتصامهم في ســــاحة رياض الصلح في وسط 
بيروت منذ الثامــــن من اكتوبر املاضي، يترقب 
االهالي القرار الذي ســــتتخذه احلكومة بشــــأن 
تكليف هيئة علماء املسلمني مبتابعة قضيتهم 
واالفراج عن ابنائهــــم احملتجزين لدى جبهتي 

النصرة وداعش منذ اوائل اغسطس املاضي.
وقد سادت مسحة من التفاؤل اوساط األهالي 
مع معاودة هيئة علماء املسلمني حتركها على خط 
التفاوض مع اخلاطفني، لكن االجواء التفاؤلية 
تبقى رهن املوقف النهائــــي للحكومة حول ما 
اذا كانت ســــوف توكل هذه املهمة لهيئة علماء 
املســــلمني أو ال بعد انسحاب الوسيط القطري، 
وعدم التوافق داخل احلكومة على تكليف هيئة 
العلمــــاء مبهمة التفاوض فــــي حني برز موقف 
لرئيس مجلس النــــواب نبيه بري دعا فيه الى 

ابعاد املدنيني عن ملف العسكريني!
وأوضح الناطق باسم اهالي العسكريني حسني 
يوسف والد اجلندي املخطوف محمد لـ»األنباء« ان 
األهالي ينتظرون قرار احلكومة املتعلق بتكليف 
هيئة علماء املسلمني وهم ليسوا بصدد استباق 

االمور واتخاذ اي موقف جتاه تصعيد حتركهم، 
متمنيا من الرئيس نبيه بري الذي يحسن ادارة 
امللف بحكمته املعهودة أال يعتبر هيئة العلماء 
هيئة مدنية، بل هيئة روحية تتعاطى مع امللف 
من الناحية الشرعية، مشيرا الى ان االهالي هم 
من يناشــــد هيئة علماء املسلمني بذل مساعيها 
في ملف االفراج عن ابنائنا، موضحا ان الهيئة 

لم تتدخل اال بعد اصرار االهالي.
وأمل يوسف من الرئيس متام سالم أال يأخذ 
هيئة علماء املسلمني اال من خالل الثقة وبأنها قادرة 
على ان تنجز شيئا على االرض يؤدي الى اطالق 
سراح العسكريني من دون استثمار هذا االجناز 
الي طــــرف، وان حله من خالل الدولة اللبنانية 

على أال تلغي هيئة العلماء دور الدولة.
الى ذلك، يقيم اهالي العسكريني اليوم االحد 
اعتصاما شعبيا حاشدا، كما يحيي االهالي ذكرى 
مرور اسبوع على استشهاد اجلندي علي البزال 

بحضور والديه ورفاقه.
وعلمت »األنباء« انه مع حلول األعياد سيتم 
تزيني شجرة كبيرة بالقرب من ساحة االعتصام 
بصور اجلنود والعســــكريني االســــرى على ان 
توضع صور الشــــهداء في أسفلها وتضاء ليال، 

والتحضيرات قائمة في هذا اخلصوص.
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عشيرة البومنر تدق ناقوس اخلطر بوجه داعش:
عتادنا نفد واجليش العراقي يسلم مقاتلينا أسلحة قدمية

في أكتوبر املاضي، مجمعات 
االحتجاز وع����ددا من مواقع 

مراكز احلماية«.
ف����ي غضون ذل����ك، أعلن 
قائمق����ام حديث����ة مبحافظة 
األنب����ار غربي الع����راق عبد 
احلكي����م اجلغيفي، إن قوات 
األم����ن قتل����ت انتحاريا من 
تنظيم »داعش« جنوب قضاء 

حديثة.
وقال اجلغيفي في تصريح 
ل�»األناض����ول« إن »القوات 
األمنية من اجليش والشرطة، 
متكن����ت من قت����ل انتحاري 
لتنظيم داعش اإلرهابي كان 
يقود سيارة مفخخة وحاول 
استهداف س����يطرة )نقطة( 
أمنية مشتركة لتلك القوات في 
منطقة احلقالنية جنوب قضاء 
حديثة«. واضاف اجلغيفي أن 
»االنتحاري حاول االقتراب 
بسرعة كبيرة باجتاه السيطرة 
األمنية، لكن القوات كانت على 
يقظة وأطلقت النار عليه ما 
أس����فر عن مقتل����ه وانفجار 
السيارة املفخخة قبل وصولها، 
دون وقوع خسائر مادية أو 

بش����رية تذكر ف����ي صفوف 
القوات األمنية«.

وتابع أن »القوات األمنية 
اتخذت إجراءات أمنية مشددة 
عن����د مدخل قض����اء حديثة 
اجلنوبي، حتسبا من وجود 
انتحاريني يقودون سيارات 
مفخخة أخرى حتاول استهداف 
تلك الق����وات أو الدخول إلى 
القضاء«. في ه����ذه االثناء، 
لقي مدني مصرعه وأصيب 7 
آخرون بجروح متفاوتة جراء 
انفجار عبوة ناسفة شرقي 

العاصمة العراقية بغداد. 
ونقلت قناة »السومرية 
نيوز« اإلخبارية عن مصدر 
أمني عراقي قوله »إن عبوة 
ناسفة كانت موضوعة على 
الطريق في قطاع 48  جانب 
مبدينة الصدر الواقعة شرقي 
بغداد، انفج����رت ما أدى إلى 
مقتل وإصابة 8 أشخاص«. 

وأشار املصدر، الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته، إلى 
أن القوات األمنية قامت فور 
وقوع االنفجار بتطويق مكان 

احلادث.

مروحيت����ني خالل األش����هر 
األخيرة ق����رب مدينة بيجي 
العراقية، فيما يشن التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة 
األميركية منذ اغسطس املاضي 
غ����ارات جوية عل����ى مواقع 

تنظيم »داعش«. 
أفاد  على صعيد متصل، 
مص����در محل����ي عراقي في 
محافظة نينوى بأن تنظيم 
»داعش« فجر سجن »بادوش« 

غربي املوصل بالكامل. 
ونقلت قناة »السومرية 
العراقية عن املصدر  نيوز« 
قول����ه إن »مس����لحي تنظيم 
داعش فجروا الس����جن ظهر 
أمس بادوش غربي املوصل، 
بع����د ان فخخ����وه بعدد من 
الناسفة، مما أسفر  العبوات 
عنه تدميره بش����كل كامل«، 
مشيرا الى أن »جرافات تابعة 
للتنظيم قامت بتسوية السجن 
ل����م تهدم في  التي  ومبانيه 

التفجير«. 
وأض����اف املص����در الذي 
طلب عدم الكشف عن اسمه، 
أن »مسلحي التنظيم فجروا 

األنبار - األناضول: أعلن 
الكعود، شيخ عشيرة  نعيم 
البومنر السنية في محافظة 
االنبار غرب����ي العراق أمس، 
نف����اد الس����الح والعتاد عند 
التي تقاتل  مقاتلي عشيرته 
الدولة االس����المية  تنظي����م 
»داعش«، مشيرا إلى أن قوات 
اجليش جه����زت مقاتلني من 
 أبناء العشيرة ببنادق قدمية

ال تصلح لالستخدام في قتال 
داعش.

وق����ال الكعود في حديث 
لالناض����ول، إن »عش����يرة 
البومنر في محافظة االنبار 
تعلن نفاد األسلحة واالعتدة 
الت����ي لديها، وذلك بس����بب 
استمرار املواجهات مع عناصر 
تنظي����م داعش في العمليات 
الى  التي تهدف  العس����كرية 
حترير مناطقنا من سيطرته 
الذي يبعد  في قضاء هيت« 

70 كم غرب الرمادي.
واض����اف أن »عش����يرة 
البومنر ناش����دت احلكومة 
املرات  املركزي����ة لعش����رات 
بضرورة جتهيز وتوفير جميع 
احتياجات مقاتلي العشيرة 
من السالح والعتاد، الستمرار 
القتال ضد التنظيم املتطرف، 
لكن احلكومة لم تستجب لنا 

لغاية االن«.
الكع����ود قائال إن  وتابع 
»قوات اجليش في قاعدة عني 
االسد غرب الرمادي، جهزت 
75 مقاتال من أبناء العشيرة 
ببنادق كالشنكوف قدمية ال 
تصل����ح إال للتدريب، وليس 
لقتال تنظي����م داعش، وهذه 

البنادق غالبيتها ال تعمل«.
مقاتل����ي  أن  وأوض����ح 
العش����يرة وصل عددهم الى 
أكثر م����ن 3 آالف مقاتل وهم 
الى السالح والعتاد  بحاجة 
الفتاك لغ����رض قتال تنظيم 
الدبابات  الذي ميتلك  داعش 
واملدرعات واملدافع، عالوة على 
األسلحة اخلفيفة احلديثة من 
اجل حتري����ر مناطقنا وباقي 

مناطق االنبار.
من جهة اخ����رى، أعلنت 
وزارة الدف����اع العراقي����ة أن 
مقاتلني تابعني لتنظيم الدولة 
االسالمية »داعش« أسقطوا 
مروحية قرب مدينة سامراء 
العاصمة  الواقع����ة ش����مال 
العراقية بغداد، مما أسفر عن 
مقتل قائد الطائرة ومساعده.  
وقال مس����ؤول رفيع بوزارة 
الدفاع »إن مس����لحني أطلقوا 
صاروخا محموال على الكتف 
ف����ي ضواحي  عل����ى طائرة 
سامراء، مما أسفر عن مقتل 

الطيار ومساعده«. 
وكان مسلحون قد أسقطوا 

»الدولة« متهل الكوادر الطبية 10 أيام للعودة إلى البوكمال

اجليش السوري يحبط هجومًا جديدًا 
لداعش على مطار دير الزور

عواصم � وكاالت: ذكرت مصادر للمعارضة 
الس���ورية أمس أن اجليش السوري أحبط 
هجوم���ا جديدا لتنظيم الدولة االس���المية 
»داعش« على مطار دير الزور العس���كري 
شرقي البالد. ونقلت شبكة »سكاي نيوز« 
عن ناشطني قولهم إن 9 من عناصر التنظيم 
قتلوا في االش���تباكات التي تلت الهجوم. 
وذلك بعد اسبوع واحد من احباط اجليش 
الس���وري النظامي هجوما مماثال للتنظيم 
الذي يحاول السيطرة على املطار باستماتة. 
كما دارت بعد منتصف ليل اجلمعة � السبت 
اشتباكات عنيفة بني قوات النظام ومقاتلي 
تنظيم »الدول���ة« في محيط حاجز جميان 

بحي الصناعة في مدينة دير الزور. 
وفي سياق مواز، اكد املرصد أن طائرات 
التحالف العربي � الدولي الذي تقوده الواليات 
املتح���دة، نفذت 3 ضرب���ات على األقل ليل 
أمس االول، على متركزات ومواقع لتنظيم 
»الدولة اإلس���المية« ف���ي منطقة الصناعة 
مبدينة البوكمال، ما ادى ملصرع 7 مقاتلني 
على األقل، من عناصر التنظيم، بينما أبلغت 

مصادر موثوقة املرصد أن قيادة التنظيم في 
البوكمال والتابعة ل� »والية الفرات« بحسب 
تقسيماته، أنذرت في خطبة اجلمعة أمس 
األول، الك���وادر الطبية التي غادرت مدينة 
البوكمال، بالعودة خالل مدة أقصاها عشرة 
أيام، وإال س���يتم »مصادرة جميع أمالكهم 

في املدينة«.
أما في معارك مدينة عني العرب »كوباني«، 
فقد قال املرصد الس���وري نقال عن مصادر 
وصفها بال� »موثوقة« ان اشتباكات عنيفة 
دارت بني تنظيم »الدولة اإلسالمية« ووحدات 
حماية الشعب الكردي في شارع ترمك بني 
حيي بوطان شرقي وبوطان غربي مبدينة 
كوباني، وسط تقدم للوحدات الكردية في 
املنطقة وسيطرتها على عدة نقاط، بالتزامن 
مع قصف متقطع من قبل قوات البيشمركة 
العراقية ووح���دات احلماية على  الكردية 
مترك���زات لعناص���ر التنظيم ف���ي املدينة 
ومحيطها، كما سقط ما ال يقل عن 6 قذائف 
ه���اون على مناطق اخ���رى في عني العرب 

أطلقها تنظيم داعش.

تقرير إخباري

بيروت: الشيء الواضح في العراق أن هناك تقاربا أميركيا 
� إيرانيا يعادل تنسيقا وتعاونا من حتت الطاولة. ويبدو أن 
تنامي الدور اإليراني األمني والعسكري في العراق لم يثر حفيظة 
األميركيني وخشيتهم وإمنا اعترفوا بهذا الدور وتقاطعوا معه 
كأمر واقع ورحبوا بكل مساعدة تقدمها إيران في قتال »داعش« 

وباالعتراف بهذا الدور.
ولكن هناك أمرين غير واضحني حتى اآلن في استراتيجية 
العودة األميركية الى العراق: األمر األول يتعلق مبسألة إرسال 
قوات برية ال���ى أرض املعركة بعدما تأكد أن الغارات اجلوية 
غي���ر كافية إلحداث تغيير والتحك���م بالوضع. ويدور نقاش 
في واشنطن بني من يرفض خطوة استخدام قوات برية ألنها 
ستكون بداية ملزيد من التورط واالنخراط العسكري األميركي 
داخل العراق، ومن يؤيد وجود تشكيالت قتالية على األرض 
ألن تنظيم »داعش« هو دولة متلك األراضي وتس���يطر عليها 
ولديها جيش ونفط وإدارات، والتعامل يجب أن يكون على هذا 
األساس. »داعش« دولة وهذا يتطلب قوات برية وأما سياسة 
أوباما التي تشدد على اعتماد أقل على القوة العسكرية واعتماد 
أكثر على العقوبات االقتصادية والتدريب العسكري واملساعدات 
اخلارجية، فإنها سياس���ة ليست مناسبة في مواجهة احلرب 
الدموية التي جتتاح الش���رق األوسط وفي مواجهة »داعش« 

وإحلاق الهزمية بها.

أما األمر الثان���ي األميركي غير الواضح ف���ي العراق فهو 
كيفية التعاطي مع السنة لناحية دورهم السياسي في احلكم 
والدولة ودورهم العس���كري في محاربة »داعش« أو لناحية 
األخذ بشكواهم ومطالبهم التي منها اإلسراع في تسليح أميركي 
للعشائر الس���نية واحلد من التدخل اإليراني الذي يصب في 
تأجي���ج املناخ الطائفي وتأليب الرأي العام الس���ني، وهو ما 

تفيد منه »داعش«.
إن التصريحات الصادرة عن فعاليات وأوس���اط سنية في 
العراق، تتيح اس���تنتاج أن حالة من التململ والتذمر واحلذر 
تس���ود الطائفة والعشائر الس���نية في العراق. واستنادا الى 
ه���ذه املواقف ميكن اختصار الش���كوى واحلركة املطلبية في 

النقاط التالية:
1- ضرورة إعطاء الس���نة في العراق املزيد من السلطات 
احمللية الى حد السماح بإنشاء إقليم سني، واملزيد من القدرة 
على التحكم سياسيا في مناطقهم بشكل واسع. فهذه هي الطريقة 
الوحيدة من أجل بقائهم بعيدا عن االنضمام الى »داعش«. فما 
دام السنة يشعرون بأنهم مهمشون على مستوى السلطة لن 
تكون لديهم احلوافز واحلماس���ة ملقاتلة »داعش«، وال يصح 
القضاء على »داعش« عسكريا واإلبقاء على النظام السياسي 
احلالي قائما. ولوال إقصاء السنة وتهميشهم منذ سقوط نظام 
صدام واعتبارهم الفئة املهزومة، ملا كانت هذه البيئة احلاضنة 

لإلرهاب وملا نشأت »داعش« ومتددت.
2- ضرورة التس���ليح األميركي للعشائر السنية بأسلحة 
تناس���ب إمكانيات مواجهة »داعش«، بعد تلكؤ حكومة بغداد 
في القيام بذلك، وضرورة تشكيل قوات من العشائر من ضمن 
احلرس الوطني املزمع إنش���اؤه، لتكون قوة برية مس���اندة 
للجيش النظامي وليس���ت بديلة عنه، ويتم تسليح العشائر 
السنية داخل منظومة أمنية منضبطة وتشارك فيها الطوائف 
من األكراد والشيعة والتركمان واإليزيديني. وحتذر القيادات 
السنية من التأخير في محاربة »داعش« حتى ال متنح فرصة 
الظهور مبظهر دولة، ومن االكتفاء بالتنسيق مع الشيعة واألكراد 
وإهمال دور السنة أو استبعادهم ألن احلرب جتري على أرضهم 
فاملناطق والعشائر السنية هم اجلهة األكثر تأهيال والتي يجب 

أن تقود احلرب ضد »داعش« وليس أي جهة بديلة.
3- رئيس احلكومة حيدر العبادي لم يس���تطع حتى اآلن 
حتقيق إال بعض التغييرات التجميلية الش���كلية واجلانبية، 
ولكن »التغول الطائفي« مازال على ما هو والس���نة العرب لم 
يطرأ على أوضاعهم جديد، ونوري املالكي اليزال يقود القاطرة 

ولكن من املقعد اخللفي.
4- التدخل اإليراني وحدوده ومداه: هناك إقرار لدى القيادات 
السنية بالدور اإليراني الفاعل واملؤثر في العراق، ولكن هناك 
في املقابل مالحظات وانتقادات بشأن هذا الدور: فطهران تدعم 

امليليشيات الشيعية وتضطلع بجانب في محاربة داعش لكن 
اإليراني���ني يريدون محاربة داعش بعيدا عن الس���نة العرب، 
وفي ذلك خطورة كبيرة فاملفهوم اإليراني يعتمد على احلشد 
الش���عبي ودعم امليليشيات الشيعية التي يثقون بها، وهو ما 
سيؤدي إلى اضطراب األمن وإبعاد العرب السنة عن املنظومة 
األمنية، مبا يهيئ األجواء لتزايد الش���عور بالغنب واإلقصاء، 
فال بد من إدخال العرب الس���نة في املنظومة األمنية كشركاء 

في حفظ األمن.
ويرى محللون مناهضون لل���دور اإليراني في العراق أن 
طهران تس���عى إل���ى إظهار هزمية تنظي���م »داعش« على أنه 
»انتصار إيراني« لن يراه أتباعها وخصومها إال بأنه »انتصار 
شيعي على السنة«، وبالتالي فإن إيران تستحق أن تكافأ عليه 
باالعتراف لها بنفوذ دائم يقوم على إخضاع اتباع مذهب آخر 
س���واء كانوا غالبية أو أقلية. إيران تش���عر للمرة األولى منذ 
عقود بأنها حققت اختراقا سياسيا مهما في املوقف األميركي 

املناوئ لها من دون أن تضطر إلى تنازالت جوهرية.
لكن هذا التطور الذي يريد وزير اخلارجية االميركي جون 
كيري تصويره على أنه إيجابي بالنسبة إلى مجريات احلرب 
يرمي عمليا إلى ترسيخ األمر الواقع اإليراني على األرض، في 
العراق كما في س���ورية، مبا فيه من مخاطر وألغام، ومبا فيه 

أيضا من إحباط للعرب املشاركني في محاربة »داعش«.

مساعد دي ميستورا في دمشق
 لبحث جتميد القتال في حلب

الهند تعتقل »املغرد« املؤيد  لـ »داعش« على »تويتر«

دمشق � أ.ف.پ: بدأ مساعد املبعوث الدولي 
الى سورية زيارة الى دمشق أمس يلتقي خاللها 
مسؤولني سوريني بعد ايام من اجتماعات اجراها 
املبعوث الدولي نفسه ستافان دي ميستورا 
في تركيا مع مجموعات من املعارضة السورية 

وصفها ب� »البناءة«.
وقالت املتحدثة باس���م املبع���وث الدولي 
جوليي���ت توما في تصري���ح لوكالة فرانس 
برس ان »مساعد دي ميستورا، رمزي عزالدين 
رمزي، وصل الى دمشق إلجراء عدد من اللقاءات 

مع مسؤولني سوريني«.
وكان دي ميس���تورا اجرى االثنني املاضي 
لقاءات مع مجموعات من املعارضة السورية 
املسلحة وغير املسلحة تناولت مبادرته حول 

»جتميد القتال« في مدينة حلب.
واعتبر دي ميس���تورا ان هذه املباحثات 

كانت »بناءة«.
وقدم مبعوث االمم املتحدة في 30 اكتوبر 
»خطة حترك« في شأن الوضع في سورية 
الى مجلس االمن الدولي، تقضي »بتجميد« 
القتال في بعض املناطق وباألخص مدينة 
حلب للس���ماح بنقل مس���اعدات والتمهيد 

ملفاوضات.
وصرح دي ميستورا للصحافيني بعد اجتماع 
ملجلس االمن الدولي بأنه ليس���ت لديه خطة 
سالم وإمنا »خطة حترك« للتخفيف من معاناة 
السكان بعد اكثر من ثالث سنوات من احلرب 

في سورية.

نيودله���ي � رويت���رز: 
أعلنت الشرطة الهندية أمس 
اعتقالها مسؤوال تنفيذيا في 
شركة يشتبه في أنه يدير 
حسابا مؤيدا لتنظيم الدولة 
اإلسالمية »داعش« على موقع 
»تويتر« ينشر تطورات حملة 
التنظيم املتشدد العسكرية 

من مقره ببنغالور.
وج���اء اعتق���ال مهدي 
مسرور بيسواس من منزله 
بعد أيام من تقرير القناة 
الرابع���ة البريطانية الذي 
وصفته بأنه املسؤول عن 
حساب »شامي ويتنس« 

الذي  على موق���ع تويتر 
يتابعه آالف األش���خاص 
املقاتلني  بينه���م معظ���م 
الذي���ن ينتمون  األجانب 
لتنظيم الدولة اإلسالمية.

وقالت الشرطة إن الرجل 
البالغ من العم���ر 24 عاما 
كان يرس���ل تغريدات على 
موقع تويتر بعد س���اعات 
العمل يهلل فيها ملكاس���ب 
الدولة اإلس���المية ويسخر 

من أعدائها.
وقال مفوض الش���رطة 
إم.إن. ري���دي للصحافيني 
»خيوط كثيرة مع وكاالت 

متعددة ساعدت الفريق في 
تعقب مكانه وأيضا بتنسيق 
املدينة  ممتاز بني ش���رطة 
وقسم األمن الداخلي وشرطة 
الوالية والوكالة املركزية«.

وأضاف ريدي »معلوماتنا 
واضح���ة اآلن، لم يجند أي 
شخص قط ولم يسهل أي 
نشاط من هذا النوع في الهند، 
لم يسافر قط خارج الهند، 
إنه � كما ميكن القول � يعمل 

في العالم االفتراضي«.
وأقامت الشرطة دعوى 
ضده للتحريض على احلرب 
ضد الدول���ة لكن والده قال 

لقناة تاميز ناو إن ابنه بريء 
وإن التهمة لفقت له.

الذي لم  وأض���اف األب 
يذكر اسمه لقناة تلفزيونية 
هندية أخرى »كل ما أعرفه 
من وسائل اإلعالم. جاء بعض 
األشخاص من وسائل اإلعالم 
في الصب���اح وقالوا لي إن 
حس���اب البريد االلكتروني 
البني تعرض لالختراق وإنه 

اعتقل«.
ويوجد في الهند ثالث أكبر 
العالم  جتمع للمسلمني في 
لكن الشرطة تقول إن أربعة 
رجال فقط هم املعروف أنهم 

سافروا إلى الشرق األوسط 
لالنضمام للدولة اإلسالمية، 
وعاد أحدهم منذ ذلك احلني 

واحتجزته الشرطة.
لكن مسؤولني يقولون 
إن م���ن الصعب تعقب عدد 
املتعاطفني مع أيديولوجية 
الدولة اإلسالمية ألنه ال توجد 
شخصية محورية أو جهة 

جتنيد.
الرابعة  القن���اة  وكانت 
عرضت مقابلة مع مهدي قال 
خاللها إنه كان يود لو انضم 
لتنظيم الدولة اإلسالمية لكن 

أسرته تعتمد عليه.

»عدم تسليح العشائر« و»التدخل اإليراني«.. »متلمل سني« في العراق

كيري يلتقي مع الڤروڤ اليوم
والبند الرئيسي »الشرق األوسط«

موس���كو � أ.ف.پ: يلتقي وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ مع نظيره االميركي 
جون كيري اليوم في روما على خلفية التصعيد 
الكالمي بني واشنطن وموسكو حول اوكرانيا، 
حسبما اعلن نائب وزير اخلارجية الروسي 
س���يرغي ريابكوف امس، خالفا مل���ا اعلنته 
وزارة اخلارجية االميركية بأن اللقاء س���يتم 

غدا االثنني.
وتابع ريابكوف انه »مت االتفاق على ان يتم 
اللقاء بني الڤ���روڤ وكيري االحد في روما«، 

حسبما نقلت عنه وكالة انترفاكس.
وأكدت وزارة اخلارجية الروسية االتفاق 

على »تويتر«.
وأضاف ريابكوف ان »املوضوع االساسي 
للقاء ال� 17 بينهما هذا العام س���يكون الشرق 

األوسط«.
وكانت وزارة اخلارجية االميركية اعلنت 

اجلمعة ان اللقاء سيتناول »التطورات االخيرة 
في اسرائيل والضفة الغربية والقدس واملنطقة، 
باإلضافة ال���ى املبادرات اجلاري���ة في االمم 

املتحدة«.
وأوضح���ت نائبة املتحدثة باس���م وزارة 
اخلارجية االميركية ماري هارف ان الوزيرين 
سيتباحثان ايضا حول اوكرانيا التي تشهد 
مع���ارك ب���ني االنفصاليني املوالني ملوس���كو 
والس���لطات في كييڤ، وحول سورية التي 

تشهد نزاعا منذ اكثر من ثالث سنوات.
ويأتي اللقاء بعد يومني على تبني الكونغرس 
األميركي قانونا يجيز تسليم أسلحة وحتى 
الفتاك���ة منها الى اوكراني���ا، وتبني عقوبات 

جديدة على موسكو.
ون���دد ريابكوف أمس ب���� »القرارات غير 
املقبول���ة« التي ال ميك���ن ان تظل »دون الرد 

عليها«.

طفل يبيع احللويات وسط االبنية املدمرة في دوما بالغوطة الشرقية                                                    )رويترز( 
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»بتروفاك« وقعت 
عقدين من الباطن 

مع شركتي
»احتاد املقاولني« 
و»ناصر الهاجري« 

لتنفيذ أعمال 
إنشائية

املقاولون احملليون 
يتضمن دورهم 

اإلنشاءات وتوريد 
العمالة الفنية

فترة عمل 
املستشار املالي 

محددة بـ 6 
أشهر.. وسنحدد 
آلية التمويل قريباً

تقرير مفصل للحفاظ على األصول في اخلفجي
علمت »األنباء« من مصادرها ان اللجنة التنفيذية املشتركة حلقل اخلفجي عقدت 
اجتماعها الثالث لعام 2014 مؤخرا ومت مناقشة عملية إغالق حقل اخلفجي املشترك مع 
اجلانب السعودي، وطلبت من مجموعة العمليات تزويدها بتقرير مفصل حول خطة 
إغالق احلقل واملواد املستخدمة في تسكير األنابيب، وذلك للتأكد من سالمة األصول 
واملنشآت. وقالت املصادر ان االجتماع تطرق إلى األضرار التي حلقت باملقاولني والعمال 
من إغالق احلقل بالكامل، ومت بحث الطرق العملية التي من شأنها العدول عن قرار 
اإلغالق، حيث ان اجلانب السعودي يرجع القرار إلى تعليمات هيئة األرصاد والبيئة. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

النفط والغاز
ALTerkait _hamad@مقال

حمد التركيت

مجمع بتروكيماويات 
خليجي.. أم مصفاة؟

في تقرير األمانة العامة لدول مجلس التعاون األخير 
إشارة الى تداول فكرة إنشاء مصاف للبترول 

في دول مجلس التعاون كبديل اقتصادي أفضل 
من تصدير النفط اخلام، وتلك خطوة في الطريق 

الصحيح، ولكن لو اتسعت هذه املبادرة لتكون 
»إنشاء مجمعات إلنتاج البتروكيماويات مرتبطة بتلك 
املصافي النفطية«، حيث املردود املالي األعلى والقوة 

االقتصادية األكبر لدول املجلس.
لم يكن يوما إنشاء مصافي النفط اقتصاديا كمشروع 
مستقل بذاته ما لم يرتبط بتحويل املشتقات النفطية 

املكررة الى صناعات حتويلية بتروكيماوية يكون 
عائدها أضعاف سعر برميل النفط ومشتقاته، وهذا 

ما جلأت اليه شركة أرامكو مؤخرا في ربط مجمعات 
بتروكيماوية مبصافيها البترولية في رابغ ورأس 

تنورة الذي سيتم استهالكه في مشروع »صدارة«.
لذا لو مت تطوير هذا التوجه والسعي إلنشاء 

مصاف نفطية خليجية مرتبطة مبجمعات صناعية 
بتروكيماوية ملنتجات جديدة سواء مواد خصوصية 

أو سلع أخرى لم يتم إنتاجها من قبل وتوسيع قاعدة 
تلك املشاريع لتشمل مساهمات من القطاع اخلاص 
اخلليجي من شركات وبنوك استثمارية لترتقي من 

كونها حكومية بحتة.
وقد سبق لنا كدول خليج واحد منوذج ناجح من 

املشاركات متمثال في شركة اخلليج للبتروكيماويات 
في البحرين الشقيقة وهو مشروع مشاركة بني 

البحرين والكويت والسعودية إلنتاج األسمدة 
الكيماوية وامليثانول، وهي شركة ناجحة ورائدة على 
املستوى الصناعي اخلليجي والعاملي وحتقق أرباحا 

سنوية تضاهي كبرى الشركات الصناعية، ناهيك عن 
تفاني العاملني فيها وأدائهم املتميز الذي ساهم في 

إجناحها بالصورة املثالية.
جتربة يتيمة وفريدة لم تتكرر منذ أكثر من 25 عاما! 

ملاذا ال تكون مصفاة في البحرين مرتبطة بجمع 
بتروكيماوي، أو في قطر أو في عمان أو على األقل 
في جنوب الكويت في اخلفجي حيث النفط املشترك.

األمل كبير ان يتم تتويج ذلك مببادرة كويتية.

صفحة أسبوعية متخصصة
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

مدير املشروع في حوار مع »األنباء«:  سداد دفعات شهرية 
للتحالفات وفقاً لطبيعة األعمال حتى بداية 2018

وجيه جي سي 
يش����ن  ر بو ر كو

بتفاوض حاليا على عدد كبير 
من املقاولني احملليني، ونتوقع 
خ����ال األس����بوعني املقبلني 
توقيع عدد كبير من العقود 

مع املقاولني احملليني.

ما نصيب القطاع 
اخلاص من مشروع 

الوقود البيئي؟
٭ نتوقع توقيع عقود بقيمة 
600 مليون دوالر مع مقاولني 
محلي����ني لتنفي����ذ أعمال من 
الباطن في املش����روع، وهذا 
األمر يعتبر من القيمة املضافة 
لاقتصاد احمللي في ضرورة 
القطاع اخلاص في  إش����راك 

املشاريع النفطية الكبرى.

كيف ترون دور املقاولني 
احملليني في املشروع؟

٭ يتضمن دورهم اإلنشاءات 
وتوري����د العمال�����ة الفني���ة 
املدربة لتنفيذ بعض األعمال 
واملعدات وفق����ا للمخططات 

املعتمدة.

نود التعرف على 
طبيعة املنتجات 

واملشتقات البترولية 
للمشروع؟

البترولي����ة  املش����تقات  ٭ 
للمشروع ستكون متطابقة 

في مصفاتي ميناء األحمدي 
وميناء عبداهلل، وقام املقاول 
املكلف بتمهيد ارض املشروع 
البنية األساس����ية  بتوفي����ر 
من الط����رق وخطوط الطاقة 
واملاء والتس����وير باإلضافة 
املرافق األساسية وإزالة  إلى 
ما ينبغي التخلص منه مثل 
األنقاض وغيرها، باإلضافة إلى 
ذلك قامت الشركة املختصة 
باألعمال الكهربائية من متديد 
الكهربائية اخلاصة  الكوابل 

باحملطات الفرعية.

ما حجم مشاركة 
القطاع اخلاص في 

املشروع؟
٭ باإلضاف����ة إل����ى القرارات 
التي تش����ترط في  الوزارية 
إعط����اء األفضلي����ة للمنتج 
احملل����ي، هناك عزم من إدارة 
شركة البترول الوطنية على 
تش����جيع املقاولني واملصانع 
احمللية ف����ي إعطائهم فرصة 
للمش����اركة في هذا املشروع 

امللياري.
ووفقا لذلك قامت التحالفات 
املنف����ذة للمش����روع بوضع 
النهائية لتوقيع  البصم����ات 
عقود اإلنشاء من الباطن، فقام 
حتالف بتروفاك بترسية عقود 
من الباطن على شركتي احتاد 
املقاولني وناص����ر الهاجري، 
ويقوم حتالفا فلور األميركية 

الدفعات الشهرية  س����تكون 
قليلة نظير انتهاء التحالفات 
إعداد وتنفيذ املخططات  من 
الهندسية، لتتصاعد الدفعات 
مع مرور األشهر بالتزامن مع 
بداية شراء املعدات واملفاعات 
الازم����ة لتنفيذ  واألوعي����ة 
املش����روع على ارض الواقع، 
باإلضافة إلى األعمال اإلنشائية 
للمباني والوحدات من أعمال 
التكييف وغيرها، وللتأكيد 
فإن منحنى الدفع س����يصبح 
تصاعديا من اآلن حتى بداية 

.2018

متى تتوقع حصول 
الشركة على التمويل 

الالزم للمشروع؟
٭ فترة عمل املستشار املالي 
للمشروع »الوطني لاستثمار« 
محددة في 6 أشهر وستنتهي 
قريبا، وعقب ذلك ستتضح 
الصورة للشركة وللمستشار 
الختيار أفضل عملية متويل 
من البنوك احمللية والعاملية 
العاملية  واجلهات احلكومية 

املستعدة.

ما آخر ما توصلتم اليه 
من أعمال مع التحالفات 

املنفذة للمشروع؟
٭ مت االنته����اء من أعمال دك 
التربة والتأكد من مستوياتها 
والتي تنفذها شركة سامسونغ 

م����ع املعايي����ر العاملية 
مثل يورو 4 و5، وستكون 
لدى الكويت منتجات جديدة 
مثل الديزل منخفض احملتوى 
الكبريت����ي ال����ذي يصل إلى 
مستوى 10 أجزاء من املليون، 
الوقود  وقمنا في مش����روع 
البيئي بتوظيف أحدث الوسائل 
التكنولوجي����ة املس����تخدمة 
الوح����دات،  ف����ي مختل����ف 
والتكنولوجيا املستخدمة هي 
األفضل على اإلطاق وقدمتها 
العاملية  الش����ركات  كب����رى 
املتخصصة مثل شيفرون وشل 
واكسنز وهولدر توبسو وايه 

بي بي.

ما الطاقة التكريرية 
احلالية لشركة البترول 
الوطنية واملتوقعة بعد 
تنفيذ مشروع الوقود 

البيئي؟
٭ الطاقة التكريرية احلالية 
ملصافي الشركة الثاث تبلغ 
936 ألف برميل يوميا، وبعد 
تنفيذ مشروع الوقود البيئي 
التكريرية  الطاقة  س����تصل 
إلى 1.415  للش����ركة مكتملة 
مليون برمي����ل يوميا، حيث 
إن طاق����ة مصفاتي األحمدي 
إلى  وميناء عبداهلل ستصل 
ألف برمي����ل، باإلضافة   800
إلى طاقة مصفاة الزور التي 
تص����ل إلى 615 أل����ف برميل 
يوميا، ومن املتوقع أن يحقق 
مش����روع الوقود البيئي عند 
اكتماله زيادة في العائد على 
إلى %11.5  االس����تثمار تصل 
وتطوير مواصفات املنتجات 
من وحدات املشروع على سبيل 
املثال خفض نسبة الكبريت 
ف����ي الغازولني من 500 جزء 
باملليون إلى 10 أجزاء باملليون 
وخفض هذه النسبة في النافثا 
من 700 ج����زء إلى 500 جزء 

باملليون.

في البداية، نود 
التعرف على آخر ما 

توصلت اليه البترول 
الوطنية وإدارة 

مشروع الوقود البيئي 
في عملية التمويل؟

٭ قامت الشركة في 15 سبتمبر 
املاضي بتوقيع عقد املستشار 
املالي لتمويل مشروع الوقود 
البيئ����ي مع ش����ركة الوطني 
لاستثمار، واملستشار يقوم 
حاليا بعملية التقييم وخال 
منتصف يناير 2015 سيزودنا 
باخلط����ة العام����ة للممولني، 
وعملية التمويل تدرس من قبل 
دائرتي التخطيط واملالية في 
الشركة، وتقوم إدارة املشروع 
بتزويدهم مبعلومات وبيانات 
حول الدفعات املالية املتوقعة 

للمشروع.

ما قيمة الدفعات 
التي مولتها الشركة 

للتحالفات املنفذة 
للمشروع؟

الش����ركة من دفع  انتهت  ٭ 
الدفعة األولى للتحالفات والتي 
تبلغ 10% من قيمة املشروع 
ككل، ودخلت الشركة حاليا في 
الدفعات الشهرية والتي ستقوم 
الشركة بدفعها وفقا للتقدم 
في تنفيذ املشروع على ارض 
الواقع، وتعمل إدارة املشروع 
حاليا على اعتماد املخططات 
الهندسية للمشروع والبدء في 
شراء املواد واألعمال اإلنشائية، 
فوفقا لطبيعة تقدم التحالف 
في تنفيذ املشروع من أعمال 
سيتم سداد الدفعات الشهرية 

بناء على فواتير شهرية.

ما قيمة الفواتير 
الشهرية التي ستلتزم 
بها »البترول الوطنية« 

للتحالفات الثالثة؟
٭ خال االشهر ال� 4 املقبلة 

»إيكويت« تعيد تشغيل 
وحدة االيثيلني جاليكول غداً

علم���ت »األنباء« م���ن مصادره���ا ان ش���ركة إيكويت 
للبتروكيماويات من املتوقع ان تعيد تشغيل وحدتها لايثيلني 
جايكول، وذلك بعد تنفيذها لصيانة دورية شاملة، مشيرة 
إلى أن الطاقة اإلنتاجية للوحدة تصل إلى 550 -600 ألف 

طن متري سنويا.
وأش���ارت إلى أن شركة ايكويت تسعى لزيادة وتطوير 
قدراتها اإلنتاجية املتعلقة مبنتجاتها من مواد البولي ايثلني 
وااليثلني جايكول، مشيرة إلى أن منو الطلب العاملي خال 
الس���نوات الثاث املقبلة يبلغ نسبة 6% على مادة االيثلني 

جايكول و4.5% على مادة البولي ايثلني.
وأضافت أن الطلب على منتجات ايكويت يتوقع له الذروة 
خال الفترة املقبلة وذلك مع وجود طاقات إنتاجية جديدة 
قادمة للبولي ايثلني في اململكة العربية السعودية وكذلك 

االيثلني جايكول في دولة قطر.
يذكر ان شركة )ايكويت( للبتروكيماويات هي املشغل 
ملجموعة متكاملة من املصانع ذات املواصفات العاملية التي 
تنتج أكثر من 5 مايني طن سنويا من املواد البتروكيماوية 
العالية اجلودة التي يتم تسويقها في الشرق االوسط وآسيا 

وأفريقيا وأوروبا.

من موقع املشروع مبصفاة ميناء عبداهللفحص عينات التربة في أرض مشروع الوقود البيئي

العجمي: أعمال بـ 600 مليون دوالر
في »الوقود البيئي« متنح

للمقاولني احملليني قبل نهاية العام

كشف مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية الكويتية عبداهلل العجمي أن التحالفات الثالثة الفائزة مبشروع الوقود البيئي سوف توقع عقودا من الباطن مع عدد 
كبير من املقاولني احملليني بقيمة 600 مليون دوالر وذلك قبل نهاية العام احلالي، مشيرا إلى أن حتالف بتروفاك وقع عقدين من الباطن مع شركتي احتاد املقاولني وناصر 

الهاجري لتنفيذ أعمال إنشائية وتوريد عمالة فنية مدربة، متوقعا أن يقوم حتالفا فلور وجيه جي سي كوربوريشن باختيار املقاولني خالل األسبوعني املقبلني. 
وأوضح العجمي لـ »األنباء« أن الشركة سددت الدفعة األولى للتحالفات بقيمة 10% من قيمة املشروع وستشرع الشركة من اآلن وصاعدا في سداد دفعات شهرية وفقا لطبيعة 

االجناز على ارض الواقع، مشيرا إلى أن الدفع للتحالفات سيأخذ منحنى تصاعديا حتى نهاية 2016. وذكر العجمي أن املقاول املكلف بتجهيز وفحص التربة للمشروع انتهى من 
جميع األعمال وستسلم األرض للتحالفات قريبا، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

حتالفات »الوقود البيئي«
قامت شركة البترول الوطنية في 13 أبريل 
2014 بتوقيع عقود مشروع الوقود البيئي 

األضخم محليا، وامليزانية احملدثة واملعتمدة 
للمشروع تبلغ 4.6 مليارات دينار، والتحالفات 

هي كالتالي:
1 ـ مجموعة الوقود البيئي ملصفاة ميناء 

األحمدي على حتالف جيه جي سي كوربوريشن 

مببلغ 1.3 مليار دينار وملدة 44 شهرا.
2 ـ مجموعة الوقود البيئي ملصفاة ميناء عبداهلل 
)1( على حتالف بتروفاك بقيمة 1.07 مليار دينار 

وملدة 45 شهرا.
3 ـ مجموعة الوقود البيئي ملصفاة ميناء عبداهلل 

)2( على حتالف فلور األميركية بقيمة 962 مليون 
دينار وملدة 45 شهرا.

فكرة مشروع الوقود البيئي.. أكبر املشاريع التنموية في الكويت
يعتبر مشروع الوقود البيئي عبارة عن حتديث وتوسعة 

مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، لتحديث 
املواد املكررة في مصافي الشركة على اختالف 

أنواعها لكي تتناسب مع األسواق العاملية واشتراطاتها 
البيئية، فأوروبا والواليات املتحدة األميركية واليابان 

وغيرها من الدول املتقدمة لها معايير بيئية متشددة، 
لذا فإن مواكبة املعايير البيئية من شأنها أن تفتح 

أسواقا أكثر وتعطي فائدة أعلى ومرونة أكبر في تسويق 
املنتجات.

ويعتبر املشروع ترجمة حقيقية إلستراتيجية مؤسسة 
البترول الكويتية الرامية إلى االرتقاء بصناعة التكرير في 
الكويت لتنافس عامليا مبنتجات عالية اجلودة تتوافق 

مع املعايير البيئية العاملية، فضال عن الفوائد الكبيرة 
التي ستعود على القطاع النفطي من املشروع.

عبداهلل العجمي
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االقتصادية
هكذا حرق النفط.. األسهم 

المحرر المالي 

 تن����اول حتلي����ل خ����اص
ل� »األنباء« ما حدث في أسواق 
األسهم اخلليجية خالل الفترة 
املاضية، مبين����ا ان بورصات 
اخلليج تعرضت منذ نهاية شهر 
سبتمبر 2014 الى خسائر كبيرة 
وغير مبررة في أداء مؤشراتها 
الرئيس����ية والقيمة السوقية 
وس����ط ت����داوالت عش����وائية 
هبطت بأسعار األسهم القيادية 
إلى مستويات  والتش����غيلية 
لم تكن متوقعة خالل الس����نة 
احلالي����ة، ولم تعكس النتائج 
املالي����ة اجليدة الت����ي حققتها 
ف����ي تلك  املدرجة  الش����ركات 
األسواق. والس����بب الرئيسي 
وراء هذا الهب����وط غير املبرر 
هو تهاوي أسعار النفط بشكل 
مفاجئ، حيث خسر برميل سلة 
نفط اوبيك نحو 44.5% عن اعلى 
مستوى س����جله خالل السنة 
احلالية في شهر يونيو ليسجل 
حاليا 61.35 دوالرا للبرميل كما 
في 10 ديسمبر 2014 نزوال من 
أعلى مستوى س����جله في 20 
يوني����و 2014 ح����ن بلغ 110.5 
دوالرات للبرميل، وهو حاليا في 
أدنى مستوى له منذ سبتمبر من 
عام 2009. فقد خسرت اسواق 
االسهم اخلليجية مجتمعة نحو 
185 ملي����ار دوالر م����ن قيمتها 
الرأسمالية السوقية منذ نهاية 
شهر س����بتمبر 2014 لتسجل 
قيمتها السوقية اإلجمالية كما 
في 11 ديسمبر 2014 نحو 1.01 
تريليون دوالر وتتقلص ارباحها 
منذ بداية السنة الى 26 مليار 
دوالر، حيث اختبرت السقوط 
احلر في مؤشراتها الذي يذكر 
املستثمرين مجددا باألزمة املالية 
العاملية وما تالها من خسائر 
اسواق املال. وانخفض مؤشر 
MSCI ألسواق االسهم اخلليجية 
بنسبة 22.2% منذ نهاية سبتمبر 
وبالتالي تخلى عن ارباحه منذ 
بداية السنة خاسرا 2.9% بعد 
ان وصلت مكاسبه منذ بداية 
السنة وحتى 9 سبتمبر الى نحو 
28%. وصحي����ح ان اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
تعتمد الى حد كبير على القطاع 
النفط����ي تصل إل����ى 60% في 
الكويت و49% في الس����عودية 
و55% لقط����ر و39% لإلمارات 
و45% لعمان، وكذلك امليزانية 
العامة لتلك الدول تعتمد على 
اإليرادات النفطية بنسبة %94 
للكويت و90% للسعودية و%76 
لدولة اإلم����ارات و70% لقطر، 
لكن األس����واق تفاعلت بشكل 
سلبي جدا ومبالغ فيه، وغالى 
املس����تثمرون ف����ي ردة الفعل 
العش����وائية والنفسية وغير 
املدروسة نتيجة هبوط أسعار 
النفط، حيث تخلوا عن األسهم 
الدفاعية والبنوك باإلضافة إلى 
األسهم املرتبط أداؤها بأسعار 
النفط وخاصة البتروكيماويات، 
فالنفط سلعة حيوية يحددها 
العرض والطلب، وعلى املستثمر 
ان ي����درك ان قوان����ن اللعبة 
تغيرت ف����ي أس����واق النفط، 
فالنف����ط الصخري على الرغم 
من ارتفاع كلفة استخراجه دخل 

السوق وتكلفة استخراجه في 
انخفاض نتيجة التقدم العلمي 
الطلب  والتكنولوجي، وكذلك 
على الطاقة البديلة والصديقة 
للبيئة ف����ي ازدياد وليس من 
الطبيعي أن يرتبط أداء األسواق 
املالية اخلليجية بتلك الظاهرة 
النفطية على الرغم من أهميتها 
في االقتصادات وتأمن اجلزء 
االكبر من املوارد املالية للدول 
لإلنفاق الرأسمالي على املشاريع 

االقتصادية احليوية.
هذا، وتتمتع أسواق األسهم 
اخلليجية بأساس����يات قوية 
املالي لشريحة كبيرة  واألداء 
من الش����ركات املدرجة صحي 
وتشغيلي، وتشهد األرباح منوا 
جيدا ومستداما كما يتبن من 
النتائج املالية لألشهر التسعة 
األولي من عام 2014 واألسواق 
اخلليجية في املسار الصحيح 
لالرتقاء الى مرتبة األس����واق 
 Efficient( املتط����ورة والفعالة
أرباح  ارتفعت  Markets(، فقد 
الش����ركات املدرجة في أسواق 
األسهم اخلليجية خالل األشهر 
التس����عة األولي من عام 2014 
بنسبة 12.5% لتسجل 55 مليار 
دوالر، وتتداول جميع أسواق 
األس����هم عند تقييمات جاذبة 
لالستثمار مبتوسط مضاعف 
الربحية لألسواق  الى  س����عر 

اخلليجية يساوي 15 مرة.

السوق السعودي

كان سوق األسهم السعودي 
)األكبر خليجيا من حيث القيمة 
الس����وقية بحصة 48%( ثاني 
اكبر اخلاس����رين بعد س����وق 
دبي املال����ي نتيجة ردة الفعل 
غير املب����ررة واملبالغ فيها من 
املتداولن ومعظمهم من األفراد، 
حيث خسر مؤشر تداول العام 
لسوق األسهم السعودي نحو 
22.7% منذ نهاية شهر سبتمبر 
2014، وبالتالي يكون السوق 
السعودي خسر 105 مليارات 
دوالر من قيمته السوقية لتسجل 
485 مليار دوالر بعد ان كان قد 
ارتفع بنح����و 123 مليار دوالر 
خالل األش����هر التسعة األولى 
من 2014، وجاءت هذه اخلسائر 
على الرغم م����ن ارتفاع أرباح 
الشركات املدرجة خالل االشهر 
التس����عة االولى من عام 2014 
بنسبة 12% لتسجل 94.3 مليار 
ريال سعودي )25 مليار دوالر( 
وبالتال����ي انخفضت تقييمات 
السوق ليسجل مضاعف السعر 
إل����ى الربحي����ة نح����و 15 مرة 
ومضاعف الس����عر الى القيمة 
الدفترية يس����اوي 1.98 مرة. 
وحتى تاريخ 11 ديسمبر تبخرت 
أرباح سوق األسهم السعودي 
منذ بداية السنة ليسجل مؤشره 
خسارة نسبتها 1.66% بعد ان 
سجل املؤشر اعلى اداء حتى 9 

سبتمبر 2014 بنسبة %31.

سوق دبي

اما سوق دبي املالي، وعلى 
الرغم من عدم اعتماد اقتصاد 
إمارة دبي على القطاع النفطي، 
فكان اكبر اخلاس����رين، حيث 
تعمقت خس����ائره منذ نهاية 
شهر سبتمبر ليخسر املؤشر 
العام للس����وق نح����و %28.7 
وخسرت قيمته السوقية نحو 
25 مليار دوالر لتسجل 88.5 
مليار دوالر، وذلك نتيجة تركز 
سيولة املضاربن في السوق 
واالموال األجنبية الس����اخنة. 
وبالتالي تخلى السوق عن جزء 
كبير من مكاسبه، ويبقى مرتفعا 
فقط بنسبة 6.68% منذ بداية 
الس����نة بعد ان كانت وصلت 
أرباحه القياس����ية الى %59.5 
حتى شهر مايو 2014. األسعار 
أصبحت مغرية بعد االنخفاض 
في األس����عار وارتف����اع أرباح 
الشركات املدرجة بنسبة %42 
لتسجل خالل األشهر التسعة 
االولى من عام 2014 نحو 17.7 
ملي����ار دره����م )4.8 مليارات 
دوالر(، حيث يتداول السوق 
الى  حاليا عند مضاعف سعر 
الربحية يساوي 15 مرة ويعتبر 
التقييمات  األفضل مقارنة مع 

التاريخية.

سوق أبوظبي

ابوظبي لألوراق  اما سوق 
املالية فقد خسر مؤشره العام 
منذ نهاية شهر سبتمبر نحو 
14.5% وبالتالي خسر السوق 
نحو 15 مليار دوالر لتس����جل 
قيمته السوقية حاليا نحو 121 
مليار دوالر، ومع تلك اخلسائر 

اصبح سوق ابوظبي لالوراق 
املالي����ة مرتفعا فقط بنس����بة 
1.82% منذ بداية السنة. وعلى 
ارتفعت  عكس اجتاه السوق، 
األرب����اح املجمعة للش����ركات 
التسعة  املدرجة خالل األشهر 
االولى من عام 2014 بنس����بة 
14.5% لتسجل 31.4 مليار درهم 
)8.55 مليارات دوالر(، ونتج 
عنها حتسن تقييمات السوق، 
حيث يتداول حاليا عند مضاعف 
سعر الى الربحية يساوي 11.4 
مرة وتعتبر جاذبة لالستثمار 
مدفوعة بالنتائج اجليدة التي 

حققتها الشركات املدرجة.

بورصة قطر

وبورصة قطر ايضا كانت 
الفترة  خسائرها كبيرة خالل 
نفسها، حيث خسر مؤشر قطر 
20 نحو 14% تعكس خسارة 23 
مليار دوالر من قيمته السوقية 
لتسجل 179 مليار دوالر، وال يزال 
أفضل األسواق اخلليجية اداء 
منذ بداية السنة بأرباح بلغت 
13.7% ويتداول عند مضاعف 
سعر الى الربحية يساوي 15.2 
مرة، وبدأت أرباح الش����ركات 
بالتباطؤ لتسجل منو نسبته 
التسعة  9.2% خالل االش����هر 
االولى من السنة، حيث بلغت 

9 مليارات دوالر.

بورصة الكويت

الكوي����ت  أم����ا بورص����ة 
فخس����ائرها كبيرة منذ نهاية 
شهر س����بتمبر وسط سيولة 
ضعيفة جدا لم يتخط معدلها 
اليومي ال� 24 مليون دينار منذ 
بداية السنة، فقد خسر املؤشر 
الوزني 11.65% من قيمته، وكذلك 
مؤش����ر كويت 15 الذي خسر 
11.8%، وبالتالي خسرت القيمة 
السوقية اإلجمالية للبورصة 
نحو 12.5 مليار دوالر، وتخلى 
السوق عن مكاسبه التي حققها 
خالل السنة والتي وصلت الى 
11% حتى شهر ابريل، وأصبح 
الوزني خاسرا %3.35  املؤشر 
منذ بداية الس����نة او ما يعادل 
القيمة السوقية  خس����ارة في 

بلغت 6 مليارات دوالر.
تلك اخلس����ائر وانخفاض 
اس����عار االس����هم الثقيلة ذات 
األداء املالي اجليد غير مبررة 
الى حد كبير، اذ بدأت اساسيات 
 Market( الس����وق وتقييماته
 )Fundamentals & Valuations
بالتحسن امللحوظ خالل السنة 
أرباح  ارتفعت  احلالية، حيث 
الشركات الكويتية املدرجة خالل 
األشهر التسعة االولى من عام 
2014 بنس����بة 2.9% لتس����جل 
1.24 ملي����ار دين����ار، ويتداول 
الس����وق حاليا عند مضاعف 
سعر الى الربحية يساوي 17.3 
مرة، وأصب����ح قريبا جدا من 
املعدالت اخلليجية والبورصة 
الكويتية ثاني أرخص سوق في 
اخلليج بعد بورصة البحرين 
من حيث مضاعف السعر الى 
القيم����ة الدفترية حيث بلغت 

1.26 مرة.

سوق مسقط

أيضا خس����ر سوق مسقط 
لالوراق املالية منذ نهاية شهر 
سبتمبر نحو 15.5% اي ما يعادل 
خس����ارة 4 مليارات دوالر من 
قيمته الس����وقية، وفقد جميع 
مكاس����به الت����ي حققها خالل 
السنة، وأصبح اخلاسر االكبر 
خليجيا منذ بداية السنة بنسبة 
11.3% واخلسائر األقل كانت من 
نصيب بورصة البحرين بنسبة 
4.4% التي لم تأخذ نصيبها من 

االرتفاع سابقا.
وتكشف األزمات والتقلبات 
في اسعار النفط واسواق املال 
العاملية مدى ترابط االس����واق 
اخلليجي����ة بتل����ك االح����داث 
وهشاش����ة اس����واق االس����هم 
اخلليجية التي على الرغم من 
تطورها ومأسستها وتنظيمها 
وتشديد الرقابة عليها وتفعيل 
الطبيعي  الشفافية والتي من 
ان يرتبط أداؤها باالقتصادات 
التي بدورها تعتمد على النفط، 
اال انها أصبحت الى حد بعيد 
ضحية املتداولن األفراد الذين 
يس����يطرون على ج����زء كبير 
م����ن الس����يولة في االس����واق 
ويتفاعلون بش����كل سلبي مع 
األحداث االقتصادية والسياسية 
باالضاف����ة الى رؤوس األموال 
األجنبية الساخنة والتي تلعب 
الدور ذاته وتتفاعل مع االحداث 

الى حد كبير.
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من يناير ألبريل 2015.. مهلة أخيرة لشركات األشخاص لتوفيق أوضاعها
تتجه وزارة التجارة والصناعة ملنح مهلة أخيرة لشركات األشخاص »غير املساهمة« التي انتهت املدة الزمنية 
لتوفيق أوضاعها خالل سبتمبر املاضي.
وقال مسؤول في الوزارة لـ »األنباء« ان الوزارة ستبدأ في استقبال طلبات جتديد تراخيص هذه الشركات 
خالل الفترة من 1 يناير الى نهاية أبريل من العام 2015، موضحا أنها مهلة أخيرة على أن تقوم الوزارة بعد 
هذه الفترة بإصدار قرار وزاري يقضي بإلغاء تراخيص هذه الشركات خاصة التي مضى عليها سنة من 
دون جتديد تراخيصها.
عاطف رمضان  ٭

185 مليار دوالر خسائر البورصات اخلليجية في 3 أشهر.. و 12.5 مليار دوالر خسائر البورصة الكويتية وفقدان كل مكاسب 2014

 MSCI مؤشر
ألسواق األسهم 

اخلليجية يفقد %22 
ليتحول خاسراً منذ 

بداية 2014

البورصة الكويتية 
ثاني أرخص سوق 
خليجي مبضاعف 
السعر إلى القيمة 

الدفترية

ردة الفعل العنيفة 
ال تبالي بوجود 

أرباح 55 مليار دوالر 
باألسهم اخلليجية



اقتصاد
االحد 14 ديسمبر 2014
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»التسويق 
العاملي«: عمالؤنا 

اإلستراتيجيون 
من شرق آسيا 

يطلبون مزيداً من 
التسهيالت وعلينا 

تلبية طلباتهم 

دول منتجة كبرى 
تقدم خصومات 
غير مسبوقة في 

ظل وفرة املعروض 
النفطي.. فهل نقف 

مكتوفي األيدي؟ 

املعركة اشتعلت للمحافظة على العمالء أكثر من التفكير في توازن األسعار.. والنفط الكويتي يواصل االنحدار فاقداً 1.81 دوالر ليسجل 57.32 دوالراً للبرميل

حرب ضروس بني منتجي النفط.. والكويت تدخل املنافسة بخصومات
وخالل الصيف في البلدان التي 
الهواء، كما  تستخدم تكييف 
أن العرض ميك���ن أن يتأثر 
بالطقس )الذي مينع حتميل 
ناقالت النفط( واالضطرابات 

اجليوسياسية. 
وذكرت أن الواليات املتحدة 
األميركية أصبحت اكبر منتج 
للنفط في العالم بفضل توسعها 
في إنتاج النفط الصخري، على 
الرغم من أنها ال تصدر النفط 
اخلام وتستورد اآلن أقل بكثير، 
وهذا األمر خلق فراغا كبيرا في 

السوق النفطي العاملي.
وفي أسواق النفط العاملية 
هوت أس���عار العقود اآلجلة 
للنفط نحو 3% إلى مستويات 
جديدة لم تشهدها منذ يوليو 
2009 حيث انخفض س���عر 
برمي���ل مزي���ج برن���ت 1.83 
دوالر عند التسوية ليصل إلى 
مستوى 61.85 دوالرا للبرميل 
متأثرا باستمرار املخاوف من 
الزيادة والتخمة في املعروض 
من النفط والنمو احملدود في 
الطلب، وفي بورصة نيويورك 
التجارية )ناميكس( انخفض 
النف���ط اخلام  س���عر عقود 
األميركي اخلفيف عند التسوية 
2.14 دوالر للبرميل أو ما يعادل 
إلى مس���توى  3.57% ليصل 

57.81 دوالرا للبرميل.

خالل الفترة املقبلة حيث طرح 
رئيس ش���ركة فيت���ول التي 
تعتبر م���ن اكبر جتار النفط 
والغاز في العالم وقال خالل 
اللقاء ان أسعار النفط شهدت 
املمتدة من عام  الفترة  خالل 
1995 - 2014 تذبذبات وصلت 
إلى 8 دوالرات للبرميل وينبغي 
على األسواق االستعداد ملزيد 
من الهبوط في أسعار النفط 

مستقبال.
وفي س���ؤال حول نسبة 
اخلصوم���ات الكبي���رة التي 
تطرحها الكويت لعمالئها على 
النفط اخلام قالت  سعر بيع 
املصادر ان الكويت تتعرض 
حلرب أسعار حقيقية من قبل 
إقليمية مجاورة، حيث  دول 
يتم عرض نفطهم ألس���واق 
جنوب شرق آسيا بخصومات 
اكبر من ذلك، وهذا األمر أفقد 
الكويت امليزة التنافسية في 
عقودها مما دفعها إلى تقدمي 
خصومات مشجعة للمحافظة 

على زبائنها في آسيا.
وأضافت أن أسعار النفط 
حتدد من قبل العرض والطلب 
العاملي، كم���ا أن الطلب على 
الطاقة يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالنشاط االقتصادي، باإلضافة 
إلى درجات احلرارة في فصل 
الشتاء في نصف الكرة الشمالي 

اتخذتها الكويت نهاية األسبوع 
املاض���ي تقدمي أكبر نس���بة 
خصم لسعر نفطها منذ 2008 
لشهر يناير، لتنضم بذلك إلى 
السعودية والعراق في حرب 
األسعار، وحددت الكويت سعر 
البيع الرسمي لشحناتها من 
املقبل  النفط اخلام للش���هر 
للمشترين اآلس���يويني عند 
مس���توى يقل 3.95 دوالرات 
عن متوسط أس���عار خامي 
عمان ودب���ي، اللذين يعدان 
خامي اإلشارة ألسعار النفط 

في املنطقة.
الكويت  وطالبت املصادر 
بشد األحزمة للسنوات العجاف 
اخلم���س املقبلة نظرا لزيادة 
إنتاج النفط الصخري القادم 
من أميركا الشمالية ويتوقع 
أن تس���تمر أميركا وكندا في 
التوسع باس���تخراجه خالل 
السنوات املقبلة لتقف ذروة 
إنتاجه عند عامي 2017 /2018، 
ويبدأ ينخفض اإلنتاج لتعود 
الدورة االقتصادية من جديد 
وتشهد أسعار النفط االنتعاش 

من جديد.
وذكرت أن مؤسسة البترول 
قامت مؤخ���را بدعوة خبراء 
نفطيني من كبرى الش���ركات 
العاملي���ة للتناقش  النفطية 
والتباحث حول أسعار النفط 

والذي���ن  االس���تراتيجيني 
يعتم���دون على النفط اخلام 
الكويتي وقاموا بإنشاء مصاف 
تتعامل مع النفط الكويتي في 
حالة إذا طلبوا مستقبال في 
ظل تخمة املعروض النفطي 
الذي دفع أسعار النفط اخلام 

إلى مستويات متدنية.
وأش���ارت إلى أن الكويت 
مضطرة لتقدمي تلك التسهيالت 
في ظل التغيرات السريعة التي 
تشهدها خريطة الطاقة العاملية، 
حيث أصبح���ت دول جنوب 
شرق آسيا جتد بدائل جديدة 
في أسواق املنطقة غير النفط 
الكويتي، إذ بدأت في البحث 
والتعاقد م���ع دول مجاورة 
كالعراق وإي���ران لتزويدها 
بالنفط اخلام بعالوات سعرية 
منخفضة وتسهيالت كبيرة 

في السداد.
وعن التس���هيالت املقدمة 
من الكوي���ت لعمالئها قالت 
التس���هيالت تضمن  ان تلك 
توصيل النف���ط إلى العمالء 
من خالل ناقالت النفط التابعة 
للكويت، مؤكدة أن ذلك األمر 
سهل في التعامل مع العمالء 
والقى رواجا لديهم نظرا لدقة 
التس���لم والتسليم  مواعيد 

للنفط اخلام. 
وفي أولى اخلطوات التي 

أحمد مغربي 

في الوقت الذي انخفضت 
فيه أسعار النفط الكويتي إلى 
مستوى جديد لم تبلغه منذ 
اندالع األزمة املالية العاملية في 
2008 دخلت مؤسسة البترول 
املنافسة  الكويتية على خط 
الشرسة للحفاظ على حصتها 
السوقية لتسويق النفط، حيث 
كشفت مصادر عليا ل� »األنباء« 
أن الكويت ستمضي قدما في 
تقدمي خصومات وتسهيالت 
النفطيني  ائتمانية لعمالئها 
الذي���ن يعتمدون على النفط 
الكويتي منذ سنوات طويلة، 
وبدا واضحا أن معركة النفط 
احلالي���ة هي للمحافظة على 
العمالء أكثر من احملافظة على 

األسعار. 
ووفقا للس���عر املعلن من 
قبل مؤسسة البترول أمس فإن 
الكويتي  النفط  سعر برميل 
انخفض 1.81 دوالر في تداوالت 
أم���س األول اجلمع���ة ليبلغ 
57.32 دوالرا مقاب���ل 59.13 
دوالرا للبرمي���ل ليبلغ بذلك 
ادنى مستوى له على اإلطالق 

منذ عام 2009.
وقال���ت املصادر ان قطاع 
التسويق العاملي البد أن يقدم 
تنازالت للعمالء اآلسيويني 

غالف مجلة ايكونوميست حيث يظهر املنافسة الشرسة التي تتعرض لها أسعار 
بدأت  الذي  الصخري  والنفط  اخلليج  لدول  التقليدي  النفط  بني  حاليا  النفط 

الواليات املتحدة األميركية بالتوسع في انتاجه 

50 ديناراً إلصدار أو جتديد الترخيص االستثماري 

100 دينار رسوم ترخيص 
الشركات الكويتية واألجنبية

محمود فاروق 

حصلت »األنباء« على قائمة بالرسوم النقدية 
التي وضعتها هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
مقابل اخلدمات التي تقوم بها للجهات احمللية 
واألجنبي���ة التي تزيد ع���ن 20 خدمة، وذلك 
بناء على قرار وزير التجارة والصناعة د.عبد 

احملسن املدعج.
وتضمنت القائمة توحيد رسوم 5 خدمات 
تقدمها هيئة تشجيع االستثمار املباشر وهي 
)الترخيص لشركة كويتية - الترخيص لفرع 
شركة أجنبية - الترخيص لفتح مكتب متثيل 
لشركة أجنبية - منح مزايا وإعفاءات - تعديل 
الكيان االستثماري(، حيث قدرت الرسوم املقررة 
لكل منها 100 دين���ار. كما تضمن قرار وزير 
التجارة والصناعة توحيد رس���وم 12 خدمة 
تقدمه���ا الهيئة وهي )مس���تخرج الترخيص 

االستثماري - شهادة اإلعفاء اجلمركي - تعديل 
شهادة األعفاء اجلمركي - جتديد شهادة األعفاء 
اجلمركي - قيد في السجل التجاري - بدل فاقد 
شهادة القيد في السجل االستثماري - مستخرج 
رسمي من شهادة القيد في السجل االستثماري 
- التأشير في السجل االستثماري - شطب أو 
محو القيد من السجل االستثماري - شهادة 
تفي���د باحلصول على الش���طب أو احملو من 
السجل االستثماري - شهادات ومستخرجات 
أخرى(، وقدر كل منها برسوم قدرها 10 دنانير. 
وشمل القرار الوزاري 3 خدمات قدرت رسوم 
كال منها ب� 50 دينارا وهم )إصدار الترخيص 
االستثماري - جتديد الترخيص االستثماري 

- بدل فاقد للترخيص االستثماري(.
وقد اعتمد القرار بناء على االجتماع الثالث 
لهيئة تشجيع االستثمار املباشر الذي اعتمد 

قائمة الرسوم املشار إليها أعاله.

»األولى للوساطة«: البورصة 
تعود بقيمتها السوقية 

إلى عهد األزمة
قالت ش���ركة األولى للوس���اطة إن القيمة 
السوقية لسوق الكويت لألوراق املالية تراجعت 
خالل تعامالت األسبوع املاضي، لتسجل أدنى 
مس���توى لها منذ نحو عامني، بعد أن خسرت 
في جلس���ة الثالثاء املاضي قرابة 440 مليون 

دينار.
وهبطت مؤشرات السوق في جميع جلسات 
األسبوع املاضي، باستثناء تعامالت األربعاء التي 
شهد فيها املؤشر العام ارتفاعا بسيطا، ما اثر 
سلبا على احلاجز الفني للمؤشر السعري، فيما 
استمرت الضغوط البيعية على عموم األسهم 
القيادية، حيث كسر موشر كويت 15 حاجز ال� 
1100 نقطة نزوال في جلسة االفتتاح، ليسجل 

ادنى مستوى له منذ 9 اشهر تقريبا.
وسجل املؤش���ر العام في جلسة اخلميس 
املاضي وحتديدا في نهاية أوقات التداول هبوطا 
حادا للمؤشر السعري ب� 140 نقطة ليصل إلى 

6422 نقطة عند الساعة 11.20.
وأسهم استمرار تراجع دور صناع السوق 
في زيادة انكماش مستويات السيولة املتداولة، 
حيث تراجعت القيمة املتداولة في سوق الكويت 
ل���ألرواق املالية إلى 8.9 مالي���ني دينار خالل 
تعامالت األحد املاضي، لتسجل ادنى مستوى 
للسيولة في عام، فيما شهدت الكثير من االسهم 
التي مت التداول عليها تراجعا الى مس���تويات 

متدنية جعلتها عرضة لعمليات جتميع.
وعادت البورصة خالل تعامالت األسبوع 
املاضي إلى مستويات األزمة في 2009، حيث 
قفزت اخلسائر التي سجلتها القيمة السوقية 
لالسهم املدرجة إلى ما يتجاوز 3 مليارات دينار، 
عقب الهبوط احلاد الذي تعرض لها املؤش���ر 
الع���ام خالل تعامالت الثالثاء املاضي، بعد أن 

تراجع املؤشر 130.2 نقطة.

ذكر تقرير الشال االقتصادي األسبوعي 
أن سيولة سوق العقار ارتفعت في 

نوفمبر، مقارنة بسيولة أكتوبر املاضي، 
حيث بلغت جملة قيمة تداوالت العقود 
والوكاالت نحو 441 مليون دينار، وهي 
قيمة أعلى مبا نسبته 16.8% عن مثيلتها 

في أكتوبر 2014، البالغة نحو 377.5 
مليون دينار، بينما ذكر التقرير في فقرة 

أخرى أن سيولة سوق الكويت لألوراق 
املالية انخفضت سيولته بنحو -%38.2 

مقارنة مبعدل قيمة التداول اليومي لشهر 
نوفمبر 2013.

وأضاف التقرير أن حجم سيولة السوق 

ملا مضى من العام تصل إلى نحو 5.428 
مليارات دينار، مع تواصل االنخفاض 

في سيولة السوق خالل شهري أكتوبر 
ونوفمبر بعد ارتفاع ملحوظ خالل شهري 

سبتمبر وأغسطس، ورمبا يعزى معظم 
السبب لالنخفاض احلاد في أسعار النفط. 

وتناول التقرير قيمة تداوالت العقود 
والوكاالت التي بلغت نحو 441 مليون 

دينار، وهي قيمة أعلى مبا نسبته %16.8 
عن مثيلتها في أكتوبر 2014، البالغة نحو 
377.5 مليون دينار، بينما جندها ارتفعت 

مبا نسبته 29.7% مقارنة مع سيولة 
نوفمبر 2013. 

أفاد تقرير الشال بأن األفراد اليزالون 
أكبر املتعاملني ولكن نصيبهم إلى هبوط، 

إذ استحوذوا على 52.4% من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة، )60.1% لفترة األحد 
عشر شهرا من يناير إلى نوفمبر 2013(، 

و47.1% من إجمالي قيمة األسهم املشتراة، 
)57.3% للفترة نفسها من عام 2013(. 

وباع املستثمرون األفراد أسهما بقيمة 
2.852 مليار دينار، كما اشتروا أسهما 

بقيمة 2.563 مليار دينار، ليصبح صافي 
تداوالتهم، األكثر بيعا، نحو 288.807 مليون 

دينار. 

ومن خصائص سوق الكويت لألوراق املالية 
استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان 

املستثمرون الكويتيون أكبر املتعاملني فيها، 
إذ باعوا أسهما بقيمة 4.814 مليارات دينار، 
مستحوذين، بذلك، على 88.4% من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة، )91.9% للفترة نفسها 

من عام 2013(، في حني اشتروا أسهما 
بقيمة 4.614 مليارات دينار، مستحوذين، 

بذلك، على 84.7%، من إجمالي قيمة األسهم 
املشتراة، )91.5% للفترة نفسها من عام 

2013(، ليبلغ صافي تداوالتهم، الوحيدون 
بيعا، نحو 200.429 مليون دينار.

استعرض تقرير الشال نتائج أعمال بنك 
الكويت الدولي لألشهر التسعة األولى من 

العام احلالي، والتي تشير إلى أن صافي 
ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 
10 ماليني دينار، بارتفاع مقداره 690 ألف 
دينار، ومسجال نسبة ارتفاع بلغت %7.4، 

 مقارنة بنحو 9.3 ماليني دينار، للفترة 

ذاتها من عام 2013. ويعزى جزء من هذا 
االرتفاع في مستوى األرباح الصافية، إلى 

انخفاض جملة املخصصات مبا نسبته 
-14.9%. بينما انخفضت األرباح التشغيلية 

قبل املخصصات بنحو 1.4 مليون دينار 
أو ما نسبته 6% وصوال إلى 22.5 مليون 

دينار مقارنة بنحو 23.9 مليون دينار.

سيولة الكويتيني تتخلى عن البورصة لتتجه إلى العقار

الكويتيون أكبر املتعاملني بالبورصة 

انخفاض مخصصات »الدولي« وراء منو ربحيته 

تقرير »الشال«

باقي تفاصيل التقرير على املوقع اإللكتروني

»التجارة« تعيد تشكيل 
جلنة السياسات التجارية

»بيان«: السوق يواصل االنزالق

عاطف رمضان

تسعى وزارة التجارة إلعادة تشكيل أعضاء 
التجارية  اللجنة االستش���ارية للسياس���ات 
بعد إلغاء نش���اطاتها وأعماله���ا خالل الفترة 

السابقة.
وقال مس���ؤول في الوزارة ف���ي تصريح 
ل�»األنباء« ان من مهام هذه اللجنة تنش���يط 

املجاالت االقتصادية محليا وخارجيا.

قال تقرير شركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية أنهى تداوالت األسبوع 
املاضي مسجال خسائر كبيرة في مؤشراته 
الثالثة السيما املؤشر السعري الذي واصل 
انزالقه ليقترب كثيرا من مستوياته خالل 

األزمة املالية العاملية. 
واضاف التقرير ان املؤشر الوزني ومؤشر 
»كويت 15« س���جال أيضا تراجعا واضحا، 
منهيني تداوالت األس���بوع دون مس���توى 
اغالق العام املاضي ألول مرة منذ شهر يناير 

املاضي. 
واشار الى ان السوق شهد هذا األداء في 
ضوء تزايد عمليات البيع العشوائية التي 
شملت الكثير من األس���هم في كل قطاعات 
السوق والتي جلأ إليها العديد من املتداولني 
مع استمرار تراجع أسعار أسهمهم وتكبدهم 

املستمر للخسائر. 
وذكر أن السوق شهد عمليات البيع على 
معظم األس���هم التي مت الت���داول عليها مما 
انعكس سلبا على مؤش���رات السوق التي 
ش���هدت تراجعا قويا تخطت نس���بته 4 % 
لتجتمع بذلك على االغالق في املنطقة احلمراء 
على املس���توى السنوي وذلك للمرة األولى 

خالل العام احلالي. 

أن قانون الشركات التجارية 
اعطى احلق ل� »التجارة«

الواردة  العقوبات  تفعيل 
في مواد القانون والتي لم تكن 
واردة في القانون السابق جتاه 
الشركات املخالفة بتأخير تقدمي 
بياناتها املالية للوزارة وعقد 
جمعياتها العمومية شريطة 
منحه���ا فترة زمني���ة كمهلة 
العقوبات  استباقية الصدار 

الواردة في مواد القانون.
الوزارة ارس���لت  وكانت 
انذارات للش���ركات املخالفة 
وان هناك شركات جتاوبت مع 
الوزارة وارسلت كتبا للوزارة 

تتضمن مبررات التأخير.
ويتوقع أن تقوم الوزارة 
الثاني من  الف���وج  بتحويل 
الش���ركات املخالف���ة بعق���د 
عمومياتها الى النيابة خالل 

الفترة القليلة املقبلة.

انتهت فترة السماح ولم تعقد عمومياتها

»التجارة« حتيل اليوم أكثر 
من 80 شركة إلى النيابة

عاطف رمضان

علمت »األنباء« أن الوكيل 
املس���اعد للشؤون القانونية 
في وزارة التجارة والصناعة 
د.منصور السعيد يعتزم اليوم 
»األحد« حتويل أكثر من 80 
النيابة  إلى  ش���ركة مخالفة 

التجارية.
وقال مسؤول في الوزارة 
في تصريح ل�»األنباء« ان هذه 
الشركات مت انذارها بضرورة 
عقد جمعياتها العمومية ومضى 
على فترة تلك االنذارات شهر، 
مشيرا الى أن هذه الشركات 
لم تتجاوب مع الوزارة وأن 
النيابة بدورها ستحيلها إلى 
احملكمة والتي ستصدر بحقها 
عقوبات وفقا لقانون الشركات 

التجارية اجلديد.
الوزارة  د.منصور السعيد وأوضح مسؤول  السعودية تنفق 400 مليار دوالر 

على سوق األمن خالل 5 سنوات
تؤكد الدراس����ات والتقارير على منو حجم 
اإلنف����اق لقطاع حل����ول املراقب����ة القائمة على 
بروتوكوالت اإلنترنت وسوق األمن في املنطقة، 
وتتوقع التقارير أن يص����ل حجم اإلنفاق على 
س����وق األمن في اململكة العربية السعودية إلى 

400 مليار دوالر في خمس سنوات.

ويحاول معرض األمن والسالمة »إنترسك« 
الذي تنظمه الش����ركة األملانية إيبوك ميس����ي 
فرانكفورت حتت رعاية الشيخ منصور بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، في يناير للعام املقبل بدبي، 
تسليط الضوء من خالل أبرز العارضني واخلبراء 
في مج����ال األمن لتلبية املتطلب����ات األمنية في 
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اليوم وألول مرة يدق جرس بدء تعامالت السهم في البورصة بطريقة »نيويوركية«

هل يقيّم السوق سهم VIVA بشكل عادل؟

االستراتيجيني. 
تصريح���ات  وحس���ب 
ملسؤولي الشركة في املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته الشركة 
مبق���ر البورص���ة اخلميس 
 VIVA املاضي فان صافي ربح
في التسعة أشهر األولى من 
العام احلالي شهد منوا بنسبة 
الفترة  98% مقارنة مع ذات 

من 2013.
كما أن الشركة لديها أكبر 
حصة سوقية من حيث عدد 
العم���اء إذ تبلغ 2.4 مليون 
عميل وبش���بكة تغطي أكثر 
من 99% من املناطق املأهولة 

بالكويت.
وفي س���ياق آخر علمت 
»األنباء« أن���ه مت دمج نحو 
 VIVA 8% فقط من أسهم شركة
منذ بدء عملية الدمج في 19 
أكتوبر املاضي، وحتى نهاية 
تعامات يوم اخلميس املاضي 
الذي يعد نهاية الفترة التي 
خصصته���ا إدارة البورصة 
الش���ركة إلمتام  ملس���اهمي 
الواحدة  الدمج م���ن  عملية 
وحتى الثالثة عصرا يوميا، 
على أن يك���ون الدمج خال 

فترة التداول املعتادة.
وقالت املصادر ان يومي 
األربعاء واخلميس املاضيني 
إقباال من املساهمني  ش���هدا 
الراغبني في الدمج أكبر من 

املعتاد يوميا.
وفي تصريحات صحافية 
قبل نحو أسبوعني قال نائب 
املدير العام لشؤون التداول 
ف���ي س���وق األوراق املالية 
عبدالعزيز املرزوق ان عدد 
إلى  مساهمي الشركة يصل 
286 ألف مس���اهم منهم 155 
ألفا لهم حسابات تداول لدى 
الكويتية للمقاصة  الشركة 
بينما يوجد 120 ألف مساهم 

ال ميلكون حساب تداول.

٭ حققت شركة VIVA أرباحا 
إيجابية قبل اقتطاع الفوائد 
والضرائب واإلهاك واإلطفاء 
خال السنة التشغيلية الثالثة 
له���ا )2011( كما حققت منوا 
ألرباحها قبل اقتطاع الفوائد 
والضرائب واإلهاك واإلطفاء 
بأكثر م���ن 6 أضعاف خال 
فترة عامني لتبلغ تلك األرباح 
66 مليون دينار في الس���نة 
املالية 2013 بهامش مجز بلغ 
اقتطاع  36% لألرباح قب���ل 
الفوائد والضرائب واإلهاك 

واإلطفاء.
٭ وذك����ر تقري����ر »الوطني 
لاس����تثمار« أيضا أن سهم 
VIVA يتمت����ع بإمكاني����ة أن 
يصبح أحد األس����ماء األكثر 
تفضيا لدى املس����تثمرين 
في ضوء أدائه التش����غيلي 
املمتاز في سوق االتصاالت 
الكويت����ي، إذ يخول حامله 
التركيز على االستثمار في 
الكويتي،  سوق االتصاالت 
كون شركة VIVA مشغا في 
سوق الكويت فقط، بخاف 

املشغلني اآلخرين.
 ومن العوامل التي تعتبر 
حتديا بالنسبة للطلب على 
س���هم VIVA من املؤسسات 
املالية هو ما نشرته »األنباء« 
قبل أيام حول عدم جواز ألي 
شخص حاليا ٔان ميتلك في ٔاي 
وقت ٔاكثر من 2% من رأسمال 
الشركة بغير طريق امليراث 
ٔاو الوصية ويستثنى من هذا 
النص املٔوسسون، وذلك حسب 
ما جاء في نش���رة اإلصدار 
 .VIVA التمهيدية إلدراج شركة
لكن حسب معلومات »األنباء« 
فهناك توجه لدى الشركة في 
اجلمعي���ة العمومية املقبلة 
إلى رفع نس���بة التملك في 
رأسمال الشركة إلى 5%، وذلك 
لفتح الباب أمام املستثمرين 

شريف حمدي
 

في تقليعة جديدة ستشهد 
بورصة الكوي���ت ألول مرة 
دق جرس إدراج سهم إيذانا 
ببدء تداوله بالبورصة على 
الطريق���ة الت���ي نراه���ا في 
بورصة نيويورك، حيث من 
املقرر أن يدرج اليوم س���هم 
الكويتية  شركة االتصاالت 
VIVA بع���د ط���ول انتظ���ار 
للمساهمني واملاك. وسيكون 
الذي ستبدأ  الترقب للسعر 
به الت���داوالت، حيث ينتظر 
معرفة ما هي القيمة العادلة 
التي يراها السوق للسهم بعد 
أن كثرت التحليات حولها. 
ويتوقع أن تضغط األوضاع 
احلالية الصعبة في البورصة 
على تداوالت السهم، لكن من 
املتوقع ان السهم سيحاول 
جتاوز ه���ذه األوضاع نظرا 
لوجود 50% م���ن ماكه من 
املواطن���ني الكويتيني الذين 
س���يلجأ بعضهم للبيع كما 

درجت العادة. 
ووفقا ملعلومات حصلت 
عليها »األنباء« فإن الشركة 
لديها دراسة داخلية ترى أن 
القيمة العادلة للسهم تتراوح 
ما بني 500 و600 فلس حسب 
مقارنات مع شركات أخرى 
تعمل في ذات املجال إذا ما مت 
استبعاد عوائد نشاطات هذه 
الشركات من خارج الكويت، 
لكن يبقى ذلك قراءة من جانب 
الشركة التي تنظر ملستقبلها 
إلى  بتفاؤل كبير اس���تنادا 
األرق���ام الت���ي حققتها منذ 
انطاقها وهذه ليست دعوة 
للشراء أو البيع أو االحتفاظ 
بالسهم من قبلنا على أساس 

هذه األسعار.
ويبق���ى للس���وق رأيه 
وتقييمه اخلاص الذي يأخذ 
بعني االعتبار أمورا كثيرة غير 
النقدية خصوصا  التدفقات 
ان VIVA تعمل وسط منافسة 
ليست سهلة ومع منافسني 

كبار في السوق. 
وهناك عدة عوامل تعزز 
الطلب على س���هم الشركة 
خال الفترة األولى إلدراجه 
في البورصة الكويتية، وهذه 
العوامل كما جاءت في تقرير 
نشر مؤخرا صادر عن شركة 
الوطني لاستثمار كالتالي:

٭ استطاعت شركة VIVA ان 
حتصل عل���ى أغلبية صافي 
اإلضاف���ات من املش���تركني 
الس���وق في أول  اجلدد في 
عام تشغيلي لها بعد الطرح 
التجاري في عام 2008، وخال 
فترة تعد أق���ل من 5 أعوام 
جنحت الشركة في اكتساب 
املرك���ز الثان���ي م���ن حيث 
الس���وقية إلجمالي  احلصة 

املشتركني.

»اجلمان«: 100% عائد مساهمي
 »VIVA« على 9 أشهر 

و77.8 فلساً  القيمة الدفترية للسهم

ذكر تقرير مركز اجلمان لالستشارات 
االقتصادية ان شركة »VIVA« استطاعت 

إطفاء معظم خسائرها املرحلة في 2013/9/30، 
والبالغة 49.9 مليون دينار من خالل حتقيق 

الشركة أرباحا صافية مبقدار 38.8 مليون 
دينار خالل الفترة من 2013/10/1 حتى 

 .2014/9/30
واوضح التقرير الذي صدر مبناسبة ادراج 

الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية اليوم 
ان حتول الشركة من اخلسائر إلى األرباح 
خالل ثالثة أرباع العام 2014، حسن القيمة 

الدفترية للسهم بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت 
من 0.18 فلس في 2013/9/30 إلى 77.8 فلسا 

في 2014/9/30. 
يبلغ رأسمال الشركة  49.9 مليون دينار، كما 
تبلغ حقوق املساهمني 38.9 مليون دينار في 
2014/9/30، والتي حققت منوا هائال من 90 
ألف دينار فقط نظرا للخسارة املرحلة التي 

قاربت رأس املال في 2013/9/30، والتي بلغت 
49.9 مليون دينار، حيث تقلصت إلى11.1 

مليون دينار في 2014/9/30.
واشار التقرير ان إجمالي موجودات الشركة 

يبلغ 220.6 مليون دينار في 2014/9/30 بنمو 
بلغ 27% عن رصيد 2013/9/30، وفي املقابل، 

يبلغ إجمالي مطلوباتها 181.8 مليون دينار في 
2014/9/30 بنمو 4% عن رصيد 2013/9/30، 

 وقد حققت إيرادات »VIVA« منوا مبعدل 
35% خالل ثالثة أرباع العام 2014، حيث بلغت 
174.1 مليون دينار باملقارنة مع 129.4 مليون 

دينار للفترة املناظرة السابقة، والذي أدى 
إلى ارتفاع صافي الربح مبعدل 98% إلى 29.3 
مليون دينار لثالثة أرباع العام 2014 باملقارنة 
مع 14.8 مليون دينار لثالثة أرباع العام 2013.
وارتفعت ربحية السهم من 30 إلى 59 فلسا 
خالل فترتي املقارنة املذكورة، ويبلغ العائد 

على حقوق املساهمني 100% لثالثة أرباع العام 
2014 على أساس سنوي، كما يبلغ 18% على 
املوجودات، وذلك على أساس سنوي أيضا. 

 ومتتلك شركة االتصاالت السعودية  26% من 
رأسمال »VIVA«، وهي أكبر مساهم واملشغل 

لها، كما متتلك كل من الهيئة العامة لالستثمار 
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية %6 
من رأس مالها، في حني ميتلك كل من بيت 

الزكاة واألمانة العامة لألوقاف والهيئة العامة 
لشؤون القصر 4% من رأسمالها، وبذلك 

تستحوذ األطراف الستة املذكورة على %50 
من رأسمال الشركة.

6 اشتراطات و7 التزامات 
لفتح أفرع للشركات األجنبية بالكويت

محمود فاروق 

اعتمد مدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر د.مشعل اجلابر 
االحمد الصباح قرار اشتراطات الترخيص ألفرع ومكاتب متثيل 

الشركات األجنبية داخل الكويت، حيث تضمن القرار الذي 
حصلت »األنباء« على نسخة منه قبل نشره باجلريدة الرسمية 
اليوم، 6 اشتراطات و7 التزامات، يجب ان تستوفيها الشركات 
األجنبية الراغبة في احلصول على ترخيص الفتتاح افرع لها 

داخل الكويت. وتضمنت قائمة االشتراطات الـ 6 للحصول على 
ترخيص ألفرع ومكاتب متثيل الشركات األجنبية بالكويت:

1- احلصول على املوافقة الكتابية من اجلهات املختصة بالشركة 
األم، على ان تكون املوافقة صريحة وغير معلقة على اي موافقة 

اخرى سواء داخل او خارج الكويت.
2- شهادة من واقع السجل التجاري للشركة األم، تتضمن آخر 

تعديل أو تغيير طرأ عليها.
3- تعهد الشركة األم بالوفاء بأي التزامات قد تترتب على الفرع 

داخل الكويت.
4- تقدمي السند القانوني للمخول بإدارة الفرع على ان يكون 

محررا به نطاق وتاريخ صالحية سريانه.
5- آخر 3 ميزانيات مدققة للشركة األم مرفق بها نسخة معتمدة 

من عقد الشركة األم.
6- ما تطلبه الهيئة من بيانات وإيضاحات بشكل سابق او الحق 

على تقدمي الطلب.
أما فيما يتعلق بااللتزامات الـ 7 التي تضمنها القرار التي تلزم 

األفرع ومكاتب متثيل الشركات األجنبية املرخص لها داخل 
الكويت فهي:

1- اخطار هيئة تشجيع االستثمار املباشر كتابيا بعنوان ومقر 
الفرع او مكتب التمثيل وكذلك عنوان املمثل القانوني لها.

2- إخطار الهيئة بأي تعديالت تطرأ على الشركة األم وعلى 
األخص من حيث الشكل القانوني او املركز املالي.

3- وضع الفتات في املقرات التابعة للفرع او املكتب، مبينا به 
اسم الفرع او املكتب وكيانه القانوني وأغراضه املرتبطة باسمه 

التجاري. 
4- بيان مقدار رأس املال واملبالغ املؤداة للفرع او ملكتب التمثيل 

من الشركة األم وقيمة احلصص العينية إن وجدت.
5- تقدمي أسماء والقاب الشركاء املسؤولني بالتضامن في شركات 

التضامن او التوصية وتاريخ ومحل امليالد كل منهم وجنسيته 
وأسماء الشركاء.

6- التزام افرع الشركات األجنبية مبسك سجالت حسابية 
منظمة ومعتمدة بكامل نشاطاتها املتعلق عملها بالكويت.

7- ما تطلبه الهيئة من بيانات وإيضاحات بشكل سابق او الحق 
على تقدمي الطلب.

البورصة 
دمجت 8% فقط 
 VIVA من أسهم

منذ 19 أكتوبر 
حتى اخلميس 

املاضي
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 »اخلليج«: عرض للعمالء املميزين من »الشامل« للسفر

»جلنة التوظيف« باجلالية األردنية  تكرم »اتش ام جي«

»إيكويت« ترعى معرض الفرص الوظيفية بكلية الهندسة

»األولى« تدشن خدمة الغسيل بـ 3 محطات جديدة
حرصت الشركة األولى للتسويق احمللي 
للوق����ود منذ بداية تأسيس����ها على تطوير 
اخلدمات في محطاتها مبا يتناسب مع تطلعات 
عمالئها، فقامت مؤخرا بافتتاح خدمة غسيل 
السيارات في محطات العميرية وكبد وغرب 
الشعيبة بالنظام املتطور والسريع كما تعمل 
األولى مؤخرا على بناء محطات غسيل جديدة 
مبحطة املسيلة اخلاضعة للتطوير ومبارك 
الكبير الت����ي مت إعادة افتتاحها مؤخرا بعد 
االنتهاء م����ن تطويرها وذلك لتوفير خدمة 
أفض����ل للعمالء. وقد حتدث عادل العوضي 
الرئيس التنفيذي للشركة األولى للوقود قائال: 
»حترص األولى للوقود على تطوير اخلدمات 
مبحطات الوقود وذلك من خالل إضافة خدمة 
الغسيل اآللي وخدمة الغسيل السريع لكونها 

من اخلدمات املهمة التي نقدمها لعمالئنا الكرام 
فقد مت افتتاح خدمة الغسيل اآللي مبحطة 
العميرية وخدمة الغسيل السريع مبحطتي 
كبد وغرب الشعيبة حيث يتميز فيها النظام 
بقدرته عل����ى توفير الطاقة واملواد وهذا ما 
يجعله مطابقا للمواصفات واملعايير العاملية 
باإلضافة على العمل على بناء محطات غسيل 

جديدة مبحطاتنا التي تخضع للتطوير«.
وبذلك يرتفع عدد محطات الغسيل اآللي 
إلى تس����ع محطات وست محطات للغسيل 
السريع وميكن للراغبني بتجربة مدى فاعلية 
وسرعة وكفاءة هذه العملية والقيام بزيارة 
واحدة من احملطات التالية التي تتوافر فيها 
خدمة غسيل السيارات اآللي أو خدمة الغسيل 

السريع.

ويعمل من خالل ش���بكة 
إقليمية لتقدمي أرقى معايير 
اخلدمة. كما يطمح أن يكون 
اخلي���ار األفضل في إدارة 
السفر جلميع املسافرين 
في الشرق األوسط. هذا، 
الش���امل للسفر  ويلتزم 
العمالء بخدمات  بتزويد 
التي  الس���فر واحلل���ول 
تلبي رغباتهم وتتماشى 
مع احتياجاتهم على أكمل 
وجه وذلك من خالل خبرته 
الس���فر،  العريقة بقطاع 
وش���بكة املكاتب الكبيرة 
الت���ي ميتلكه���ا بالكامل 
عالوة على موظفيه الذين 
يتمتعون باخلبرة الواسعة 

واالحتراف بهذا املجال.

والدولي���ة  واإلقليمي���ة 
بطرق حديث���ة ومبتكرة 
في عال���م العقار، من بيع 
وشراء وتسويق واستثمار 
العقارات السكنية والتجارية 

وغيرها.

مذكرة تفاهم في املجاالت 
األكادميية والصناعية لدعم 
مختلف أنشطة وفعاليات 
الكلية، مثل املش���اركة في 
معارض الفرص الوظيفية، 
وإقامة العديد من املؤمترات 
والندوات وتشييد مختبرات 
تع���د األولى م���ن نوعها 
الكويتية،  في اجلامع���ات 
امليداني  التدريب  وتوفير 
لطلب���ة الكلي���ة، وتزويد 
الكلية مبختلف  أس���اتذة 
املعلومات والبيانات حول 
صناع���ة البتروكيماويات 
ف���ي العديد م���ن املجاالت 
مثل املنتجات والتصنيع 
والشحن والصحة والسالمة 

والبيئة«.

أعلن بنك اخلليج عن 
الدخ���ول في ش���راكة مع 
مكتب الش���امل للس���فر، 
وذلك ملنح عمالء اخلدمة 
املميزة خدمات  املصرفية 
حصرية عند سداد قيمة 
ترتيبات السفر باستخدام 
بطاقات البنك االئتمانية.

وفي إطار هذه الشراكة 
املبرمة مع الشامل للسفر، 
يس���تفيد عمالء اخلدمات 
املصرفية املميزة من خصم 
على مجموعة مختارة من 
الفن���ادق واخلدمات غير 
اجلوية التي يوفرها مكتب 
الشامل للسفر، فضال عن 
التأمني املجاني على السفر 
عند اختيار باقة تش���مل 

الفندق وتذاكر السفر.
هذا وقد مت تخصيص 
رقم هات���ف للتواصل مع 
موظفني مختصني لتلبية 
احتياجات العمالء في مجال 
السفر. كما سيوفر مكتب 
الش���امل للسفر مجموعة 
فريدة من اخلدمات الفاخرة 
خاصة بعم���الء اخلدمات 
املصرفية املميزة وتشمل: 
خدم���ات الس���فر الراقية 

تقديرا للدور املهم الذي 
ب���ه مجموعة اتش  قامت 
ام ج���ي العقاري���ة خالل 
مش���اركتها ف���ي املعرض 
الوظيفي للجالية االردنية، 
أقيم مؤخرا بهدف  والذي 
توظيف الباحثني عن عمل 
من أبناء اجلالية، قام رئيس 
التوظيف باجلالية  جلنة 
األردني���ة خال���د حيمور 
بتك���رمي »ات���ش ام جي« 
التنفيذي  ممثلة مبديرها 
في الكويت حسن قدومي.

وق���دم حيم���ور درعا 
تكرميية باسم اجلالية إلى 
قدومي في مقر املجموعة، 
بحضور املستشار العمالي 
للسفارة االردنية في الكويت 
رأفت نور النوايسة، واألمني 
العام للجالي���ة املهندس 
غس���ان ذياب، ولفيف من 

موظفي املجموعة.
وكانت »اتش ام جي« 
قد تسلمت عددا من طلبات 
الذاتية  التوظيف والسير 

ايكويت  قامت ش���ركة 
للبتروكيماوي���ات برعاية 
الوظيفية  الفرص  معرض 
السابع عش���ر من تنظيم 
كلية الهندس���ة والبترول 

في جامعة الكويت.
املناس���بة، قال  وبهذه 
التنفيذي  الرئيس  مساعد 
لتطوير األعمال في شركة 
الكندري  ايكويت ط���ارق 
»إميانا منها بأهمية تأسيس 
شراكات استراتيجية مع 
مختلف اجلهات ذات العالقة، 
ايكويت على  قامت شركة 
مدى األعوام بإطالق مجموعة 
املبادرات احليوية مع  من 
مختلف اجلهات في الكويت 
لغرض دعم وتطوير املوارد 
البشرية الكويتية من خالل 
البعثات  مجموع���ة م���ن 
اجلامعية ملوظفي الشركة 
العامة  الثانوية  وخريجي 
الكويتي���ني بالتعاون  من 
مع وزارة التعليم العالي، 
ومذك���رات تفاهم ورعاية 
مراكز علمي���ة وأكادميية 
في مختلف كليات جامعة 
الكويت، إضافة إلى التعاون 
الوثي���ق مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية ومؤسسة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي 
وغيرهم من اجلهات عبر 
مجموعة م���ن االتفاقيات 
املش���تركة  والبرام���ج 
تطبيقا لشعارنا )شركاء 

التصمي���م اخلاص،  ذات 
وخدمات املساعد الشخصي 
»كونس���يرج« لترتي���ب 
الس���فر لوجهات  رحالت 
متعددة، باق���ات رحالت 
العس���ل، رحالت  ش���هر 
الفنية  حلضور األعم���ال 
الرياضية،  والفعالي���ات 
خدمة الليموزين، تسهيالت 
الطائرات اخلاصة، خدمات 
االس���تقبال والترحي���ب 
املتميزة، خدمة املساعدة 
اخلاص���ة باملنتجع���ات 
العالم،  والفن���ادق عب���ر 
حج���وزات ف���ي اجل���زر 
اخلاصة والقصور وخدمة 
اليخوت اخلاصة. يسري 
هذا الع���رض حتى نهاية 

سبتمبر 2015.
الش���امل  ويعد مكتب 
ال���رواد في  للس���فر من 
املنطقة في مجال الس���فر 

خالل املع���رض املذكور، 
متهيدا الختي���ار عدد من 
املتقدم���ني وبناء  ه���ؤالء 
ك���وادر متخصصة وذات 
كفاءة عالية تسهم في تقدمي 
كل ماهو جدي���د ومبتكر 
في املش���اريع االقتصادية 
العقاري  عموما، والقطاع 

خصوصا.
يش���ار إل���ى أن »اتش 
ام ج���ي« تدير ع���ددا من 
احمللي���ة  املش���روعات 

في النجاح(. كذلك البد من 
اإلشارة إلى أن معدل نسبة 
التكويت في شركة ايكويت 
الس���نوات املاضية  خالل 
ال� 50% من ناحية  جتاوز 
مجم���وع املوظفني وفاقت 
أكث���ر م���ن 90 % من جهة 
القيادات العليا والوسطى 
مع اس���تمرار الشركة في 
التركي���ز عل���ى تدري���ب 
وتطوير مواردها البشرية 
على الدوام عبر أس���اليب 
منهجي���ة متكاملة لضمان 

التنمية املستدامة«.
من جانب���ه، قال مدير 
إدارة األداء والقوى العاملة 
في ش���ركة ايكويت محمد 
العام  الش���رهان »خ���الل 
2008، قامت شركة ايكويت 
بتأسيس شراكة متكاملة 
مع كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت عبر توقيع 

جانب من التكرمي

شيخة الزين الصباح ود.حسني اخلياط وطارق الكندري بجناح الشركة

من املؤسسة الدولية للمبادرات التجارية

»جلوبل« املستشار املالي لعملية التسوية

»ماستر كارد« متنح »بيتك« جائزة التميز لعام 2014

»برقان« يفوز بجائزة »النجمة املاسية للجودة«

»الكويتية لألنابيب«: تسوية ديون جتارية
بـ 130 مليون دينار مع البنوك الدائنة بقيادة »اخلليج«

من جانبه، ق���ال بانكاج 
كاثوريا ان »ماس���تر كارد« 
فخورة بالتعاون مع »بيتك« 
املؤسس���ة املالية االسالمية 
العمالء  العريقة ذات قاعدة 
»بيت���ك«  وأن  الواس���عة، 
كان الداع���م األول لتعزي���ز 

جميع عملياته املصرفية وما 
يقدمه من جودة وخدمات 

ناجحة«.
وأضاف غوستوس���كي: 
امل���رة األولى  لم تكن هذه 
التي يتم تكرمي البنك فيها 
من قبل املؤسس���ة الدولية 
للمبادرات التجارية تقديرا ملا 
يقدمه البنك من جودة عالية 

التجارية املتبقية.  الديون 
ومن املتوقع أن يتم تنفيذ 
الصفقة خالل الربع الثاني 
م���ن ع���ام 2015. وقد علق 
عبدالكرمي عبداهلل املطوع 
قائ���ال: »يص���ادف الي���وم 
التوقيع على بنود تسوية 
التجارية مما ميهد  الديون 
الطريق أمامنا للتركيز على 
أعمالنا األساسية ومنوها، 
حيث نتوقع استكمال إنشاء 
خط أنابي���ب جديد والذي 

حلول الدفع االلكتروني في 
الكويت، واملس���اهم االكبر 
لتحقيق الرؤية التكنولوجية 
ف���ي اس���تخدام البطاق���ات 
البالس���تيكية للدفع كبديل 
ع���ن النقد، مهنئ���ا »بيتك« 
على ادائ���ه املتميز في 2014 
وجدارته في حصد اجلائزة، 
ومعربا عن تطلعه لتحقيق 
املزيد من اإلجنازات بالتعاون 
املش���ترك الذي اثمر نتائج 

متميزة وملموسة.
م���ن جهته، اوضح نائب 
الع���ام للبطاق���ات  املدي���ر 
املصرفية في »بيتك« جوليو 
لوبو املمي���زات االئتمانية 
واجلوائز اليومية والعروض 
واخلصوم���ات املمنوح���ة 
للعم���الء عند اس���تخدامها 
في الكويت أو حول العالم، 
حيث تعمل بطاقات »بيتك« 
مع شبكة مصرفية واسعة 
االنتش���ار وحتظى باألمان 

والتنوع.

استنادا على عنصر التميز 
لدينا كقيمة أساس���ية. فقد 
فاز البنك بجائزة »النجمة 
البالتينية للجودة« في العام 
املاضي، إضاف���ة إلى فوزه 
بجائ���زة »النجمة الذهبية 
للجودة« ف���ي 2008. لذلك 
فإن فوز البنك بهذه اجلوائز 
باستمرار واالرتقاء من الفئة 
الذهبية إلى املاسية يعكس 
استمرارية البنك في تطبيق 
أفضل سياس���ات اجلودة 
العاملية في كافة عملياته«.

وق���د قامت جلنة دولية 
تضم قادة شركات كبرى من 
أكثر من 90 دولة باختيار 
الفائزي���ن، حي���ث يجتمع 
أعضاء اللجنة س���نويا في 
لندن وباريس ونيويورك 
وفرانكفورت وجنيف، ويتم 
حتليل أصوات اللجنة مقابل 
النتائ���ج التي مت احلصول 
عليها من خ���الل االنترنت 
وكذلك معلومات من غرف 
التجارة والسفارات ووسائل 

اإلعالم. 

سيضيف 100 ألف طن إلى 
السعة احلالية«.

وأضاف »أود أن أغتنم 
هذه الفرصة ألتقدم بالشكر 
إلى مساهمي الشركة على 
دعمهم املستمر وإلى اجلهات 
الدائنة املشاركة لتعاونهم 
املالي  وإلى املستش���ارين 
والقانوني لعملهما الدؤوب 
واجلهود التي بذالها من أجل 

إجناح هذه الصفقة«.
ق���ال نائب  م���ن جهته 
التنفيذي في بنك  الرئيس 
اخللي���ج طون���ي ضاهر: 
الذي قدمته  الدع���م  »نقدر 
جمي���ع اجلهات والذي أدى 
إل���ى إجناح ه���ذه العملية 
أنابيب  باألخ���ص ش���ركة 
ومستشارها املالي ملا أبدوه 
من حرفية وشفافية خالل 
التفاوض واجلهات  عملية 
الدائنة املشاركة لدعمهم في 
إمتام هذه الصفقة بنجاح ملا 
فيه مصلحة جميع األطراف. 
وبصفتنا البنك القائد ونيابة 
عن اجلهات الدائنة املشاركة 
نؤكد دعمنا املستمر للشركة 
وفريق إدارتها لنمو وازدهار 

أعمالها«.

افضل خدمات ومزايا لعمالئه، 
مشددا على ضرورة االستمرار 
في توس���يع قاعدة العمالء 
واالس���تجابة الحتياجاتهم 
ومتطلباتهم، وزيادة احلصة 
السوقية، والكفاءة التنافسية 

من خالل االرتقاء باألداء.

الش���ركات.  اجل���ودة لدى 
وتأتي هذه اجلائزة لتبرهن 
على حرصنا الدائم لتطوير 
وتطبيق أفضل احللول التي 
تلبي احتياجات كافة العمالء 
وذلك بتوفير خدمات رائدة 
نسعى من خاللها إلى ان نلبي 
ونتخطى توقعات عمالئنا، 
وتؤكد على ريادة البنك في 

بنسبة 80% من قبل اجلهات 
الدائنة املشاركة مجتمعة. 
وتتضمن الصفقة استحواذ 
اجلهات الدائنة املشاركة على 
محفظة أصول استثمارية 
مرهونة مقابل ديون بقيمة 
12 مليون دينار، وإستثمار 
اجلهات الدائنة املشاركة في 
رأس���مال الشركة من خالل 
االكتتاب في زي���ادة رأس 
امل���ال مقابل دي���ون بنحو 
90 مليون دينار وش���طب 

منحت ش���ركة »ماستر 
كارد« بيت التمويل الكويتي 
التميز لعام  )بيتك( جائزة 
2014، تقدي���را ألدائه العالي 
العمليات  وتفوقه في حجم 
عل���ى مس���توى بطاق���ات 
»ماستركارد« وللتعاون املثمر 
بني اجلانبني الذي اسفر عن 
اطالق بطاق���ات ذات عالمة 
جتارية مشتركة بالتعاون 
مع »ماستر كارد« و»بيتك«، 
حيث يتصدر »بيتك« البنوك 
الكويتية في حجم عمليات 
»ماس���تركارد« على اجهزة 
ال� »كي نت«. وقال الرئيس 
التنفيذي في »بيتك« مازن 
الناهض خالل تسلمه اجلائزة 
من رئيس »ماس���تر كارد« 
ملنطقة جنوب اخلليج بانكاج 
كاثوريا، بحضور مسؤولني 
من اجلانب���ني، ان اجلائزة 
تؤكد متيز منتجات »بيتك« 
وأهمية الشراكة والتعاون 
القائم مع »ماستركارد« لتقدمي 

أعلن بنك برقان عن فوزه 
املاس���ية  بجائزة »النجمة 
للجودة« املمنوحة من قبل 
املؤسسة الدولية للمبادرات 
التجارية، إحدى أبرز الهيئات 
االقتصادي���ة عامليا والتي 
تعمل على تكرمي الشركات 
واألعم���ال التجاري���ة التي 
توظف ووتوفر بيئة عمل 
صارمة في التزامها بتطبيق 

أعلى معايير اجلودة. 
وجاء اإلع���الن عن فوز 
البنك بهذه اجلائزة ضمن 
فعالي���ات مؤمت���ر النجمة 
الذهبية للجودة والذي عقد 

في لندن باململكة املتحدة.
وفي هذا الصدد قال رئيس 
قطاع التشغيل ملجموعة بنك 
برقان أدريان غوستوسكي: 
»إنه من دواعي فخرنا أن نفوز 
بهذه اجلائزة املرموقة مرة 
أخرى، حيث تتمتع املؤسسة 
الدولية للمبادرات التجارية 
بس���معة ومصداقية دولية 
نتيجة لسعيها لترويج ودعم 
التطبي���ق األفضل ملعايير 

وقعت شركة صناعات 
األنابيب واخلدمات النفطية 
ي���وم اخلمي���س املوافق 11 
البنود  ديسمبر 2014 على 
اخلاصة بعملية تس���وية 
ديونها التجارية مبا يقارب 
130 مليون دينار مع اجلهات 
الدائنة املشاركة واضعة بذلك 
حال ش���امال ودائما لهيكل 

رأسمالها. 
وق���د وقع عل���ى بنود 
التس���وية عض���و مجلس 
اإلدارة ورئيس جلنة إعادة 
الهيكلة في ش���ركة أنابيب 
عبدالكرمي عبداهلل املطوع 
وممثلني عن 5 جهات دائنة 
مشاركة بحضور مها خالد 
الغنيم، نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
للمجموعة في بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل(. وقد لعبت 
جلوبل دور املستشار املالي 
لشركة أنابيب كما لعب بنك 

اخلليج دور البنك القائد.
وبعد إمتام هذه التسوية، 
اخلاضعة ملوافقة مساهمي 
الشركة، س���تصبح شركة 
أنابيب ش���ركة خالية من 
التجارية ومملوكة  الديون 

كاثوريا يسلم الناهض اجلائزة بحضور مسؤولني من »بيتك« 

أدريان غوستوسكي متسلما اجلائزة

عبدالكرمي املطوع خالل توقيع اتفاقية التسوية مع طوني ضاهر وبحضور مها الغنيم

»الكويتية« تتسلم طائرتي A320 من إيرباص في 18 و22 اجلاري
الوفد اإلعالمي احمللي، وذلك 
حلضور حفل تسلم الطائرة 
اجلديدة ونق����ل امللكية يوم 
اخلميس املقبل ومن ثم العودة 
في الطائرة نفسها في اليوم 
التالي، على أن يكون تسلم 
الطائرة الثانية بعدها بثالثة 
ايام ووصولها إلى الكويت في 

23 ديسمبر.
وأفاد العنزي بأن الشركة 
س����وف تعد حفال الستقبال 
الطائرة األولى حيث شكلت 
جلن����ة خاصة لالس����تقبال 
برئاسة مدير دائرة التجهيزات 
واالسكان أحمد البناي وتضم 
الدوائ����ر املعني����ة  ممثل����ي 
وذلك للتنس����يق مع اجلهات 
ووسائل اإلعالم املختلفة لهذا 

الغرض.
العن����زي بيانه  واختتم 
قائال ان بدء تسلم الطائرات 
اجلديدة تباعا سيساهم بإذن 
اهلل في تطوير اخلدمات التي 
تقدمها »الكويتية« لس����وق 
النقل اجلوي عموما والسوق 
احمللي خصوصا، مما يحدث 
نقلة ممي����زة في العالقة بني 
»الكويتية« وعمالئها األعزاء 
إلى  الوطني  الناق����ل  ليعود 
سابق عهده الريادي في املنطقة 
مرتكزا على اخلبرة الكبيرة له 
في عالم الطيران والتي أنتجت 
عناصر بشرية في غاية القدرة 
والكفاءة ساهموا ومازالوا في 
العمل على ترس����يخ صورة 

الناقل الوطني املميز.

الطائرتني إلى أن يكتمل العدد 
في 2015.

العن����زي أن هذا  واعتبر 
احل����دث اله����ام ميث����ل نقلة 
نوعية ف����ي تاريخ اخلطوط 
اجلوية الكويتية التي لم يدخل 
أسطولها أي طائرة جديدة منذ 
فترة طويلة، وهو األمر الذي 
ميثل بداية االنطالقة اجلديدة 

املأمولة للطائر األزرق.
وأوضح العنزي أن وفدا 
م����ن »الكويتية« برئاس����ة 
اإلدارة  مجل����س  رئي����س 
والعضو املنتدب رشا الرومي 
ويضم بعض أعضاء مجلس 
اإلدارة س����يغادر إلى تولوز 
باجلمهورية الفرنس����ية في 
17 اجلاري، ويس����بقه بيوم 

أعلنت اخلطوط اجلوية 
أنها ستتسلم أول  الكويتية 
طائرتني جديدتني من طراز 
ايرباص »A 320« يومي 18 و22 
ديسمبر اجلاري، ليستقبل 
مطار الكويت الدولي الطائرة 

األولى يوم اجلمعة املقبل.
وق����ال رئي����س مكت����ب 
اإلع����الم والعالق����ات العامة 
في »الكويتية« فايز العنزي 
في بي����ان صحافي ان هاتني 
الطائرتني تأتيان ضمن صفقة 
الكويتية  حتديث أس����طول 
واملتضم����ن تأجير 12 طائرة 
وش����راء 25 طائ����رة أخرى 
جميعها من شركة ايرباص، 
على أن يبدأ تسلم الطائرات 
املؤجرة االثنتي عشرة بهاتني 

فايز العنزي
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غرازيانو: »تقام 
احتفاالت رأس 

السنة في سيدني 
لهذا العام حتت 
عنوان »اإللهام« 

وهو املوضوع 
األنسب ملستقبل 

عالمتنا«

فورد ضمن احتفاالت ليلة رأس السنة في سيدني

أعلنت شركة فورد موتور 
كومباني في إطار استراتيجية 
تعزيز وجودها في أستراليا 
وإطالق مجموعة من املنتجات 
اجلديدة املبتكرة، عن عرض 
سيارة موس����تاجن اجلديدة 
ضمن احتف����االت ليلة رأس 
الس����نة في س����يدني والتي 
تع����د م����ن أروع االحتفاالت 
في العالم، لتتوج بذلك عاما 
من اإلجن����ازات املميزة التي 
حققتها الشركة في مختلف 

أنحاء العالم.
وأعلنت مدينة س����يدني 
عن تس����مية فورد كشريك 
الحتفاالت ليلة رأس السنة 
في سيدني هذا العام. ويأتي 
هذا اإلعالن كخطوة جديدة 
ومميزة لطراز موستاجن بعد 
عرضه على قمة مبنى امباير 
ستيت في شهر أبريل املاضي، 
قبل عرضه في برج خليفة، 
أطول مبن����ى في العالم، في 
شهر نوفمبر املاضي، ما ميثل 
داللة واضحة على تفرد هذه 
السيارة التي يعود تاريخها 

إلى 50 عاما.
وفي خطوة س����تزيد من 
جمالية روعة ه����ذا احلدث 
البارز، ستوفر فورد أجواء 
موسيقية حماس����ية للمرة 
األولى على اإلطالق لتستمتع 
بها احلش����ود املتجمعة في 
س����يدني، كما سيتم الكشف 

عن سيارة موستاجن بأسلوب 
فريد وممي����ز ميثل انطالقة 

رائعة للعام اجلديد.
وبهذه املناسبة قال بوب 
غرازيانو، الرئيس والرئيس 
التنفيذي في فورد أستراليا: 
»نود إيصال رسالة نوضح 
من خاللها املستقبل املشرق 
لش����ركتنا ف����ي أس����تراليا، 
وخاصة مع إطالق تشكيلة 
من الس����يارات اجلديدة، مبا 
في ذلك إعادة طرح س����يارة 
موس����تاجن، والت����ي حتظى 
بش����هرة عاملية بع����د مرور 
50 عاما على إطالقها للمرة 
األولى، وتعتبر عالمة بارزة 
في عالم صناعة الس����يارات 
في أميركا«. وأضاف: »تتمتع 
سيارة موس����تاجن اجلديدة 
كليا مبزايا فائقة ومتطورة، 
وسنقدم للعالم رؤية جديدة 
لم يعهدوها من قبل في هذه 
السيارة تزامنا مع احتفاالت 
الرائعة في  النارية  األلعاب 
السنة في مدينة  ليلة رأس 
سيدني«. وستعرض سيارة 
فورد موستاجن، املقرر طرحها 
في السوق األسترالية في نهاية 
عام 2015، للمرة األولى أمام 
اجلمهور بتاريخ 31 ديسمبر 
اجلاري ضمن احتفاالت ليلة 
رأس السنة في مدينة سيدني، 
والتي يحضرها أكثر من 1.6 
مليون ش����خص، ويتابعها 

أكثر من مليار شخص حول 
العالم.

وفي احتفالية مميزة على 
منصة خاصة حتت جس����ر 
ميناء سيدني، سيكون هذا 
احلدث األول من نوعه إلطالق 
سيارة على مسافة مبثل هذا 
القرب من اجلسر، والذي يتيح 
للجمهور فرصة مش����اهدة 
عروض األلعاب النارية التي 
حتاكي تصاميم الشالالت عند 

منتصف الليل. 
وتكشف فورد عن مجموعة 
التي  جديدة م����ن املنتجات 
س����تبرز العام املقبل، نذكر 
منها مونديو، كوجا، فوكس، 
إيفيرس����ت، رينجر، وجدير 
الش����ركة تخطط  أن  بالذكر 
لتحديث كل طرازاتها بحلول 

عام 2017.
وأردف غرازيانو: »تقام 
الس����نة في  احتفاالت رأس 
س����يدني لهذا الع����ام حتت 
عنوان »اإللهام« وهو املوضوع 
األنسب ملس����تقبل عالمتنا، 
وخاصة مع الكشف عن سيارة 
موستاجن اجلديدة والتي ينظر 
إليها الناس كوسيلة للتعبير 
عن أحالمهم واالنطالق بحرية 
على الطريق. ومبا أن سيدني 
أول مدينة رئيسية تستقبل 
العام اجلديد، فإننا نرغب في 
املساعدة بجعل هذا احلدث 

ذكرى ال تنسى«.

بعد إعالن املدينة عن تسمية فورد كشريك لها في هذا احلدث

»موستاجن« اجلديدة تتألق 
في احتفاالت ليلة رأس السنة في سيدني

تواصل جناحها وحتصد 3 جوائز في الشرق األوسط وآسيا وأوروبا

أفضل خارقة.. أفضل أداء.. وأفضل رياضية

جنحت ماكالرين 650S في حتقيق مزيد من 
االجنازات العاملية بعد حصولها على ثالث جوائز 
في أسبوع واحد، حيث فازت بلقب أفضل سيارة 
خارقة في املنطقة ضمن جوائز الشرق األوسط 
للسيارات، لتحصل بعدها على جائزة أفضل أداء 
لسيارة في الصني لعام 2015، لتكمل بعدها ثالثية 
جوائزها بالفوز بلقب أفضل س���يارة رياضية 
في اس���كتلندا والتي متنحها جهة مرموقة هي 
احتاد كتاب السيارات في اسكتلندا رغم املنافسة 

الشرسة للحصول على هذا اللقب.
وكانت ماكالري����ن 650S قد تركت انطباعا 
قويا لدى متابعيها منذ إطالقها خالل فعاليات 
معرض جنيڤ الدولي للس����يارات في مارس 
املاضي، وتختتم الس����يارة بجوائزها األخيرة 
عامها األول الذي متيز بأداء مذهل. ويأتي تتويج 
650S بلقب أفضل س����يارة خارقة في الشرق 
األوسط لتواصل ماكالرين التربع على عرش 

هذه اجلائزة املرموقة للعام الثالث على التوالي 
 12C12 وC بعد أن كان اللقب من نصيب طرازي

Spider في عامي 2012 و2013.
وبعد إطالق ماكالرين سيارتها اجلديدة في 
السوق الصيني بعام واحد جنحت 650S في 
احلصول على لقب أفضل سيارة أداء في الصني 
لعام 2015، وكانت الشركة قد دشنت تواجدها 
بالسوق الصيني بافتتاح أربعة منافذ توزيع في 
شنغهاي وبكني وتشنغدو وكوانزو، وافتتحت 
مؤخرا خمسة مواقع أخرى وذلك في سعي منها 

لدعم توسعها املتواصل في السوق.
وحصلت ماكالرين 650S على التكرمي الثالث 
في جامعة سانت أندروز، حيث توجت بجائزة 
اسكتلندا ألفضل سيارة رياضية لتكمل السيارة 
أس����بوعا من النجاحات املبهرة حول العالم، 
وج����اء الفوز بهذا اللقب عقب إعالن الش����ركة 
عن اعتمادها مؤخرا أحدث موزعيها في اململكة 

املتحدة مبدينة جالسكو االسكتلندية.
وفي تصريح له بهذه املناس����بة قال املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات العاملية لدى شركة 
ماكالرين أوتوموتيف جوليون ناش: »ش����هد 
األسبوع املاضي حصول 650S على ثالث جوائز 
مرموقة في ث����الث مناطق مختلفة، ما يبرهن 
على اإلمكانات الهائلة التي توفرها ماكالرين 
في جميع األسواق، فقد أثبتت السيارة أهمية ما 
متتاز به من مزيج رائع يجمع ببراعة بني األداء 
املذهل والتحسينات ومتعة القيادة بغض النظر 
في أي مكان بالعالم تقرر االستمتاع بالسيارة 
اخلارق����ة 650S، كما أن منحها هذا التكرمي في 
أسواق مختلفة يوضح كيف أصبحت ماكالرين 
سريعا شركة عاملية متتلك اليوم شبكة تزيد 
عن 60 موزعا في ثالثني من األسواق العاملية 
افتتح����ت جميعها خالل فت����رة تقل عن ثالثة 

أعوام«.

650S 650ماكالرينS ماكالرين
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جدير بالذكر أن ش����ركة 
عب����د احملس����ن عبدالعزيز 
البابطني قد جس����دت عالمة 
فارقة ومميزة في هذا القطاع 
بعد تدشني معرض إنفينيتي 
ومركز الصيانة امللحق به على 
صعيد الكوي����ت وباقي دول 
منطقة الشرق األوسط، كما 
قدمت جتربة فريدة للفخامة 
والرفاهية لتضعها في متناول 

عشاق إنفينيتي.
ويتخذ معرض إنفينيتي 
الري  ف����ي منطق����ة  اجلديد 
موقع����ا يتناغم في����ه جمال 
الش����كل وروع����ة املضمون، 
إلى جانب ذلك مت تخصيص 
مركز خدمة متكامل ومستقل 
إنفينيتي  خلدمة وصيان����ة 
مجهز بأحدث املعدات لتوفير 
أرقى اخلدمات وأكثرها دقة 
بالسرعة والسهولة املطلوبة، 
وقد تضافرت جميع العوامل 
في املعرض واملركز إلعطاء 
الش����عور بالفخامة والرقي 
إنفينيتي  والتميز لعالم����ة 

حلظة وصول العميل إليها.

أمامي����ة للتعرف على حركة 
املرور باجتاه السيارة وتخفض 
إلى  العالية تلقائيا  االضاءة 
اعدادات االضاءة املنخفضة. 
ثم تعود االعدادات األساسية 
لالضاءة العالية عندما تختفي 

حركة السيارات املقابلة.

األداء

أما على صعيد األداء فقد 
 QX80 زودت سيارة انفينيتي
2015 مبحرك V8 سعة 5.6 لتر 
ينتج قوة 400 حصان وعزم 
دوران 559 نيوتن متر )413 
رطل قدم(، وقد ال تبدو هذه 
انها كافية  إال  األرقام عالية، 
لس����حب ما يصل إلى 8500 
رطل، وتوفي����ر األداء املالئم 
لسيارة SUV ذات حجم كبير 
وبنية قوية ومقصورة مؤلفة 
من ثالثة صفوف للمقاعد. هذا 
احملرك يقت����رن بناقل حركة 
أوتوماتيكي من سبع سرعات، 
مع خيار توزيع احلركة على 
العجالت األربع، أو تخصيصها 

للعجالت اخللفية.

الرجوع آلي����ا كإجراء وقائي 
عندما يعترضها شيء.

الس����يارة أيض����ا  زودت 
أتوماتيك����ي للتحكم  بنظام 
بدرجة احلرارة )ATC( ثالثي 
املناطق، وشفرات للتكييف 
ذات تدفق لطيف مثبتة على 
القس����م العلوي م����ن لوحة 
العدادات، كم����ا مت تزويدها 
بفوهات وشفرات حتت املقاعد 
األمامية لتدفئة ركاب املقاعد 
اخللفية، مع أقفال آلية لألبواب 
وميزة اإلقفال األوتوماتيكي، 
ونظام إضاءة ترحيبي يعمل 
إلى  الدخول  بالتسلسل عند 
الس����يارة مع مصابيح إنارة 
علوية. وجند في طراز 2015 
العديد من التقنيات اجلديدة، 
بدءا من أنظمة متطورة تشمل 
تقنية مساعدة االضاءة العالية 
والنظام التنبؤي للتحذير من 
 .)PFCW( االصطدام األمامي
وتس����تخدم تقنية مساعدة 
االضاءة العالية في املصابيح 
الرئيسية، وهي ميزة قياسية 
الطرازات، كاميرا  في جميع 

البصري بني اللون وتطعيمات 
اخلش����ب موف����رة خي����ارات 
عديدة في الباق����ات التقنية 
االختيارية، حيث س����يتوافر 
لونان للمقصورة الداخلية: 
املقاعد اجللدية باللون القمحي 
أوالغرافي����ت -م����ع لون����ني 
للتطعيم����ات الداخلية، ومت 
استبدال تطعيمات »توسكان 
بيرل« بتطعيمات »موكابيرل« 
باخلش����ب احملبحب وملمس 
أكثر ثراء ولون أكثر احمرارا 
 ،)Excellence QX80( في درجة
بينم����ا تتوف����ر تطعيم����ات 
»ستراتفورد بيرل« اجلديدة 

.)Luxury Grade( في درجة
ومتيزت QX80 2015 مبفتاح 
إنفينيتي الذكي مع خاصية 
تش����غيل احملرك بلمسة زر 
مضاءة ٬ ونظام ذاكرة معزز 
حلفظ إعدادات نظام الترفيه 
الصوتي، ونظام التحكم باملناخ 
والنظام املالحي، كما زودت 
بنوافذ كهربائية تتمتع بخاصية 
الفت����ح أو اإلغالق الكامل آليا 
بلمسة زر٬ وكذلك بخاصية 

مع كشافات تعمل بالكامل 
بتقنية LED أيضا.

المقصورة الداخلية

وألن عالم����ة انفينيت����ي 
باتت رمزا من رموز الفخامة، 
كان الب����د لها م����ن التركيز 
على توافرها بأعلى درجاتها 
داخل مقصورة QX80، حيث 
جاءت مبتكرة بش����كل كبير 
مع تصميم مبقاعد من اجللد 
الفاخر يجمع بني اللونني البني 
واألسود املفضض وتطعيمات 
خشبية فاخرة، كما احتوت 
عل����ى عجلة قي����ادة متعددة 
املهام ذات حلية خشبية، أما 
الكونسول الوس����طي فجاء 
عريضا من اخلش����ب الفاخر 
يعلوه شاشة ملس لعرض شتى 
املعلومات، إلى جانب العديد 
من وسائل الراحة واألمان، منها 
خاصية التحذير من االصطدام، 

وخاصية مساعد املكابح.
وللراغب����ني مبزي����د من 
التفرد في اخليارات اخلاصة، 
ركزت انفينيتي على التميز 

طالل بارا

خالل تنظيمها لتجربة 
قيادة على مجموعة متنوعة 
انفينيتي  م����ن ط����رازات 
الفاخرة على حلبة سرب، 
قامت ش����ركة عبداحملسن 
البابط����ني،  عبدالعزي����ز 
الوكيل احلصري واملعتمد 
لس����يارات إنفينيت����ي في 
الكويت مبفاجأة احلضور 
الدفع  بالكشف عن سيارة 
الرباعي الفاخرة إنفينيتي 

QX80 2015 اجلديدة كليا.
الكش����ف ع����ن  وبع����د 
التي تتمتع بسمعة   QX80
طيبة ورفاهية تضعها في 
املراتب األولى لس����يارات 
الفاخرة،  الرباع����ي  الدفع 
قام احلضور بالتعرف على 
مواصفات انفينيتي اجلديدة 
عن قرب من خالل جتربة 
قيادة سريعة على احللبة، 
وقد حض����ر حفل اإلطالق 
وجتربة القيادة مدير تطوير 
األعمال في املجموعة غازي 
البابط����ني، ومجموعة من 
كبار اإلداريني في مجموعة 
البابطني إلى جانب حضور 
الفت لوسائل اإلعالم وحشد 
من عمالء إنفينيتي املميزين 
الفئة  ومن محبي وعشاق 

.QX80

مواصفات قياسية فاخرة

جاءت سيارة انفينيتي 
QX80 2015 بتصميم خارجي 
وداخلي جديد باإلضافة إلى 
القياسية اإلضافية  املزايا 
والتكنولوجيا احلديثة التي 
تتفوق به����ا إنفينيتي في 
جميع طرازاتها، محققة حلم 
الذين يرغبون في امتالك 
سيارة دفع رباعي فاخرة 
مبواصفات غير مسبوقة، 
حيث متتاز QX80 اجلديدة 
مبساحات فسيحة وحجم 
مناسب، وبإطارات مصنوعة 
من سبائك األملونيوم تتوفر 
بحجمي 20 و22 بوصة، كما 
الواجهة  مت إعادة تصميم 
األمامية للسيارة اجلديدة 
الش����كل اجلذاب  لتناسب 
للهيكل بش����كل عام، حيث 
نالحظ عدة تغيرات طالت 
الشبكة العلوية والسفلية 
واملصابيح األمامية واملصد 
إلى جانب املرايا اجلانبية 
والكش����افات  الكرومي����ة 
األمامية التي تعمل جميعها 
بتقني����ة LED النهارية إلى 
جوار مصابي����ح الضباب، 
الس����يارة فقد  أما مؤخرة 
حافظت على مظهرها القدمي 

فريق عمل إنفينيتي البابطني سيارات إنفينيتي وجتارب قيادة على حلبة سرب

)محمد خلوصي( مقصورة تركز على الفخامة 

من اليسار إلى اليمني: ستيد تايلور وغازي البابطني ومنير صوايا حلظة الكشف عن السيارة

فاخرة من احلجم الكبير

غازي البابطني مدشنا QX80 اجلديدة 

QX80 انفينيتي

السرعة القصوى:

التسارع:

العزم:

القوة: 

المحرك:

200 كلم/س

من 0 - 100 كلم خالل 7.3 ثوان

559 نيوتن/ متر

 400 حصان

V8 سعة 5.6 ليترات

ناقل الحركة:

االندفاع:

اوتوماتيكي من 7 نسب

رباعي/ خلفي

مواصفات استثنائية ومزايا 
قياسية وتكنولوجيا مبهرة 
تضعها في مقدمة 
سيارات الدفع 
الرباعي الفارهة

إنفينيتي 

QX80.. مزيج القوة والفخامة
»إنفينيتي البابطني« أجرت جتربة قيادة 

على مجموعتها الفاخرة وكشفت عن سيارتها اجلديدة
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

الصراع سيكون محموما نحو لقب دوري السلة 

»اإلتي« إلنهاء مستحقات العبيه قبل االنتقاالت الشتوية
تسعى إدارة نادي احتاد جدة السعودي لكرة القدم لتسوية الشكاوى من العبيه التي بلغت 
23 شكوى لدى جلنة االحتراف وشؤون الالعبني قبل انطالق فترة االنتقاالت الشتوية والتي 
يسعى من خاللها »اإلتي« لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات احمللية واألجنبية منتصف يناير 
املقبل.
وبلغ اجمالي املبالغ املستحقة لالعبني ما يقارب 7 ماليني ريال وذلك لعدد من العبي الفريق 
األول احلاليني والسابقني باإلضافة إلى بعض وكالء أعمال الالعبني، باإلضافة إلى شكاوى 
متفرقة ألكثر من العب بلغ اجمالي مستحقاتهم 1.9 مليون ريال سعودي.

األهلي يتصدر مؤقتًا
وفوز قاتل للشباب على االحتاد

الزمالك في ضيافة األسيوطي اليوم

شباب الساحل يتغلب على اإلخاء األهلي

الرياض - خالد المصيبيح 

واصل االهلي حصده للنقاط بعد أن تصدر الدوري السعودي 
لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه على مضيفه التعاون 4-1 في افتتاح 
املرحلة الــ12. وبات رصيد الفريق األهالوي متساويا في النقاط 

مع النصر بـ28 لكل منهما مع تفوق االهلي بفارق االهداف.
وكان »أهلــــي جدة« قد أنهى لقاءه بالتعاون في ملعب االخير 
بفوز قوي، فبعد ان انهى الشوط االول بهدفني ملصطفى بصاص 
)3( ومصطفى الكبير )26(، واضاف في الشوط الثاني مثلهما ايضا 
للمغربي مصطفى الكبير )83( والسوري عمر السومة )90(، فيما 

سجل الكاميروني باولو ايفولو هدف التعاون الوحيد )86(.
وظل التعاون على رصيده السابق 12 نقطة وفي املركز التاسع. 
وفي جدة، ســــقط االحتاد على ملعبه وامام جماهيره في الوقت 

بدل الضائع امام الشباب بهدف عبد املجيد الصليهم.
ولم تشفع لالحتاد سيطرته على اجواء املباراة واهداره لعدة 
فرص نتيجة التســــرع وايضا لتألق حارس مرمى الشباب وليد 

عبداهلل الذي كان في يومه.
ورفع الشباب رصيده من النقاط الى 27 في املركز الثالث، فيما 

ظل االحتاد على رصيده السابق 22 نقطة في املركز اخلامس.
وفي حال مشابة وللمرة السابعة تتكرر في الدوري السعودي 
حتسم املباراة في الوقت بدل الضائع، خطف اخلليج الفوز أمام 
مســــتضيفه الفيصلي 2-1. وسجل االردني حمزة الدردور هدف 
الفوز )92(، فيما كان حسني التركي قد سجل الهدف االول للخليج 

من ضربة جزاء )14( وسالم اخليبري للفيصلي )85(.
وفي قمة االحساء، حقق هجر فوزا مستحقا على توأمه الفتح 

ألول مرة منذ صعودهما للدرجة املمتازة وذلك بنتيجة 1-2.
ويدين هجر بفوزه لالعبه الغيني نابي اسومواه الذي سجل 
الهدفني )54 و78(، بينما كان البرازيلي جوزيه التون قد ســــجل 

هدف الفتح الوحيد من ضربة جزاء )33(.
ورفع هجر رصيده الى 16 نقطة في املركز الســــابع، فيما ظل 

الفتح على نقاطه الـ10 السابقة وفي املركز العاشر.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

تستضيف اليوم مدينة اسيوط بصعيد مصر، فريق الزمالك 
بكامل جنومه، بقيادة مديره الفني البرتغالي باتشيكو، عندما 
ينزل الزمالك ضيفا على فريق االسيوطي سبورت الساعة الثالثة 
والنصف بتوقيت الكويت في اجلولة الـ 13 ملســـابقة الدوري 
املصـــري، وذلك رغم ان فريق االســـيوطي من اندية محافظة 
الفيوم، ولكن مت نقل املباراة الى اسيوط أسوة باالهلي، ألنها 

األكبر واألكثر أمنا في محافظات الصعيد.
ويشـــهد اليوم لقاءين آخرين، األول في السادســـة مساء 
بتوقيت الكويت ويجمع بني بتروجيت، صاحب املركز الرابع 
برصيد 20 نقطة، مع املصـــري اجلريح، الذي تراجع للمركز 
الثامن برصيد 17 نقطة، وفي الثامنة مساء، يلعب الرجاء )15 
و13 نقطة( مع املقاولـــون امللقب بـ »ذئاب اجلبل« )املركز الـ 

17 بـ 11 نقطة(.
وبالنسبة للمباراة األولى، عاد املهاجم البوركيني عبداهلل 
سيسيه لقائمة الزمالك من جديد خلوض مباريات الدوري بعد 
استبعاده في آخر ثالث مباريات، حيث مت اختياره ضمن قائمة 

تضم 20 العبا خلوض مباراة األسيوطي سبورت.
الزمالك يحتل املركز الثانـــي برصيد 25 نقطة، بعد فوزه 
األخير على املقاصة 3-1، ويسعى اليوم ملواصلة انتصاراته 
النتزاع القمة مرة اخرى، أما األسيوطي فهو في موقف ال يحسد 
عليه، ويحتل الترتيب قبل األخير برصيد 4 نقاط فقط، ويحتاج 
الى معجزة إلنقاذه من الهبوط، اال انه يجيد اللعب امام الفرق 
الكبيرة، وقد سبق له ان أحرج االهلي. وشهدت قائمة الزمالك 
ملواجهة األسيوطي سبورت انضمام صالح موسى ألول مرة هذا 
املوسم لقائمة الفريق، حيث ان الالعب كان خارج احلسابات 
منذ االنضمام لصفوف الفريق األبيض. ويغيب عن الزمالك في 
مواجهة األسيوطي كل من محمد كوفي، وطارق حامد، وخالد 
قمر لإليقاف، وأحمد الشناوي لإلصابة، ورضا العزب وياسر 

إبراهيم وحمادة طلبة ومصطفى فتحي ألسباب فنية.

عودة نجيب وسمير

وفي شأن متصل، واستعدادا ملباراة الغد في نفس اجلولة، 
استعاد األهلي خدمات ثنائي الدفاع محمد جنيب وسعد الدين 
ســـمير العبي الفريق األحمر قبل مباراة حرس احلدود التي 
تقام غدا االثنني. وشـــارك جنيب وســـمير في مران الفريق، 
مبلعب مختار التتش بعد أن غابا عن لقاء سموحة السكندري 
لشـــعورهما باإلجهاد الشـــديد، وتأكدت عودة وليد سليمان 
صانع األلعـــاب بعد رفع اإليقاف عنـــه، واقتصر املران على 
تدريبات خفيفة واستشـــفائية بقيادة املدير الفني اإلسباني 
خوان كارلوس جاريدو، بينما اشـــتكى العب الوسط حسام 

عاشور من إجهاد خفيف.

بيروت – ناجي شربل 

تغلب شباب الساحل على ضيفه االخاء األهلي عالية 2–0 في 
املبــــاراة التي أجريت بينهما على ملعب العهد على طريق املطار، 
في افتتــــاح املرحلة الـ11، األخيرة مــــن دور الذهاب، من الدوري 

اللبناني لكرة القدم.
في الدقيقة 12 افتتح العاجي كريست رميي لورينيون التسجيل 
لشباب الساحل بكرة ارتدت اليه من احلارس ربيع الكاخي وسددها 
قاسم مناع. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت احملتسب بدل الوقت 
الضائع، أضاف السوري علي غليوم الهدف الثاني للساحل منفردا 
بكرة من حتت احلارس الكاخي اثر متريرة بينية من احمد أيوب. 
وهذا الفوز الرابع لشباب الساحل، والتعثر الثامن لالخاء االهلي 
عالية. في املقابل، منح الصفاء فرصة اخيرة ملديره الفني سمير 
سعد، بعد النتائج غير اجليدة لبطل لبنان في 2012 و2013، بعدما 
كان تردد ان ادارة النادي في طريقها الى االستعانة بخدمات املدرب 

السوري نزار محروس.

دوري السلة

وفي كرة السلة، حققت فرق احلكمة بيروت والرياضي بيروت 
والتضامن الزوق انتصارها الثاني تواليا، على فرق الهومنتمن 
والشانفيل وهوبس. في حني وجدت تسمية تضامن فريق بيبلوس 
وعمشــــيت »يو بي آي« مخرجا، باعتماد تعامل االحتاد اللبناني 
لكرة الســــلة مع بيبلوس، في مقابل اطالق االخير اســــم »يو بي 
آي« كاســــم جتاري له. وخاض الفريق مباراته االولى املقررة في 
ملعب نادي عمشــــيت، بـ»ذريعة احتاديــــة مفادها عدم جهوزية 
صالة كارلوس سليم في مجمع الرئيس سليمان بجبيل«، وبعدها 

سيلعب الفريق كل مبارياته في جبيل.

اجلهراء يالقي التضامن.. وكاظمة مرشح لتجاوز الشباب

الكويت لالنقضاض على الساحل
في انطالق دوري »السلة«

وفي اللقاء الثالث، يسعى 
مدرب كاظمة، البحريني سلمان 
رمضان، الى تكرار اجنازه في 
العام قبل املاضي بعدما جنح 
في إنهاء الفوز بالبطولة مع 
نادي الكويــــت بعدها حاول 
حتقيق االجناز مع »البرتقالي« 
في املوســــم املاضي لكنه لم 
يوفــــق، واســــتعان رمضان 
مبواطنه ميثم جميل ليكون 
سندا لزمالئه بالفريق أحمد 
البلوشي وعبد العزيز الربيعة 
ومحمد اشــــكناني وعبد اهلل 
بشير وفارس الفضلي، ويبدو 
االختبار سهال بالنسبة لكاظمة 
نظرا ألن اخلصم يعاني من 
نقص كبير في صفوفه ويرغب 
مــــدرب الشــــباب، املخضرم 
عبدالرحمن حسني، في حتقيق 
توليفة من الالعبني ملقارعة 
البرتقالي في االفتتاح واخلروج 
بأول املفاجآت، ويعتمد املدرب 
حسني على عناصره املعتادة 
مثل مشاري احلمدان وراشد 
الراشد وحامد صبري وأحمد 

الصراف ومحمد الوراد.

القحطاني تقدمي مستوى جيدا 
أمام حامل اللقب في املوسمني 
األخيرين رغم صعوبة املهمة 
الشباب  معتمدا على العبيه 
أمثال حمــــد جمعــــة وعلي 
الصيرفي وعيســــي درويش 
وعبد اهلل ابراهيم وســــعود 

الفضلي.
وفي املباراة الثانية، والتي 
سيدخلها اجلهراء مبدرب جديد 
وهو الوطني ســــعود الرباح 
الذي خلــــف الصربي زوران 
كريكوفيتــــش، حيــــث يأمل 
الرباح فــــي حتقيق انطالقة 
قوية مع فريقه اجلديد املدجج 
أمثــــال عبدالعزيز  بالنجوم 
ضاري ونايف الصندلي ومحمد 
املطيري ويحيى كليب وخالد 
حمود وعوض الرشيدي أمام 
التضامن الذي يقوده املصري 
هاني الديب من املوسم املاضي 
والذي جلب مواطنه )مواليد 
الكويت( مصعب خليل لتدعيم 
صفوف الفريــــق مع زمالئه 
راشــــد اخلضر وحسني علي 

وعبد الرحمن االصفر.

وينفرد القادسية بصدارة 
السجل الذهبي لبطولة الدوري 
بعد أن أحرز اللقب 21 مرة، فيما 
يأتي خلفه كاظمة )9 ألقاب(، 
والعربي )8 ألقاب(، والكويت 
)7 ألقاب(، واجلهراء )5 ألقاب(، 
وأخيرا الساحل بلقب وحيد 

حققه عام 1999.

األبيض يالقي الساحل

في اللقاء االول، تبدو مهمة 
الكراوتي  الكويت ومدربــــه 
بويــــان الزيتش ســــهلة في 
اجتياز عقبة الســــاحل نظرا 
للفارق الكبير في اإلمكانيات 
املتاحة للطرفني، حيث يضم 
»األبيض« العديد من املواهب 
الشابة والعبي اخلبرة مثل: 
راشد الرباح وحسني اخلباز 
وحمد عدنان وخالد الغيص 
الشــــمري وعبد  وعبــــداهلل 
العزيز فالح، والوافد اجلديد 
شعالن منها، فيما يغيب عنه 
فهد الظفيري واحمد املطيري 
لإلصابة. في املقابل، سيحاول 
مدرب »أبناء أبو حليفة« عيد 

احتاد اللعبة.
واعتمد احتاد اللعبة نفس 
نظام املوســــم املاضي، حيث 
ستلعب الفرق الـ 11 في البداية 
دوري بطريقة الدمج من قسم 
واحد، علــــى أن تتأهل الفرق 
الست األولى الى دوري سداسي 
يقام بنظام القسمني، ثم يتأهل 
األربعة األوائل الى الدور نصف 
النهائي وسيلتقي خالله األول 
مع الرابع والثاني مع الثالث 
بنظام »البــــالي أوف« من 5 
مباريات والفائز في 3 لقاءات 
ســــيتأهل الى الدور النهائي 
الذي سيقام بالطريقة نفسها 
أيضا، أما دور حتديد املركزين 
الثالث والرابع فإنه سيكون 
من 3 مباريات فقط والفائز في 
اثنتني سيحصل على امليداليات 

البرونزية.
وفيما يخص بقية الفرق 
التي احتلت املراكز من 7 الى 
11 بعد انتهاء القسم التمهيدي 
)الدمج(، فإنها ستلعب دوري 
من 3 أقســــام لتحديد املراكز 

الشرفية فقط. 

يحيى حميدان

تبدأ اليوم منافسات دوري 
كرة السلة للموسم اجلديد في 
نسخته الـ 52 بإقامة 3 مباريات، 
حيث يخوض حامل اللقب في 
املوســــمني األخيرين الكويت 
مواجهة في غاية السهولة أمام 
الساحل في صالة فجحان هالل 
املطيري بنادي القادسية في 
الـ 7 مســــاء، ويلعب اجلهراء 
مع التضامن في صالة يوسف 
الشاهني بنادي كاظمة في الـ 
5، ويعقبها لقاء آخر يجمع بني 
أصحاب األرض »البرتقالي« 
والشباب في الـ 7. وكان من 
املفترض أن يلعب القادسية مع 
اليرموك اليوم، إال أن مشاركة 
»اليرامكة« في بطولة اخلليج 
)3 ضد 3( والتي اختتمت أمس 
في العاصمة القطرية الدوحة 
جعلت االحتاد يتجه لتأجيل 

املباراة الى موعد آخر.
وستخوض الفرق منافسات 
هذا املوسم من دون الالعبني 
االجانب بعد قرار منعهم من 

مرسيدس ـ بنز الكويت ترعى GulfRun 24HR الكارتينغ لسباق التحمل

على التسارع من الثبات إلى 
سرعة 100 كيلومتر في الساعة 

في غضون 4.6 ثوان.
وبعيدا عن حلبة السباق، 
ميكن لــــزوار احلدث االطالع 
عن كثب على بعض الطرازات 
املثيرة واجلديدة من مرسيدس 
 CLA ـ بنز، مبا في ذلك طراز
AMG 45 الــــذي ميتاز بأناقة 
رياضية الفتة للنظر، وتصميم 
مذهل ال يضاهــــى، ومحرك 
بشاحن توربيني يجعل من 
هذا الطراز أقوى سيارة بأربع 
أسطوانات على اإلطالق ضمن 

سلسلة اإلنتاج في العالم. 
كما ســــيتم عرض طراز 
AMG ML63 مبحرك التوربو 
املزدوج V8 وسعة 5.5 ليترات، 
وسيارة الدفع الرباعي الفاخرة 
AMG G63، وسيارة السيدان 
الفاخرة AMG E63، وسيارة 
كابريولــــت الفئة E اجلديدة 
والسريعة من مرسيدسـ  بنز، 
والتي ستمنح عشاق السرعة 
ما يتطلعون إليه سواء على 

احللبة أو خارجها.

للسباق، حيث تقود سيارات 
الكارتينغ املشاركة عند نقطة 
االنطالق إلجراء دورة متهيدية 
النقاط، مما  بدون تســــجيل 
يسمح لتلك السيارات اخلاصة 
واملســــتوردة بعد ذلك ببدء 

انطالقتها اخلاطفة. 
 AMG A45 ويعتبر طراز
أول ســــيارة فائقة األداء من 
عائلة AMG تدخــــل إلى فئة 
الســــيارات املدمجة، وتأتي 
مبحرك توربو بســــعة 2 لتر 
وأربع أسطوانات، وهو أقوى 
محــــرك بأربع أســــطوانات 
على اإلطالق ضمن سلســــلة 
اإلنتاج فــــي العالم، مع قدرة 

ومثيرا لرياضات السيارات 
في الكويت، ويسرنا أن نقدم 
رعايتنا ملثل هذا احلدث الفريد 
من نوعه. وبدورنا، فإننا ندعو 
كل محبي السيارات حلضور 
ومتابعة السباق واالستمتاع 
باألجواء التنافسية، وبالطبع 
االطــــالع علــــى مجموعة من 
طرازات AMG من مرسيدس 
ـ بنز التي نعرضها خالل هذا 
الــــذي يعتبر محطة  احلدث 
حقيقية جتسد جوانب السرعة، 

والقوة، واألداء الفائق«.
وستعمل سيارة مرسيدس 
ـ بنــــز AMG A45 بحيويتها 
ورشــــاقتها كســــيارة أمــــان 

ومنذ ذلــــك احلني، حتول 
GulfRun مــــن مجــــرد حدث 
ســــنوي إلى موسم كامل من 
الفعاليات وسباقات السيارات 
بأنواعها، حيث يتضمن سباق 
كارتينغ للتحمل على مدار 24 
ساعة باملشاركة مع شركة برو 
فيجن للتجهيزات الرياضية، 
ومعرض GulfRun للسيارات، 
وسباق GulfRun في البحرين، 
وأكادميية GulfRun للسباقات.  
ويقول مايكل رويله، الرئيس 
التنفيذي لشركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي: »يضيف 
ســــباق GulfRun كارتينــــغ 
للمحترفــــني جانبــــا جديدا 

أعلنت شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظميـ  الوكيل 
احلصري ملرسيدسـ  بنز في 
الكويت عن مشاركتها ضمن 
املقبلة لســــباق  الفعاليــــات 
الكارتينــــغ   GulfRun 24HR
للتحمل، والذي يعتبر احملطة 
األولى ملوسم GulfRun السنوي 
السيارات  اخلاص برياضات 

مبختلف أنواعها. 
الســــباق  ويتطلــــب هذا 
الوحيد مــــن نوعه في البالد 
مهــــارات عالية وقدرة كبيرة 
علــــى التحمــــل، وانطلق في 
عامــــه الرابع علــــى التوالي 
خالل الفترة مــــا بني 12 و13 
اجلاري على حلبة »سرب«، 
حيث يتنافس فيه أكثر من 18 
فريقا طوال 24 ساعة متواصلة 

للفوز باللقب.
وبدأ الســــباق الســــنوي 
GulfRun للسيارات بأنواعها 
ألول مــــرة في العــــام 2005، 
على يد مجموعة من الشباب 
الكويتيني الذين أظهروا شغفا 

مشتركا بعالم السيارات. 

الفرق ستخوض 
منافسات هذا 

املوسم
من دون الالعبني 

االجانب
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
أملانيا )املرحلة 15(

5:30beIN SPORTS 4HDليڤركوزن ـ مونشنغالدباخ
7:30beIN SPORTS 4HDڤولفسبورغ ـ بادربون

فرنسا )املرحلة 18(
4beIN SPORTS 5HDنيس ـ سانت ايتيان

7beIN SPORTS 7HDليل ـ تولوز
7beIN SPORTS 5HDغانغان ـ سان جرمان

11beIN SPORTS 7HDموناكو ـ مرسيليا

)أ.ف.پ( الكازيت اسعد جماهير ليون بقوة  

هوفنهامي يسير بثبات في »البوندسليغا«

ليون يقترب من القمة.. وقوية بني موناكو ومرسيليا
شدد ليون الثالث اخلناق على مرسيليا اثر فوزه على ضيفه 

كاين 3-0 في افتتاح املرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم.

على ملعب جيرالن، بكر ليون في التسجيل بعدما حصل على 
ركلة جزاء نفذها بنجاح الكسندر الكازيت )7(، وفي مستهل 
الشوط الثاني، عزز ليون تقدمه بالهدف الثاني عبر الكازيت 
)57(، واضاف الفرنسي من اصل عربي ياسني بنزيا الهدف 

الثالث مستفيدا من متريرة نبيل الفقير )62(.
ورفع ليون رصيده الى 36 نقطة مقابل 37 ملرسيليا الذي يختتم 
املرحلة اليوم بلقاء قمة مع مضيفه موناكو وصيف بطل املوسم 

املاضي.
وسيكون مرسيليا املتصدر امام اختبار صعب، فيما يسعى 

مطارده باريس سان جرمان حامل اللقب الى تناسي خيبة 
سقوطه في برشلونة عندما يحل ضيفا على غانغان.

ويتصدر مرسيليا الترتيب بفارق نقطة فقط عن سان جرمان 
بعد اخلسارة التي مني بها امام االخير )0-2( في املرحلة الثالثة 

عشرة، ما يعني ان اي تعثر له في »لويس الثاني« سيتسبب 
بتنازل فريق املدرب االرجنتيني مارسيلو بييلسا عن الصدارة.

ومن املؤكد ان مهمة الفريق املتوسطي لن تكون سهلة امام 
موناكو املنتشي من تأهله الى الدور الثاني من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا والساعي الى مواصلة استفاقته وحتقيق فوزه 

الثالث على التوالي بعد سلسلة من اربع مباريات متتالية دون 
فوز ما تسبب بتراجعه الى املركز السابع بفارق 12 نقطة عن 

ضيفه.
ومن املتوقع اال يواجه فريق املدرب لوران بالن في اللقاء اآلخر 

صعوبة في تخطي مضيفه غانغان القابع في املركز السادس 
عشر.

المانيا

فاز هوفنهامي على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 3-2 في افتتاح 
املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري االملاني.

وصار رصيد هوفنهامي 23 نقطة في املركز السادس، فيما 
تراجع اينتراخت الى املركز الثامن وله 21 نقطة.

يحاول يوڤنتوس املتصدر استغالل انعدام وزن منافسه 
املباشر روما ليبتعد عنه خالل اجلولة اخلامسة عشرة من 

بطولة ايطاليا لكرة القدم.
ويتقدم فريق الســـيدة العجوز علـــى فريق العاصمة 
بفارق 3 نقاط لكن االول يســـتضيف سمبدوريا، في حني 

يحل الثاني ضيفا على جنوى في مباراة قوية. 
وســـقط »الذئاب« في فخ التعادل على ملعبه االسبوع 
املاضي امام ساســـوولو 2-2 علمـــا بانه تخلف 0-2 قبل 
ان يدرك التعادل في اواخر املباراة على الرغم من خوضه 

نصف الســـاعة االخير بعشـــرة العبني اثر 
طرد دانييلي دي روسي لنيله البطاقة 

الصفراء الثانية.
وازدادت محنة روما مفاجأة 

املوسم العام املاضي، بخروجه 
من الدور االول لدوري ابطال 

اوروبا بخســـارته على 
ملعبه ايضـــا امام مان 
ســـيتي 0-2 مع العلم 
بانه كان في وضعية 
جيدة بعـــد ان انتزع 
التعادل من منافسه 

ذهابا 1-1.
ولن تكـــون مهمة 
رومـــا ســـهلة امـــام 

الذي تغلب  جنوى 
علـــى ملعبـــه على 
وميالن  يوڤنتوس 
هذا املوسم ويحتل 
املركز الثالث حاليا.
مـــدرب  وقـــال 
اجليالروسي رودي 
الـــذي  غارســـيا 
ســـيواصل فريقـــه 
مغامرته االوروبية 
في الدوري االوروبي 
ليـــغ(  )يوروبـــا 
االوروبي  »الدوري 

مسابقة جيدة وســـنحاول الذهاب فيها حتى النهاية فيها 
لكن الهدف االساس لنا هو الدوري احمللي«.

وال يخفي غارسيا نيته في وضع حد لسيطرة يوڤنتوس 
على اللقب احمللي في السنوات الثالث املاضية، لكن العب 
وسط يوڤنتوس السابق التشيكي بافل ندفيد اطلق احلرب 
النفســـية جتاه فريق العاصمة بقوله »انهم يتكلمون في 
الوقت الذي نبذل فيه اجلهود الشـــاقة واجلميع يستطيع 

رؤية النتيجة«.
وسيغيب عن »اليوفي« في مباراته ضد سمبدوريا مدافعه 
الدولي جورجيو كييليني املوقوف وسيحل 

بدال منه اجنيلو اوغبونا.
وحقق ســـمبدوريا باشـــراف 
مدربه سينيسا ميهايلوفيتش 
نتائج جيـــدة ويحتل املركز 
الرابـــع بفـــارق نقطة عن 
صاحـــب املركـــز الثالث 
ويدين بالفضل في ذلك 
الى مهاجميه ستيفانو 
ومانولـــو  اوكاكا 

غابياديني.
وتبرز املباراة بني 
الفريقـــني اجلريحني 
ميالن ونابولي على 

ملعب سان سيرو.
وكان اللومباردي 
خسر مباراته االخيرة 
امام جنوى 0-1، في 
حني ســـقط نابولي 
في فخ التعادل على 
امبولي  ارضه مـــع 

املتواضع 2-2.
املباريات  وفـــي 
يلعـــب  االخـــرى، 
بارما مـــع كالياري، 
واودينيـــزي مـــع 
فيرونا، وتشيزينامع 

فيورنتينا.

»األباتشي« لقصف سمبدوريا.. وروما يخشى السقوط

»األتلتي« يسعى لضرب »الغواصات الصفراء«

»امللكي« ماشي قطاره في »الليغا«
فاز ريال مدريد املتصدر على مضيفه امليريا 4-1 في افتتاح املرحلة اخلامس��ة عشرة من الدوري االسباني لكرة 

القدم.
والفوز هو العشرون على التوالي في جميع املسابقات للفريق امللكي الذي رفع رصيده 

الى 39 نقطة. 
وجنح ريال في املرحلة السابقة في معادلة الرقم القياسي احمللي من حيث عدد 

االنتصارات املتتالية في جميع املسابقات واملسجل باسم غرميه برشلونة 
منذ موس��م 2005-2006 بتحقيقه فوزه التاسع عشر على التوالي على 

حساب سلتا فيغو )3-0( قبل ان يحطم هذا الرقم الثالثاء املاضي في 
دوري ابطال اوروبا امام لودوغوريتس البلغاري )4-0( حيث حافظ 
على سجله املميز في املسابقة القارية على ارضه بتحقيقه فوزه 
احلادي عشر على التوالي بني جمهوره ليصبح بالتالي على بعد 
فوز من معادلة الرقم القياس��ي الذي حققه مان يونايتد بني 13 

سبتمبر 2006 و29 ابريل 2008.
على »استاديو مديتيرانيو«، افتتح ريال مدريد التسجيل في 
الدقيقة 34 بواسطة جنمه ايسكو، فيما ادرك فيرزا التعادل بعد 
كرة مرفوعة من اجلهة اليمنى ارتطمت برأس املدافع الفرنس��ي 

رافائيل فاران قبل ان تصله ليتابعها قوية مباغتة على ميني ايكر 
كاسياس )49(.

ولكن فرحة اصحاب االرض لم تدم اكثر من 3 دقائق حيث سجل 
بيل برأسه.

وفي الشوط الثاني، فوت امليريا فرصة ادراك التعادل بعد ان احتسب له 
احلكم ركلة جزاء انبرى لها صاحب الهدف االول فيرزا وتصدى لها كاس��ياس 

بيده اليس��رى حارما الفريق احمللي من هدف التعادل الثاني )61(، وهي املرة االولى 
التي يتمكن فيها كاسياس من صد ركلة جزاء منذ مارس 2011. 

واس��تعصى مرمى امليريا على جنوم ريال مدريد وكانت االمور تتجه نحو فوز صعب لكن لعبة ثالثية مش��تركة 
بدأه��ا بي��ل بكعب القدم الى رونالدو ومنه الى بنزمية الذي اعادها للبرتغالي تابعها مباش��رة في 
الشباك )81(، واضاف رونالدو الهدف الثاني الشخصي في اللقاء اخلامس والعشرين في 

البطولة والرابع لفريقه)88(.
وتس��تكمل اليوم املرحلة، حيث يأمل اتلتيكو مدريد حامل اللقب ان يبقى 
في دائرة الصراع عندما يس��تضيف ڤياريال في اول مباراة على ارضه 
منذ مقتل احد مشجعي ديبورتيفو على هامش مباراة الفريقني في 30 

الشهر املاضي.
وحاول »األتلت��ي« الذي ضمن صدارت��ه ملجموعته في دوري 
االبط��ال بعد عودته بتعادل ثمني م��ن ملعب يوڤنتوس االيطالي، 
ان يبقي نفس��ه بعيدا عن هذه احلادثة املأساوية التي تسبب بها 
مش��جعوه املتعصبون لكنه لم يتخذ حتى االن اي قرار رسمي 
باقفال املنصة التي يتواجد فيها هؤالء وستكون االنظار موجهة 
بالتالي الى مدرجات »فيسنتي كالديرون« ملعرفة كيف سيتعامل 

»روخيبالنكوس« مع الوضع.
وف��ي املباريات االخرى، يلتقي اش��بيلية اخلامس مع ايبار، 

واسبانيول مع غرناطة، وريال سوسييداد مع اتلتيك بلباو.

ستكون الفرصة ســـانحة أمام مان يونايتد لتعميق 
جراح جاره الشـــمالي ليڤربول عندما يستضيفه على 
ملعـــب اولدترافورد ضمن مباريات املرحلة السادســـة 

عشر من بطولة اجنلترا.
ويسعى الشياطني احلمر الى ضرب عصفورين بحجر 
واحد من خالل الثأر خلسارته ذهابا وايابا املوسم املاضي 

أمام غرميه التقليدي واالبتعاد عنه بفارق 10 نقاط.
ويريد اليونايتد مواصلة سلسلة انتصاراته في اآلونة 
االخيرة، حيث فاز في مبارياتـــه اخلمس على التوالي 
وصعد الى املركز الثالث معززا آماله في احتالل 
مركز مؤهل الى دوري ابطال أوروبا املوسم 
املقبل وهـــي البطولة التي غاب عنها 
هذا املوسم للمرة االولى منذ أواسط 

التسعينيات بحلوله سابعا.
والى جانب البداية السيئة 
لليفربول محليا، حيث خسر 
ســـت مباريات من اصل 15 
خاضها حتى االن، فقد خرج 
مـــن الـــدور االول لدوري 
أبطال أوروبا بســـقوطه 
في فخ التعادل مع بازل 
الثالثاء  1-1 على ملعبه 
املاضي ليكمل املشوار في 
الدوري األوروبي )يوروبا 

ليغ(.

ويؤكد العب وسط ليڤربول بان فريقه وعلى الرغم 
من حالة عدم التوازن التي مير بها فهو قادر على العودة 
بنتيجـــة أيحابيه من معقـــل اولدترافورد وقال في هذا 
الصدد »حققنا نتيجة رائعة املوسم املاضي في هذا امللعب 

ونخوض املباراة بثقة ومعنويات عالية«.
وأضاف »دائما ما تكون املواجهات قوية بني الطرفني 
الن املنافســـة شرســـة بينهما وأنا محظوظ لكي اكون 

جزءا منها«.
ويســـتمر غياب املهاجمني االيطالي ماريو بالوتيلي 

ودانيال ستوريدج ما اثر بشكل كبير على الفعالية 
الهجومية للريدز الذي يقوده حاليا املهاجم 

العمالق ريكي المبرت.
في املقابل يستمر غياب االرجنتيني 

انخل دي ماريا والهولندي داني بليند 
ولوك شو عن مان يونايتد وأضيف 

الى هذه الالئحة املدافع العمالق 
كريس سمولينغ بعد اصابته 
في احملالب في املباراة االخيرة 

ضد ساوثمبتون.
وفي اللقاء اآلخر، يلتقي 
سوانسي سيتي مع توتنهام 
الساعي لتحسني وضعه في 
الترتيب، الســـيما  جدول 
أن املركز العاشـــر ال يليق 

بسمعة الديك اللندني.

كالسيكو العراقة في »أولدترافورد«

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 16(

4:30beIN SPORTS 1HDمان يونايتد ـ ليڤربول 
7beIN SPORTS 1HDسوانزي ـ توتنهام

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا )املرحلة 15(

2beIN SPORTS 2HDاسبانيول ـ غرناطة

7beIN SPORTS 2HDإشبيلية ـ إيبار

9beIN SPORTS 2HDأتلتيكو مدريد ـ ڤياريال

11beIN SPORTS 6HDريال سوسييداد ـ بلباو

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا )املرحلة 15(

2:30beIN SPORTS 3HDيوڤنتوس ـ سمبدوريا

5beIN SPORTS 3HDجنوى ـ روما

5beIN SPORTS 6HDأودينيزي ـ فيرونا

8beIN SPORTS 3HDتشيزينا ـ فيورنتينا

10:45beIN SPORTS 3HDميالن ـ نابولي
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بايرن ميونيخ
يضمن لقب

»بطل الذهاب«

التضامن تخطى الساحل.. والصليبخات جتاوز الشباب

VIVA كاظمة نال »النصر«.. و الساملية يقسو على الفحيحيل في دوري
عبدالعزيز جاسم ـ أحمد السالمي  

مبارك الخالدي - يحيى حميدان

حقق كاظمة فوزا مهما على 
النص����ر 2-1 في املب����اراة التي 
جمعتهما عصر أمس على ستاد 
الصداقة والسالم ضمن منافسات 
 ،VIVA اجلولة ال� 12 من دوري
ليرتفع رصيد البرتقالي للنقطة 
ال� 25، فيم����ا ظل العنابي على 

رصيده السابق ب� 8 نقاط.
س����جل لكاظمة ناصر فرج 
)53( ويوسف ناصر )79(، بينما 
سجل للنصر زبن العنزي )6(. 
وبعد م����رور 6 دقائق من بداية 
الشوط األول باغت النصر دفاع 
كاظمة بهجمة مرتدة وصلت إلى 
عبدالرحمن باني الذي سددها بقوة 
ليتصدى له����ا عبدالعزيز كميل 
لكنه����ا وصلت إلى زبن العنزي 
الذي وضعه����ا باملرمى، وحاول 
البرتقالي تعديل النتيجة كثيرا 
لكن جمي����ع كراته كانت تنتهي 
التنظيم  بالثلث األخير بسبب 
الدفاعي للعنابي، باستثناء هجمة 
واحدة وصلت لناصر فرج الذي 
سددها في الزاوية البعيدة لصالح 
مهدي لكن مهدي أبعدها بطريقة 

رائعة )33(.
الثاني واصل  وفي الشوط 
كاظمة ضغطه على مرمى النصر 
من اجل ادراك التعادل وبالفعل 
جاء الهدف بقدم ناصر فرج بعد 
متابعت����ه لتمري����رة رائعة من 
باتري����ك فابيانو )53(، ومتكن 

البرتقالي عمق جراح العنابي                                                                                                                                                )األزرق. كوم(

برشلونة يسقط في فخ خيتافي

املطاردة مستمرة بني تشلسي ومان سيتي

مباراته رقم 200 مع الفريق 
اليه  انتقاله  الكاتالوني منذ 

عام 2008 من اشبيلية.
الش����وط األول  انته����ى 
س����لبيا أداء ونتيج����ة وفي 
الش����وط الثاني، حتسن أداء 
برشلونة قليال وقام العبوه 
بعدة محاوالت أبرزها مليسي 
م����ن ركلة حرة اصابت كرته 
العارضة دون ان تدخل )51(. 
ونفذ االرجنتيني ركلة أخرى 
ارتطمت باألرض وارتدت من 
وجه احلارس فيسنتي غوايتا 

.)58(

ألمانيا

ضمن بايرن ميونيخ حامل 
اللقب في املوسمني املاضيني 
لقب بطل الذهاب )اخلريف( 
في الدوري األملاني اثر فوزه 
عل����ى مضيفه اوغس����بورغ 
مفاجأة املوس����م احلالي 4 � 
0 امس في املرحلة اخلامسة 
عش����رة من الدوري األملاني. 
ورفع بايرن ميونيخ رصيده 
الى 39 نقطة وبات يتقدم قبل 
مرحلتني م����ن نهاية الذهاب 
بفارق 10 نقاط على مطارده 
فولفسبورغ الذي يستقبل غدا 
في ختام املرحلة بادربورن 

الوافد اجلديد.
على ملعب »اس جي ال« 
ارين����ا وامام اكث����ر نحو 31 
املباراة  ب����دأت  ألف متفرج، 
بحذر خصوصا من اصحاب 
األرض وانتهى الشوط األول 

سلبيا.
الثاني، حقق  في الشوط 
بايرن ميونيخ في دقيقتني ما 
عجز عنه طوال الشوط األول 
فسجل هدفني اولهما من ركلة 
الفرنسي فرانك  حرة نفذها 

ريبيري وتابعها املغربي مهدي 
بن عطية برأسه في الشباك 

.)58(
وف����ي الدقيقة 59، عكس 
سيباستيان روده كرة خلفية 
من اجلهة اليسرى وصلت الى 
روبن خارج املنطقة اطلقها 
قوية بيسراه فأصابت القائم 
األمين وحتول����ت الى داخل 

املرمى.
وكرت س����بحة األهداف 
الپولن����دي روبرت  فأضاف 
ليفاندوفسكي مبساعدة من 
شفاينشتايغر )68(، وسجل 
روبن الهدف الثاني الشخصي 
والراب����ع للفري����ق البافاري 
بس����يناريو هدفه االول )71( 
رافعا رصي����ده الى 8 اهداف 

هذا املوسم.
وعلى ملعب فلتينس ارينا 
وامام نح����و 62 ألف متفرج، 
فشل شالكه في احتالل املركز 
امام  الثالث مؤقتا بسقوطه 

ضيفه كولن 2-1.
وعلى امللعب االوملبي في 
اكثر من 75  العاصمة وامام 
ألف متفرج، تابع بوروسيا 
البطل  دورمتوند وصي����ف 
وصاح����ب أس����وأ بداية في 
تاريخه نتائجه املخيبة ومني 
بخسارته التاسعة )مقابل 4 
امام  انتص����ارات وتعادلني( 

مضيفه هرتا برلني 1-0.
وعل���ى ملع���ب في���زر 
شتاديون وامام نحو 41 ألف 
متفرج، تفادى فيردر برمين 
الهزمية في الدقائق االخيرة 
وخرج متع���ادال مع ضيفه 
هانوڤر 3-3. وعلى ملعب 
ماغه س���ولر وامام 40 ألف 
متفرج، تعادل فرايبورغ مع 

ضيفه هامبورغ 0-0.

المبارد )35 عاما( ليخرج فائزا 
بعد مجهود فردي للفرنسي 

سمير نصري )40(.
وتابع ساوثمبتون مسلسل 
هزائمه ومني بخسارته الرابعة 
التوالي بع����د ان حقق  على 
انطالقة صاروخية احتل على 
اثرها املركز الثاني، بسقوطه 

امام بيرنلي 1-0.
وتقاسم سندالرند ووست 
هام نقطتي املباراة التي جمعت 

بينهما بتعادلهما 1-1.
وتع����ادل بالنتيجة ذاتها 
كريس����تال باالس وس����توك 

سيتي 1-1.
وتغلب وست بروميتش 
البيون على جاره استون فيال 

بهدف 0-1.

إسبانيا

اكتفى برشلونة صاحب 
املرك����ز الثاني بنقطة واحدة 
بعدما سقط في فخ التعادل 
السلبي مع مضيفه خيتافي 
أمس في املرحلة اخلامس����ة 
عشرة من الدوري االسباني. 
وصار رصيد برش����لونة 35 
نقطة وبقي على بعد 4 نقاط 
خلف ريال مدريد املتصدر، 
مقاب����ل 16 خليتافي الذي لم 
يسبق له ان فاز على برشلونة 
اال مرتني ف����ي 2007 � 2008 

و2010 � 2011.
على ملعب كوليس����يوم 
الفونس����و بيري����ز، خ����اض 
اللق����اء بضلعي  برش����لونة 
مثلث الهجوم ليونيل ميسي 
لوي����س  واالوروغويان����ي 
سواريز في غياب البرازيلي 
نيمار بداع����ي االصابة وحل 
محله بدرو رودريغيز، فيما 
خاض البرازيلي داني الفيش 

اس����تمرت املط����اردة بني 
تشلس����ي املتصدر ومنافسه 
املباشر مان سيتي حامل اللقب 
بعد ف����وز األول على ضيفه 
ه����ال س����يتي 2-0، والثاني 
على مضيفة ليس����تر سيتي 
1-0 ضمن املرحلة السادسة 
عشرة من بطولة اجنلترا لكرة 

القدم.
وميلك تشلسي 39 نقطة 

مقابل 36 لسيتي.
على ملعب »ستامفورد 
بريدج« لم يجد تشلس���ي 
صعوبة في التغلب على هال 
سيتي الذي تراجع مستواه 

كثيرا في اآلونة األخيرة.
واستعاد تشلسي بالتالي 
الف����وز بع����د ان مني  نغمة 
بخسارته األولى هذا املوسم 
ف����ي ال����دوري احملل����ي امام 

نيوكاسل 2-1.
وافتت����ح الفريق اللندني 
التس����جيل مبكرا عندما رفع 
البرازيلي اوسكار كرة عرضية 
من اجلهة اليسرى داخل منطقة 
اجلزاء فتابعها البلجيكي ادين 
هازار برأس����ه داخل الشباك 
)7(. وزادت امور هال سيتي 
س����وءا بطرد العب وس����طه 
طوم هادلستون في الدقيقة 
61، ليستغل تشلسي النقص 
العددي في صفوف منافسه 
ويضيف الهدف الثاني بواسطة 
رأسيه لهدافه االسباني دييغو 
كوستا بتمريرة عرضية من 

هازارد )68(.
وحقق مان س����يتي فوزا 
ضئيال لكنه ثمني على ليستر 
سيتي 1-0 ليواصل ضغطه 

على تشلسي.
لكن مان س����يتي احتاج 
الى هدف من املخضرم فرانك 

جنم تشلسي هازارد محتفال بهدفه في مرمى هال سيتي                                                                                                                                                           )أ.ف.پ(

ً سحب قرعة دور الـ 16 لألبطال غدا

»NBA« ليكرز يفاجئ سان أنطونيو في الـ

تسحب قرعة دور ال� 16 
ل���دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم غدا االثنني الساعة 3 
بتوقيت الكويت على ان تضم 
املجموع���ة األولى أصحاب 
املركز األول من املجموعات 
الثمانية، ليواجهوا أصحاب 
الثاني في املجموعة  املركز 
الثاني���ة. عل���ى ان تك���ون 
الش���كل  املجموع���ات على 

اآلتي:
املجموعة األولى: اتلتيكو 
مدريد ريال مدريد موناكو 
بوروسيا دورمتوند برشلونة 
بورت���و تشيلس���ي بايرن 

ميونيخ
الثاني���ة:  املجموع���ة   
ب���ازل بايرن  يوڤنت���وس 
ليڤركوزن ارسنال باريس 
س���ان جيرم���ان ش���الكه 

مانشستر سيتي شاختار

حقق لوس اجنيليس ليكرز فوزا مفاجئا على 
سان انطونيو سبيرز حامل اللقب املوسم املاضي 
في عقر دار االخير بنتيجة 112-110 بعد التمديد 

ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
وساهم نيك يانغ وكوبي براينت بهذا الفوز 
الالفت السابع فقط لليكرز هذا املوسم بتسجيلهما 

29 و22 نقطة على التوالي.
ورفع براينت رصيده الى 32284 نقطة وبات 
في حاجة الى 9 نقاط اضافية ليتخطى االسطورة 
مايكل جوردان ويحتل املركز الثالث في صدارة 
الهدافني. ومن املتوقع ان يحقق كوبي هذا االجناز 

اليوم في مباراة فريقه ضد مينيسوتا.
وقال براينت »سيأتي اليوم الذي اتخطى فيه 
جوردان، لم يكن بالضرورة ان يحصل هذا االمر، 

لكنه سيحصل«.
اما افضل هداف على االطالق في تاريخ الدوري 
فهو كرمي عبداجلبار )38387 نقطة( يليه كارل 

مالون )36928(.
وأعرب مدرب سان انطونيو غريغ بوبوڤيتش 
عن عدم رضاه على االطالق عن اداء فريقه وقال 
في هذا الصدد »كان عرضنا سيئا، على مدى 48 
دقيقة في الوقت االصلي اعتقد أننا لعبنا بطريقة 
جي����دة على مدى 6 او 7 دقائق، اما الباقي فكان 

عاديا للغاية«.
واعتبر بوبوڤيتش ان العبي فريقه استهتروا 

باللقاء وقال »لقد خاب ظني«.

وس����جل املخض����رم تي����م دن����كان 19 نقطة 
واالرجنتيني مانو جينوبيلي 18 نقطة، في حني 
اكتفى الفرنس����ي توني باركر الذي كان يعاني 
من اصابة في العضلة اخللفية ب� 5 نقاط في 17 
دقيقة شارك فيها وكذلك فعل مواطنه بوريس 

دياو في 19 دقيقة شارك فيها.
وقاد ديريك روز فريقه ش����يكاغو بولز الى 
الف����وز على بورتالند تراي����ل باليزرز 106-115 

بتسجيله 31 نقطة.
وه����ي املرة االولى الت����ي يتخطى فيها روز، 
افضل العب في الدوري موسم 2010-2011، حاجز 

الثالثني نقطة منذ مارس 2012.
ولم تنفع النقاط ال� 41 التي سجلها لوبرون 
جيمس ملصلحة فريقه كليفالند كافالييرز النه 

خسر امام نيواورليانز 119-114.
وفي املباريات االخرى، فاز اتالنتا هوكس على 
اورالندو ماجيك 87-81، ونيويورك نيكس على 
بوسطن سلتيكس 101-95، وبروكلني نتس على 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 88-70، وتورونتو 
رابتورز على انديانا بيسرز 106-94، وديترويت 
بيستونز على فينيكس صنز 105-103، وميامي 
هيت على يوتا جاز 100-95، وممفيس غريزليز 
على تشارلوت هورنتس 113-107 بعد التمديد، 
واوكالهوما سيتي ثاندر على مينيسوتا متبروولفز 
111-92، وواشنطن ويزاردز على لوس اجنيليس 

كليبرز 96-104.

جنم الليكرز كوبي براينت زاحفا للكرة مع العب سبيرز كوري جوزيف                                                     )أ.پ(

على يسار مهدي )79(. 

السالمية يكتسح الفحيحيل

وفاز الساملية على الفحيحيل 
6-1 في املباراه التي جمعتهما 

البديل يوسف ناصر من تسجيل 
ه����دف التق����دم للبرتقالي بعد 
استغالله لتمريرة طولية متقنة 
من طالل الفاضل انفرد على اثرها 
باملرمى ليضع الكرة بس����هولة 

على ستاد ثامر مساء امس في 
 VIVA ختام اجلولة ال� 12 لدوري
ورفع السماوي رصيده الى 26 
نقط����ة وبقي رصيد اخلاس����ر 
عند 4 نقاط، وبهذا الفوز احتل 

الثالث بفارق  املركز  السماوي 
األهداف عن القادس����ية، سجل 
للفائز فهد الهاجري 32 وعدي 
الصيفي 42 و75 وحمد العنزي 
48 وجمع����ة س����عيد 49 وعمر 
الصانع 78 والفحيحيل فاديكا 
52، وجاء الشوط االول مثيرا 
وسريعا من اجلانبني مع أفضليه 
الساملية الذي وصل مبكرا عبر 
تسديدة لعدي الصيفي أبعدها 
احلارس خالد الشمري )5(، كما 
متكن الشمري من التصدي لركله 
حره لفيصل العنزي )7(. وأهدر 
الصيفي انف����رادا صريحا لكن 
كرته علت العارضة )26(، وتألق 
املدافع ناصر عداي في ابعاد كرة 
فيصل العنزي الساقطة من على 
خط املرم����ى )28(، ومن ركلة 
الهاجري غير  ثابتة متكن فهد 
املراقب من حتويل كرة الصيفي 
بال����رأس الى ش����باك احلارس 
الش����مري )32(، ومن عرضية 
لعمر الصانع لم يحسن الشمري 
التقاطها لتجد الصيفي املتابع 
ويضعها في املرمى )42(، ولم 
يكن الفحيحيل سيئا وهدد مرمى 
السماوي في كرتني للكرواتي 
ايڤان تصدى لهما احلارس خالد 
الرش����يدي )24 و39(، وع����اب 
الفريق املس����احات الكبيرة في 
وس����ط امللعب التي استثمرها 
العبو السماوي، وفي الشوط 
الثان����ي ازدادت االثارة ومتكن 
الساملية من تسجيل هدفني في 
دقيقة واحدة عبر حمد العنزي 

وجمعة س����عيد )48 و49( بعد 
استثمارهما للفوضى الدفاعية 
الرقابة للضيوف، ورد  وسوء 
الفحيحيل بتسديدة قوية من 
خارج املنطقة لفاديكا س����كنت 
املقص العلوي األمين للحارس 
الرش����يدي. وأضاف الصيفي 
الهدف اخلامس من مجهود فردي 
بعد إسقاطه الكرة خلف احلارس 

الشمري )75(.
وسجل عمر الصانع الهدف 
الس����ادس من تس����ديدة داخل 
املنطقة )78(، وتعاطفت عارضة 
الشمري معه لترد هدفني آخرين 

لنايف زويد وفيصل العنزي.

الياس يمنح التضامن الفوز

كما متكن التضامن من انتزاع 
فوز مستحق امام نظيره الساحل 
بهدف دون رد سجله احملترف 
البرازيلي الياس )46( ليتساوى 
في نقاطه مع الساحل بواقع 8 

نقاط لكل منهما.
ج����اء الش����وط األول فاترا 
وخالي����ا من اللمح����ات الفنية 
واجلمل التكتيكية وغابت عنه 
الهجمات املكتملة األركان وهو ما 
أعطى انطباعا سيئا عن مستوى 
الفريقني، لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.
اما الش����وط الثاني فتمكن 
البرازيلي الياس من تس����جيل 
هدف في الدقيق����ة 46 ليعطي 
أفضلية واضحة ملصلحة فريقه 
ال����ذي حاول زي����ادة محصلته 

املقابل اجتهد  ف����ي  التهديفية، 
ف����ي تكثيف  الس����احل  العبو 
محاوالتهم باجتاه مرمى التضامن 
الذي تعرض لضغط هجومي 
واضح في محاولة من الالعبني 
الى اخلروج بالتعادل على ابعد 
تقدير وهو االمر الذي لم يتحقق 
لهم ليحسم اللقاء بفوز التضامن 

بهدف دون رد.

الصليبخات يجدد شبابه

وفي مباراة أخرى، تغلب 
الصليبخات على الشباب 0-1 

على ملعب اجلهراء.
وسجل هدف املباراة الوحيد 
مهاجم الصليبخات بدر املطيري 
)70(. ورف���ع الصليبخ���ات 
رصيده الى 21 نقطة محافظا 
على مركزه السابع، فيما جتمد 
رصيد »أبناء األحمدي« عند 
النقطة ال� 12 في املركز الثامن. 
وشهدت املباراة سيطرة نسبية 
للصليبخات الذي اضاع منه 
بدر املطيري 3 فرص محققة 
للتسجيل ومن الوضع منفردا 
بحارس مرمى الشباب عمار 
البلوشي الذي تألق في الذود 

عن مرماه في عدة فرص.
ق���اد اللقاء احلكم عبداهلل 
جمالي وعاونه فارس الشمري 
واحمد شمالن واحلكم الرابع 
عب���داهلل الكن���دري، وان���ذر 
احلكم جمال���ي كال من احمد 
يون���س ومنصور مطرب من 

الشباب.
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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

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

Sunday, December 14, 2014 - Issue No.13941االحد
22 من صفر 1436 املوافق 14 ديسمبر 2014

»الصيادين«: الستثناء طراريد الصيد من زيادة 
الوقود.

دراسة: نسبة مستخدمي وسائل التواصل
في أوساط الشباب انخفضت بنسبة %56.

٭ وهم ما راح ينزلون سـعر األسـماك اللي 
شابه نار!

٭ وهذا من »بركات« الربيع العربي!

البقاء هلل

خديجة عبدالعزيز محمد الفرج، زوجة حمزة عباس عبداهلل 
ـ 63 عاما ـ الرجال: صباح السالم ـ ق1 ـ مسجد أبوالفضل 
العباسي ـ ت: 99893690 ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش44 

ـ م5 ـ حسينية أم صادق ـ ت: 90006869.
أحمد عبداللطيف ابراهيم احلوطي ـ 86 عاما ـ الرجال: 

الشامية ـ ق9 ـ شارع محمد حمود الشايع ـ ديوان 
احلوطي ـ ت: 66977784 ـ النساء: الروضة ـ ق3 ـ ش30 

ـ م16.
سليمان محمد عبداللطيف الدويسان ـ 71 عاما ـ الرجال: 
الزهراء ـ ق5 ـ ش502 ـ م33 ـ ت: 96616619 ـ النساء: 

العديلية ـ ق3 ـ ش39 ـ م24.
طاهر محمد يوسف العطار ـ 69 عاما ـ الرجال: املنصورية 

ـ حسينية األوحد ـ شارع جاسم الوزان ـ ت: 66053133 
ـ النساء: املنصورية ـ حسينية األوحد من اخللف ـ ت: 

.66450077
خالد عبداللطيف عثمان الشارخ ـ 88 عاما ـ الرجال: حطني 
ـ ق4 ـ ش15 ـ م89 ـ ت: 99080470 ـ النساء: حطني ـ ق2 

ـ م19 ـ ش17 ـ الدفن التاسعة صباحا.
مزيد فهد مزيد املطيري ـ 64 عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ 

القصر ـ ق2 ـ ش2 ـ ج2 ـ م16 ـ ت: 98823999 ـ النساء: 
العيون ـ ق2 ـ ش3 ـ م469 ـ أزرق 172 ـ ت: 50033282.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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أقساط حسب الشريعة ا�سالمية               |              موافقة فورية                |               قسط ابتداًء من 10 د.ك                |                   القسط ا�ول بعد 3 أشهر

المرابحة
ا�فضل

الشويخ الصناعية مدخل دوار الجوزات
خلف معرض ايكيا القـديم وبجانـب 

بن نصف و كي دي دي

22230022 هـاتف 
Casabella by Ali Alghanim & Sons CasabellaAG Casabella_Alialghanim

• أوســع تـشــكـيــلـة مـن الـمـطابـخ ا�يطالية          • مـركـز مـتـخـصـص لتـصـميـم مطبخك

صنع
في إيطاليا د.ك699

القسط الشهري 29 د.ك

999 د.كقبل

مطبخ خشب إيطالي مكفول مدى الحياة

ـ

آل الحــــــــوطــــــــي
ينعون مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم الغايل

 املغفور له باإذن اهلل تعاىل

أحمد عبداللطيف إبراهيم الحوطي
عن عمر يناهز )85( عامًا

وقد ووري جثمانه الرثى يوم اأم�س ال�سبت املوافق 2014/12/13م

تقــبــل التـعــازي

للرجــــــال: ال�سامية - قطعة 9 - �سارع محمد حمود ال�سايع في ديوان الحوطي - ت : 66977784

للنـــ�ســــاء: الــــــــرو�ســــــة - قطــــــعــــــة 3 - �ســـــــارع 30 - منـــــــــــزل 16

مق���ال الزمي���ل 
سعد المعطش 

والمواقيت
47

دودة طولها متر تعيش في قدم رجل أكثر من 4 سنوات
سيدنيـ  وكاالت: عثر أطباء 
علــــى دودة طولها متر تقريبا 
مســــتقرة في قدم ســــوداني 
مهاجر مقيم في أستراليا، ظلت 

تتغذى على حلمه ألكثر من 4 
سنوات.

شعر هذا السوداني البالغ 38 
عاما، الذي توجه إلى ملبورن 

لالستقرار هناك، بتورم قدمه 
وكاحله بعد آالم استمرت معه 
الطبيب،  فــــزار  لعام تقريبا، 
ليظهر لألخير في األشعة التي 

أجراها املريــــض وجود دودة 
طولها متر، بحســــب صحيفة 

دايلي ميل البريطانية.
وقام األطباء بتحليل الدودة، 

فتبني أنها كانت مســــتقرة في 
منطقتــــي الكاحل والقدم على 
شكل قطعتني لولبيتني ألكثر 

من 4 سنوات.

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب

alanbaa.newspaper alanba_news_kw alanbanews


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48



