


محليات
الثالثاء 16 ديسمبر 2014

02
صاحب السمو استقبل الغامن ورئيس مجلس األمة الباكستاني وطالل الفهد ونعيمة األحمد

األمير ترأس اجتماع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الكويتية  اللجنة األوملبي���ة 
ادارة احتاد  ورئيس مجلس 
كرة القدم الشيخ د.طالل الفهد 
ورئيس جلنة املرأة والرياضة 
باللجن���ة األوملبية الكويتية 
الشيخة نعيمة األحمد وذلك 
حلصولها على »جائزة املرأة 

والرياضة لعام 2014« املمنوحة 
من اللجنة األوملبية الدولية. 
الس���مو  وترأس صاحب 
األمير الش���خ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس اجتماعا 
الكوي���ت للتقدم  ملؤسس���ة 

العلمي.

علي اجل���راح ورئيس جلنة 
الكويتية  البرملانية  الصداقة 
النائب فيصل  الباكستانية   �

الشايع.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس رئيس 

الغامن ورئيس مجلس األمة 
ف���ي جمهوري���ة باكس���تان 
اإلسالمية سردار أياز صادق 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة 
زيارته الرسمية للبالد. حضر 
املقابلة نائب وزير ش���ؤون 
الدي���وان األمي���ري الش���يخ 

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بي���ان صباح امس 
وبحضور سمو ولي العهد 
الش���يخ ن���واف األحمد، 
اس���تقبل س���موه رئيس 
مجل���س األمة م���رزوق 

صاحب السمو االمير خالل استقباله الشيخ طالل الفهد والشيخة نعيمة االحمدصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد متوسطا أعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

وفود الدورة الـ 34 للجمعية العامة 
الحتاد اإلذاعات العربية: تكرمي األمير 

ترجمة للمواقف الكبيرة لسموه وللكويت
رفع إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد رؤساء وأعضاء الوفود العربية املشاركون 
في أعمال الدورة الرابعة والثالثني للجمعية العامة 
الحتاد إذاعات الدول العربية، والتي استضافتها 
الكويت مؤخرا، برقية تهنئة وشكر عبروا فيها 

عن خالص تهانيهم لسموه مبناسبة قيام منظمة 
األمم املتحدة بتسمية الكويت »مركزا للعمل 

اإلنساني« وبإطالقها لقب »قائد للعمل اإلنساني« 
على سموه، مؤكدين أن هذه املبادرة غير 

املسبوقة من منظمة األمم املتحدة متثل ترجمة 
للمواقف الكبيرة لسموه وللكويت على الصعيد 
اإلنساني والتنموي، كما ضمنوها بالغ شكرهم 

على ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة 
في بلدهم الثاني الكويت، متمنني لسموه موفور 
الصحة والعافية وللكويت كل الرفعة واالزدهار 

في ظل القيادة احلكيمة لسموه.

أسامة أبوالسعود

أكد وزير اخلارجية املصري 
سامح ش���كري ان الكرة في 
ملع���ب قط���ر اآلن � كما قال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
� مشددا على ان مصر تتطلع 
دائما لعالقات وثيقة مع جميع 
األشقاء العرب ولم تتخذ في 
أي مرحل���ة من املراحل عمال 
عدائيا أو ميس ش���ؤون أي 

دولة داخليا.
ج���اء ذلك خ���الل مؤمتر 
صحافي عقده ش���كري أمس 
بفندق جي دبليو ماريوت حيث 
يزور الكويت حاليا لترؤس 
ف���ي اجتماعات  ب���الده  وفد 
اللجنة العليا املش���تركة بني 
البلدين، مش���يدا بالعالقات 
الكويتية- املصرية، ومشيرا 
الى انه سيلتقي اليوم بصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد حامال رسالة لسموه من 
الرئيس السيسي، لم يفصح 
عن مضمونها، كما سيلتقي 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك وسيجري 
مباحثات م���ع نائب رئيس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
وعن دعوة قطر للمشاركة 
الذي  في املؤمتر االقتصادي 
سيعقد في مارس املقبل في 
شرم الشيخ، قال شكري نحن 
لم نقص أح���دا ومت توجيه 
الدعوات جلميع الراغبني في 
املشاركة في هذا املؤمتر من 

الدول العربية والغربية.
وعن عالقة بالده مع تركيا 
بع���د التصريحات االيجابية 
ملسؤولني أتراك، قال شكري 
»لطاملا نادينا بثوثيق العالقات 
العربية � التركية وأن يكون 
هناك تفهم وعدم التدخل في 
الداخلية، مبينا ان  الشؤون 
املشاهد واملراقب للوضع يرى 
ان مصر لم تتدخل في الشؤون 
التركية او تدلي بتصريحات 
او  التركية  متس احلكوم���ة 
رموزها او الش���عب التركي، 
التصريحات  واذا كانت هذه 
تنم عن تغير في توجه ومنهج 
احلكومة التركية فستجد من 
جانب مصر قبوال واستعدادا 

لفتح حوار.
وح���ول إغالق س���فارات 
اجنبية في مصر، قال شكري 
انه يع���ود ملا استش���عرته 
س���فارات بريطاني���ا وكندا 
بض���رورة توفير تأمني اكثر 
مبحيط سفارتيهما فقد قامت 
مصر بدوره���ا ووفرت قدرا 
عاليا من التأمني اإلضافي وكان 
هناك اجتماع وما وصلنا من 
معلومات انه مت االتفاق على 
الترتيبات اخلاصة الستكمال 
كل اخلطوات املطلوبة لتوفير 

األمن للسفارتني.
وعن ربط بع���ض الدول 
املشاركة في املؤمتر االقتصادي 
وب���ني اج���راء االنتخاب���ات 
البرملانية، قال شكري: »مفيش 
حد يقدر يشترط علينا« وهذا 

البلدين حلل هذه القضية مبا 
يخدم مصالح البلدين، وهناك 
إرادة سياسية لتحقيق مصالح 
البلدين وعدم االضرار مبصالح 
مصر املائية او األضرار بحاجة 
اثيوبيا للتنمية وهذا ال يعني 
ان هناك بعض االختالفات في 
وجهات النظ���ر في النواحي 
الفنية وه���ذا راجع لطبيعة 

أي قضية.
وحول اجراء تعديالت على 
التش���ريعات لالستثمار في 
مصر قال ان هناك جهودا تبذل 
ومستمرة من قبل احلكومة 
املصرية ألن تك���ون األمور 
واضحة وان يكون التعامل مع 
هذه التعديالت وفق منظومة 
اإلصالح���ات االقتصادية في 
مصر لتوفير مناخ اقتصادي 
مش���جع جلذب االستثمارات 

األجنبية.
وبالنسبة لتخفيض الدعم 
اخلليجي ملصر بسبب انخفاض 
النفط قال شكري ان  اسعار 
دعم األشقاء محل تقدير من 
قبل احلكومة املصرية، الفتا 
الى ان بحث مثل هذه القضايا 
يكون في اط���ار ثنائي وانه 
كان واردا حتى قبل انخفاض 

اسعار النفط.
ب���الده  عالق���ة  وع���ن 
بالوالي���ات املتح���دة وعقد 
احلوار االستراتيجي بينهما 
قال ش���كري ان عقد احلوار 
االستراتيجي قائم بيننا وهو 
اتفاق مت بني الرئيس السيسي 
واوباما خالل زيارة السيسي 
ألمي���ركا س���بتمبر املاضي، 
مضيف���ا: ولك���ن الرتباطات 
مفاجئ���ة لوزي���ر اخلارجية 
األميركي مت تأجيل انعقاد هذا 
احلوار عل���ى ان يتم حتديد 

موعد الحق النعقاده.
ولفت شكري الى ان بالده 
تطلع الدول العربية وخاصة 
السعودية واإلمارات والكويت 
ودول املغ���رب العربي بآخر 
التطورات اخلاصة باملؤمتر 
العام  االقتص���ادي وباالطار 
التي  له وبأه���م املش���اريع 

ستطرح.
وحول الوضع في سورية 
جدد شكري تأكيد بالده على 
احلل السلمي وقال ان املجتمع 
الدولي بأس���ره مقتنع بحل 
القضية سلميا لكننا نبحث 
الطرق الصائبة لذلك، نافيا 
ان تكون لبالده مبادرة شبيهة 
باملب���ادرة اخلليجي���ة حلل 
القضية السورية على غرار 

ما حدث في اليمن.
الليبي جدد  املل���ف  وعن 
شكري حرص بالده على حل 
األزمة الليبية وفق مبادرة دول 
اجلوار ونبذ العنف وإشراك 
جميع األط���راف في احلوار 
باستثناء اجلماعات اإلرهابية، 
اننا نتطلع الحتواء  مضيفا 
تدفق األس���لحة م���ن الدول 
الداعمة للجماعات املسلحة في 
ليبيا والدفع باجلهود الدولية 

حلل العملية سلميا.
وعن الوضع في س���يناء 
والقض���اء عل���ى اجلماعات 

اإلرهابية هناك اكد ش���كري 
القوات املسلحة املصرية  ان 
تق���وم بدوره���ا عل���ى اكمل 
وجه م���ع مراع���اة اال يتأثر 
أبناء س���يناء في مصاحلهم، 
مبينا ان بالده تقوم مبقاومة 
ومحارب���ة اإلرهاب واقتالعه 
من جذوره مع احلفاظ على 

مصالح الشعب املصري.
وحول التخوفات من متدد 
احلوثيني في البحر األحمر قال 
انه ال داعي ألن نثير املواضيع 
التي ليس لها أس���اس على 
حساب امن واستقرار اليمن، 
الفتا الى ان مسؤولية حماية 
البحر األحمر مسؤولية دولية 
وفقا التفاقيات البحار، مشددا 
على ان مصر تدعم استقرار 
اليم���ن وأمن���ه دون إعطاء 
األم���ور األخ���رى أي اهتمام 

مبالغ فيه.
أما عن العالقات التجارية 
واالقتصادي���ة ب���ني الكويت 
ومص���ر فقال إنه س���يكون 
لها أولوية في أعمال الدورة 
العاشرة خاصة فيما يتعلق 
في مجال زيادة االستثمارات 
الكويتية في مصر في ضوء 
تذليل احلكومة املصرية ملشاكل 
املستثمرين الكويتيني حيث مت 
بالفعل االنتهاء من حل مشاكل 
خاصة مبستثمرين كويتيني 
في مصر ويجري االنتهاء من 
تسوية باقي املشاكل اخلمس 

القائمة.
وأضاف أنه سيتم مناقشة 
التعاون  العديد من ملف���ات 
ودراس���ة واعداد ع���دد من 
االتفاق���ات ومذكرات التفاهم 
والبرامج التنفيذية في مجال 
تدعيم العالقات املتميزة بني 
البلدي���ن في مج���االت منع 
االزدواج الضريبي وتشجيع 
االس���تثمار والش���راكة من 
أج���ل التنمي���ة والصناع���ة 
ومواصف���ات اجلودة والنقل 
البح���ري والزراعة واالنتاج 
احليواني والتعليم والبحث 
العلم���ي والثقاف���ة واالعالم 
والرياض���ة، فضال عن بحث 
عدد م���ن املقترحات املتعلقة 
بتطوير التعاون االقتصادي 

والثقافي بني البلدين. 
وكان وزي���ر اخلارجي���ة 
املصري سامح شكري وصل 
الى الكوي���ت امس في زيارة 
أيام  رسمية تس���تمر ثالثة 
يج���ري خاللها مباحثات مع 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ صباح اخلالد، كما 
الزيارة أعمال  ستعقد خالل 
ال���دورة العاش���رة للجن���ة 
املشتركة الكويتية - املصرية 
برئاس���ة وزي���ري خارجية 

البلدين. 
 وكان في استقبال الوزير 
املصري وكيل وزارة اخلارجية 
ادارة  خالد اجلاراهلل ومدير 
املراسم السفير ضاري العجران 
ومدي���ر ادارة مكتب الوكيل 
العمر اضافة  أيهم  الس���فير 
الى عدد من كبار املسؤولني 

في الوزارة.

 وزير اخلارجية املصري سامح شكري خالل وصوله وفي استقباله خالد اجلاراهلل 

توقيع عدد 
من االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم 
لتعزيز التعاون بني 

الكويت ومصر

مصر لم تتدخل
في الشؤون التركية 
أو تدلي بتصريحات 

متّس احلكومة 
التركية أو رموزها
أو الشعب التركي

توجد رغبة حقيقية 
بني مصر وإثيوبيا 
حلّل قضية سد 

النهضة مبا يخدم 
مصالح البلدين

ليست ملصر مبادرة 
شبيهة باملبادرة 
اخلليجية حلّل 

القضية السورية 
على غرار ما حدث 

في اليمن
 

تخفيض الدعم 
اخلليجي ملصر 

كان وارداً حتى قبل 
انخفاض أسعار 

النفط

أشاد خالل مؤمتر صحافي بالعالقات الكويتية ـ املصرية

شكري: الكرة في ملعب قطر اآلن.. ومصر لم تتخذ
في أي مرحلة عمالً عدائياً ميس الشؤون الداخلية ألي دولة

انعقاد املؤمتر واالنتخابات.
وعن قضية سد النهضة أكد 
شكري وجود رغبة حقيقية بني 

الطريق، وإجرائها قبل املؤمتر 
يصب ف���ي صاحله، نافيا ان 
يكون هناك ارتباط مباشر بني 

احد وال احد يشترط علينا، 
مؤكدا ان االنتخابات البرملانية 
ستكون اس���تكماال خلارطة 

األمر غي���ر وارد وال نتعامل 
في عالقاتنا الدولية من باب 
املشروطية فال نشترط على 
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ولي العهد استقبل العيسى والعلي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس وزي����ر التربية ووزير التعليم العالي 

د.بدر العيسى.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد أمس 

رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ثامر العلي

احلرس و»مكافحة املخدرات« 
ينسقان إلقامة حملة توعوية 

شاملة ضد آفة املخدرات
عقد احل����رس الوطني ممثال ف����ي مديريتي التوجيه 
املعنوي واألمن العسكري اجتماعا مع االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات في وزارة الداخلية، بشأن التنسيق إلقامة حملة 
توعوية ش����املة ملنتسبي احلرس الوطني لوقايتهم من 

آفة املخدرات وآثارها املدمرة للفرد واملجتمع.
واس����تقبل مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
باإلنابة اللواء صال����ح الغنام وفد احلرس الوطني الذي 
ضم كال من رئيس فرع العالقات العامة والتوعية املقدم 
الركن عبداهلل نزال، وركن أول توعية الرائد رائد املزيعل، 

واملالزم أول ناصر مال اهلل، واملالزم أول محمد اللهو.
وناقش اجلانبان الترتيبات وأوجه التنسيق املشترك 
إلقامة احلملة التوعوية ضد آفة املخدرات التي جتري بشكل 
سنوي في احلرس الوطني وتشمل فعاليات توعوية في 
جميع املعسكرات، وحمالت فحص عشوائية للتأكد من 

خلو أروقة احلرس الوطني من هذه السموم بأنواعها.
وأكد اللواء صالح الغنام حرص اإلدارة على التعاون 
مع جمي����ع أجهزة الدولة للتصدي آلف����ة املخدرات التي 
تؤرق املجتمعات، معربا عن سعادته بالتعاون املثمر مع 
احلرس الوطني في مجال التوعية والتدريب على عمليات 
املكافحة. مثمنا حرص قياداته على جتنيب املنتسبني شرور 

املخدرات وإعطاء جهود املكافحة أولوية قصوى.

وفد اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميي بحث اعتماد جامعات 

خاصة في مصر
القاهرة � كونا: التقى وف����د اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميي وضمان جودة التعليم في الكويت مع سفيرنا 
لدى مصر سالم الزمانان في إطار زيارة الى القاهرة من 
أجل بحث اعتماد عدد م����ن اجلامعات املصرية اخلاصة 

للطلبة الكويتيني. 
وقال السفير الزمانان في تصريح ل� »كونا«: ان اللقاء 
تطرق الى دراسة الطلبة الكويتيني باجلامعات املصرية 
وأفضل السبل الواجب تبنيها للنهوض بالطالب الكويتي 

القادر على حتمل مسؤولياته. 
وأض����اف ان اللقاء تطرق كذلك ال����ى بعض القضايا 
اخلاصة بتطوير التحصيل العلم����ي للطلبة الكويتيني 

واحللول الواجب تطبيقها للقضاء على السلبيات. 
من جانبها، قالت رئيس الوفد مدير عام اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي د.نورية العوضي في تصريح ل� »كونا« 
ان اجلهاز يقوم من خالل زيارة وفود رس����مية وأخرى 
متخصصة على فحص مستوى اجلامعات اخلاصة والتعرف 
على أس����اليب وطرق التدريس فيه����ا بهدف اعتماد هذه 

اجلامعات وقبول التحاق الطلبة الكويتيني فيها. 
وأضافت أن ثم����ة معايير أكادميي����ة يضعها اجلهاز 
لالعت����راف او عدم االعتراف به����ذه اجلامعات، مبينة ان 
احد هذه املعايير يتعلق باجلامعة نفسها ومعرفة ما اذا 
خّرجت اجلامعة دفعات او لديها اعتماد في البلد نفسه. 

رئيس الوزراء استقبل رئيس 
مجلس األمة في باكستان

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك  في قص���ر بيان أمس رئيس مجلس األمة في 
جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة سردار أياز صادق 

والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة ورئيس 
جلن���ة الصداقة البرملانية الكويتية - الباكس���تانية 
النائب فيصل الشايع واألمني العام ملجلس األمة عالم 

الكندري.

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال سردار أياز صادق

الكويت واإلمارات توّقعان
أربع مذكرات تفاهم تؤطر 
التكامل املؤسسي بينهما

أبوظبي � كونا: بدأ االجتم����اع الوزاري للجنة العليا 
املشتركة بني الكويت واإلمارات العربية املتحدة برئاسة 
النائب األول لرئي����س مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ووزير اخلارجية اإلماراتي الشيخ 

عبداهلل بن زايد آل نهيان.
وهنأ الشيخ صباح اخلالد في مستهل كلمته صاحب 
الس����مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات 
العربية املتحدة والشعب اإلماراتي الشقيق بأسمى وأجمل 
آيات التهنئة والتبريكات مبناسبة مرور اليوم الوطني 

ال� 43 وتأسيس اإلمارات العربية املتحدة.
واعرب عن شكره حلكومة االمارات والشعب االماراتي 
الشقيق لألنشطة التي قاموا بتنفيذها مبناسبة حصول 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد على لقب 
»قائد العمل اإلنس����اني« وتسمية الكويت »مركزا للعمل 

اإلنساني«.
وشدد في هذا الصدد على عمق العالقات األخوية بني 
البلدين الش����قيقني على جميع املستويات وعلى حرص 
اجلانبني على تعزيز وتوطي����د تلك العالقات مبا يخدم 
املصالح املش����تركة ويترجم توجيهات قيادتي البلدين 
بتحقيق مزيد من التقدم واالزدهار للبلدين وشعبيهما.

وقال الشيخ صباح اخلالد ان اجتماعات اللجنة حققت 
اجنازات عدة في ترسيخ وجتذير العالقات األخوية التي 
جتمع البلدين الشقيقني، مشيدا بالنتائج التي حتققت، 
وبالرؤية املش����تركة لفتح مج����االت تعاون أرحب تعود 

بالنفع والفائدة على شعبي البلدين الشقيقني.
هذا ووّقعت الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
اربع مذكرات تفاهم تؤطر التكامل املؤسسي بني البلدين 
الشقيقني في مجاالت التعاون الثنائي ومنها النفط والغاز 

والطاقة والصناعة.
ووقع مذكرات التفاهم عن اجلانب الكويتي في ختام 
اعمال الدورة الثالثة للجنة العليا الكويتية � اإلماراتية 
املش����تركة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ صباح اخلالد وعن اجلانب اإلماراتي 

وزير اخلارجية الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان.
كما وقع اجلانبان مذكرة تفاهم بني هيئة أسواق املال 
بالكويت وهيئة األوراق املالية والس����لع بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة ومجاالت التعاون في املكتبات والثقافة 

والفنون.
وأكد الشيخ صباح اخلالد في كلمة بهذه املناسبة أهمية 
أعمال اللجنة املش����تركة في تعزيز التعاون الثنائي بني 
البلدين في مختلف املجاالت، مشيدا بحجم العالقات الرسمية 
واالخوية بينهما. وقال ان العالقات التاريخية العريقة بني 
البلدين حتظى بدعم ورعاية كبيرين من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس دولة اإلمارات الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان. وأوضح ان أعمال اللجنة تعكس 
حرص قيادتي البلدي����ن على حتقيق املزيد من التعاون 
والتنس����يق والتكامل على الصعيد الثنائي او اخلليجي 
الس����يما في ظل التحديات احلالية إقليميا ودوليا. وذكر 
» اننا نتطلع الى زيادة التعاون املشترك الفعال وصوال 
الى حتقيق مستويات أوسع واستكشاف مجاالت جديدة 
للتعاون الثنائي خاصة في امليادين االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية ومجال الطاقة وحماية البيئة«.
وق����ال ان التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين 
وما يش����هده من تنام ملحوظ في جميع املجاالت، يؤكد 
متانة العالقات الثنائية وتكامل اقتصادياتهما، مشيرا الى 
ان حجم التبادل التجاري بني الدولتني بلغ في عام 2013 
نحو 3.8 مليارات دوالر متجاوزا نسبة التبادل التجاري 

بذلك أكثر من 600% في العشر سنوات األخيرة.
وأضاف الشيخ صباح اخلالد ان دولة اإلمارات تصدرت 
مقاصد الزوار الكويتيني في عام 2014 حيث ش����كلت ما 
نسبته 29% من حجم الس����ياحة اخلارجية من الكويت 
التي على إثرها بلغ معدل الرحالت اجلوية بني الدولتني 

ما يقارب 261 رحلة أسبوعيا.

الشيخ صباح اخلالد لدى وصوله أبوظبي

سفراء الدول العربية واإلسالمية 
يحثون املكسيك على دعم التحرك 

العربي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي
عقد س����فيرنا لدى املكسيك سميح جوهر حيات لقاء 
جمع نائب رئيس مجلس الشيوخ املكسيكي السيناتور 
امييليو باترون وكبار املسؤولني املكسيكسيني مع سفراء 

الدول االسالمية املعتمدين في املكسيك. 
 وقال السفير حيات في بيان ل�»كونا« ان اللقاء تطرق 
للموقف العربي جتاه القضية الفلسطينية والتأكيد على 
ضرورة تأييد املكس����يك التحرك العربي النهاء االحتالل 
االسرائيلي، مضيفا ان االجتماع سابقة تعتبر االولى في 

العمل املشترك بني السفراء واملسؤولني املكسيكيني. 
 وأضاف ان جمي����ع االطراف اكدوا أهمية العمل على 
تنمية وتدعيم سبل تطوير وتعزيز العالقات املكسيكية 
البرملانية مع برملانات ومجالس الشورى واألمة في دول 
العالم االسالمي وبحث القضايا التي تهم العرب واملسلمني 

وأبرزها القضية الفلسطينية. 
 وأضاف ان سفراء الدول العربية اشاروا في كلماتهم 
الى موافقة مجلس جامعة الدول العربية على خطة التحرك 
العربي النهاء االحتالل االسرائيلي ألراضي دولة فلسطني 
في ضوء االجتماع غير العادي الذي عقد في القاهرة على 

مستوى وزراء اخلارجية الشهر املاضي. 
 وأشار الى ان السفراء العرب ذكروا ان مجلس اجلامعة 
كلف في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية 
املستأنفة برئاس����ة موريتانيا وحضور رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس وفدا وزاريا برئاسة الكويت 
إلجراء ما يلزم من اتصاالت وزيارات حلشد الدعم الدولي 

ملشروع القرار العربي أمام مجلس االمن. 
 واضاف الس����فير حيات ان س����فراء الدول العربية 
واالسالمية طالبوا في كلماتهم من املمثل الشخصي لرئيس 
مجلس الشيوخ املكسيكي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان 
الدولية واخلارجية في مجلس الشيوخ املكسيكي تأييد 

املسعى العربي واالسالمي املستحق. 
 وقال ان السفراء أكدوا تأييد املجلس الوزاري العربي 
ملسعى دولة فلسطني لالنضمام الى املؤسسات واملواثيق 
واملعاه����دات والبروتوكوالت الدولية مبا فيها االنضمام 
للمحكمة اجلنائية الدولية، مؤكدين ان املبادرة العربية 

ما زالت احلل األمثل حلل القضية الفلسطينية. 
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معالي الشيخ/ محمد خالد احلمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

والفريق / سليمــان فــهــد الفــهــد
وگيل وزارة الداخلية

والوكالء املساعدون وگافة منتسبي وزارة الداخلية من العسگريني واملدنيني
بخـــالـــص العـــزاء واملواســـاة إلـى

عائلة احلـوطــــي الگـــرام
ملصابهم اجللل بوفاة فقيدهم الغالي املغفور له بــــإذن الله تعالى 

أحمد عبداللطيف إبراهيم احلوطي
مدير إدارة أمــــن الدولــــة سابقًا

عن عمر يناهز )86 عامًا( قضاها في العمل املخلص واجلاد واحلرص على أمن الوطن وسالمة أراضيه ومواطنيه وگان مثال يحتذى
 للمواطن األمني وقدوة حسنة اتسمت بالنزاهة واألخالق التي متسگت بها األجيال املتعاقبة التي عاصرت مثل هؤالء الرجال الشرفاء

سائلــــني املولى عز وجل أن يتغـمـــد الفقيــــد بـــواســــع رحمتـــه ويسگنــه فســيــح جنـــاتــه ويلــهــم أهــلــه وذويـــه الصـــبر والسلـــوان

والدولي ومبناس���بة ذكرى 
العيد الوطني ململكة البحرين 
الشقيقة والتي تصادف اليوم 
الثالث���اء، اذ يتق���دم مجلس 
التهاني  ال���وزراء بخال���ص 
والتبري���كات للملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين وللشعب البحريني 
الشقيق مشيدا مبا حتقق من 
منجزات حضارية مشهودة 
متمنيا للمملكة الشقيقة مزيدا 
من التقدم واالزدهار والرخاء 

في ظل قيادته احلكيمة.
الوزراء  واعتمد مجل���س 
مش���روع مرس���وم بتعيني 
عبداحملسن سعود عبداحملسن 
الطيار بدرج���ة وكيل وزارة 
مس���اعد ف���ي وزارة املالية، 
ومشروع مرس���وم بتعيني 
ش���فيق احمد الس���يد محمد 
الس���يد عمر العاصم بدرجة 
وكي���ل وزارة مس���اعد ف���ي 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
ومشروع مرس���وم بتجديد 
التعيني للقياديني يوس���ف 
مصطف���ى عب���داهلل ومحمد 
عبداحملسن عواش العجمي 
بدرجة وكيل وزارة مس���اعد 
في »اإلعالم« وذلك اعتبارا من 

.2015/2/16

العادية  جلسة مجلس األمة 
املقرر عقدها اليوم الثالثاء كما 
أوضح للمجلس كافة احلقائق 
والبيان���ات املتصلة بالنقاط 
الواردة في صحيفة االستجواب 
والردود على جميع محاوره 
وتفنيدها، مؤكدا ثقته بنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التجارة والصناعة وحرص 
احلكومة على مؤازرته ودعمه 
ملواصلة جهوده املخلصة في 
عمله وما يقوم به من خطوات 
ايجابية مشهودة خلدمة الوطن 
واملواطنني، ومجلس الوزراء 
إذ يسلم بأن االستجواب حق 
دستوري يكفله الدستور لكل 
إلى ممارس���ة  نائب ليتطلع 
ايجابية راقية لالس���تجواب 
واالس���تخدام األمثل ألدوات 
البرملانية في إطار  الرقاب���ة 
الداخلية  الدستور والالئحة 
ملجلس األمة والثوابت والقيم 
األصيلة التي حتكم مجتمعنا 
الكويتي مبا يؤدي إلى حتقيق 

الغايات الوطنية املنشودة.
كما بحث املجلس الشؤون 
السياسية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجم���ل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية 
العربي  عل���ى الصعيدي���ن 

مشروع مرسوم بشأن حتديد 
املناطق البحرية للكويت وقرر 
املجلس املوافقة على مشروع 
املرس���وم ورفع���ه لصاحب 

السمو.
واطل���ع املجل���س عل���ى 
اللجن���ة بش���أن  توصي���ة 
مشروع قانون باملوافقة على 
الكويت  اتفاقية بني حكومة 
اليونان  وحكومة جمهورية 
للتشجيع واحلماية املتبادلة 

لالستثمار.
وق���رر املجل���س املوافقة 
على مشروع القانون ورفعه 
لصاحب السمو األمير متهيدا 

إلحالته ملجلس األمة.
الوزراء  وبحث مجل���س 
ش���ؤون مجلس األمة واطلع 
في هذا الصدد على املوضوعات 
املدرجة على ج���دول أعمال 
جلس���ة مجلس األم���ة، وقد 
اس���تمع املجلس إلى ش���رح 
قدمه نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر التج���ارة 
والصناع���ة د. عبداحملس���ن 
املدعج تن���اول فيه الرد على 
كل احمل���اور الت���ي تضمنت 
االستجواب املقدم من النائب 
الطريجي  د.عبداهلل محم���د 
والذي س���تتم مناقشته في 

النائب  ذوي اإلعاقة برئاسة 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية أو من ينيبه 
وعضوية كل من وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل ووزير 
الصحة ووزير التربية ووزير 
التعليم العالي ورئيس مجلس 
العامة للشباب  الهيئة  إدارة 
والرياض���ة، رح���اب محمد 
بورسلي � اجلمعية الكويتية 
ألولياء أم���ور املعاقني مهدي 
عوض العازمي � النادي العلمي 
الرياضي للمعاق���ني د.ناهد 
� وزارة  العتيقي  عبدالرزاق 
الصحة، د.هديل ياسني الفرس 
� وزارة الصحة د.طارق حمد 
الش���طي مدير الهيئة العامة 
لش���ؤون ذوي اإلعاقة ورفع 
مشروع املرس���وم لصاحب 

السمو األمير.
ال���وزراء  وق���رر مجلس 
اعتبار يوم اخلميس املوافق 
2015/1/1 ي���وم راحة تعطل 
في���ه األعمال في ال���وزارات 
واإلدارات احلكومية مبناسبة 
رأس السنة امليالدية على أن 
يستأنف الدوام الرسمي يوم 

األحد املوافق 2015/1/4.
وتدارس املجلس توصيات 
جلنة الشؤون القانونية بشأن 

التوجيه���ات الس���امية التي 
الس���مو  تفضل بها صاحب 
خالل ترؤس سموه الجتماع 
الوزراء االستثنائي  مجلس 
ال���ذي عقد ي���وم أمس االول 
الس���يما ما يتصل بالظروف 
االقتصادي���ة التي تش���هدها 
البالد في ظل تراجع أسعار 
النفط وتداعياته السلبية وقد 
ناقش مجلس الوزراء السبل 
اتخاذها  الواجب  والتدابي���ر 
ملواجه���ة ه���ذه التط���ورات 
واحتماالتها املختلفة مبا في 
ذلك اخلطوات الكفيلة بتحريك 
النشاط االقتصادي وتفعيل 
مشروعات الشراكة مع القطاع 
اخل���اص وتخصيص بعض 
اخلدمات مبا يهدف إلى تطوير 
هذه اخلدم���ات وخلق فرص 
العمل للشباب وذلك على أن 
يستكمل بحث هذه املشروعات 
وبرامجها التنفيذية والزمنية 

في اجتماع مقبل.
وبناء عل���ى عرض وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
الدول���ة لش���ؤون  ووزي���ر 
التخطي���ط والتنمي���ة وافق 
مجلس الوزراء على مشروع 
مرس���وم بتش���كيل املجلس 
األعلى للهيئة العامة لشؤون 

أعمال القمة اإلسالمية األولى 
للعلوم والتكنولوجيا واملقرر 
عقدها في العاصمة إسالم آباد 
ابريل املقبل، كما  في ش���هر 
اطلع املجلس على الرس���الة 
الس���مو  املوجه���ة لصاحب 
الواليات املتحدة  من رئيس 
األميركية األسبق بيل كلينتون 
والتي تضمنت دعوة سموه 
للمشاركة في االجتماع األول 
ملب���ادرة كلينت���ون العاملية 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا 
واملقرر عقده في شهر ابريل 
ومايو العام املقبل في مدينة 
مراك���ش باململك���ة املغربية 
الش���قيقة حتت رعاية امللك 
محمد الس���ادس ملك اململكة 

املغربية الشقيقة.
الوزراء  واطلع مجل���س 
التي  الرس���الة  كذلك عل���ى 
تلقاها س���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء من رئي���س وزراء 
التونسية مهدي  اجلمهورية 
جمعة والتي جاءت في إطار 
الروابط األخوية القائمة بني 
الكويت واجلمهورية التونسية 

الشقيقة.
وأكد س���مو الشيخ جابر 
املبارك عل���ى ضرورة العمل 
اجل���اد م���ن أج���ل ترجم���ة 

عق���د مجل���س ال���وزراء 
اجتماعه األس���بوعي صباح 
امس في قصر بيان برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
املبارك وبعد  الش���يخ جابر 
االجتماع صرح وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 

محمد العبداهلل مبا يلي:
الوزراء في  اطلع مجلس 
مستهل اجتماعه على الرسالة 
الس���مو  املوجه���ة لصاحب 
األمير الشيخ صباح االحمد 
من رئي���س جمهورية تركيا 
الصديقة رجب طيب اردوغان 
ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون 
التجاري واالقتصادي ملنظمة 
املؤمتر اإلسالمي »الكومسيك« 
والتي تضمنت دعوة الكويت 
للمصادقة على البرتوكوالت 
العالق���ة  واالتفاقي���ات ذات 
مبش���روع نظام األفضليات 
التجاري���ة فيما ب���ني الدول 
األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي.
ث���م اطلع املجل���س على 
الرس���الة املوجهة لصاحب 
الس���مو األمير م���ن رئيس 
جمهورية باكستان الصديقة 
ممنون حسني والتي تعلقت 
بدعوة سموه للمشاركة في 

الشيخ محمد اخلالد ود.عبداحملسن املدعج وم.عبدالعزيز االبراهيم خالل االجتماع سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء 

املجلس أكد تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع اخلاص وتخصيص بعض اخلدمات وخلق فرص عمل للشباب ووافق على مشروع حتديد املناطق البحرية للكويت

مجلس الوزراء: تشكيل املجلس األعلى لـ »ذوي اإلعاقة«
والطيار والعاصم وكيالن مساعدان في »املالية« و»الشباب«

املجلس هنأ 
العاهل والشعب 
البحريني بالعيد 
الوطني واطمأن 
لسالمة موقف 
املدعج حول 

محاور استجوابه 
التي ستناقش في 

جلسة اليوم 

املوافقة على 
اتفاقية لتشجيع 

وحماية االستثمار 
بني الكويت 

واليونان
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العالقات 
بني الكويت 

وقيرغيزستان قوية 
ومتطورة 

شدد خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني القيرغيزي على ضرورة التوجه إلى التنمية االقتصادية وليس إلى التسلح و احلروب

الرومي: التوصل إلى اتفاق حول »النووي اإليراني« سيخدم السالم في املنطقة
أن يدخلوا في كل املجاالت 
االقتصادي���ة من دون قيود 
واغتنام الفرص«، الفتا الى 
»أن السفارة مستعدة ملساعدة 
اجلميع في تنظيم أعمالهم 

باجلمهورية القرغيزية«.
وتاب����ع: »به����دف جذب 
الس����ياح ورجال األعمال مت 
اقرار قان����ون اعفاء عدد من 
الكويت  الدول ومن ضمنها 
من تأشيرة الدخول ملدة 60 
يوما، ونأمل أن تساهم هذه 
اخلطوة في جذب املستثمرين 
الكويتيني الذين هم مرحب 
بهم في االقتصاد القيرغيزي«، 
مبين����ا »أن هن����اك عددا من 
رجال األعمال والش����ركات 
الكويتية بدأت تستثمر في 

قرغيزستان«.
اقامة األيام  وحتدث عن 
الثقافي����ة القيرغيزي����ة في 
الكويت العام املقبل وأيضا 
الكويتية  الثقاف����ة  األي����ام 
في قيرغيزس����تان، معتبرا 
انها »س����توفر فرصة جيدة 
للتعريف بثقافة ش����عوبنا 
واقامة االتصاالت بني الفرق 
االبداعي����ة«، مؤك����دا »اننا 
مهتم����ون بتخصيص منح 
دراس����ية للطلبة الكويتيني 
الرائدة في  في اجلامع����ات 
قيرغيزس����تان واحلصول 
أيضا على منح لطلبتهم في 
اجلامعات الكويتية، والدعم 
املتبادل والفعال بني طالبنا 
يجب أن ينمو بشكل اكبر«.

قوي للتع���اون الوثيق بني 
البلدين واستطعنا أن نحصل 
على مستوى عاٍل من الثقة 
املتبادل���ة الت���ي لم حتدث 
من قب���ل واألهم من ذلك أن 
العالقات بني البلدين تستند 
إلى رغبة متبادلة لشعبينا في 
التعاون الوثيق والبناء ومتلك 
العالقات الثنائية امكانيات 
كبيرة تنطب���ق على جميع 
التع���اون«، مبينا  املجاالت 
»أن اجلمهورية القيرغيزية 
تعتبر من الدول النامية في 
التنمية املستدامة الواضحة 
املوجهة الى الس���وق احلر 
وامللكية اخلاصة وأن جميع 
مجاالت األنشطة االقتصادية 
بحاجة إلى اس���تثمار، لهذا 
الكويتية  فإن االستثمارات 
ورجال األعمال يستطيعون 

الكويت على  بشأن موافقة 
هذا الطلب.

من جهته، ش����دد السفير 
القيرغي����زي يوس����ف بيك 
ش����اريبوف عل����ى أهمي����ة 
العالق����ات التي تربط بالده 
بالكوي����ت، مش����يرا الى أن 
تطوير العالقات مع الكويت 
السياسة  من األولويات في 
اخلارجية لبالده خصوصا 
ان البلدين يرتبطا بعالقات 
تاريخية طويلة، الفتا أنهم 
يحتفلون اليوم أيضا بالذكري 
العالقات  العش����رين إلقامة 
الديبلوماسية احلديثة بني 

البلدين.
وأض���اف ش���اريبوف: 
»الفت���رة املاضي���ة كان���ت 
بالنس���بة إلين���ا مهمة جدا 
وناجحة ومهدت خللق أساس 

قال »أستبعد ذلك في الوقت 
احلاض����ر عل����ى ان يتم هذا 
في املستقبل«، وبخصوص 
اس����تضافة الكويت لألمانة 
العام����ة حل����وار التع����اون 
»ان  أوض����ح:  اآلس����يوي 
العامة للحوار  السكرتارية 
التع����اون اآلس����يوي بدأت 
الكويت، ومت  نش����اطها في 
تعيني ديبلوماسي تايلندي 
باعتبار تايلند هي صاحبة 
الفك����رة، وباش����رت عملها 
وله����ا مقر مؤقت في جنوب 

السرة«.
وبشأن إعالن العراق عن 
تقليل التعويضات للكويت، 
وأن األسبوع املقبل سيشهد 
تقدمي طلب بهذا الشأن، قال 
الرومي، لننتظر األس����بوع 
املقبل وال يوجد شيء رسمي 

اليوم  ق����ال: »ان  القرغيزي 
وم����ع االحتف����ال الوطن����ي 
لقيرغيزس����تان يص����ادف 
مرور 20 عاما على العالقات 
 � الكويتية  الديبلوماس����ية 
القرغيزي����ة، التي بدأت بني 
البلدين عام 1994«، الفتا الى 
ان الكويت لديها سفارة هناك 
محالة من بكني، وقيرغيزيا 
لها سفارة في الكويت، واصفا 
العالقات الثنائية بني البلدين 
بالقوية، ومتحدثا عن وجود 
زي����ارات ب����ني البلدين على 
مس����توى وزاري وبرملاني، 
إضافة الى نشاط للصندوق 
الكويتي للتنمية الذي يعتبر 
األنشط في هذه العالقات من 

خالل مشاريعه هناك.
وعن ني����ة الكويت فتح 
سفارة دائمة في قيرغيزيا، 

بيان عاكوم

شدد مدير إدارة آسيا في 
وزارة اخلارجية السفير محمد 
الرومي على ضرورة التوجه 
الى التنمية االقتصادية وليس 
التس����ليح او احلروب  الى 
والتدخ����الت اخلارجية في 
شؤون دول املنطقة الداخلية، 
متمنيا ان »يتم التوصل الى 
اتفاق بني الدول الست الكبرى 
وإي����ران بخص����وص امللف 
النووي والذي سيخدم السالم 
في املنطقة التي عانت كثيرا 
من احلروب وباتت بحاجة 

الى االمن واالمان«.
وخ����الل مش����اركته في 
االحتفال الذي نظمته سفارة 
قيرغيزستان مساء أول من 
ف����ي فن����دق اجلميرا  امس 
مبناسبة العيد الوطني ومرور 
20 عاما على إقامة العالقات 
الكويت،  الديبلوماسية مع 
رد الرومي على س����ؤال عن 
مدى إمكانية حدوث االتفاق 
بشأن امللف النووي اإليراني 
على حس����اب دول اخلليج، 
بالقول: »ال اعتقد ذلك خاصة 
مع وج����ود الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية املسؤولة عن 
الدولية،  الق����رارات  تطبيق 
وعندما تكون هناك منطقة 
خالي����ة من أس����لحة الدمار 
الش����امل تكون في مصلحة 

املنطقة كلها«.
وع����ن العي����د الوطن����ي 

سفير أوكرانيا يهنئالقائم باألعمال اإلماراتي يبارك 

السفير األردني مباركا                                                                                                        )احمد علي( السفير محمد املجرن الرومي وسفير قيرغيزستان يوسف بيك شاريبوف يقطعان كيكة االحتفال  سفيرا تركيا وأذربيجان يقدمان التهاني خالل العيد الوطني القيرغيزي

القائم باألعمال اإليراني حسن زرنكار مهنئا 

شاريبوف: إعفاء 
الكويتيني 

من تأشيرة
دخول قيرغيزستان 

ملدة 60 يومًا

تطوير العالقات مع 
الكويت من أولويات 
السياسة اخلارجية 

لبالدنا
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تغيير اسم السوق القدمي في األحمدي إلى مركز أحمد اجلابر الثقافي

التصديق عليها.
واشار مدير مجموعة خدمات 
األحمدي وعضو اللجنة نوري 
اخلترش الى انه تسلم محاضر 
اجتماعات اللجان الفرعية لشركة 
نفط الكويت وأنهم بصدد إرسال 
كتاب رسمي للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب يطلب 
فيه انتقال املشروع لهم، وعلى 
ض����وء ذلك يتم عق����د اجتماع 
للجنة الفنية لتسليم املخططات 
للمش����روع خالل األس����بوعني 
القادمني، وأشار الى االتفاق على 
عقد اجتماع خالل األسبوعني 

القادمني.

مدينة األحمدي«.
من جانبه اش����ار أمني سر 
اللجنة مدير إدارة خدمة املواطن 
مبحافظة األحمدي حامد اإلبراهيم 
إلى اتفاق أعضاء اللجنة على أن 
تبحث اللجنة الفنية املشتركة 
بني شركة نفط الكويت واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
عن م����كان آم����ن إلقامة مخزن 
للمقتنيات والوثائق والصور 
التراثية والتاريخية اخلاصة 
باحملافظة، مشيرا إلى أنه قدم 
ملخصا عن االجتماع السادس 
للجنة ومحاض����ر االجتماعني 
الفرعي����ني األول والثاني ومت 

بأن����ه طرح مقترحا بتس����مية 
مشروع سوق األحمدي القدمي 
باسم »مركز أحمد اجلابر الثقافي« 
ومتت املوافقة عليه واعتماده من 

قبل أعضاء اللجنة.
ورحب املنصوري بانضمام 
عضوين جديدي����ن من أهالي 
محافظة األحمدي للجنة وهما 
حس����ن القطان وال����ذي يقوم 
بتحضي����ر فيل����م وثائقي عن 
مدينة األحمدي منذ نش����أتها 
باسم »النفط والكفاح الرعيل 
األول« وحامد الطوالة الذي يقوم 
بإجناز كتاب عن منطقة املقوع 
باسم »تاريخ وشخصيات من 

وعقب االجتماع صرح نائب 
رئيس اللجنة اللواء املنصوري 

عقدت جلنة احملافظة على 
الهوية التراثية ملدينة األحمدي 
اجتماعها السابع في ديوان عام 
محافظة األحمدي برئاسة نائب 
الرئيس اللواء متقاعد جاس����م 
املنص����وري نيابة عن محافظ 
األحمدي ورئيس اللجنة الشيخ 
فواز اخلالد، وبحضور أعضاء 
اللجنة الذين ميثلون عددا من 
اجلهات الرس����مية في مقدمتها 
محافظة األحمدي وشركة نفط 
الكويت واملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب إضافة إلى عدد 
من الش����خصيات املرموقة من 

أهالي األحمدي. 

الشيخ فواز اخلالد خالل اجتماعه مع جلنة االحتفال بالعيد الوطني

املهنا: تذليل العقبات اإلدارية 
لتجميل وتزيني شوارع العاصمة سريعاً

أكد محافظ العاصمة الفريق ثابت املهنا أن احملافظة 
تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق التام مع اجلهات احلكومية 
ذات االختص���اص إلبراز احملافظة ف���ي أبهى صورها 
بالتزيني والتجميل م���ن كل النواحي خالل االحتفال 
بالعيد الوطني وعيد التحرير ومبا يتناس���ب مع تلك 

املناسبة العزيزة على قلوبنا.
جاء ذل���ك خالل اجتماع املهن���ا صباح امس األول 
مع عدد من املس���ؤولني في الكهرب���اء والبلدية، وهم 
مدير إدارة إنارة الشوارع خالد العبيد، ورئيس قسم 
صيانة إنارة الشوارع م.منى احلريص ورئيس قسم 
إنارة الشوارع م.أمين العماني، ومدير إدارة اإلنشاءات 
م.عائشة العثمان، ومدير عقد اخلدمات الفنية في البلدية 
م.عادل عباس، والذي يأتي في إطار االستعدادات التي 
تقوم بها محافظة العاصمة لالحتفال بالعيد الوطني 
وعيد التحرير إضافة إلى مناقشة بعض األمور التي 
تخص عمل اجلهتني في احملافظة، مشيرا إلى ضرورة 
العمل س���ريعا على تذليل كل العقب���ات اإلدارية في 
سبيل جتميل وتزيني شوارع العاصمة وخاصة شارع 

اخلليج العربي.
وفي س���ياق متصل، طالب املهن���ا وزارة الكهرباء 
بض���رورة تفعيل حمالت التوعية لترش���يد الكهرباء 
واملاء وذلك من خالل جميع وس���ائل اإلعالم املختلفة 
والتأكيد على أن الترشيد لالستهالك سوف يصب في 
مصلحة الوطن واملواطن، كما طالب املهنا بلدية الكويت 
باإلسراع في إزالة النخيل واألشجار التالفة والزراعة 

مكانها للمساهمة في جتميل العاصمة.
من جانب���ه، أكد مدير إدارة إنارة الش���وارع خالد 
العبيد أن اإلدارة تس���خر كل طاقاتها من أجل حتقيق 
األهداف املطلوب���ة بتجميل أعمدة اإلنارة باالتفاق مع 
بعض الش���ركات واجلهات ذات الصلة، وكذلك العمل 
على صيانة كل األعمدة واس���تبدال املصابيح بأسرع 

وقت ممكن.
بدوره أكد م.عادل عب���اس ممثل بلدية الكويت أن 
أعمال التش���جير والتخضير جلميع حدائق العاصمة 
قد بدأت بالفعل، الفتا الى ان البلدية س���تطبق خطة 
التزيني استعدادا لالحتفاالت باألعياد الوطنية مطلع 

شهر يناير املقبل.
وتوجه املهنا بالشكر للحضور على تلبيتهم حلضور 
االجتماع وتزوي���د احملافظة باخلطط املزمع تنفيذها 
وكذلك على ما يبذلونه من جهود ملموسة على أرض 
الواق���ع، مؤكدا على تواصل االجتماعات ملتابعة ما مت 

االتفاق عليه.

ثابت املهنا خالل اجتماعه مع ممثلي وزارة الكهرباء والبلدية

م.
كا

�ح
 وا

وط
شر

ق ال
طب

@ ت
ب

تو
تر 

ون
كا

وال
ة 

مج
مد

ة ال
هز

�ج
ل ا

شم
ال ي

عر 
س

 ال

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
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وّسع حدود عالمك

TURKISHAIRLINES.COM

األسعار  تشمل كافة الضرائب، تطبق الشروط واألحكام.
تبدأ فترة إصدار التذاكر من 07.12.2014 الى 31.12.2014

تبدأ فترة السفر من 01.01.2015 الى 31.03.2015

سافروا إلى اسطنبول بأسعار استثنائية

مطار صبيحة كوكجن مطار أتاتورك

79 KWD 79 KWD الكويت

في احتفال يستضيفه »قصر بيان« للمرة الثانية على التوالي

العلي: األمير يكّرم الفائزين  بـ»جائزة املعلوماتية« غداً.. و»بوابة احلكومة البحرينية« 
و»اخلطوط القطرية« و»ويب طب« و»اجلزيرة نت« و »بوابة أبوظبي« أفضل 5 مواقع

االمارات عن موقع.
وقالت الشيخة عايدة ان 
التطبيق���ات الذكية الفائزة 
كأفضل خمس���ة تطبيقات 
ستنال اجلائزة بحسب ترتيب 
املراكز وهي شركة املهارات 
الطبية للمواقع االلكترونية 
من االردن عن تطبيق )ويب 
طب( والقيادة العامة لشرطة 
دبي من االمارات عن تطبيق 
)شرطة دبي( وشركة )ويف 
الين( للدعاية واالعالن من 
الكويت عن تطبيق )نبض( 
ودائرة النقل في ابوظبي من 
االم���ارات عن موقع )درب( 
امللك س���عود من  وجامعة 
السعودية عن تطبيق )ايات 

القرآن الكرمي(.
اجلائ���زة  أن  وبين���ت 
س���تختتم أنشطتها بتقدمي 
درع تكرميية لراعي احلفل 
صاحب السمو األمير، معربة 
عن األم���ل في حتقيق مزيد 
العلمي والتقني  التقدم  من 
للكويت على جميع األصعدة 
وان تظل راية البالد عالية 
بني دول العالم في ظل القيادة 
الس���مو  احلكيمة لصاحب 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
وولي عهده األمني الش���يخ 
نواف األحمد، وسمو الشيخ 
سالم العلي مؤسس اجلائزة 
وداعمه���ا، راجية لهم دوام 
الصح���ة والعافية، ولدولة 

الكويت الرخاء والرفاه.

االمارات وعم����ان والكويت 
واألردن، وأربع����ة آخ����رون 
ميثلون مؤسس����ات بحثية 
وأكادميي����ة ف����ي الكوي����ت 
والس����عودية ومص����ر، كما 
يش����ارك ثالث����ة أعض����اء 
ميثلون مؤسسات املجتمع 
املدني من تونس والبحرين 

وفلسطني.
وبينت انه سيلي ذلك تكرمي 
عشرة مواقع فائزة باجلائزة 
باعتباره����ا  املعلوماتي����ة 
افضل مواقع وتطبيقات في 
العالم العربي منها اخلمسة 
االوائل التي تصدرت املواقع 
االلكترونية االكثر انتشارا في 
الوطن العربي وخمسة مثلها 
الذكية  التطبيقات  تصدرت 

االكثر انتشارا باملنطقة.
وأش���ارت الى ان افضل 
الكترونية  خمس���ة مواقع 
فائزة هي هيئ���ة احلكومة 
البحرين  االلكترونية م���ن 
عن موق���ع )بوابة احلكومة 
االلكتروني���ة( ومجموع���ة 
اخلط���وط اجلوية القطرية 
ع���ن موقعه���ا )اخلط���وط 
اجلوية القطرية( وش���ركة 
امله���ارات الطبي���ة للمواقع 
االلكترونية من االردن عن 
موقع )ويب طب( وش���بكة 
اجلزيرة اإلعالمية من قطر 
عن موق���ع )اجلزيرة نت( 
ومرك���ز ابوظب���ي لالنظمة 
االلكترونية واملعلومات من 

دارين العلي

أكدت رئيسة مجلس أمناء 
جائزة س���مو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية الشيخة 
عايدة سالم العلي أن رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحم���د لفعاليات 
وأنشطة اجلائزة كانت احملرك 

الرئيسي إلجنازاتها.
وقالت الشيخة عايدة في 
تصري���ح صحافي أمس ان 
السامية على مدار  الرعاية 
9 س���نوات متتالي���ة كانت 
احملرك الرئيس���ي للقائمني 
على اجلائ���زة واملتطوعني 
ف���ي أعماله���ا لالجتهاد في 
حتقيق مزيد من االجنازات 

التي حتسب للكويت.
وأضاف���ت ان صاحب���د 
السمو األمير يشمل برعايته 
حفل تكرمي الفائزين باجلائزة 
املعلوماتية خالل الدورة ال� 
14 غ���دا االربعاء والتي تعد 
دافعا مستمرا لتلبية الرغبة 
األميرية في حتقيق اجنازات 
خارجية للمؤسسات االهلية 
واحلكومية تتناسب مع مكانة 
البالد الدولية الرفيعة التي 
دفعها اليها سموه وتوجت 
باعتمادها مركزا عامليا للعمل 
االنس���اني. وأوضح����ت ان 
احلفل سيشهد تقليد )وسام 
املعلوماتية( اعلى ما متنحه 
اجلائ����زة ملخت����رع الكاميرا 
الرقمية س����تيفن ساسون 
والذي يع����د اختراعه لبنة 
أساسية لكثير من املجاالت 
احليوي����ة مث����ل االبح����اث 
التعليم  الطبي����ة ومج����ال 
وعالم االتصاالت والهواتف 
النقال����ة فضال عن دوره في 
نشأة ش����بكات وتطبيقات 

التواصل االجتماعي.
وذكرت ان احلفل سيشهد 
أيضا تكرمي أعضاء مجلس 
التحكيم الذي يضم 11 مسؤوال 
عربيا منه����م أربعة ميثلون 
احلكومات االلكترونية في 

الشيخة عايدة سالم العليسمو الشيخ سالم العلي

»عام استثنائي 
للجائزة« بتشرفها 

بالتفاعل 
مع احلدث

العاملي بتسمية 
صاحب السمو 
»قائداً للعمل 

اإلنساني«
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الدعوة إلى حتصني 
الئحة البناء
من خالل 

مرسوم

األعضاء أكدوا أهمية ودور املجلس البلدي وضرورة احملافظة عليه باعتباره أقدم املؤسسات في الدولة

»البلدي«: بحث التعديالت املقترحة على قانون البلدية اخلميس املقبل
التعديالت املقترحة الى مكتب 

املجلس.
٭ د.حسن كمال: القانون مضى 
له 9 س����نوات وهو معدل على 
القانون 5/ 72 ومتت مالحظة 
بعض األمور بشأن حتسني أداء 
املجلس وال بد من حتديد اخللل 
في هذا القانون خاصة أن املجلس 
البلدي دوره رقابي. وهناك 3 
أمور أساس����ية ال بد من زيادة 
احلريات مع املشاركة الشعبية 
في اتخاذ القرار مع حتسني أداء 
اجلهاز التنفيذي مع املجلس ألن 
لدينا خل����ال مع البلدية ونحن 
نراقب على جهة هي من تقوم 
بأعمال الصرف والبد من آلية 
واضحة لتحس����ني أداء اجلهاز 
القرار ألنه  التنفيذي التخ����اذ 
غير ملزم بالرد على ذلك، ولذلك 
آلية احملاسبة واملراقبة ال بد من 
حتسينها مع االهتمام بوضع 
الرجل املناسب في املكان املناسب 

مع محاسبة املقصر.
٭ مانع العجمي: الدور اآلن منوط 
مبكتب املجل����س ومتت دعوة 
أعضاء مكتب املجلس للتباحث 
يوم اخلميس املقبل مبشاركة 
املستشار القانوني األمني العام 

وهذا األمر جماعي.
يوافق املجلس على حتديد 
اجتماع ملكتب املجلس اخلميس 

املقبل.
رفعت اجللسة الساعة 11:00 

ظهرا.

٭ أس����امة العتيبي: تش����كيل 
اللجنة ال يجوز في ظل وجود 
جلنة مختصة وه����ي اللجنة 

القانونية واملالية.
٭ أحم����د الفضالة: هناك مادة 
بالالئح����ة واضحة والصحيح 
إحال����ة املوضوع ال����ى مكتب 

املجلس.
٭ أس����امة العتيبي: املادة 40 
اللجنة  واضحة باختص����اص 

القانونية.
٭ أحمد الفضالة: لرئيس املجلس 
البل����دي الدور ف����ي احلضور 
واالتصال املباش����ر في متابعة 
املوضوع املتعلق بالقانون مع 

االستفادة من آراء األعضاء.
القانوني فرحان  ٭ املستشار 
الصليل����ي: املوض����وع يتعلق 
باملجلس واللجن����ة القانونية 
ودورها واضح ولذلك ال بد من 
تشكيل جلنة خاصة أو بحث 

األمر في مكتب املجلس.
٭ محمد املعجل: ال بد ان يشرك 
رؤساء اللجان مع أعضاء اللجنة 

القانونية ملناقشة املوضوع.
أقت����رح  الصان����ع:  فه����د  ٭ 
تش����كيل جلنة خاصة ملتابعة 

املوضوع.
٭ مان����ع العجم����ي: ال بد من 
التوافق وإحالة املوضوع الى 
مكتب املجلس مبش����اركة أي 
عضو في املجلس، خاصة ان هذا 

األمر يخص األعضاء جميعا.
يواف����ق املجلس عل����ى إحالة 

األمة.
٭ فهد الصانع: هذه اجللس����ة 
حددت ملناقشة القانون 2005/5 
والذي يشمل العديد من املثالب 
التي حجمت دور املجلس البلدي 
وأصبحت اليد الطولى للجهاز 
التنفيذي، لذل����ك هناك بعض 
املقترح����ات ال بد ان تتضمنها 
التوصيات ومنه����ا ما يتعلق 
بتحديد مدة 14 يوما للموافقة 
على احملضر، لذلك سيتم الطلب 
بصفة مس����تعجلة ضرورة ان 
حتصن الئحة البناء وأن تصدر 

مبرسوم.
٭ أحمد الفضالة: من حق النواب 
تقدمي اي تعديالت اال اننا ال بد 
ان نعرف التوصيات بهذا الشأن، 
ونحن اعضاء متضامنون خاصة 
أن دور املجلس البلدي ال يخفى 
على احد م����ع متنياتي بتقدمي 
املالحظات الى مكتب املجلس.

٭ مشعل اجلويسري: يؤسفني 
أن يكون املجلس املختص ال يتم 
استدعاؤهم اال مرتني ونتمنى 
تشكيل جلنة ملتابعة املوضوع 

مع جلنة املرافق.
٭ املدير العام لشؤون املساحة 
عبداهلل عمادي: مدير عام البلدية 
لم يحضر ملشاركته في اجتماع 
جلنة في مجلس األمة. وهناك 
كتاب من رئيس املجلس البلدي 
ل����دى الوزير بنص التعديالت 
املقترح����ة عل����ى القان����ون 5/ 

.2005

لبع����ض األعضاء في املجالس 
السابقة وبعض النواب شنوا 
حربا على اعضاء البلدي خوفا 
من منافستهم وكذلك احلكومة 
تقدمت بقانون جامد، واصبح 
املجلس بالقانون اجلديد شبه 
استش����اري خاصة ان القانون 
احلال����ي غير مقب����ول لبعض 
االط����راف كذلك مت����ت الدعوة 
القان����ون ونحن آخر  لتعديل 
م����ن يعلم لذلك اجتماعنا ال بد 
ان يكون لتقدمي االفكار ورفعها 

الى املجلس البلدي.
٭ محمد املعج����ل: ال ميكن ان 
نقبل اي كالم ضد اعضاء مجلس 

االمة.
٭ مان����ع العجمي: م����ن غير 
املعقول واملؤس����ف ان يتحدث 
عضو مجلس بلدي بهذه الطريقة 
خاصة أننا لم نسئ إلى مجلس 

وهن����اك ن����واب في الس����لطة 
التشريعية يسيئون لها وخير 
دليل التش����ريعات الرياضية 
في مجلس األمة والتي لألسف 
جلبت املشاكل اضافة الى قانون 
التعاونيات السيئ، لذلك كان 
يفترض إنشاء محكمة وشرطة 
البلدية من خالل تشريع قانون 
بذلك وأدع����و النواب وخاصة 
جلنة املرافق الى ان ينتفضوا 
للمزيد من احلريات للمجلس 
البلدي والتش����ريعات التي ال 

تخدم البلد تعتبر فاشلة.
٭ يوس����ف الغريب: املجلس 
البلدي مر بعدة قوانني ابرزها 
القان����ون 72/5 رغ����م ان ه����ذا 
القان����ون هو رائ����د ومهندس 
النهضة العمرانية في الكويت 
اآلن هناك اسباب وراء التعطيل 
من خالل املمارس����ات اخلاصة 

أن مدي����ر ع����ام البلدية ومدير 
اإلدارة القانوني����ة يغيبان عن 
حضور اجللسة وهو ما يعني 
تأكيد التوجهات بشأن تفكيك 
البلدية، كما أن القانون احلالي 
5/2005 فيه مثالب ويجب إحالته 
للمحكمة الدستورية، خاصة أن 
هناك من يحارب املجلس البلدي 
في مجلس األمة رغم أن مجالس 
البلدية في الدول األخرى تقيل 
حكومات وهي من مؤسس����ات 
املجتم����ع املدني م����ع ضرورة 
احملافظة عليها، خاصة أن هناك 
توجهات عديدة لتعديل قانون 
البلدية ومنها حتويلها ملجالس 
احملافظات أو تفكيكها رغم أن 
قراراته )البلدي( فيها مصلحة 
البلد، كم����ا أن املجلس البلدي 
يحارب وهناك من أسماء لهذه 
أدائهم بأعمالهم،  املؤسسة في 

انتهت جلسة املجلس البلدي 
غير العادية التي عقدت أمس 
برئاس����ة مهلهل اخلالد والتي 
خصصت ملناقشة التعديالت 
البلدي����ة 5/2005  على قانون 
الى بحث التعديالت في مكتب 

املجلس يوم اخلميس املقبل.
وأكد األعضاء على ضرورة 
تعديل القانون 5/2005 لظهور 
بعض املثالب بعد عملية التطبيق 
الفعلية للقانون منذ العام 2009. 
مؤكدي����ن ض����رورة احملافظة 
على املجلس في ظل املطالبات 
املتكررة بتفكيك البلدية إضافة 
البلدية  الى املطالبة مبجالس 
خاصة أن املجلس يعتبر من أقدم 
املؤسسات التي يجب احملافظة 
عليها كما أن القانون 5/2005 
وضع املجلس شبه استشاري. 

وفيما يلي تفاصيل اجللسة:
٭ افتتح رئيس املجلس البلدي 
مهلهل اخلالد اجللسة الساعة 

10 صباحا.
٭ محم����د املعجل: البد أن يتم 
حتديد وقت للمتحدثني حتى 
يأخذ كل عضو حقه وأنا على 
ثق����ة برئي����س مجل����س األمة 
م����رزوق الغامن واملستش����ارة 
جنان بوشهري على دعوتهما 
لألعضاء حلضور ورشة العمل 
لبحث التعديالت على قانون 

البلدية في مجلس األمة.
٭ مان����ع العجم����ي: نحن أمام 
البلدية وجند  تعديل قان����ون 

حوار بني م.عبداهلل عمادي وم. احمد املنفوحيعادل امليع ومانع العجمي ومشعل اجلويسري 

فهد الصانع ود. حسن كمال واسامة العتيبي ومحمد املعجل                                                                                                          )محمد هاشم(مشعل اجلويسري واسامة العتيبي ومحمد غزاي ومهلهل اخلالد ومانع العجمي واحمد الفضالة واملستشار القانوني 
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لقطة تذكارية

انطالق ملتقى قطر الدولي اخلامس  لسيدات األعمال اليوم
الدوح���ة: أعلن���ت رابطة 
س���يدات األعم���ال القطريات 
وش���ركة »إنترأكتف بزنس 
نتورك« منظمو ملتقى قطر 
الدول���ي اخلامس لس���يدات 
األعمال، ان أنشطة ملتقى قطر 
اخلامس لسيدات األعمال حتت 
رعاية صاحبة السمو الشيخة 
جواهر بنت حمد بن سحيم آل 
ثاني، حرم صاحب السمو أمير 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني ستنطلق اليوم الثالثاء 
بفندق سانت ريجيس الدوحة، 
ويس���لط امللتقى الضوء هذا 
العام على العديد من املواضيع 
املهمة، وم���ن ضمنها تطوير 
مهارات األفراد، ومتكني املرأة، 
واملس���ؤولية االجتماعي���ة، 

وتأسيس األعمال.
وبهذه املناسبة، قالت نائب 
رئيس رابطة سيدات األعمال 
القطري���ات عائش���ة الفردان 
»زادت نسبة الترقب لنسخة 
امللتقى خاصة  العام من  هذا 
مع جناح امللتقى في استقطاب 
قائدات األعمال واملجتمع وذلك 
ما سيجعل املناقشات على قدر 
كبير م���ن األهمية، مبا يعود 
بالنفع على كل املشاركني في 

احلدث«.
وس���يكرم امللتقى العديد 
من الرموز التي تس���اهم في 
مجال متكني املرأة عامة وجناح 
امللتقى، ويأتي على رأس���هم 
رئيس مجل���س إدارة رابطة 
رجال األعمال القطريني الشيخ 
فيصل بن قاسم آل ثاني وشركة 
شل قطر والرئيس التنفيذي 
لبنك قطر للتنمية عبدالعزيز 
آل خليف���ة ومدي���ر عمليات 

Ooredoo وليد السيد.
امللتق���ى ممثلون  يحضر 
من 40 دولة، وستلقي الكلمة 
الرئيسية للملتقى سارة داود 
أوغلو ح���رم رئيس الوزراء 

التركي أحمد داود أغلو.
كما أن العديد من املتحدثني 
سيش���اركون خ���الل يومي 
انعق���اد امللتقى، من ضمنهم: 
الس���يد، مدير عمليات  وليد 
Ooredoo، وس���ناء بردويل، 
مديرة االتصاالت في شل قطر، 
ماريا الدافا � الرئيس والقائم 
بأعمال مدي���ر االتصاالت في 
العزيز  مؤسسة قطر، وعبد 
التنفيذي  الرئيس  آل خليفة 
لبنك قطر للتنمية، باإلضافة 

إلى رمي بدران، عضو مجلس 
إدارة غرف���ة جت���ارة عمان 
الدوس���ري مؤسس  ومنيرة 
شريك وعضو منتدب لشركة 
� قطر، ودينيس  »غيرناس« 
بيرسي مستشار أول بشركة 
»جيه إم جيه أسوشياتس« 
وموني���كا بابادوبولو مديرة 
التواصل املجتمعي بش���ركة 
»بوتينشل« � االمارات العربية 
املتحدة وأال كوفانلينكو رئيس 
كونغرس س���يدات األعمال � 
أوكرانيا، وبنجامني دي سيل 
نائب الرئيس منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا لشركة 
»فوكس أسوشياتش« � قطر 
والذين سيقومون جميعا بإلقاء 

كلمات على احلضور.
كما سيش���ارك ع���دد من 
الب���ارزة في  الش���خصيات 
املناقشات  مجال األعمال في 
التي س���تدور عل���ى هامش 
أنشطة املنتدى، ومن ضمنهم: 
د.شريف عبدالوهاب رئيس 
املعهد الوطني لريادة األعمال 
� اململكة العربية السعودية، 
ود.عائش���ة بن���ت يوس���ف 
املناعي مدير مركز الدراسات 
اإلسالمية في مؤسسة قطر � 
قطر، ومعالي قاسم املستشار 
القانوني بش���ركة »فيريس 
وش���ركاه« � األردن، ونعمات 
املطري مذيعة براديو مونت 

كارلو � فرنسا.
أما الئح���ة املتحدثني في 
جلسات النقاش فتضم العديد 
البارزة، ومنهم:  من األسماء 
سينثيا ديرين العضو املنتدب 
لشركة »ديرين أسوشياتس« 
- أس���تراليا، د.رمي الفريان، 
مدير قطاع س���يدات األعمال، 
الغرف السعودية  ومجالس 
� اململكة العربية السعودية، 
اململكة  ود.فاطمة عثم���ان- 
العربية السعودية، فلوريدا 
موغيون رئيس قس���م ريادة 
األعمال � مؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية، ومشاعل 
األنص���اري، عض���و رابطة 
القطريات،  س���يدات األعمال 
وبثينة األنصاري عضو رابطة 
القطريات،  س���يدات األعمال 
وكالريسا أندرسون رائدة في 
مجال املسؤولية االجتماعية 
� »أي.بي.إي« � قطر، ونبيلة 
فخ���ري نائب رئيس قس���م 
املوارد البش���رية � اخلطوط 

اجلوية القطرية، وليلى ميارة 
رئيسة رابطة سيدات األعمال 
املغربية، وروال بصمد مدير 
عام قس���م توظيف السيدات 
في ب���اب رزق جميل اململكة 
العربية السعودية، ود.ديانا 
حمادة مؤسسة الشركة الدولية 
للخدمات القانونية � اإلمارات 
العربية املتحدة، ومها البغلي 
املنتدب  املؤس���س والعضو 
لشركة س���فيرة للمسؤولية 
 � للش���ركات  االجتماعي���ة 
الكويت، ومنذر زيدان مدير 
تطوير املش���اريع الصغيرة 

في قطر اخليرية، ولورانس 
أورتيغا بروفيسور في جامعة 
 HEC الدراسات العليا لإلدارة
Paris، ولينا خليفة مؤسسة 
منظم���ة Shefighter باالردن، 
وم.فاطمة محم���ود مهندس 
خزانات االحتياط مبيرس���ك 
قطر، وزدينكا ونكار مساعد 
وزير ريادة األعمال واحلرف 

� جمهورية كرواتيا.
من جهته، صرح الرئيس 
التنفيذي لشركة »إنترأكتف 
بزنس نتورك« رائد شهيب 
»نحن على ثقة بأن نس���خة 

ه���ذا العام م���ن ملتقى قطر 
الدول���ي لس���يدات األعمال 
ستحقق جناحا غير مسبوق 
وذلك نظرا ملجموعة اخلبراء 
واملتحدثني الذي يشاركون في 
الفعالية. كما أود أن أتوجه 
بالشكر اجلزيل جلميع شركاء 
ورعاة امللتق���ى على دعمهم 
الكبير الذي مكننا من تنظيم 
هذا احلدث خلمس سنوات 
متتالي���ة«، وأعل���ن منظمو 
امللتقى كذلك أن شركة قطر 
للبت���رول س���ترعى احلدث 

كشريك للطاقة.
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جولة لتفقد مشروعات الطلبة                                                                                          )أسامة أبوعطية(

الشيخ سلمان احلمود والشيخة عالية اجلابر ود.محمد اجلسار خالل جولتهم باملتحف

خالل حضوره عرض مشروع توسعة متحف الفن احلديث

احلمود: متحف الفن احلديث يعزز دور الثقافة
وثقتنا كبيرة مبهندسي ومهندسات املستقبل

أميرة عزام

أكد وزير اإلع����الم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني الشيخ سلمان 
احلمود أن متحف الفن احلديث 
من املتاحف املميزة، وهو يحظى 
الس����مو األمير  بدعم صاحب 
وس����مو ولي العهد، وباهتمام 
مباشر من قبل رئيس الوزراء، 
مبينا أن االهتمام بالثقافة أمر 
مهم ج����دا ل����كل األمم والدول 
والكويت تخطو في اجتاه تعزيز 

دور الثقافة.
ولفت خالل حضوره ملشروع 
توس����عة متحف الفن احلديث 
املق����دم بأيدي طلبة هندس����ة 
العمارة بجامعة الكويت مساء 
أمس األول في ساحة املتحف 
مبنطقة الى أهمي����ة ربط هذا 
املرفق الثقافي مع جهود جامعة 
الكويت خاصة كلية العمارة في 
تقدمي مرئيات طالباتنا وطلبتنا 
لتوسعة وتشغيل هذا املتحف 
بأفضل األساليب والطرق، كاشفا 
ع����ن اطالعه عل����ى العديد من 
األفكار واملجسمات والتصاميم 
املميزة، معربا عن الشكر جلامعة 
الكويت وكلية العمارة د.محمد 
اجلسار ود.عبداهلل العوضي 
الستهاللهم ملثل هذه الشراكة.

من زاوية أخ����رى، أوضح 
احلمود انه سيتم اختيار افضل 
التصاميم العتماده����ا، واثقا 
بجه����ود األمني العام للمجلس 
الوطني بتبني أفضلها، وشاكرا 
العذبي  الشيخة عالية اجلابر 
عل����ى اهتمامها بدع����م العمل 

الكويت  الثقافي والتراثي في 
من خالل تعزيز دور املتاحف 
وتطوي����ره ليكون متنفس����ا 

سياحيا داخليا وخارجيا.
وتوج����ه الوزير بالش����كر 
لوس����ائل اإلع����الم والطلب����ة 
املشاركني وأولياء أمورهم على 
جهوده����م الكبيرة بهذا العمل 
املميز االبداع����ي الفني، مؤكدا 
ثقته مبهندس����ي ومهندسات 

املستقبل الكويتيني كبيرة.
من جانبها، أكدت صاحبة 
الفن  فك����رة تطوير متح����ف 
احلديث الشيخة عالية اجلابر 
العذب����ي وج����ود كل املقومات 
املطلوبة ملواكبة احمليط مبجال 
الفن احلديث واملعاصر، الفتة 
الى وجود العديد من املواهب، 
وأن احلاج����ة تكم����ن فقط في 
وجود مكان مناس����ب ليجمع 
ويضم تلك املواهب، ومن هنا 
ج����اءت فك����رة تطوير متحف 
الفن احلديث مع احلفاظ على 
هويته، مبينة أن هذا التطوير 
تبناه مشكورا الشيخ سلمان 
احلمود بتوجيهاته ملسؤولي 
املجلس الوطني إلدراج املشروع 
ضمن ميزانية العام املقبل، ومن 
منطلق خطة إشراك الشباب في 
مشاريع التنمية فقد مت التنسيق 
م����ع كلية العمارة، لتش����جيع 
املواهب الشابة من خالل تقدمي 

مرئياتهم لهذا املشروع.
م����ن جهت����ه، قال أس����تاذ 
التصميم املعم����اري بجامعة 

الكويت واملشرف على املشروع 
د.محمد اجلسار انه متت اضافة 
املشروع كجزء من املنهج للصف 
الدراسي بتوسعة مبنى متحف 
الفن احلديث مع احلفاظ على 
الشكل املعماري التراثي للمبنى 
وعدم املساس به الى اقصى حد 
ممكن، مشيرا الى ان املوضوع 
اكادميي بحت والهدف منه تنمية 
مهارات وقدرات الطلبة بكلية 
العمارة وكان التصميم اجباري 
على طلبة مادته، بحيث يقدم 
كل طالب تصوره للمش����روع 
بحسب الشروط املتفق عليها، 
مشيرا الى أكثر ما جذب اعجابه 
ب����أن متحف الفن احلديث كان 
العاملني  مدرسة للفتيات وان 
عليه من طلبة اجلامعة هم 24 
طالب����ا )اثنان فقط من الذكور 
والباقي جميعهم إناث(، وهو ما 
ينبئ مبستقبل باهر ملهندسات 
الكويت. بدوره، أوضح املدرس 
مس����اعد في جامع����ة الكويت 
م.عب����داهلل العوض����ي أنه مت 
االتفاق مع العديد من اجلهات 
املس����ؤولة منها وزارة اإلعالم 
وغيره����ا ليتدرب الطلبة على 
الرسمية  التعامل مع اجلهات 
وعمل مش����روع ميكن أن ينفذ 
على أرض الواقع وأنه مت اختيار 
املتحف كونه من املباني األثرية، 
الفتا إلى نتيجة املشاريع املقدمة 
من الطلبة والتي قيمها 13 محكما 
جاءت جميعها فوق املستوى 

.Bو A املتوسط بدرجات

جانب من احلضور

ايليا بولغاكوف ومراد كرابيكوف وماهر السمهوري خالل املؤمتر الصحافي                            )محمد هاشم(

بيان عاكوم

الوزير املستشار  أشاد 
ايليا  الروس���ية  بالسفارة 
بولغاكوف بعمق العالقات 
الكويتية الروس���ية والتي 
وصفه���ا باجلي���دة، وقال 
بولغاك���وف ف���ي مؤمت���ر 
صحافي على هامش اعتماد 
الس���فارة لش���ركة يعيش 
للسياحة والسفر إلصدار 
التأش���يرات الروس���ية أن 
روس���يا وبتوجيه���ات من 
الرئيس فالدمير بوتن بدأت 
باالهتمام بقطاع السياحة 
وتطويره���ا وان احلكومة 
الروسية مهتمة بشكل كبير 
بالسائح الكويتي مشيرا إلى 
أن بالده تتوفر بها مقومات 
السياحة وبها أماكن سياحية 
هامة وإمكانيات هائلة ومنها 
األماكن التراثية والعالجية 
في بعض املناطق خصوصا 
القوقاز، إذ تتوافر هناك آبار 
معدنية تس���تخدم لعالج 
العديد من األمراض ومنها 

مرض السكري.
وتابع بولغاكوف: الرئيس 
بوتن حريص على ان نعمل 
وبشكل دؤوب على تطوير 
البنية التحتية للس���ياحة 
وجذب السياح األجانب وذلك 
عبر تطوير شبكات الطرق 
وتطوير األماكن التاريخية 
حتى في اجلمهوريات ذات 
األغلبية االسالمية، موضحا 
ان جميع هذه الفرص تكون 
ممتعة ألصدقائنا وخصوصا 

السياح الكويتيني.
وحت���دث ع���ن الفرص 
السياحية في بالده مشيرا 
ال���ى ان الس���فارة تعم���ل 
عل���ى تقدمي الدع���م الفني 
للمكات���ب  واللوجس���تي 
اكبر  السياحية الستقطاب 

عدد من السياح.
وذك���ر ان بالده من اهم 
الدول اجلاذبة للسياحة في 
العالم بل هي من بني ال� 5 
دول األكثر جاذبية للسياح، 
حيث ان عدد السياح االجانب 
اكثر  العام املاضي  بلغ في 
من 28 مليون سائح، مبديا 
استعداد السفارة للتعامل 
مع جميع املكاتب السياحية 
الستقبال السياح الكويتيني 
وتقدمي جميع التس���هيالت 
التأشيرات بجميع  إلصدار 
أنواعها من خ���الل تنظيم 
رحالت ال���ى مختلف املدن 

واملناطق في روسيا.
واعرب عن شكره اجلزيل 
للتعاون الذي وصفه بالبناء 
لوكال���ة يعيش، متمنيا ان 
يحقق هذا التعاون املزيد من 
التطور وان تشهد األعوام 
املقبلة زيادة ملموس���ة في 

عدد السياح.
وعب���ر بولغاكوف عن 
أس���فه لعدم وج���ود خط 
الكويت  طيران مباشر بني 
وروس���يا بعد توقفه منذ 
12 عام���ا، كاش���فا ان هناك 
اتصاالت مع شركات طيران 
املدني  روس���ية والطيران 
الروس���ي إلعادة تش���غيل 
ه���ذه اخلطوط لتس���هيل 
الكويتيني،  السفر للسياح 

مشيرا إلى أن أسهل اخلطوط 
املتوف���رة حاليا تكون عبر 
تركيا حيث ان هناك شركات 
طيران تغطي معظم املناطق 

الروسية.
وعن دعوة املستثمرين 
الكويتيني لالس���تثمار في 
الى االجتماع  بالده أش���ار 
الذي عقد في األسبوع املاضي 
في غرفة التجارة والصناعة 
الكويتية بني رجال أعمال 
روس وكويتيني أسفر عن 
توافق لتق���دمي مقترحات 
الكويت���ي  م���ن اجلان���ب 
لالس���تثمار في روسيا في 
املجال الس���ياحي وتطوير 
البني���ة التحتية، الفتا الى 
ان الس���فارة لم تتلق حتى 
اآلن أي طل���ب م���ن رجال 
األعمال الكويتيني وأن األمور 

ستتبلور قريبا.

تسهيل استخراج التأشيرات

من جانبه، حتدث القنصل 
الروسي مراد كرابيكوف عن 
كيفية استخراج التأشيرات 
التي قال انها ال تأخذ وقتا 
كبيرا وقد تستغرق ما بني 3 
الى 7 ايام، مستطردا بالقول 
ان ه���ذه املدة ق���د تتقلص 
إلى يوم واحد في احلاالت 

املستعجلة.
وقال كرابيكوف: يسعدني 
أن أرحب بكم في هذا احلدث 
الهام بإسناد تقدمي طلبات 
احلصول على تأش���يرات 
الروس���ية ملكتب سياحي 
الغرض من���ه تنظيم اكثر 
للعملية وتسهيل استخراج 
والتروي���ج  التأش���يرات 
للس���ياحة ف���ي روس���يا، 
خصوص���ا ان احلكوم���ة 
الروسية وضعت برنامجا 
الس���ياح  مهما لتش���جيع 

وزيادة عددهم مستقبال.
وأكد أنه ال يوجد فرق بني 
الوثائق املطلوبة للحصول 
على التأشيرة سواء للمواطن 
أو للمقيمني على  الكويتي 
أرض الكوي���ت مبختل���ف 
إلى أن  جنسياتهم، مشيرا 
جميع مواطني الدول العربية 
غير معفيني من تأش���يرة 

الدخول الى روسيا.
وأشار إلى أن هذا االتفاق 
يعد خطوة مهمة في تعزيز 
عالقاتنا مع الكويت، متمنيا 
أن يلعب مكتب يعيش دورا 
كبيرا من خالل إبرام اتفاقيات 
شراكة لتولي مهام التخطيط 
واملتابعة لتطوير العالقات 
ب���ني البلدين ف���ي مختلف 
املجاالت في الرياضة والبيئة 
واالس���تثمار والس���ياحة 
وغيرها من مجاالت التعاون 
ب���ني البلدين. وأضاف: لقد 
الروسية  أصدرت السفارة 
بالكويت العام املاضي نحو 
2000 تأشيرة فقط، مشيرا 
الروس���ية  إلى أن اجلالية 
بالكويت جالية صغيرة ال 
يتعدى عددها 800 شخص 
يعملون في قطاعات حيوية 

ونادرة.
وق���ال: ه���ذه األرقام ال 

تتوافق مع حجم العالقات 
بني بلدين���ا خصوصا مع 
التطلعات لزيادة عدد السياح 
العام  الكويتيني لبالده في 

املقبل.
وذك���ر ان البلدين وقعا 
العديد من اتفاقيات التعاون 
بينهم���ا كم���ا ان زي���ارات 
البلدين تشهد  مس���ؤولي 
نشاطا كبيرا وان العالقات 

شهدت منوا سريعا.
وحت���دث ع���ن مميزات 
الس���ياحة في روس���يا من 
خالل وجود مختلف انواع 
الس���ياحة منه���ا اجلبلية 
والنهري���ة، ناهيك عن 28 
موقعا اثريا مهما موجودة 

على قائمة اليونسكو.
وذكر ان بالده التي متتد 
أراضيه���ا من الغ���رب الى 
الشرق ملس���افات شاسعة 
لديها إمكان لالصطياف على 
البحر األسود في اجلنوب 
البلطيق في  وساحل بحر 
الشمال وسواحل بحر قزوين 
ووجود العديد من البحيرات 
واألنهار والغابات، وآمل ان 
السياحية  تش���هد احلركة 
البلدين منوا س���ريعا  بني 

في األيام املقبلة.
وحت���دث ع���ن أن���واع 
التي تستخرج  التأشيرات 
من السفارة وهي: السياحية 
والعالج والتجارية والعائلية 
ولرج���ال األعم���ال ملدة 5 
سنوات والسياحية ال تتعدى 

30 يوما.

تنسيق القطاع السياحي

من جانبه، اعرب الرئيس 
التنفي���ذي لوكالة يعيش 
للس���ياحة والس���فر ماهر 
السمهوري عن سعادته بهذا 
االتفاق الذي قال انه يأتي 
في إط���ار اهتمام احلكومة 
القطاع  الروسية بتنسيق 
الس���ياحي وجلب السياح 
األجانب ومنهم الكويتيني. 
وق���ال ان املكتب س���يقوم 
بتقدمي التسهيالت للحصول 
الروسية  التأشيرات  على 
ضمن إج���راءات واضحة 
ال تتع���دى 7 أيام وجلميع 
اجلنسيات، وحتدث عن ان 
السياحة في روسيا سجلت 
العام املاضي منوا مبعدل 
15%، كما أشار إلى أن وكالته 
تقدم خدم���ات متكاملة في 
الس���فر والسياحة  مجال 
والشحن اجلوي من خالل 
التقنيات مع توفير  احدث 
اخلبرات الالزمة لذلك، وأن 
الوكال���ة س���تقدم عروضا 
خاصة ومتنوعة للس���فر 
الى روس���يا بالتنسيق مع 
مكتبها في موسكو، الفتا إلى 
أن الشركة تتواصل وتنسق 
مع اجله���ات احلكومية في 
الكوي���ت خصوصا وزارة 
الصحة والدفاع والداخلية 
لتلبي���ة متطلبات املرضى 
املبتعثني للعالج في روسيا 
وترتيب زي���ارات لبعض 
املستش���ارين واألطب���اء 

املختصني الروس.

على هامش اعتماد السفارة الروسية لـ »يعيش« إلصدار التأشيرات

بولغاكوف: اتصاالت مع شركات طيران إلعادة 
تشغيل خطوط مباشرة بني الكويت وروسيا

كرابيكوف: 
استخراج 

التأشيرات 
يستغرق 3 إلى 
7 أيام تتقلص 
إلى يوم واحد 
في احلاالت 
املستعجلة

ال يوجد فرق بني 
الوثائق املطلوبة 

للحصول على 
التأشيرة سواء 

للمواطن
أو للمقيم

تأشيرة رجال 
األعمال تصدر 
بـ 5 سنوات 

والسياحية

ال تتعدى 30 يوماً

اجلابر: تنسيق مع 
كلية العمارة لتشجيع 
املواهب الشابة على 
تقدمي مرئياتهم لهذا 

املشروع

اجلسار: من مدرسة 
للفتيات في املاضي 

إلى مهندسات 
عمارة في املستقبل

عدد من املشاركني في البرنامج

دانيا شومان 

ضمن فعاليات مس����ابقة 
الكويت للعلوم والهندس����ة 
الثالث����ة 2014/ 2015 الت����ي 
ينظمه����ا الن����ادي العلم����ي 
الكويتي بدعم من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، وبدعم 
إستراتيجي من وزارة الدولة 
لشؤون الشباب وبالتعاون مع 
التربية، انطلق مبقر  وزارة 
الن����ادي البرنامج التدريبي 
الثاني للمس����ابقة والذي مت 
اتباع  خالله مناقشة كيفية 
الطريقة العلمية الصحيحة 
لكتابة تقرير املقترح البحثي 
للمشروعات العلمية املشاركة 
في املس����ابقة والتي تشمل 
مس����ارين هما مسار البحث 
العلم����ي ومس����ار التصميم 

الهندسي.
وفي تصري����ح صحافي 

صادر عن النادي العلمي صباح 
أمس به����ذا اخلصوص، قال 
أمني عام النادي العلمي علي 
الكويت  اجلمعة إن مسابقة 
للعلوم والهندسة تأتي من 
واقع اهتمامات النادي العلمي 
بشباب هذا الوطن وحتقيق 
األهداف التي خطط من أجلها 
بتجنيد طاقات الشباب ورسم 

البرامج التي تساعدهم على 
النمو السليم املتكامل وتوفير 
أفضل الفرص لقضاء أوقات 
الفراغ لديهم، وتضيف لهم 
أمورا كثيرة على مدى سنوات 

حتصيلهم الدراسي.
الرئيس  من جانبه، قال 
التنفيذي ملس����ابقة الكويت 
للعلوم والهندس����ة د.محمد 
الصف����ار ان تقري����ر مقترح 
العلمي املشارك  املش����روع 
في املس����ابقة، سواء كان في 
مسار البحث العلمي أو مسار 
الهندسي ال بد ان  التصميم 
يتبع خطوات البحث العلمي 
التي مت التدريب عليها خالل 
فترة املسابقة، مؤكدا ضرورة 
صياغة تقرير املشروع العلمي 
املشارك بصورة علمية توضح 
أصالة الفكرة، والوضوح في 
حتديد املشكلة والهدف، واتباع 

منهجية البحث العلمي.

انطالق البرنامج التدريبي ملسابقة الكويت للعلوم
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الدوسري يصدر تعميمًا إداريًا بإيقاف 

أعمال جلنة تصاريح العمل
العم���ل  إدارات  تع���اود 
أعمالها م���ع بداية العام 

اجلديد 2015.

بشرى شعبان

أص���در املدي���ر العام 
للهيئ���ة العام���ة للقوى 
الدوسري  العاملة جمال 
تعميما إداريا بشأن إيقاف 
أعمال جلنة تصاريح العمل 
اعتبارا م���ن 21 اجلاري، 
وايقاف استقبال طلبات 
العمل  أذون���ات  حتويل 

اعتبارا من 15 اجلاري.
ان  الى  جتدر اإلشارة 
»األنباء« كانت قد نشرت 
التعميم،  امس تفاصيل 
الذي تضمن استمرارية 
استقبال طلبات تصاريح 
العمل اخلاصة باملشاريع 
احلكومي���ة والقطاعات 
املس���تثناة واملش���اريع 
الصغيرة من دون إيقاف، 
وكذلك استمرارية العمل 
في إص���دار أذونات عمل 
أول مرة والتجديد واإللغاء 
صورة زنكوغرافية من التعميمالنهائي للسفر، على أن 

يقام الشهر املقبل بأرض املعارض

احتاد اجلمعيات: مشاركة تعاونية السرة
 في معرض »لها ذخر« إضافة خلدمة املساهمني

 مشاري العمر يسلم عبداحملسن حاجي شيك مشاركة تعاونية السرة في معرض »لها ذخر« 

محمد راتب

أك����د احتاد اجلمعي����ات التعاونية أن 
التحضيرات لتنظيم معرض »لها ذخر« 
الشبابي الوطني املزمع إطالقه الشهر املقبل 
تتم على قدم وساق، مبينا أن جمعية السرة 
التعاونية فتحت املجال أمام مس����اهميها 
لتقدمي ابتكاراتهم وعرضها أمام اجلمهور 
إميانا منها بأهمية دعم شريحة الشباب 
وتسليط الضوء على إبداعاتهم، وخصوصا 
بعد التجاوب الواسع الذي شهده املعرض 
من قطاع كبير من اجلمعيات والشركات 
التي عبرت عن س����رورها لدعم املعرض 

ورعايته.
جاء ذلك خالل توقيع رئيس مجلس 
إدارة جمعية الس����رة التعاونية مشاري 
العمر عقد املشاركة في معرض »لها ذخر« 
مع املنسق العام للجمعيات التعاونية عبد 
احملسن حاجي، ويقام املعرض في ارض 
املعارض مبشاركة مجموعة من اجلمعيات 
التعاونية وبرعاية االحتاد وتنظيم شركة 

باملاسكي للتجارة العامة واملقاوالت.

وبدوره، قال عبد احملس����ن حاجي إن 
املشاركة في املعرض ستفتح الباب أمام 
جميع اإلبداعات وستفجر الطاقات الكامنة 
وستحدث حالة من التنافس الشريف على 
مستوى الكويت كلها ألول مرة في تاريخ 
العمل التعاوني وستكون نواة ملعارض 

مستقبلية على نطاقات أوسع.
ومن جهته، أشار رئيس مجلس إدارة 
جمعية السرة التعاونية مشاري العمر إلى 
حرص مجلس اإلدارة على حضور شباب 
املنطقة وتقدمي ما لديهم من أفكار بناءة 
تس����هم في رفعة الوطن وتقدمه ورقيه، 
مش����يرا إلى أن معرض »لها ذخر« إجناز 
تعاوني سيغير من خارطة العمل التعاوني 
وس����يفتح املجال أمام خدمات اجتماعية 
متميزة ومختلفة عن الس����ابق تستفيد 
من الطف����رة التكنولوجية احلاصلة في 
العالم، وحتدث حال����ة من التقارب أكثر 
بني املساهمني ومجالس إدارات اجلمعيات 
التعاونية، إل����ى جانب خلق فرص عمل 
ألبنائنا وتعريف العالم بإبداعات الشباب 

الكويتي.

تكرمي د.عالية اإلبراهيم

الشيخ دعيج اخلليفة وجمال سليمان  يكرمان أصغر متفوقة             )محمد خلوصي( الشيخ دعيج اخلليفة يكرم أحمد علي ومحمد ثامر

في حفل تكرمي 68 متفوقاً من أبناء املساهمني

اخلليفة: تكرمي »تعاونية شرق« للمتفوقني
 مبادرة طيبة وحافز للمضي في طريق النجاح

كل الرعاي����ة والتك����رمي، ومما 
يثلج الصدر ان نحتفل اليوم 
ونكرم هؤالء النخبة من الطالب 
املتفوق����ني تقدي����را جلهودهم 
العلم،  املبذولة في حتصي����ل 
كما اننا نشجعهم على مواصلة 
اجلد واالجتهاد والتزود بالعلم 
وندعو بقية أبنائنا الطالب الى 
احلذو بحذوهم واالقتداء بهم، 
كما نشكر اولياء االمور ملا لهم 
من دور كبي����ر وعطاء عظيم 
وها هم اليوم يجنون ثمرة ما 

زرعوه.
الى ان  وأش����ار س����ليمان 
جمعية الش����رق حصلت على 
10% من األرباح وهي أعلى نسبة، 
وان مبيع����ات اجلمعية زادت 
بنسبة 20% عن العام املاضي 
وعن املشاريع املستقبلية أفاد 
بأن هناك رحلة عمرة ستنظم 
قريبا وسيتم مخاطبة الوزارة، 
وايضا رحالت الى الشاليهات 
ورحالت اخرى ترفيهية لسكان 
املنطقة باالضافة الى اقامة يوم 
مفت����وح ترفيه����ي، ولفت الى 
انه س����يتم تأجير كل احملالت 
امللحقة باجلمعية بعد اصدار 
التراخيص من اجلهات املختصة 
وتشمل عدد 6 محالت، كما سيتم 

توسيع مساحة السوق املركزي 
الى الضعف تقريبا حيث تبلغ 
املس����احة احلالي����ة 1300 متر 
لتصبح 2900 متر وان املبنى 
جاهز ونحن في انتظار اعتماد 
املخطط من ادارة التنظيم من 

بلدية الكويت.
وعن الهداي����ا املوزعة على 
68 متفوقا ومتفوقة قال: نحن 
نوزع الهدايا على جميع املراحل 
التعليمية بعد ان يحضر الطالب 
أو الطالبة املتفوقة شهادته لنا، 
حيث كنا نكرم كل عام احلاصلني 
واحلاصالت على امتياز فقط اما 
ه����ذا العام فنحن نكرم احلائز 
على جيد وجيد جدا تشجيعا 
لهم على التفوق وهذا االستثناء 
له����ذا العام فق����ط حتى نحث 
الطالب والطالبات على التنافس 

والدراسة والتفوق.
ام����ني صندوق  أكد  بدوره 
جمعية الشرق التعاونية ثامر 
بن علي ح����رص مجلس ادارة 
اجلمعية املس����تمر على اقامة 
حفل تك����رمي الطلبة املتفوقني 
الدراس����ية  املراحل  في جميع 
حيث ان التكرمي مبثابة تشجيع 
وحتفيز لهم على االستمرار في 

التفوق .

ادارة اجلمعي����ة واعضاءها ملا 
يقدمونه ألهالي منطقة شرق.

من جهته قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية الشرق التعاونية 
جمال س����ليمان إن من دواعي 
سروري أن نتوج اليوم نتاج 
عمل دؤوب من العطاء والبذل 
واجلهد املتواصل لنفوس كرمية 
وعقول انتجت بالعمل واالجتهاد 
ابدعت فاس����تحقت منا  وأياد 
الش����كر والثن����اء. وأضاف ان 
للمتفوق����ني مكانة في املجتمع 
فدورهم املس����تقبلي في بناء 
الوطن عظيم لذا استحقوا منا 

ليلى الشافعي

أكد الشيخ دعيج اخلليفة 
أن دعم الش����باب وتش����جيعه 
بكل الس����بل على التفوق هو 
املس����تقبل الواع����د للكوي����ت 
الغد املش����رق  أملنا وهم  فهم 
لنا. ج����اء ذلك في احلفل الذي 
نظمته جمعية الشرق التعاونية 
لتكرمي متفوقي املساهمني وأبناء 
املنطقة، مضيفا ان هذه منافسة 
ش����ريفة ومطلوبة ليتس����ابق 
أبناؤنا على التفوق وال بد من 
دعمهم بكل الطرق وتشجيعهم 
املتواصل على مسيرة النجاح. 
وأكد ان هذه مبادرة جميلة من 
جمعية الشرق واهتمامها بأبناء 
املساهمني وحثهم على املضي في 
طريق النجاح وان هذا التفوق 
نتيج����ة جهد األه����ل وعملهم 
على راح����ة ابنائهم ورعايتهم 
والوقوف بجانبهم ليعلوا الى 
هذا االمتياز. وقال اخلليفة: أفخر 
بأنني من املساهمني في جمعية 
الشرق، مشيرا الى ان جلمعية 
الشرق دورا كبيرا في تشجيع 
املساهمني وان اسعارها تعتبر 
معقولة جدا بالنسبة للجمعيات 
االخرى، وشكر رئيس مجلس 

عدد من املشاركني في رحلة العمرةاملعتمرون بعد عودتهم

استغرقت أربعة أيام وتخللتها أنشطة دينية وثقافية منوعة

ً الفارسي: تعاونية الزهراء نظمت رحلة عمرة لـ 190 مساهما

داخل املنطقة.
 وذكر الفارس���ي أن جمعية 
الزهراء مستمرة في تقدمي أفضل 
اخلدمات ملساهميها على مدار 

العام سواء كان ذلك على الصعيد 
االجتماعي أو التسويقي او اي 
نوع من أنواع اخلدمات التي تهم 

املساهمني.

املشاركني الذين كانوا مثاال رائعا 
لاللتزام باملواعيد احملددة أثناء 
الرحلة األمر الذي أثمر عن جناح 
العمرة حيث القت صدى طيبا 

محمد راتب

اعلن���ت جمعي���ة الزهراء 
التعاونية عن عودة وفد املساهمني 
املشاركني في رحلة العمرة التي 
نظمتها اجلمعية االسبوع املاضي 
والتي استغرقت اربعة ايام ادى 
خاللها املشاركون مناسك العمرة 

في سهولة ويسر. 
واوضح عضو مجلس ادارة 
جمعية الزه���راء التعاونية د. 
ياسني الفارس���ي في تصريح 
صحافي ان اجمالي عدد املشاركني 
في رحلة العمرة بلغ 190 مساهما 
ومس���اهمة مؤك���دا ان الرحلة 
كانت ممي���زة وتخللها الكثير 
من األنشطة الدينية والثقافية 
املفيدة واملمتعة. ولفت الى أن 
مجلس إدارة اجلمعية حرص 
على تسليم املعتمرين الشنط 
ومالبس االحرام ومستلزمات 
وارشادات العمرة وذلك قبل موعد 
السفر ألداء مناسك العمرة، مشيدا 
في هذا الص���دد بتعاون جميع 

سليمان: أعلى عائد 
للربح 10% بجمعية 

الشرق ونسبة 
املبيعات زادت %20 

وتوسيع السوق 
املركزي قريباً
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أشادت بطلبة »نادي الروبوت« من ثانوية حمد الرجيب

الوتيد دشنت مشروع »كنوز األحاديث النبوية املصورة«

وكيلة التربية: إقبال الطلبة على التخصص العلمي
زاد على السنوات املاضية

بشكل مصور لتسهيل فهم 
املتعلمني  األحاديث عل���ى 
وحتسني نطقها من خالل 
تطويع التكنولوجيا لعمل 
إلى دراسة  مشروع يهدف 
مش���وقة، ومت تدشني هذا 
املشروع بعد جهود استمرت 
على مدى عام كامل من العمل 
الدؤوب من خالل دراس���ة 
معتمدة من التوجيه الفني، 
ومت استثمار وسائل التواصل 
االجتماعي لعرض البرنامج 
ليس فقط على مس���توى 
الكويت وإمنا العالم أجمع، 
مؤكدا ان جهود األس���تاذة 
فاطمة املنصور بهذا الصدد 
مشكورة جدا، حيث كانت 
تعمل على تصميم املشروع 
التي  اللجنة  حتت إشراف 
تساعدها باملواد من امليدان 
مع بعض األفكار للعرض، 
وس���يتم بعد هذا املشروع 
عمل مشروع خاص للمرحلة 
املتوسطة، ونطمح الى ان 
يتم إجنازه خالل ستة أشهر 
بعد اخلبرة التي اكتسبناها 
وأيضا من خالل زيادة عدد 
املعلم���ني واملعلمات، ومن 
ثم إجناز مش���روع خاص 

البراعم الطيبة التي نأمل بأن 
يكونوا قياديني في املستقبل، 
الى  كما توجهت بالش����كر 
أولياء أم����ور الطلبة الذين 
شجعوا أبنائهم على االجناز 
العلمي، الفتة الى أن املعلم 
هو املفتاح الرئيسي لتشجيع 

الطلبة.
الوتيد حرصها  واكدت 
على متابعة الطلبة سنة بعد 
سنة لنرى التطورات التي 
حدثت لهم، ونقوم بازالة أي 
عقبة تقف في طريقهم قدر 
االمكان لتمكينهم من اجناز 

هذه املشاريع االبداعية.
 وفي الس���ياق نفس���ه 
زارت الوتيد مدرسة نائلة 
املتوس���طة بن���ات لتكرمي 
املعلمة س���ارة األمير على 

التي تذكر فيها  واألزمان 
األذكار املأث����ورة، وذل����ك 
بش����كل عمل����ي يوضحها 
ويبينه����ا للمطلع عليها. 
وقد نال املشروع استحسان 
الضيوف واحلضور الذين 
القائمني عليه على  حثوا 

استكماله واملضي فيه.
الفني  وق���ال املوج���ه 
للتربي���ة اإلس���المية في 
منطقة العاصمة التعليمية 
خالد اخلراز: إن املش���روع 
عبارة عن أحاديث نبوية 

الى التخص���ص العلمي، 
حي���ث ش���هدت الفت���رة 
األخيرة اقباال من الطلبة 
على هذا التخصص أكثر 
الس���نوات املاضية،  من 
فأصب���ح 51٪ من الطلبة 
عل���ى التخصص العلمي 
أو  البن���ني  س���واء م���ن 
البنات، حي���ث قالت أنه 
اجناز على مستوى وزارة 
التربية، ووجهت الشكر 
جلميع املدارس ملشاركتها 
ف���ي اجناح ه���ذا التوجه 

الطيب. 
و أبدت متنايتها الطيبة 
لطلبة ثانوية حمد الرجيب 
وش����كرها اجلزي����ل الدارة 
الذين  املدرس����ة واملعلمني 
س����اهموا في اخ����راج هذه 

للمرحلة الثانوية.
بدوره، قال املوجه االول 
للتربية اإلسالمية د.محمد 
الراشد: ان هذا املجهود بدأ 
بفكرة توافقت عليها اآلراء 
لتوثي���ق أحداث النبي ژ 
بشكل مصور والذي نعتبره 
إضافة للمنهج الدراسي من 
خالل استخدام التكنولوجيا 
بهدف نطق احلديث بشكل 
صحيح والفه���م بصورة 

واضحة.
م���ن جانبه���ا، قال���ت 
األستاذة فاطمة املنصور: 
إن املش���روع ساهم بشكل 
كبير في ترسيخ األحاديث 
النبوية الشريفة في ذهن 
الطلب���ة والطالبات حفظا 
وفهما وإحساسا، ما ساعد 
في س���رعة تلق���ي املتعلم 
للمعلومة، وذلك من خالل 
تسخير التكنولوجيا خلدمة 
التربية اإلسالمية، كما قامت 
بعرض مرئي للمش���روع 
يتضمن األحاديث النبوية 
وتركي���ب الصور ومقاطع 
الڤيديو عليه���ا باإلضافة 
إلى رأي املتعلمني بالفكرة 

وانطباعاتهم عنها.

اختيار شركة مايكروسوفت 
املعلم���ني  ضم���ن  له���ا 
االلكترونيني املميزين على 
مستوى العالم، حيث أشادت 
بابداع هذه املعلمة وبتشجيع 
ادارة املدرسة لها، وذكرت أن 
مدارس الكويت تضم الكثير 
من املبدعني واملبدعات الذين 
ينتظرون منا الدعم واالبراز 
والتشجيع، وحثتها على 
نقل جتربتها لتكون مثاال 
رائعا يحتذى به، وتوجهت 
بالش���كر الى كل من ادارة 
املدرسة واملعلمة ورئيسة 
القس���م وكل من ساهم في 
العمل، متمنية  اجناح هذا 
له���م املزيد م���ن التوفيق 

والنجاح.
 وراف����ق الوتيد كل من 
ال����وزارة املس����اعد  وكيل 
للتعليم النوعي بدر الفريح 
وناجي الزامل مدير منطقة 
العاصم����ة التعليمية الذي 
اشاد باملبدعني واملتميزين من 
منطقة العاصمة التعليمية 
قائ����ال ان مدارس العاصمة 
الت����زال والدة باملبدع����ني 
واملتميزين سواء من املعلمني 

او املتعلمني.

عادل الشنان 

أش���ادت وكيلة وزارة 
الوتيد  التربي���ة د.م���رمي 
باجلهود احلثيثة لالرتقاء 
بالعملية التربوية، وذلك من 
العلمية  التوجيهات  خالل 
املختلفة وحرصها على إظهار 
العملي  التعليمي  اجلانب 
أبنائنا  واملرئي ملس���اعدة 
الطلبة على املضي في التقدم 
والنجاح واكتساب املهارات 
التعليمية املباشرة من خالل 
تضافر اجلهود للوصول بهم 

إلى بر األمان.
جاء ذلك خالل تدشينها 
مشروع »كنوز األحاديث 
النبوي����ة املص����ورة« في 
مدرس����ة نائلة املتوسطة 
للبن����ات، وبرفقته����ا بدر 
الوكيل املس����اعد  الفريح 
للتنمية التربوية واألنشطة 
ومدير عام منطقة العاصمة 
التعليمي����ة ناجي الزامل. 
وق����د ش����ملت الفعالي����ة 
تعريفا باملشروع وبعض 
الفق����رات والتي كان منها 
معرض يستخدم املجسمات 
لش����رح  واملعروض����ات 
النبوية ويبني  األحاديث 
جانب آخر من����ه األماكن 

عادل الشنان

أش���ادت وكيلة وزارة 
الوتيد  التربية د.م���رمي 
بحصول طلب���ة أعضاء 
»نادي الروبوت« من ثانوية 
حم���د الرجيب على ثالث 
مراكز متميزة على مستوى 
الوطن العرب���ي، واملركز 
األول على مستوى الكويت، 
متمنية لهم أن يكون ذلك 
دافع���ا لهم لالس���تمرار 
باالبداع في كل تخصص 
يفي���د الكويت واملجتمع. 
وذكرت أن املشاريع كانت 
مبتكرة ومبدعة، اذ جمعوا 
ما بني االنسان اآللي وعلم 
الكيمياء، وذلك ما جعلهم 
يف���وزون باملراكز األولى 
واملتقدمة، كما وجهت بهذه 
املناسبة شكرها الى مدرسة 
حمد الرجيب على تأهيلها 
للطلبة تأهيال علميا مميزا 
بحيث يتيح لهم التخصص 
العلمي من الصف العاشر، 
وحث الطلبة على املشاركة 
باملش���اريع التطبيقي���ة، 
وذكرت أن وزارة التربية 
جنحت باستقطاب الطلبة 

د.مرمي الوتيد وحصة السويدان

جولة خالل املعرض

املعلمة ساره االمير وزميالتها

د.مرمي الوتيد متوسطة موجهي التربية اإلسالمية                                                           )محمد خلوصي(

خالد اخلراز ود. محمد الراشد وبندر احلسيني يكرمون هادي املري

مرمي الوتيد مع عدد من طلبة نادي الروبوت

د. عبداللطيف البدر ود. جناة املطوع يكرمان ستيفن ساسون

د.عبداللطيف البدر ود.حياة احلجي خالل احملاضرة                                                               )أسامة أبوعطية(

الديحاني رئيساً للجنة »اإلدارة املدرسية«
أصدرت وكيلة وزارة التربية د.مرمي 
الوتيد قرارا بإعفاء الوكيل املساعد 
للبحوث التربوية واملناهج د.سعود 

احلربي من رئاسة جلنة تقومي جتريب 

مشروع تطوير اإلدارة التربوية في 
مدارس وزارة التربية وتكليف األستاذ 

املساعد بكلية التربية جامعة الكويت 
د.سلطان الديحاني رئيسا للجنة.

التركيز على مراجعة وتطوير 
املعايير البيئية القائمة. 

ولفت املطيري الى أن دول 
التع���اون اخلليجي  مجلس 
تفتقر ملوارد املياه الطبيعية 
كما ونوع���ا، لذا فقد اعتمدت 
معظم هذه الدول على حتلية 
البح���ر لتوفي���ر مياه  مياه 
الشرب، معتبرا ان تركز هذا 
الكم الكبير من محطات توليد 
املياه على  الطاقة وحتلي���ة 
شواطئ اخلليج يشكل أحد أهم 
التحديات التي تواجه البيئة 
شبه املغلقة للخليج العربي، 
كما أن محطات ومصانع تكرير 
النف���ط تتركز بش���كل كبير 

مبحاذاة هذه الشواطئ. 
وذكر أن املياه اجلوفية في 
هذه الدول تتعرض لالستنزاف 
املستمر مما يؤثر سلبا على 
كمياته���ا ونوعيتها، فكميات 
املي���اه اجلوفي���ة الت���ي يتم 
استخراجها من املكامن تتجاوز 
بشكل كبير معدالت الشحن 
الطبيعي لهذه املكامن، مشيرا 
الى أن العديد من دول مجلس 
التعاون اخلليجي حققت قفزات 
ملحوظة في مجال معاجلة مياه 
الصرف الصحي، حيث تعد 
هذه الدول في مقدمة البلدان 
املعنية بجهود معاجلة مياه 
الصرف الصحي مقارنة بسائر 
العالم  ف���ي  ال���دول األخرى 
العربي، مؤكدا أن االستفادة 
املرجوة من هذا املصدر املائي 
املهم تتفاوت بني دول مجلس 
التع���اون وهي ف���ي مجملها 

استفادة متواضعة. 
وبني املطي���ري ان الندوة 
سيتم خاللها وعلى مدى يومني، 
عرض ومناقشة مجموعة من 
العلمية في مجاالت  األوراق 
»االستفادة من الطاقة البديلة«، 

محطات توليد الطاقة وحتلية املياه من التحديات البيئية

املطيري: االستمرار في إنتاج البترول واتباع 
املعايير البيئية معادلة صعبة تواجه دول اخلليج

و»اس���تراتيجيات تطوي���ر 
وحماي���ة املي���اه اجلوفية«، 
البيئي���ة«،  و»التحدي���ات 
و»تقنيات حتلية ومعاجلة مياه 
الصرف الصحي«، و»املمارسات 
البيئية في معامل تكرير النفط 

واحلقول النفطية«. 
بدوره، عبر سفير اليابان 
الكويت توش���يهيرو  ل���دى 
تسوجيهارا عن متنياته بان 
تخرج الندوة بتوصيات مفيدة 
جلميع املشاركني فيها، متقدما 
بالشكر جلميع املشاركني في 
الن���دوة، وخصوص���ا معهد 

الكويت لألبحاث العلمية. 
ومن جهته، قدم املستشار 
اخلاص ملركز التعاون الياباني 
للبترول إيجي هيراوكا نبذة 
التعاون  مختصرة عن مركز 
الياباني للبترول وأهم األنشطة 
التي يضطل���ع بها، موضحا 
ان مرك���ز التع���اون الياباني 
للبترول مؤسسة غير ربحية 
مت تأسيس���ها في العام 1981 
وميزانيتها ممولة بالكامل من 
قبل وزارة االقتصاد والتجارة 

والصناعة في اليابان.

دارين العلي

قال مدير عام معهد الكويت 
لألبح���اث العلمي���ة د.ناجي 
املطيري إن من أهم التحديات 
الت���ي تواج���ه دول مجلس 
التعاون اخلليجي بشكل خاص 
والدول املنتجة للبترول بشكل 
عام سعي هذه الدول لالستمرار 
في إنتاج البترول وفي الوقت 
البيئية  اتباع املعايير  نفسه 
وااللتزام ببروتوكول كيوتو 
للمحافظة على مكونات البيئة 

املختلفة. 
جاء ذلك خالل حفل افتتاح 
»الندوة املش���تركة اخلامسة 
للبيئ���ة بني معه���د الكويت 
العلمي���ة ومركز  لألبح���اث 
التع���اون الياباني للبترول« 
الثالثة  و»الندوة املش���تركة 
والعشرون بني دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي ومركز 
التع���اون الياباني للبترول« 
املياه  بعنوان »تنمية موارد 
وحماي���ة البيئ���ة ف���ي دول 
التعاون اخلليجي«،  مجلس 
الفتا الى ضرورة التركيز على 
احلاجة إلى خلق االنس���جام 
بني التش���ريعات البيئية من 
جه���ة والظ���روف الطبيعية 
واالقتصادية السائدة في دول 
التع���اون اخلليجي،  مجلس 
الس���يما أن م���ا قد يناس���ب 
املتقدمة قد  الدول الصناعية 
ال يناسب بالضرورة الظروف 
التي نعايشها كدول أساسية 

منتجة للبترول. 
ورأى أن خلق هذا االنسجام 
يتطلب االستعانة باخلبراء 
واملختصني من ذوي الكفاءة في 
اإلدارة والتشريعات البيئية، 
والترويج للتعاون البيئي على 
د. ناجي املطيرياملستويني اإلقليمي والدولي مع 

»التربية« استضافت مخترع الكاميرا الرقمية

»التطبيقي« نظّمت »إلى متى العنف؟«

عبداهلل الراكان

 حتت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت 
التربية  البدر، وعميدة كلية  د.عبداللطيف 
د.جناة املطوع، والعميد املس���اعد لشؤون 
األبح���اث واالستش���ارات والتدريب د.فايز 
الظفيري، استضافت كلية التربية مخترع 
الرقمية ستيفن ساسون. وهدفت  الكاميرا 
الزيارة إلى التعريف بإجنازات مخترع الكاميرا 
الرقمية ستيفن ساسون والذي قدم النموذج 
األول بدقة كاميرا تبلغ 0.02 ميغا بكس���ل 
في حني أنه كان يعمل مهندس إلكترونيات 
حلساب شركة كوداك، كما حصل على براءة 

اختراع لهذا العمل في عام 1978.
تولى ساسون إدارة مشروع أول كاميرا 
رقمية خلزن الص����ور على ذاكرة الفالش، 
وانضم إلى قائمة اشهر املخترعني األمريكيني 

عام 2011، ووصل اختراعه إلى معظم سكان 
العال����م باس����تخدام الكامي����را الرقمية في 
معظم الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، 
كم����ا أن الختراعه األثر األكبر في كثير من 
االستخدامات في مجال الطب والتعليم. ومن 
أبرز اجلوائز التي حصل عليها ساس����ون: 
)جائزة االبتكار إستمان 2001 � جائزة التقدم 
من جمعية التصوير الفوتوغرافي في أميركا 

.)2006
وبه���ذه املناس���بة وجه مدي���ر اجلامعة 
د.عبداللطيف البدر سؤاال إلى ستفني ساسون 
حول أثر البحث العلمي في املؤسسات فرد 
قائال: »ان أثر البحث العلمي في املؤسسات 
كبير جدا، وكان كبيرا جدا في شركة كوداك على 
الرغم من خسارتها، فضال عن إثارة االختراع 
في عالم الكاميرات الرقمية، مؤكدا ضرورة 

العمل باألبحاث العلمية وتطبيقها«.

نظم املعهد الصناعي التابع للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة بعنوان 
»الى متى العنف؟« حاض���ر فيها مدير ادارة 
حماي���ة األحداث العقيد بدر الغضوري وذلك 

في مبنى الكلية بالشويخ.
وتناول الغضوري بعض القصص احلقيقية 
املؤدية الى العنف وأسبابها وتأثيرها والعقوبة 
التي يتم اتخاذها على الشخص املتسبب، كما 

مت عرض فيلم ڤيديو يتحدث عن واقع الشباب 
وبعض احداث العنف احلقيقية كالعنف األسري 
وعنف االحداث وغيرها والنتيجة النهائية لهذا 
العنف. من جانبه، تق���دم العقيد الغضوري 
بالشكر ملدير املعهد الصناعي يوسف املطيري 
على اس���تضافته إللقاء مثل هذه احملاضرات 
والتي من خاللها يتم االستماع ملشاكل الشباب 

وطرح احللول املناسبة لها.

اخلراز: املشروع يعمل على تسهيل فهم األحاديث وحتسني نطقها
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ببساطة وبفاعلية عبر تغيير 
ما نحن عليه من الداخل وليس 
عبر محاولة تغيير اآلخرين، 
الظروف، أو مسار األحداث. إن 

السالم يبدأ في داخلنا.
وتتح���دث ف���ي املؤمت���ر 
ب.ك.جيانت���ي ه���ي مبعوثة 
للس���الم، إضافة إل���ى كونها 
إذاعية وكاتبة. تتميز بإيصال 

»البحرين للتأمل وتطوير الذات« تنظم 
»الطريق إلى السالم« 10 فبراير املقبل

وزير الديوان استقبل وفد
اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام

اجلاراهلل بحث مع سفراء الدول الدائمة العضوية 
مبجلس األمن دعم العراق ملواجهة اإلرهاب

اس���تقبل وزير ش���ؤون الديوان األميري 
الش���يخ ناصر صباح األحمد رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام 
مهلهل خالد املض���ف يرافقه أعضاء املجلس 

مشعل نواف العنزي وأحمد عبدالرسول الصالح 
وخالد وليد الفالح وفهد وليد الناصر وسعد 
عبدالعزيز املجمد ومحمد فؤاد بوحمد وصالح 

فالح العنزي.

بحث وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
أمس مع س���فراء الدول دائم���ة العضوية في 
مجلس األمن اجله���ود الدولية املبذولة لدعم 
العراق في مواجهة اإلرهاب، الس���يما تنظيم 

الدولة االسالمية.
الواليات املتحدة  والتقى اجلاراهلل سفير 
األميركية دوغالس سيليمان وسفير روسيا 

االحتادية أليكسي سولوماتني وسفير اململكة 
املتحدة ماثيو جيمس لودج وسفير جمهورية 
فرنسا كريس���تيان نخله وسفير جمهورية 

الصني الشعبية تسوي جيانتشون.
وحضر اللقاء مدير إدارة املنظمات الدولية 
السفير جاس���م املباركي ومدير إدارة مكتب 

الوكيل السفير أيهم العمر.

رسالتها عبر مزيج خاص من 
حكمة الشرق وواقعية الغرب. 
ب.ك. جيانتي هي املسؤولة 
اإلقليمي���ة جلامع���ة براهما 
كوماري���س العاملي���ة ملنطقة 
الش���رق األوس���ط وأوروبا 
ومقرها في لندن، كما أنها ممثلة 
املنظمات غير احلكومية في 

األمم املتحدة. 

تنظ���م جمعي���ة البحرين 
للتأمل وتطوير الذات مؤمترها 
الدول���ي الثالث حتت عنوان: 
»الطريق إلى الس���الم«، الذي 
س���يعقد في غرف���ة التجارة 
البحرينية، خالل  والصناعة 
الفترة من 10 - 12 فبراير املقبل 
حتت رعاية صاحب الس���مو 
الش���يخ خالد بن عبداهلل آل 
خليف���ة، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ف���ي مملكة البحرين 
إلى تعميق  ويهدف املؤمت���ر 
اإلدراك للسالم باعتباره صفة 
إليها  فطرية ميكننا الوصول 
واحملافظة عليها في أنفس���نا 
وفي اآلخرين، ويتوجه املؤمتر 
جلميع من يتطلع للعيش بسالم 
أكث���ر، وبطريقة هادفة وذات 
معنى على اختالف أعمارهم 

وتوجهاتهم في احلياة.
الس���ياق، قال  وفي ه���ذا 
الوكيل املس���اعد ف���ي ديوان 
مجلس الوزراء ورئيس جمعية 
البحرين للتأمل وتطوير الذات 
د. ابراهيم الدوسري: إنه ملن 
دواعي اعتزازنا أن تكون جمعية 
البحرين للتأمل وتطوير الذات 
س���باقة على مستوى الشرق 
األوسط في إقامة مؤمتر دولي 
حول التأمل وتطوير الذات في 
عامي 2011 و2012، واللذين تكلال 
بالنجاح، وذلك بحضور ما يزيد 
على 500 مشارك من نحو  20 

دولة على مدى ثالثة أيام. 
الوعي  وأض���اف: يلع���ب 
البشري دورا مهما في تطور 
العالم، هذا ما تخبرنا به العلوم 
احلديثة فضال ع���ن احلكمة 
الغاب���رة. بل رمب���ا يضطلع 
بالدور األهم، ألن التغيير في 
العالم ال ميكن أن يحدث ما لم 
نغير تفكيرنا، كما يستعرض 
مؤمت���ر الطريق إلى الس���الم 
األس���اليب التي متكن أيا منا 
م���ن إحداث تغيي���ر ملموس 
في هذا العال���م الزاخر بكّم ال 
نهائي م���ن اإلمكانيات، وذلك 

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال رئيس وأعضاء اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام 

»الشباب« نظمت احللقة النقاشية األولى عن الرعاية الشبابية مبشاركة 11 جهة حكومية وخاصة

الزين الصباح: »الشباب« تهدف إلى خلق مواطن صالح وإيجابي

العمرية املختلفة، مبينا أن هذه 
احللقات تستهدف التشريعات 
العاملية  املناسبة والتجارب 
اجلدي����دة، وحتدي����د أفضل 
التنفيذية  السبل والوسائل 
لتفعيل الرعاية الش����بابية، 
باإلضافة إلى التشاور حول 
إيجاد استراتيجية شبابية 
وطنية موحدة للشباب متثل 

البالد.
م����ن جهته����ا، أوضحت 

وكيل وزارة الدولة لشؤون 
الش����باب الش����يخة الزي����ن 
الصباح أن »الشباب« وزارة 
حكومية صناعية تهدف إلى 
خلق مواطن صالح وإنسان 
إيجابي، باإلضافة إلى توفير 
بيئة صحية لهم والس����عي 
الشباب  نحو حتقيق أحالم 
والت����ي تصب ف����ي مصلحة 
املجتمع وعناصره. وأضافت 
الصباح أن اجتماع اجلهات 
احلكومية واملدنية في هذه 
احللقة النقاشية خطوة من 
آالف اخلطوات التي نخطوها 
نحو مجتمع تسوده أجواء 

صحية تنموية.
م����ن جهته، أش����ار مدير 
إدارة البرنامج الوطني إلعداد 
وتأهي����ل القيادات الش����ابة 
الدولة لش����ؤون  في وزارة 
الش����باب د.مشعل اجلنوبي 
إلى مش����روع الدولة لتنمية 
واس����تثمار طاقات الشباب 
بالتعاون م����ع كلية التربية 
والذي يعد األول من نوعه، 
مبينا أن أعداد املشاركني من 
اجلهات احلكومية واملدنية 

ستزيد في املستقبل.

الدعيج أن هذه  وأوضح 
الدراس����ة اس����تهدفت تقييم 
مستوى الرعاية الشبابية على 
مستوى اجلهات احلكومية 
واملدنية والقطاع اخلاص في 
الكويت، الفتا إلى أن احللقات 
النقاشية املستهدفة ستكون 
لتعزيز املسؤولية املجتمعية 
جت����اه موض����وع الرعاي����ة 
الشبابية املنشودة ألبنائنا 
الشباب ذكورا وإناثا مبراحلهم 

رندى مرعي 

الدول����ة  نظم����ت وزارة 
لشؤون الشباب امس احللقة 
النقاشية األولى عن الرعاية 
الشبابية بعنوان »تشخيص 
وتطوير الرعاية الش����بابية 
بالكويت � اليافعني والشباب« 
برعاية وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب سلمان 
احلمود وبحض����ور ممثلني 
عن 11 جهة من املؤسس����ات 
احلكومية واخلاصة وجمعيات 
النفع العام في مسرح مكتبة 

الكويت الوطنية.
وفي البداية، قال مستشار 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
د.عبدالعزيز الدعيج: إن هذه 
احللقة النقاشية هي األولى 
بني عدة حلق����ات قادمة عن 
مرحل����ة الطفولة وفئة ذوي 
اإلعاق����ة، مضيف����ا أن ه����ذه 
احللقات ستكون عبارة عن 
ترجمة وحوارات ومشاركات 
التي نتجت عن  للتوصيات 
دراس����ة بحثية شاملة قامت 
أبريل  الوزارة بإجنازها في 

املاضي.

الشيخة الزين الصباح ود.عبدالعزيز الدعيج خالل احللقة النقاشية

ً التركيت: بيت الزكاة يكفل 26.684 يتيما

»الثقافة اإلسالمية« تستضيف املشيقح اليوم وغداً

الهيئات املشرفة على  خالل 
املشروع، وعددها 77 مؤسسة 
رسمية معتمدة في 37 دولة، 
والتي بدورها تهيئ له فرص 
التحصي����ل العلمي لتمكينه 
من ني����ل املؤهل الدراس����ي 
الكفالة  املناسب، وتس����تمر 
حتى يصل اليتيم إلى س����ن 
الرشد القانوني الذي ميكنه 
الكسب والعمل، مشيرا  من 
أيتام جدد  الى وجود 3606 
موزع����ني عل����ى دول العالم 
اإلسالمي وجاهزين للكفالة 

من قبل احملسنني.
وب����ني أن بي����ت ال����زكاة 
اس����تطاع من خ����الل خطته 
التنموية املوجهة إلى هؤالء 
األيت����ام، والت����ي تهدف إلى 
التعليم  متكينهم من فرص 

بضاحية صباح السالم ق13 
محافظة مبارك الكبير.

وبين����ت اإلدارة أن هذه 
االستضافة تعكس وبجدية 
رغبتها في ترسيخ مبادئ 
القيم النبيلة داخل املجتمع 
الكويتي، وتسهم في بناء 
جسور من التواصل اجلاد 
مع جميع شرائح املجتمع 
على اختالفه����ا إلى جانب 
تلبية احتياجات املس����لم 
العاصر من اآلداب والفضائل 
اعتمادا على توظيف اخلطاب 

والثقافة واإلبداع أن يلحظ 
النتائج الكبيرة التي حققها 
هذا املشروع، حيث كان من 
هؤالء األيت����ام من حاز على 
دور قيادي كبير، ومنهم من 
تبوأ منصب����ا عاليا، ومنهم 
من أصبح طبيبا ومهندسا، 
موضح����ا أن بي����ت ال����زكاة 
يعمل باستمرار على تطوير 
مش����روع كاف����ل اليتيم من 
خالل دراس����ة أوجه الرعاية 
الثقافية والتربوية لأليتام 
ف����ي املجتمعات اإلس����المية 
واقت����راح املش����روعات ذات 
التي تساهم  التنموي  البعد 
في حتسني الظروف املعيشية 
لأليت����ام وإع����داد البرام����ج 
التربوية لهم للنهوض بهم 

وتوفير الرعاية لهم.

الديني املعتدل القائم على 
قيم الوسطية واالعتدال في 

الطرح واملضمون.
وأشارت اإلدارة في بيانها 
الصحافي إلى أنها قد قامت 
بتخصيص أماكن لألخوات 
مجهزة بشاشات نقل مباشر 
لوقائع الفعاليات ومعايشة 
لهذا الطرح املتميز، ودعت 
اجلمهور إلى أهمية التواصل 
والتفاع����ل م����ع جمي����ع 
الفعاليات واالستفادة من 

الدروس املقدمة.

وامل�ستقبل املشرق.
وأضاف التركيت أن عدد 
األيتام املكفولني في البيت بلغ 
26.684 يتيما من يوليو حتى 
نهاية نوفمبر 2014، ويهدف 
هذا املشروع إلى توفير الرعاية 
االجتماعي����ة والتعليمي����ة 
والصحية لألطف����ال األيتام 
الذين فق����دوا معيليهم، من 
خالل تهيئة الظروف البيئية 
املناسبة لتنشئتهم التنشئة 
السليمة، والتخفيف من حدة 
املعاناة املادية والنفسية التي 
يعيشونها. وتابع: إن البيت 
يقوم بتسويق املشروع على 
احملسنني الراغبني في كفالة 
األيتام بتكلفة شهرية مقدارها 
15 دينارا، ومن ثم توجه أموال 
اليتيم من  الكفالة لصال����ح 

اإلدارة للبرنام����ج الثقافي 
لضيفها د.خالد املشيقح من 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، وأوضحت اإلدارة 
أنها قد أعدت جدول محاطرات 
متنوعة تعميم����ا للفائدة 
ونش����را لهذا العلم النافع، 
حيث يلتقي اجلمهور الكرمي 
بداية من اليوم وغدا ومن 
بعد صالة العصر واملغرب 
مع الدورة العلمية الشرعية 
ش����رح قواعد العقد، وذلك 
مبسجد زهرة محمد بهجت 

قال رئيس قسم الكافلني 
الزكاة عبدالرحمن  في بيت 
التركيت ان مش����روع كافل 
اليتي����م هو أحد املش����اريع 
الرائ����دة الت����ي ينفذها بيت 
الزكاة منذ نش����أته، إذ أخذ 
على عاتقه تنش����ئة األيتام 
تربويا ومهنيا، واحلرص على 
متابعتهم في دولهم، واالهتمام 
التي تؤدي  التفاصيل  بأدق 
إلى تطور هذا اليتيم ليضمن 
له حياة كرمية ويؤسس له 
مس����تقبال زاخ����را يفخر به 
مجتمعه ويكون قدوة حسنة، 
ومثاال جديرا بأن يحتذى به، 
وكذلك اليتيم����ات لهن حظ 
كبير من اهتمام املش����روع، 
فهو يرعاه����م رعاية كرمية 
األم����ن واألمان  تضمن لهن 

الثقاف����ة  إدارة  أك����دت 
اإلسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أهمية 
الدور القيمي واملتميز الذي 
باتت تؤديه اس����تضافتها 
الدعوية عل����ى اختالفها، 
وما يعول عليها من تكريس 
للرسالة التوجيهية لإلدارة 
إل����ى ما يض����اف إليها من 
الدينية  إحياء للمناسبات 
والوطني����ة عل����ى م����دار 

العام.
ج����اء ذلك خالل تنظيم 

عبدالرحمن التركيت

د. خالد املشيقح

تكرمي وفد بيت الزكاة الزائر للمنظمات اإلنسانية في جنيڤ
قام نائب املدير العام للموارد واإلعالم في بيت الزكاة 
محمد العتيب����ي بتكرمي أعضاء وفد بي����ت الزكاة الذين 
قاموا بزيارة املنظمات اإلنس����انية التابعة لألمم املتحدة 

في جنيڤ.
وتضمن وفد بيت الزكاة كال من مدير مكتب التواصل 
مع كبار احملسنني د.خالد يوسف الشطي ومدير إدارة - 
مكت����ب املدير العام عبداهلل أحمد احليدر، ومدير عالقات 
كبار احملس����نني أحمد عطية الباطني ومدير مكتب خدمة 

املواطن في بيت الزكاة موسى محمد اجلمعة.
يذكر أن وفد بيت الزكاة قام بزيارة لعدد من املنظمات 
اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة في جنيڤ بسويسرا، وذلك 
لالطالع على أنشطة ومشاريع وبرامج هذه املنظمات، ومن 
املنظمات اإلنسانية التي متت زيارتها منظمة األمم املتحدة 
 ،WHO ومنظمة الصحة العاملية ،UNHCR لشؤون الالجئني
وهي منظمة عاملية تابعة ل����ألمم املتحدة تهتم باجلانب 

أعضاء وفد بيت الزكاة املكرمون خالل احلفلالصحي في العالم.

الدعيج: هدفنا 
إيجاد إستراتيجية 

شبابية
وطنية موحدة 

للشباب
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ضرورة تنظيف 
وصيانة شبكات 
الصرف الصحي 
ملواجهة موسم 
الشتاء واألمطار

إجراءات »الداخلية« 
األخيرة بخصوص 

منح رخص القيادة 
للوافدين خطوة 

موفقة وستساهم 
في حل األزمة 

املرورية

نطالب بتسجيل 
الناخبني القاطنني 
في منطقة صباح 

الناصر ضمن 
كشوفات املجلس 

البلدي

نطالب بزيادة عدد 
مدارس البنني في 

املنطقة ونعاني 
من نقص في رياض 

األطفال

ضرورة إعطاء الوزراء 
الوقت الكافي 
لإلجناز وعدم 

محاسبتهم
على ما حدث قبل 

توليهم احلقائب 
الوزارية

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

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

شرگة مستقبل
اخلفجي العقارية

للبيع أراضي في

اخلــــفــــجـــــي

60076781

ناشدوا املسؤولني سرعة إغالق احملالت التجارية غير املرخصة في السكن اخلاص وتكثيف الدوريات األمنية بالقرب من املدارس خالل الصباح والظهيرة

رواد ديوانية اجلمهور لـ »األنباء«: نطالب احلكومة باالرتقاء باخلدمات
وإنشاء حديقة عامة ومواجهة ظاهرة سكن العزاب في منطقة صباح الناصر

»ان  قائ���ال:  للديواني���ات 
الديوانية أشبه باملنتدى الذي 
تتم فيه مناقشة املوضوعات 
التي تهم املنطقة من خدمات 
وكل ما يشغل بال املواطن من 
الساعة، ونقل اآلراء  قضايا 
واملقترحات الى املس���ؤولني 
س���واء ف���ي املختاري���ة او 
احملافظة«، متمنيا من محافظ 
الفروانية االهتمام باملنطقة، 
والعم���ل على توفير مالعب 
للشباب وحديقة عامة، وايضا 
النظر الى ظاهرة انتشار سكن 
العزاب ف���ي املنطقة وإيجاد 
املناسب إلبعادهم عن  احلل 

العائالت.
من ناحيت���ه، دعا محمد 
الش���باب وصغار  اجلمهور 
السن الى حضور الديوانيات 
واالس���تفادة مما يقال فيها، 
محذرا إياهم من خطورة آفة 
املخدرات التي باتت تش���كل 
ظاه���رة خطي���رة تصي���ب 
االسرة واملجتمع في مقتل، 
انتش���ارها  وخصوصا بعد 
في املدارس واعتراف وزارة 

التربية بذلك.
وأكد اجلمهور ان املسؤولية 

وممارس���ة رياضة املش���ي 
داخلها.

وزاد: نحن سكان صباح 
الناصر ال يوجد لنا قيد في 
انتخاب���ات املجلس البلدي، 
لذلك فسكان املنطقة ال يحق 
لهم التصويت، ولذلك أطالب 
املسؤولني في وزارة الداخلية 
بالعمل على تسجيل الناخبني 
القاطن���ني في منطقة صباح 
الناص���ر ضمن كش���وفات 
املجلس البلدي، متسائال، كيف 
انتخابات  يكون لنا قيد في 
مجلس األمة وال يوجد لنا قيد 

في انتخابات البلدي؟
وطالب املسؤولني بسرعة 
إغ���الق احمل���الت التجارية 
غير املرخصة داخل السكن 
اخلاص، فمن غير املعقول ان 
نرى بقالة داخل سكن خاص 
الكثي���ر من حاالت  وهناك 
التس���مم قد حدثت لبعض 
األطفال مم���ن يذهبون إلى 
هذه البقاالت غير املرخصة 
لش���راء مأك���والت منتهية 

الصالحية.
ام���ا محم���د اجلمه���ور 
فتحدث عن الدور االجتماعي 

يعان���ي من ارتفاع اس���عار 
املواش���ي واللحوم، مناشدا 
املسؤولني ضرورة العمل على 
ايجاد حلول لظاهرة ارتفاع 
األسعار، وايضا تفعيل الرقابة 
على توزيع االعالف، ألن هناك 
من يستغل االعالف ويقوم 
ببيعها في السوق السوداء، 
فمن غي���ر املعقول ان تقوم 
احلكوم���ة بدع���م االعالف 
ويقوم السماس���رة بشرائها 
من بعض املواطنني بأسعار 
رخيصة ومن ثم يبيعونها 
بأسعار خيالية، كما ان هناك 
بعض املواد التموينية جندها 
لألسف تباع في بعض الدول 

املجاورة.
بدوره، ناش���د عطا اهلل 
احلميداني املس���ؤولني في 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية العمل على 
توفي���ر حديقة عامة ملنطقة 
صباح الناصر لتكون متنفسا 
لسكان املنطقة، الفتا الى ان 
وجود حديقة عامة باملنطقة 
اصبح ضروريا حتى يتمكن 
الس���كان من قض���اء أوقات 
الفراغ واالستمتاع بالطبيعة 

بحاجة الى تنظيف وصيانة 
شبكة الصرف الصحي خاصة 
أننا في فصل الشتاء وبداية 
موسم هطول األمطار، كما ان 
احلاجة ملحة إلجراء الصيانة 
حتى ال نتعرض ملا عانينا منه 

في السنوات السابقة.
م���ن جانبه، ق���ال احمد 
اجلمهور ان الشوارع الرئيسية 
والفرعية في املنطقة تعاني 
من عدم التنظيف، باالضافة 
ال���ى انتش���ار القمامة على 

جانبي األرصفة.
وأض���اف: تعاني منطقة 
صباح الناصر من االزدحام 
الشديد نظرا لتواجد املعهد 
التجاري للبنات وكلية التربية 
األساس���ية، مطالب���ا وزارة 
الدوريات  الداخلية بتكثيف 
بالقرب من املعاهد وخصوصا 
خالل فترتي الصباح والظهيرة 
الطلبة وانتهاء  عند خروج 
اليوم الدراسي، مؤكدا تأييده 
إلجراءات »الداخلية« األخيرة 
بخصوص منح رخص القيادة 
للوافدين، معتبرا انها خطوة 

موفقة وحتسب للوزارة.
وتابع: ان املواطن اصبح 

األول���ى تقع على األس���رة، 
ويجب على الوالدين معرفة 
أسس تربية ومراقبة األبناء، 
مشيرا الى ان املساجد ودور 
العبادة يقع عليها عبء كبير 
في نش���ر التوعية والوقاية 
من اضرار املخدرات، مبينا 
ان تعاضد األسرة واملدرسة 
وبقية املؤسسات في الدولة 
سيساهم في القضاء على تلك 

الظاهرة املدمرة.
وانتقد عبدالهادي اجلمهور 
املسؤولني في وزارة التربية 
لعدم وجود مدارس للمرحلة 
املتوسطة والثانوية خاصة 
النقص  بالبن���ني، وكذل���ك 
املوجود في رياض األطفال، 
موضح���ا ان ف���ي املنطق���ة 
روضتني لالطفال فقط مقابل 
الكثافة السكانية، األمر الذي 
أدى الى تكدس 40 طفال وطفلة 
في الفصل الواحد، في حني انه 
من املفترض أال يتجاوز العدد 
15 طفال، وحني قامت وزارة 
التربية ببناء ثانوية للبنني 
وبعد االنتهاء والتجهيز مت 
حتويلها إلى ابتدائية للبنات، 
متسائال: هل التجهيزات من 
املختب���رات ودورات املي���اه 
اخلاص���ة بطلب���ة الثانوية 
تتناس���ب مع بنات مدرسة 

ابتدائية؟
وزاد: قابلت وكيلة وزارة 
التربية مرمي الوتيد وشرحت 
لها جميع قضايا املنطقة من 
نقص في امل���دارس وكثافة 
الط���الب داخ���ل الفص���ول 
وأبلغته���ا بتوافر أراض في 
منطقة صباح الناصر لوزارة 
التربي���ة تكف���ي إلقامة عدة 
مدارس ووعدتني خيرا ومع 
ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء، 
الفتا ال���ى ان »التربية« هي 
الوزارة الوحيدة التي ال تستقر 
لفترة طويلة على وزير وهذا 
خطأ كبي���ر، مؤكدا ضرورة 
إعطاء الوزير الوقت الكافي 
اال يحاس���ب  للعمل ويجب 
على م���ا حدث قب���ل توليه 
الوزارية، متمنيا  احلقيب���ة 
منح وزي���ر التربية ووزير 
التعليم العالي احلالي فرصة 
للعمل واالنت���اج، وكل هذا 
سيصب في مصلحة الوطن 
واملواطن، مبين���ا ان مديرة 
التعليمية متعاونة  املنطقة 
مع الطلب���ة وأولياء األمور، 
آمال  إص���الح تلك األوضاع 

في القريب العاجل.

علي الرندي ـ عبداهلل الراكان

ديواني���ة  رود  طال���ب 
فه���د اجلمهور ف���ي منطقة 
الناصر بتحس���ني  صب���اح 
املقدمة للمواطنني  اخلدمات 
ف���ي املنطق���ة، وجعلها من 
املناطق النموذجية، مناشدين 
دور  تفعي���ل  املس���ؤولني 
املؤسسات والهيئات اخلدمية 

بشكل أفضل.
ل�  الديوانية  وأك���د رواد 
»األنب���اء« ان املنطقة باتت 
بحاجة إلى تنظيف وصيانة 
ش���بكات الص���رف الصحي 
ق���دوم فصل  وخاص���ة مع 
الشتاء وبدء تساقط األمطار، 
مشددين على ضرورة ايجاد 
بدائل ملواجهة ارتفاع اسعار 
املواشي واللحوم للتخفيف 
ع���ن املس���تهلكني، مطالبني 
إغ���الق احملالت  بض���رورة 
التجارية غير املرخصة داخل 
الس���كن اخل���اص، مؤكدين 
ان هن���اك الكثير من حاالت 
التس���مم قد حدثت لبعض 
االطفال ممن يش���ترون من 
هذه البقاالت غير املرخصة، 
داعني الش���باب إلى التواجد 
الديوانيات  ف���ي  واحلضور 
واملناسبات لالستماع ألحاديث 
كبار السن، واالستفادة من 
خبراته���م في احلياة، وترك 
التسكع بالشوارع واملجمعات 
التي ال تأت���ي من ورائها اال 

املشكالت.
أك���د حمد  البداية،  ف���ي 
اجلمه���ور أن منطقة صباح 
الناصر تفتقر الى الكثير من 
اخلدم���ات التي يحتاج اليها 
قاطنو املنطقة، موضحا اننا 

حمد اجلمهور

تقنني رخص القيادة للوافدين سيساهم في تخفيف االزدحام املرورياملنطقة بحاجة لزيادة أعداد املدارس لتقليل الكثافة الطالبية داخل الفصول

عبدالهادي اجلمهور أحمد اجلمهورمحمد اجلمهورعطا اهلل احلميداني

جانب من رواد ديوانية اجلمهور في منطقة صباح الناصر
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Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

جرائم النشر.. 
اإللكتروني

عندما حتدثت في مقالتي 
السابقة عن ضرورة وجود 

قانون لتنظيم النشر 
اإللكتروني اعتقد البعض بـ 

»ظن سوء« أنني أدعم التحرك 
احلكومي، واحلقيقة- وبعيدا 
عن سوء الظن املتأصل في 

تفكير البعض بل الكثير ممن 
يتعاطون السياسة- أن الدعوة 
إلى وجوب وجود قانون هي 

دعوة منطقية ال عالقة لها 
برأيي، وفي مقالتي تلك ذكرت 

أن صدور قانون مثل هذا يجب 
أال يتعارض مع احلريات العامة 
التي كفلها الدستور، وأال يكمم 
األفواه بأي شكل من األشكال، 

وأن يؤطر احلرية املسؤولة.
> > >

واكتشفت من خالل تلمس 
ردود األفعال على مقالتي تلك 
أن كثيرا- وأكرر كثيرا- ممن 
يتعاطون السياسية أو حتى 

من يساهمون في توجيه الرأي 
العام ال يفقهون في القانون، 

بل لم يقرأوا مسودة القانون، 
ووجدوا أنه مادام قدم من 

احلكومة فإنه شر مستطير، 
وفي احلقيقة ال ألومهم، فكثير 

من القوانني التي تتقدم بها 
احلكومة فيها »حلمة ضب«، 

أي مشكوك في أمرها ونياتها، 
ولكن هذا القانون حتديدا هو 
قانون للتنظيم، فال يعقل أننا 

دخلنا العام 2014 وال يوجد 
لدينا قانون منظم ألكبر 

وسيلة اتصال على وجه الكرة 
األرضية.

> > >
هذا القانون يهدف إلى التنظيم 

وليس التكميم، واليزال في 
مراحل مسودته األولى، ومن 

الصعب احلكم عليه ما لم يخرج 
بشكل نهائي، ودور النواب هنا 

وقادة الرأي العام من الكتّاب 
واملغردين واحملللني أن يبدأوا 
مبناقشة مواد القانون وإبداء 
رأيهم فيما يجب تغييره بدال 

من مهاجمته وتصويره وكأنه 
ردة في احلريات وحرب شعواء 

على احلريات العامة.
> > >

أدعوهم لقراءة قانون تنظيم 
هيئة االتصاالت، وستعرفون 

أن قانون تنظيم النشر في 
مسودته احلالية أرحم 100 

مرة، وإن كان من قانون 
يجب مهاجمته فهو قانون 

»االتصاالت«، والذي لألسف 
مر بغرامات 100 ألف دينار ولم 

يناقشها أحد.
> > >

باملناسبة، هناك قانون قادم في 
الطريق أعتقد أنه سيحمل اسم 
»قانون اجلرائم اإللكترونية«، 

وهذا القانون سيعدل كثيرا 
من »امليالن« الذي يحصل عبر 

بعض مستخدمي اإلنترنت 
والفوضى التي انتشرت جراء 

التأخر احلكومي أو حتى التأخر 
النيابي لتشريع قانون مثل هذا.

> > >
وباملناسبة أيضا نحن الدولة 
الوحيدة التي ال متلك قانون 

للجرائم اإللكترونية رغم أننا 
من أكثر البلدان استخداما 

لإلنترنت بالنسبة لعدد السكان.

saadbinalharbi@gmail.com
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سعد عطية الحربي 

زبن حمد البذال

القدر وضعنا في أكثر بقعة ملتهبة 
في العالم بنيرانها املستعرة منذ أوائل 

ثمانينيات القرن املاضي الى يومنا 
هذا، وما زاد القرب من هذا اللهيب 
صغر املساحة املصحوب مبصدرنا 

األوحد النفط الذي مازال عصب 
الطاقة للصناعة.

وفي ظل الهبوط احلاد ألسعار النفط 
بالعالم الذي تنوعت أسبابه بني ارتفاع 

سعر الدوالر والعقوبات املفروضة 
على كل من إيران وروسيا وزيادة 

املعروض في األسواق العاملية مقارنة 
بالطلب، تتجه جميع العيون في البلد 
إلى احلكومة ملعرفة التدابير الواجب 
اتخاذها ملواجهة أزمة تنبئ خسارتها 

باملليارات سنويا إذا استمر هذا 
النزول املطرد في األسعار، هذا إذا 
أخذ بعني االعتبار تصريح اخلبراء 

الذي كان من بينهم رئيس مؤسسة 
البترول بأن السعر سوف يستمر 

إلى فترة لن تقل عن 6 أشهر ليتوقع 
حال حكوميا حاليا وآخر استراتيجيا 

مستقبليا ليطمئن الشارع من 
أزمة تطول مصدر رزقه الوحيد 

ليخرج مجلس الوزراء باملوضوع 
القدمي اجلديد اخلاص برفع الدعم 
والتصريح املبطن عن عدم فرض 

ضريبة والتعهد بعدم املساس بذوي 
الدخل احملدود وفي نفس الوقت 

التعهد بترشيد اإلنفاق دون االفصاح 
عن أوجه هذا اإلرشاد واخلدمات التي 

ستطوله حتى ينقذ العجز احملتمل 
بامليزانية.

بدال من أشباه حلول حكومية أولة 
وجميعها تشير الى النظر الى جيب 

املواطن، كنا نظن أن أزمة النفط تكون 

بداية لعالج الفساد اإلداري وسوء 
اإلدارة املالية في أكثر من دائرة وجهة 

حكومية، مثل مليارات الدنانير التي 
تصرف سنويا على التعليم والرعاية 
الصحية واحملصلة ال تخفى على أحد.

أو يكون تقليل الصرف احلكومي 
باشراك القطاع اخلاص الذي اصبح 

وجوده ضرورة وذلك يتم كبداية 
سريعة وفعالة بتطوير قانون 

املناقصات إلدخال شركات عاملية 
كبرى دون وكيل ولتكن البداية 

بإنتاج الطاقة التي تلتهم أكثر من 
5 مليارات سنويا من امليزانية 

العامة لالبتعاد عن شبهات التنفيع، 
واإلجناز. 

٭ على الهامش: احلفاظ على 
امليزانية يأتي باملقام األول على منفذ 

هذه امليزانية.

إن العبارة التي جاءت كعنوان للمقال ال 
شك أن اجلميع سمعها ومّل سماعها من 

كثرة ما مت تكرارها من قبل احلكومة 
ومستشاريها ومؤيديها إضافة إلى من 
يطلب ودها والتقرب منها على حساب 

الناس منذ ربع قرن او ما يزيد، ومقولة 
األجيال القادمة يتم تذكيرنا فيها بني 

احلني واآلخر من قبل الفئات التي 
ذكرناهم في السابق عندما يحتاجون 

إليها خاصة عندما يقوم أعضاء مجلس 
األمة مبطالبة احلكومة في بعض األمور 
املادية التي حتسن من مستوى األفراد، 

كثير من الناس ال يعرفون معنى هذه 
العبارة وآخرون يعتقدون أنها من 

صاحلهم على الرغم من أن كثيرا من 
األشخاص سمعوها وانتظروا طويال 
ليشاهدوا ما الذي ستسفر عنه الن 

أوالدهم كبروا وتزوجوا واجنبوا أوالدا 
ومازالت هذه الكلمة تتردد ومنهم من 

توفى إلى رحمة اهلل ولم ير إيجابيات او 
سلبيات هذه العبارة.

في فترة الثمانينيات من القرن املاضي 
ظهرت او كثر ترديد هذه الكلمة أو 
املصطلح الغريب الذي لن جتده في 

أي دولة أخرى خاصة في فترة حل 
مجلس األمة وتعليق الدستور إلى أن 

قام النظام العراقي بغزو الكويت ودمر 
البالد ونهب ثرواتها مما دفع احلكومة 
ألول مرة إلى االقتراض وسحب أموال 

صندوق األجيال القادمة إلعمار البلد، أي 
أن كل شيء ذهب في مهب الريح وبعد 

التحرير تعدلت األحوال وهلل احلمد على 
مدى سنوات ورجعت مرة أخرى مقولة 
األجيال القادمة، حقيقة نحن ال نعرف 

من هو اجليل املقصود ومن هم األفراد 
الذين سيستفيدون من أموال هذا 

الصندوق ألنه لم يتم حتديد فترة او 
سنة معينة، من كان في مرحلة املراهقة 
في تلك الفترة اصبح اليوم أبا أو جدا 

ومع ذلك لم يسعد برؤية أرباح أو فوائد 
األجيال القادمة أو حتى مزاياه.

أعتقد أن األجيال القادمة ضحكة 
كبيرة صدقوها وحاولوا أن يوهموا 

الناس بأنها حقيقة أو منها فائدة اليوم 
أي موضوع تتم مناقشته ويتطرق 
ملشاكل الناس وهمومهم ومحاولة 
مساعدتهم البد أن جتد الكثير من 

األبواق املسترزقة أو التي حتاول أن 

تتقرب من احلكومة يرددون عبارة 
األجيال القادمة وما يشابهها حملاولة 

تشتيت الناس ويتحججون بأن األموال 
التي سوف يتم صرفها على مثل هذه 
املطالبات ستؤثر على األجيال القادمة 

ولن يجدوا من يعلمهم أو يصرف لهم 
رواتب أو يعاجلهم، سبحان اهلل إلى 

هذه الدرجة سيتضرر الناس أو األجيال 
القادمة.. األجيال اخلفية التي ال نعرف 
ما هو شكلها أو نهجها ومتى ستبدأ او 

ستظهر.
ان هذا الكالم الذي تتفوه به هذه 

الفئات من البشر التي ذكرناها اصبح 
اليوم مكشوفا للجميع وليست منه 

فائدة وعملية تكراره على الناس في 
بعض املواسم أو على حسب الظروف 

سيضعف منه أكثر وأكثر إلى أن 
نكتشف انه ليست هناك أجيال قادمة 

أو غيره وهذا ما سيحدث ولكن بعد أن 
تنكشف جميع أوراق احلكومة ويكون 
عجزها واضحا سواء في عملها أو في 

اقناع الناس ما نتمناه من حكومتنا 
الرشيدة أو باالحرى من حكوماتنا 

القادمة ألنها تتغير في السنة مرتني 

إذا أرادت أي حكومة منها أن تكسب 
مصداقية الناس وثقتهم فال بد أن تكون 

هي نفسها صادقة وبرنامج عملها 
واضح ومعد بشكل جيد ويتم تطبيقه 

بالفعل وليس مجرد كالم على ورق 
تتسلمه حكومة وتسلمه للحكومة التي 
بعدها ولم يتم تطبيق شيء منه، فهل 
ستحقق احلكومة احلالية هذا وتلتزم 

ببرنامج عملها الذي أخذ وقتا لم تتخذه 
حكومات دول مجتمعة.

شخصيا أنا ال أرى أن هناك شيئا 
سيختلف واألمور لن تتغير كثيرا عن 
السابق مادام أن عبارة األجيال القادمة 
مازالت تردد من بعض أعضاء احلكومة 
ومن مجموعة 26 ومنهم على شاكلتها 
الوضع إذا استمر على هذا الشكل لن 

يستفيد احد للناس وال أي من السلطتني 
الن كال منهم يعمل في وادي احلكومة 
منشغلة بخطة التنمية التي أعلنت عن 
فشلها قبل فترة بسيطة، وفي املقابل 
النواب الصامتون ينتظرون التكسب 

وجني األرباح الطائلة من قضايا بعيدة 
كل البعد عن الشعب ومصاحله.

وصلت إلى العظم

األجيال القادمة... 
املقولة اخلالدة

مجرد رؤية

كلمات

مما ال شك فيه أن صاحب السمو الشيخ »متيم بن 
حمد آل ثاني« أمير دولة قطر قد جنح جناحا باهرا في 

إدارته للقمة اخلليجية اخلامسة والثالثني املقامة في 
الدوحة، ويعود ذلك إلى ديبلوماسيته وبعد نظره في 
جمع الدول اخلليجية واحتواء كل اخلالفات وتباين 
وجهات النظر بني األشقاء القادة اخلليجيني، وهذا 

النجاح يستثمر في صالح الشعوب في خليجنا الواحد 
والتي تتطلع لهذه االجتماعات واللقاءات بروح التفاؤل 

نحو االحتاد والوحدة الشاملة، حيث قال صاحب السمو 
الشيخ متيم في كلمته االفتتاحية للقمة اخلليجية »ان 
علينا عدم االنشغال باخلالفات اجلانبية«، مشددا على 
ان الظروف اإلقليمية والدولية بالغة التعقيد وتضعنا 
أمام مسؤوليات جسام، كما دعا سموه إلى أال تتحول 

اخلالفات السياسية إلى خالفات متس قطاعات اجتماعية 
واقتصادية وإعالمية وغيرها، وأضاف سموه أنه »ال 
شك أن االحتاد اخلليجي الذي تضمنته مبادرة أخي 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
سعود سيظل هدفا ساميا، ومنه إلى االحتاد العربي بإذن 

اهلل«.
ان جناح األمير متيم بن حمد في حل كل االختالفات 

اخلليجية والنظر بعمق إلى إرضاء إخوانه القادة 
اخلليجيني سبب مباشر لعودة العالقات وصفاء 

األجواء، وهذا األمر يشار إليه بالبنان، وكذلك تفهم 
القادة والتحركات احلميمة لقائد الديبلوماسية العربية 

ومهندس السياسة اخلليجية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، أطال اهلل في عمره ومساعيه في 

تقارب وجهات النظر بني األشقاء، وهو دور البد من 
اإلشارة إليه ألهميته وحسن توقيته. 

ان صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد »متم« القمة 
اخلليجية بالنجاح والتميز، ويعتبر سموه نقطة مضيئة 

في سماء دولة قطر وله محبة وتقدير من الشعب 
القطري بفضل تواضعه ومالمسته ملتطلبات شعبه 
وإجنازاته الكبيرة في فترة قصيرة بفضل حكمته 

وحسن إدارته لشؤون البالد التي تفخر بقيادته نحو 
العلو دائما، وعاشت قطر في عهده سندا ألشقائها 

في اخلليج واألمة العربية، فتحية إجالل وتقدير لقطر 
ولقائدها »املتمم للخير والرفاهية« صاحب السمو الشيخ 

متيم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري العزيز. 

يعاني املواطن من تدني مستوى اخلدمات الصحية في 
البالد، ما جعل فئة ليست بالقليلة من املواطنني يتجهون 

للمستشفيات اخلاصة لتلقي العالج رغم تكلفتها 
العالية، ولعل السؤال الذي يتبادر للذهن هنا: ملاذا تعاني 
اخلدمات الصحية هذا التدني الواضح، ونحن في دولة 

يفترض انها دولة نفطية يشار اليها بالبنان؟
االجابة عن هذا السؤال يعرفها الكل، فهي ال حتتاج الى 
ذكاء الن الكل يرى أن هناك تلكؤا وتباطؤا واضحني في 
حل املشاكل التي يعانى منها املواطن الكويتي، فاحلكومة 

نفسها تدرك وجود أمراض في قطاع الصحة ولكنها 
تتعامل بأسلوب املسكنات دون أن تقوم باستئصال 
االختالالت األساسية للجسد الصحي للدولة، وبلغة 

الطب فإن الداء يزداد كلما ترك للمسكنات فقط، ونحن 
كمراقبني لألوضاع احمللية نقول للحكومة: متى يرضى 

املواطن عن اخلدمات الصحية في بالده؟ وملاذا لم يحقق 
وزراء الصحة خالل الثالثة عقود األخيرة أي إصالحات 

حقيقية ملستوى اخلدمات الصحية رغم ان وزارة 
الصحة تنفق ببذخ هائل على املؤمترات الطبية التي تعقد 

في الكويت؟ وأين توصيات تلك املؤمترات؟ وملاذا تظل 
دائما حبيسة األدراج دون أن ينتفع بها؟!

واملشكلة أن احلكومة لم تقم ببناء مستشفيات جديدة 
كبرى منذ الثمانينيات وحتى اآلن رغم ان عدد سكان 
الكويت مبواطنيها ووافديها كان ال يزيد على مليون 
ونصف املليون تقريبا، واآلن عدد السكان يزيد على 
ثالثة ماليني مواطن ووافد، فهل املنشآت الطبية التي 

كانت تكفي مليونا ونصف املليون نسمة تكفى ضعف 
هذا العدد؟ ومازلنا نسمع عن بناء مستشفى جابر منذ 

عدة سنوات كبقية املشاريع التي نسمع عنها منذ عهود 
طويلة، واعتقد أن القارئ الكرمي لديه الكثير والكثير عن 
املشاريع التي يسمع عنها في وسائل اإلعالم منذ عقود 

ولم يتم إجنازها.
وتزداد املشكلة في استقطاب أطباء من خارج البالد 
بعضهم ال يتمتع باملهنية العالية، واألخطر من ذلك 
االعتماد على أطباء درسوا الطب في بالدهم باللغة 

العربية فقط رغم أن الطب في العالم العربي ال يعتمد إال 
على االكتشافات والدراسات الطبية األجنبية التي تأتي 

إلينا من الواليات املتحدة وبريطانيا وهولندا وأملانيا 
وغيرها من الدول املتقدمة في املجال الطبي، ومبا أن 

الشيء بالشيء يذكر، فلماذا ال تستقطب وزارة الصحة 
أطباء مهرة من تلك الدول األجنبية لعالج الكويتيني في 

احلاالت املستعصية بدال من عالجهم في اخلارج؟ 
وبهذه املناسبة نقترح على الدولة إنشاء مدينة طبية 

عاملية جديدة لتخفف الضغط عن منطقة الصباح الطبية 
بحيث تتخصص املدينة العاملية اجلديدة في عالج 

احلاالت املستعصية وغيرها، وميكن ان تستقبل تلك 
املدينة مرضى من دول خليجية وعربية ليتم عالجهم 
في الكويت، وبهذا ستوفر الدولة على نفسها االموال 

الطائلة التي تنفقها على العالج في اخلارج، ومن 
ناحية اخرى فإن هذه املدينة ستخفف األعباء على 

املستشفيات احلكومية األخرى.
فهل ميكن أن يتحقق هذا احللم الطبي في الكويت، أم 

سننتظر حتى تتجه أي دولة أخرى لترجمة تلك الفكرة 
على ارضها ونظل في نومنا العميق؟!

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

majidbowramia_2030@yahoo.com 

دالي محمد الخمسان

المحامي ماجد بورمية

متَّمَها الشيخ متيم

إشكاليات القطاع الصحي

انتظارات

إشارة

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser 
باسل الجاسر

يعتقد البعض أن قضية أسعار النفط 
وهبوطها بهذا الشكل املريع هي نتيجة 

حلركة مصطنعة لإلضرار باالقتصاد 
الروسي أو اإليراني، واحلقيقة أن 

هذه تصورات لم تر الصورة من كل 
زواياها، وغاب عنها تطورات تكنولوجيا 

استخراج النفط الصخري الذي تطور 
لدرجة أن الواليات بدأت أو اقتربت من 

أن تكتفي ذاتيا لوال اعتماد مصافيها 
على النفط الثقيل، لذلك رأينا موقف 
اململكة العربية السعودية احلازم من 
عدم تخفيض إنتاج أوپيك من النفط، 
واقتنع بوجهة نظرها جميع أو معظم 

أعضاء املنظمة، علما بأن السعودية 
تشاورت في هذا األمر مع الكرملني 

وأعتقد أنهم توافقوا على عدم تخفيض 
اإلنتاج، ذلك أن تخفيض اإلنتاج بالفعل 

قد يؤجل هذا السقوط احلر لألسعار 
لبعض الوقت لكنه على املديني املتوسط 

والقريب ميثل تعزيزا ودعما إلنتاج 
النفط الصخري، الذي بدأت كندا وبعض 
دول أميركا الالتينية بدعوة أصحاب هذه 
التكنولوجيا »الصخري« لالستثمار فيه 

على أراضيها.
وبالنظر إلى تكلفة إنتاج النفط الصخري 

التي قيل انها من 70 إلى 75 دوالرا 
وعندما هبطت األسعار عن هذا املستوى 

قال منتجوه إن التكلفة من 45 إلى 
50 دوالرا، وأعتقد أن هذا االنخفاض 

بالتكلفة مصطنع ويأتي في إطار احلرب 
النفسية التي تريد الضغط على دول 

أوپيك من أجل تخفيض إنتاجهم، حتى 
تتماسك األسعار ويستمروا هم في 
تطوير تكنولوجيا النفط الصخري 

وتخفيض تكاليف إنتاجه، األمر الذي 
يتطلب التصدي النخفاض اسعار النفط 

اآلن فيتعثر انتاج الصخري الذي له 
اضرار بيئية عظيمة نتيجة لتأثيره 

املباشر على صفائح األرض مبا سيؤدي 
بالضرورة لتغير خارطة الزالزل ويؤدي 

لنتائج وخيمة على سكان االرض ان 
مت التوسع في إنتاجه، أي أن ينخفض 
سعر برميل النفط إلى مستوى 30/35 
دوالرا فيؤدي هذا لتوقف إنتاج النفط 
الصخري افضل من أن تتم احملافظة 

على أسعار 70/75 دوالرا على حساب 
أوپيك وتخفيض إنتاجها الذي يصب 
بشكل مباشر لصالح إنتاج الصخري 
الذي يزيد إنتاجه بشكل يومي ومعه 

يتم تطوير تكنولوجيا اإلنتاج وتخفيض 

تكاليفه، األمر الذي سيؤدي باحملصلة 
النهائية لتدمير صناعة إنتاج نفوط 

أوپيك، لذلك فإنني أشكر املولى جلت 
قدرته أن فتح بصيرة اإلخوة في 

الشقيقة الكبرى وجعلهم يتخذون القرار 
احلكيم والصعب للحفاظ على قيمة 

نفوط أوپيك مبا فيها نفطنا.
ومع ذلك فإننا بحاجة لتكييف مع أسعار 

معدلها 40 دوالرا على املدى املتوسط، 
وفي ظل هذا التطور التقني يجب على 

الكويت تنويع مصادر دخلها والكف 
عن قرارات رد الفعل التي أحتفتنا 

بها حكومتنا الرشيدة، فيجب وضع 
استراتيجية مداها قصير إلنشاء مصانع 

لتكرير النفط للوصول بأسرع وقت 
ممكن لتصدير نفطنا كمشتقات ووقف 
تصدير النفط اخلام فاملشتقات أسواقها 

ستستمر وتنتعش وأسعارها افضل 
بأضعاف املرات من اخلام.. ولكن هل 

نتوقع من هذه احلكومة القيام بخطوات 
كبرى كهذه ؟ واحلقيقة أنني أشك بل 

أجزم بعدم قدرتها على القيام بخطوات 
كهذه ومع ذلك ثقتي كبيرة بأن العزيز 
سبحانه قادر على تغيير حالنا من حال 

الى حال.. فهل من مدكر؟

استعدوا فالقادم 
أسوأ نفطياً

رؤى كويتية
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املؤمترات والندوات والدورات 
التدريبية لتنمية قدرات الكوادر 
الطبي���ة الوطنية، وغيرها من 
األهداف التي قطع املجلس شوطا 
كبيرا في سبيل حتقيقها وقفزت 
بخط���وات واثقة للوصول إلى 

مراميها.

التحديات

التحديات التي يواجهها 
النظام الصحي والتطلعات 
املستقبلية لنظام الرعاية 

الصحية، كيف تراهما 
باعتبارهما ركيزة العمل 

الصحي وما احلصيلة 
التي توصلتم إليها في هذا 
اجلانب الذي توصلتم إليه 

في هذا اجلانب؟
٭ طبيعة الوضع الذي متر به 
املنطقة اآلن نحو بلورة أنظمة 
صحية جديدة وتعديل الهياكل 
القائم���ة، خاص���ة ان الوزراء 
يعقدون دائما اجتماعات جانبية 
ولقاءات ثنائية ملناقش���ة هذا 
اجلانب واستعراض التحديات 
الت���ي يواجهها النظام الصحي 
والتطلعات املستقبلية لنظام 
الرعاية الصحية الوطنية، وما 
هي الفرص املتاحة للعمل معا 
من أجل التركيز على التطلعات 
ومواجهة هذه التحديات، وكذلك 
استعراض الوضع احلالي في 
دول املجلس وتبادل اخلبرات 
واملرئيات وتعزيز أطر التعاون 
فيما بينها على طريق تطوير 
النظ���م الصحية فيها، وقد أكد 
الوزراء في أكثر من مناس���بة 
انتهاج السياسات  على أهمية 
التطويرية املستمرة واملستدامة 
لعملية إصالح النظام الصحي 
بحيث يستفاد من خبرات وزارات 
التعاون  الصحة بدول مجلس 
واألخذ في االعتبار كل العوامل 
الدميوغرافي���ة واالجتماعي���ة 
واالقتصادي���ة ومبا يتالءم مع 
الس���كان وتطلعاتهم  حاجات 
ويضمن الت���وازن بني تكاليف 
اخلدم���ات الصحي���ة املتزايدة 
وتق���دمي خدم���ات صحية ذات 
جودة عالية، إضافة إلى إقامة 
نظم معلومات صحية حديثة 
ومتطورة تلبي حاجات اإلصالح 
القطاع الصحي وتتماشى  في 
مع متطلبات العصر ومواكبة 
التكنولوجي���ة،  املس���تجدات 
النظم  وتشجيع إجراء بحوث 
التخطيط  الصحي���ة وإي���الء 
التي  االس���تراتيجي األهمي���ة 
يستحقها، مع أهمية دعم اجلهود 
الرامي���ة إلى تش���جيع القطاع 
اخلاص على االستثمار في املجال 
الصحي لتخفي���ف العبء عن 
النظام الصحي احلكومي وعلى 
اعتبار أن القطاع اخلاص شريك 
أساس���ي في التنمية الصحية، 
وفي هذا اإلطار فإنني أود اإلشارة 
إلى الوثيقة التي أعدها املكتب 
التنفي���ذي حول تطوير النظم 
الصحية بدول املجلس مبشاركة 
خبراء من منظمة الصحة العاملية 
والتي مت حتديثها مبا يتناسب 
مع املتغيرات العاملية اجلديدة، 
وج���ار اآلن اإلعداد لورقة عمل 
التنفيذي حول  يقدمها املكتب 
العمل وتوجهات  استراتيجية 
العمل الصح���ي خالل اخلمس 
سنوات القادمة، كذلك فإن املؤمتر 
الثامن والسبعني ملجلس وزراء 
الصحة واملقرر عقده مبشيئة 
اهلل باململكة العربية السعودية 
خالل شهر فبراير القادم 2015م 
س���يعقد حتت ش���عار »قياس 
� طريق  النظ���م الصحية  أداء 

االمتياز«.

كيف تقرأ خطوات املجلس؟ 
وهل من تقييم لديك للعمل 
الذي قام به وللخدمات التي 

ال يزال يقدمها؟
٭ بعد مرور 39 عاما على إنشاء 

التنفيذي تبنى املكتب  املكتب 
العديد من البرامج بلغ مجموعها 
سبعة وسبعني برنامجا بعضها 
انتهى ومعظمها مستمر إضافة 
إلى البرامج التي مت استحداثها 
مؤخرا وأش���رت إليها س���ابقا 
وتعتبر حصيلة دراسات اللجان 
الفنية املتخصصة ومجموعات 
وفرق العمل والندوات وحلقات 
العلمية  العم���ل واملؤمت���رات 
التي نظمها املجلس خالل هذه 

الفترة.
واستكماال للنهج التطويري 
باملكتب التنفيذي وتنفيذا للعهد 
الذي قطعته على نفسي منذ أن 
حتملت مسؤولية العمل في إدارة 
هذا املكتب جاء إعداد دراس���ة 
تقوميية كل ثالث سنوات لرصد 
اإلجنازات وحتدي���د املعوقات 
ومعرفة مواطن القوة والضعف 
في جميع األعمال املنوطة بعمل 
املكت���ب التنفي���ذي، وتق���دمي 
املناس���بة لتطوير  املقترحات 
أداء العمل بشكل عام والبحث 
عن فرص التحسني لهذا الصرح 
اخلليجي الصحي، واالستفادة 
من جتارب وخب���رات املاضي 
وعلوم ومعارف احلاضر لبناء 
املس���تقبل على أسس وبراهني 
علمية موثوقة ومعتبرة بحول 
اهلل ملزيد من اجلودة وحتقيق 
الرفاهي���ة الصحية للمواطنني 
واملقيمني في خليجنا احلبيب، 
وترتكز الدراسات التقوميية التي 
قمت بإعدادها على أربعة محاور 
البرامج  رئيسية تخللت كافة 
التي احتوت عليها هذه الدراسات 
حيث تضمن احملور األول مرآة 
ملا عليه الوضع احلالي ورصد 
ألهم اإلجن���ازات التي حتققت 
خالل الس���نوات املاضية ومنذ 
إعداد الدراسة التقوميية األخيرة، 
أما احمل���ور الثاني فهو يرصد 
املعوق���ات التي واجهت املكتب 
أو تعثر  التنفيذي في حتقيق 
بعض االجنازات، ويتناول احملور 
الثال���ث التحديات واملتطلبات 
التطويرية خالل الفترة القادمة، 
ويش���مل احملور الرابع النظرة 
املستقبلية املستهدفة ألهم أوجه 

العمل الصحي اخلليجي.

جوائز

مبناسبة فوزكم ومجلس 
-وزراء الصحة لدول مجلس 

التعاون ومكتبه التنفيذي 
بالعديد من اجلوائز العاملية 

املعتبرة... هل لنا أن نتعرف 
من سعادتكم على ماهية هذه 

اجلوائز؟
٭ حقق مجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون ومكتبة 
التنفي���ذي العديد من اجلوائز 
العاملية املعتب���رة منها جائزة 
الدولية للجودة  قوس أوروبا 
من الفئة الذهبية لعام 2010م، 
وجائزة النجمة الدولية للقيادة 
والتميز ف���ي اجلودة من الفئة 
البالتينية لعام 2011م، وجائزة 
القارات اخلمس العظمى للجودة 
واالمتياز لعام 2011م، واجلائزة 
األوروبية ألبحاث اجلودة ألفضل 
املمارسات لعام 2011م، وجائزة 
اجل���ودة واإلدارة الصحي���ة 
الدول  املستدامة على مستوى 
العربية لع���ام 2012م، وجائزة 
النجم���ة الدولي���ة للقيادة في 
اجلودة لع���ام 2012م من الفئة 
املاسية، واجلائزة العاملية للجودة 
واإلتقان واألداء النموذجي من 
الفئ���ة البالتينية لعام 2012م، 
وجائزة التكنولوجيا البالتينية 
للجودة وأفضل اسم جتاري لعام 
2013م، وشهادة ختم اجلدارة في 
إدارة اجلودة الشاملة، وجائزة 
اجلمعي���ة األوروبي���ة ألبحاث 
اجلودة )االجن���ازات املتميزة( 
لعام 2013م وجائ���زة العصر 
اجلديد للتكنولوجيا واالبتكار 
واجل���ودة ع���ام 2014 وجائزة 

التدخ���ني/ برنامج س���المتك 
»التوعية الصحي���ة«/ حماية 
البيئ���ة/ التخطي���ط الصحي/ 
األمراض القلبي���ة والوعائية/ 
مكافحة داء السكري/ مكافحة 
األمراض غير املعدية/ الرعاية 
الصحي���ة األولي���ة/ مكافحة 
الس���رطان/ زراع���ة األعضاء/ 
النفس���ية/ االعتالالت  الصحة 
العصبي���ة/ الصح���ة املهنية/ 
التمريضية/ جعل  اخلدم���ات 
ش���به اجلزيرة العربية خالية 
من املالريا/ رعاية املسنني/ تقنية 
املعلومات/ الفحص الطبي على 
العمالة الوافدة.... الخ، كما يقوم 
املكتب التنفيذي بدور محوري 
في مج���ال اإلع���الم والتوعية 
الصحية وبرامج تعزيز الصحة 
حيث مت تنفيذ البرنامج اإلذاعي 
والتلفزيوني »س���المتك« منذ 
عام 1983م وحتى اآلن، كما قام 
بتنفيذ خطة خليجية للتوعية 
باألمراض غير املعدية، استمرت 
لسبع سنوات منذ عام 2006 � 
2013م، وإنشاء موقع إلكتروني 
حتت مسمى املكتبة اخلليجية 
للتوعي���ة الصحية »مختص« 
وجائزة التمي���ز اخلليجي في 
مجال اإلع���الم الصحي بقيمة 
إجمالية قدره���ا 100.000 ألف 
دوالر، وجار حاليا إلعداد جلائزة 
خليجية جديدة في مجال أهم 
املبادرات ملكافحة األمراض غير 
الس���ارية، إضافة إل���ى إصدار 
املكتب ملجل���ة صحة اخلليج، 
الطبية  عالوة على اإلصدارات 
األخرى املنبثقة عن املكتب والتي 

بلغت أكثر من 130 إصدارا.
إن م���ا يق���وم ب���ه املكتب 
التنفيذي من جهود وأعمال في 
التعاون اخلليجي  سبيل دعم 
املشترك ال ميكن حصره في هذا 
املقام وال يتسع املجال لذكره، 
فجه���وده وهلل احلمد واضحة 
للعيان فباإلضافة إلى ما سبق 
ذكره فإن املكتب يضطلع بدور 
كبير في تقييم ما هو سائد من 
نظم واستراتيجيات في مجال 
اخلدمات الصحي���ة مع تدعيم 
التجارب الناجحة بدول املجلس 
واالستفادة منها في باقي الدول 
األعضاء، وفتح قنوات االلتقاء 
مع التجارب العاملية والتنسيق 
مع املنظمات العربية واإلقليمية 
والدولي���ة العامل���ة في املجال 
الصحي، واحلصول على دواء آمن 
وفعال وجودة عالية وبأسعار 
مناسبة من خالل برنامج الشراء 
املوحد لألدوي���ة والتجهيزات 
الطبية وذلك بعدد أربع عشرة 
مناقصة ف���ي األدوية واللوازم 
الطبي���ة بلغت  والتجهي���زات 
قيمتها اإلجمالية في عام 2014م 
)2.750.923.153( مليار دوالر 
، وبرنامج التس���جيل الدوائي 
املركزي اخلليجي للش���ركات 
الدوائية ومنتجاتها، وتسعيرة 
الدواء املوح���دة، وتنظيم عقد 

التعاون، ما هي الرسالة؟ وما 
هو املنهج؟

٭ 39 عاما مضت على إنش���اء 
مجل���س وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون استطاع خاللها 
أن يحقق العديد من اإلجنازات 
والتطلعات وتنسيق اجلهود نحو 
توحيد السياسيات الصحية في 
هذا القطاع احليوي الهام، حيث 
كانت بداية ه���ذا املكتب بادرة 
العربية السعودية  اململكة  من 
عندما طرحت الفكرة آنذاك على 
وزراء الصحة بدول اخلليج أثناء 
اجتماعهم في جنيڤ عام 1395ه� 
املوافق مايو 1975م وذلك على 
هامش اجتماعات اجلمعية العامة 
ملنظمة الصحة العاملية، وقد عقد 
أول لقاء بني وزراء الصحة بدول 
اخلليج في شهر صفر 1396ه� 
املوافق فبراير 1976م في مدينة 
الرياض وقد اتفق الوزراء على 
ضرورة عقد اجتماعات دورية 
فيما بينهم ملناقش���ة املسائل 
الصحية التي تهم الدول األعضاء 
بغرض رفع مستوى اخلدمات 
الصحية التي تقدم للمواطنني 
التج���ارب احمللية  على ضوء 
واإلقليمية والدولية، ومن هذا 
املنطلق أنش���ئ مجلس وزراء 
التعاون  الصحة لدول مجلس 
والذي هو بذرة إنشاء مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ع���ام 1981م، فمجل���س وزراء 
التعاون  الصحة لدول مجلس 
اخلليجي له رس���الة واضحة. 
تنطل���ق م���ن أن دول املجلس 
تكون فيما بينها إقليما واحدا 
العربية وس���كانه  في لغت���ه 
ومعتقداته اإلسالمية، متقاربا 
في جغرافيته وتاريخه وبيئته 
وموارده االقتصادية وظروفه 
االجتماعية والثقافية، متشابها 
في عاداته وتقاليده، وكان من 
مصلحتها جميعا في حاضرها 
ومستقبلها توحيد جهودها في 
مختلف مناحي احلياة ملواجهة 
املتغيرات السريعة واملتالحقة 
وحتوالت العصر وحركة التطور 
غير املسبوقة، ومجسدا بذلك 
وحدة املنطلق والهدف واملصير 
الرس���الة الصحية  لتحقي���ق 
اخلليجية على أحسن مستوى 
والتي تتضمن تنمية التعاون 
الدول األعضاء  والتنسيق بني 
في املجاالت الصحية الوقائية 
والعالجية والتأهيلية، ونشر 
ب���ني مواطني  الوعي الصحي 
املنطقة مع مراعاة ظروف البيئة 
واألعراف والتقاليد االجتماعية 
والتعاليم اإلسالمية، وحتديد 
مفاهي���م القضاي���ا الصحي���ة 
والعلمية املختلفة والعمل على 
توحيدها ب���دول املجلس مثل 
صحة األس���رة/ جودة الرعاية 
الصحية/ سالمة املرضى/ مكافحة 
العدوى/ الصحة املدرسية/ رعاية 
اليافعني/ الصحة املهنية/ رعاية 
الفم واألسنان/ مكافحة  صحة 

ينتهج���ه هذا املجل���س طوال 
السنوات املاضية خاصة ومنذ 
أن حتملت مسؤولية العمل في 
هذا املكتب أقوم بإعداد دراسة 
تقوميية كل ثالث سنوات لرصد 
االجنازات وحتدي���د املعوقات 
ومعرفة مواطن القوة والضعف 
في جميع األعمال املنوطة بهذا 

املكتب.
املكت���ب  كم���ا ان إنش���اء 
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون قد أتاح 
آفاقا أوس���ع وأرح���ب للعمل 
املش���ترك اجلاد لبلوغ أهداف 
مجلس التعاون اخلليجي على 
الصعيد الصحي وأس���هم في 
تنمية املستوى الصحي بالدول 
األعضاء، وس���اهم بفاعلية في 
حتقيق العدي���د من االجنازات 
واملكاسب الصحية ومنها تطوير 
قدرات العاملني وتنمية القيادات 
الصحية ولعل النماذج الناجحة 
لألعمال املشتركة التي قام بها 
املكتب التنفيذي خير شاهد على 
بأن���ي قمت مؤخرا  ذلك، علما 
باستحداث العديد من البرامج 
مثل برامج مكافحة األمراض غير 
الس���ارية )غير املعدية(، وداء 
الس���كري واألم���راض القلبية 
والوعائية والصحة النفس���ية 
والرعاي���ة الصحي���ة املبنية 
على البراهني وأخالقيات املهن 
الصحية وحتسني وقياس أداء 
النظم الصحية وجودة الرعاية 
الصحي���ة وس���المة املرضى 
ومكافح���ة الع���دوى وتطوير 
وحتدي���ث برنام���ج مكافح���ة 
التدخني  الس���رطان ومكافحة 
وزراعة األعضاء وتطوير األداء 
الوافدة،  العمال���ة  في برنامج 
والتوس���ع في برنامج الشراء 
أدلة اإلجراءات  املوحد ووضع 
اخلاصة به���ذا البرنامج عالوة 
على استحداث برنامج متابعة 
اآلثار اجلانبية للدواء واألخطاء 
الدوائي���ة وتطوي���ر اخلدمات 
التمريضية والبحوث الصحية 
واملراك���ز اخلليجية املرجعية 
واملتعاونة، كما استحدثت أيضا 
خالل اآلونة األخيرة عدة برامج 
حول الصحة والسالمة املهنية 
والصح���ة املدرس���ية وصحة 
اليافعني والشباب وصحة الفم 
واألسنان وخدمات طب الطوارئ، 
وصحة املس���نني، واالعتالالت 
العصبية، حيث إن استراتيجية 
تطوير العمل باملكتب التنفيذي 
تقوم عل���ى مواصلة العمل في 
بعض اللجان القائمة وتنشيط 
البعض اآلخر واستحداث جلان 
جدي���دة وإنه���اء أعمال بعض 
اللجان خاصة التي قطعت شوطا 
متقدما في سبيل حتقيق أهدافها 
أو انتهت نشاطاتها وبرامجها.

المنهج

39 عاما هي عمر مجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس 

حدثنا عن ترشيحك جلائزة 
النزاهة العربية عن 2014؟

٭ مت ترشيحي من االحتاد العربي 
ملكافح���ة التزوي���ر والتزييف 
املنبثق عن جامعة الدول العربية 
جلائزة النزاهة العربية املقدمة 
من االحتاد وذلك خالل فعاليات 
مؤمتر االحتاد العربي ملكافحة 
التزوير والتزييف في الصناعات 
الدوائية والذي سيعقد بالكويت 
اليوم، وجاء هذا الترشيح وفقا 
خلطاب الش���يخة نوال حمود 
الصباح رئيسة االحتاد العربي 
ملكافحة التزوي���ر والتزييف، 
والتي عبرت ف���ي خطابها عن 
سعادتها بترشيحي لنيل شرف 
جائزة النزاهة العربية عن عام 
2014م، كما أكدت سموها أن هذه 
اجلائ���زة متنح ألب���رز األعمال 
واإلجنازات العربية في املجاالت 
اإلنسانية والطبية واالقتصادية 
واألمنية وغيرها، وتقدم سنويا 
للشخصيات العربية املتميزة 
تعبيرا ع���ن نزاهتهم وتقديرا 
ملس���يرة حياتهم وم���ا قدموه 
من أبح���اث وأعمال كان لها أثر 
بارز في مجتمعاتهم وشعوبهم 

العربية.

مشوار حافل

لك مشوار حافل مع 
الصحة.. فما هي قراءتك 

للمشهد الصحي اخلليجي؟
٭ أنشئ مجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
في عام 1396ه�/1976م ولقد عمل 
ه���ذا املجلس خالل مس���يرته 
الطويلة ونفذ الكثير من البرامج 
الصحية نحو تطوير مس���يرة 
العمل الصحي اخلليجي املشترك 
وإنني هن���ا ال بد أن أثني على 
جهود القائمني على هذه البرامج 
باملكتب التنفيذي والدول األعضاء 
الذين يقومون بجهود مثمرة من 
إعداد للدراسات املتكاملة وذلك 
الدقيق للقرارات  التنفيذ  نحو 
والتوصي���ات الت���ي يصدرها 
املجلس والتي تناولت ش���تى 
التي  املوضوع���ات الصحي���ة 
تهم املواطن في بلدان اخلليج، 
وال ش���ك أن املناقشات اجلادة 
واملداوالت املتعمق���ة للوزراء 
س���اهمت في توضي���ح معالم 
املسيرة على الطريق الذي 

14 مناقصة في 
األدوية واللوازم 

والتجهيزات الطبية 
بلغت قيمتها 

اإلجمالية في عام 
2014م 2.7 مليار 
دوالر ضمن برنامج 

الشراء اخلليجي 
املوحد

اإلعداد لورقة عمل 
يقدمها املكتب 
التنفيذي حول 

إستراتيجية العمل 
وتوجهات العمل 

الصحي خالل 
السنوات اخلمس 

القادمة

املؤمتر الثامن 
والسبعون ملجلس 

وزراء الصحة 
سيعقد بالسعودية 

خالل فبراير 
2015م حتت 

شعار »قياس أداء 
النظم الصحية ـ 
طريق االمتياز «

احلج والعمرة

طويلة املدى

أشار د.خوجة الى اصدار 
وزير الصحة السعودي 

مؤخرا قرارا بتشكيل 
جلنة الطب الوقائي العلمية 

للحج والعمرة، والتي 
تهدف إلى ضمان سالمة 

اإلجراءات االحترازية 
الوقائية التي يتقرر 

تنفيذها خالل موسمي 
احلج والعمرة ومتابعة 

املستجدات الوبائية الدولية 
وحتليلها وبصفة خاصة 
األمراض ذات االحتمالية 
العالية لالنتشار، وإقرار 

ما يلزم من إجراءات 
احترازية وفقا لألسس 

العلمية الوقائية وإصدار 
االشتراطات الصحية 
الواجب توافرها في 

القادمني ألداء العمرة 
واحلج.

لفت د.خوجة الى 
اعتماد الوزراء خطة 
العمل االستراتيجية 

طويلة املدى، وإرساء 
برامج االعتماد باملرافق 
الصحية واملوافقة على 

اخلطة اخلليجية لبرنامج 
مؤشرات اجلودة في 

املستشفيات، واعتماد 
املعايير السعودية 

العتماد املنشآت الصحية 
كمعايير مرجعية 

خليجية.

مدير املكتب التنفيذي لـ »صحة اخلليج« أكد تطبيق اخلطط والبرامج بشأن انتشار الوباء 
من خالل ضباط االتصال وتعزيز التعاون اخلليجي والدولي مع املراكز العلمية العاملية واملرجعية

أوضح مدير املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اخلليجي البروفيسور د.توفيق بن خوجة أنه ال يوجد »قلق« في دول »اخلليج« 
بشأن تفشي »االمراض املعدية«، مشيرا في الوقت ذاته الى أن وزارات الصحة في دول املجلس لديها جميع االستراتيجيات ملواجهة األوبئة والطوارئ 

ولفت د.خوجة الى تطبيق اخلطط والبرامج بشأن انتشار الوباء من خالل ضباط االتصال وتعزيز التعاون اخلليجي والدولي مع املراكز العلمية العاملية 
واملرجعية.  وذكر د.خوجة في حوار خاص مع »االنباء« أنه مت اجناز 14 مناقصة في األدوية واللوازم والتجهيزات الطبية بلغت قيمتها اإلجمالية في عام 

2014م 2.7 مليار دوالر  ضمن برنامج الشراء اخلليجي املوحد لألدوية واللوازم والتجهيزات الطبية. 
وكشف عن انه جار اإلعداد لتدشني جائزة خليجية ألفضل املبادرات ملكافحة األمراض غير السارية )غير املعدية(، الفتا في الوقت ذاته الى أنه مت وضع 

أولويات استحداث برنامج خليجي جلودة الرعاية الصحية وسالمة املرضى يتوافق مع املتطلبات واملستجدات واملتغيرات عامليا وإقليما ومحليا. 
وفيما يلي تفاصيل احلوار:

أجرى الحوار: عبدالكريم العبداهلل

د.توفيق خوجـة لـ »األنباء«: ال »قلق« في اخلليج بشأن تفشي »األمراض املعدية«.. 
ووزارات الصحـة بدول »التعـاون« لديها إستراتيجيـات ملواجهة األوبئة والطوارئ
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العاملية واملشاركة اإليجابية فيها 
وإصدار النشرات واملطبوعات 
وإعداد البرامج للفئات املستهدفة 
وللمجتمع عامة والتأكد من خلو 
العمالة الوافدة من هذا املرض 
والتقصي الوبائي وما إلى ذلك، 
وإنن���ي أرى أنه ال يجب القلق 
كثيرا ف���ي منطقتنا اخلليجية 
بشأن تفشي هذه األمراض ألن 
وزارات الصح���ة بدول مجلس 
التعاون لديها اس���تراتيجيات 
ملواجه���ة األوبئ���ة والطوارئ 
ومن اخلطط والبرامج املتعلقة 
باألمراض املعدي���ة ما يجعها 
تس���تطيع مواجه���ة مثل هذه 
األمراض بع���د توفيق اهلل عز 
وجل كما أن هذه اخلطط الوقائية 
جزء ال يتجزأ من نشاطات الطب 
الوقائ���ي والرعاي���ة الصحية 
املدرس���ية  األولي���ة والصحة 
ورعاي���ة األموم���ة والطفولة، 
وفحص العمالة الوافدة وتعميم 
حاالت املستبعدين لعدم اللياقة 
الصحية بني دول املجلس وبرامج 
ارتقى  التحصني املوسع حيث 
الوعي االجتماعي بهذه األمراض 
وأصبح اجلميع يعرفون عنها 
األساس���يات املتعلقة بأسباب 
انتقال���ه  امل���رض ووس���ائل 
ومضاعفاته ووس���ائل جتنبه 

والوقاية منه.

كيف تتم آلية تطبيق اخلطط 
والبرامج ومشاريع العمل 
املطروحة من قبل مجلس 

وزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون بشأن الوباء؟

٭ تت���م آلي���ة تطبيق اخلطط 
الوباء  والبرامج بشأن انتشار 
من خالل ضباط االتصال الذين 
يقوم���ون بتعزي���ز التع���اون 
اخلليج���ي والدولي مع املراكز 
العلمي���ة العاملي���ة واملرجعية 
التش���بيك وتقوية  وتعزي���ز 
آليات تبادل املعلومات والترصد 
واإلحاطة بكل ما يتعلق مبرض 
أو اشخاص غير الئقني  معني، 
صحي���ا وإرس���ال املعلومات 
املوثقة إلى دول اخلليج األخرى، 
واالط���الع املس���تمر أوال بأول 
على املس���تجدات واإلجراءات 
الت���ي تتخذ في  االحترازي���ة 
الشأن، وتبادل املعلومات  هذا 
الفورية فيما بني الدول األعضاء 
عن أي حاالت، مؤكدة وتشجيع 
الدول على إنشاء غرفة خاصة 
بها ڤيديو وتلفزيون ووسائل 
االتصال املختلفة كاحلاس���ب 
اآلل���ي واالنترنت وخط هاتف 
دولي لتسهيل االتصاالت املرئية 
واملؤمترات الهاتفية، والتوعية 
الس���معية على م���ن الطائرة، 
الكروت/  وتش���جيع توزي���ع 
البطاقة )املعلومات الشخصية( 
على املسافرين القادمني من الدول 
املوب���وءة أو أي دول���ة أخرى 
تزيد فيه���ا احلاالت، والتركيز 
عل���ى مكافح���ة الع���دوى في 

املستشفيات واألساليب الوقائية 
الشخصية، والتثقيف الصحي، 
وتفعيل جلان مكافحة العدوى، 
والتواصل مع املركز اخلليجي 
ملكافحة األمراض واألوبئة في 
الس���عودية واملركز اخلليجي 
ملكافحة العدوى في الش���ؤون 
الوطني  الصحي���ة باحل���رس 
مبدينة الرياض لتحديد املسارات 
املطلوبة لذلك باملنشآت الصحية 
في كل دولة، واستخدام العالج 
للحاالت املؤك���دة وللمخالطني 
عند ظهور األعراض، وتوزيع 
كروت التوعية أو وضع لوحات 
توعوي���ة عند مناف���ذ الدخول 
البرية والبحرية بهدف التوعية 
الصحية، ويعامل القادمون من 
اللوائح  الدول املوبوءة حسب 
الصحية الدولية الصادرة عن 

منظمة الصحة العاملية.

هل من تنسيق محدد بني 
اململكة العربية السعودية 

وجهات دولية للعناية بعدم 
انتشار هذه األوبئة في 
»مواسم احلج والعمرة«؟

٭ هنال���ك تنس���يق وتواصل 
مس���تمر بني املكتب التنفيذي 
ملجل���س وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون وجميع وزارات 
التعاون  الصحة بدول مجلس 
عامة واململكة العربية السعودية 
على وجه اخلصوص، واململكة 
تق���وم وهلل احلم���د باالهتمام 
بتعزيز كل التدابير االحترازية 
والوقائية الستضافة ضيوف 
الرحمن واملعتمرين واالهتمام 
بوقايتهم م���ن كافة األمراض، 
واتخاذ كل االحتياطات الالزمة 
ملواجهة األمراض الوبائية خاصة 
في منطقتي مكة املكرمة واملدينة 
املنورة في موسم العمرة واحلج، 
كما عقد مؤخرا املؤمتر العاملي 
الثاني لطب احلش���ود مبدينة 
الرياض وقد دشن معالي وزير 
الصح���ة املرك���ز العاملي لطب 
احلشود وقد خرج املؤمتر بإعالن 

الرياض.

أخيرا.. ما مستقبل املكتب 
التنفيذي في مجال التوعية 
الصحية واألبحاث الطبية؟

٭ لقد حتقق الكثير من اإلجنازات 
والعمل خالل مسيرة العطاء في 
هذا املكتب وبذلت اجلهود على 
مدى ثمانية وثالثني عاما وأن 
العم���ل الصحي طويل  طريق 
وش���اق وينمو مع الطموحات 
واملتغيرات، وأود هنا أن أؤكد 
أن دول مجل���س التع���اون في 
الوقت الذي تضع فيه التوعية 
والتثقي���ف وتعزي���ز الصحة 
في أعلى س���لم أولوياتها فإنها 
تبحث دائما عن كل جديد ومفيد 
لالرتقاء بهذا املوضوع وإنني 
أش���ير هنا إلى تطورات مهمة 
في هذا اخلص���وص، حيث إن 
املكتب التنفيذي قام من جانبه 
باس���تحداث جائ���زة خليجية 
للتميز في مجال اإلعالم الصحي 
قيمتها )50.000( خمسون ألف 
دوالر توزع في عدد من املجاالت 
املمنوحة لهذه اجلائزة، وقد مت 
مضاعفة اجلائزة خالل الدورة 
الثاني���ة لها وتس���تمر خمس 
س���نوات إلى مائ���ة ألف دوالر 
ومتت زيادة عدد مجاالت اجلائزة 
إلى تسعة  من خمسة مجاالت 
مجاالت، وكذلك مضاعفة مكافأة 
اجلائزة، ع���الوة على أنه جار 
اآلن اإلع���داد لتنفي���ذ املرحلة 
اخلامسة من البرنامج اإلذاعي 
والتلفزيوني »سالمتك«، إضافة 
إلى تدش���ني املكتبة اخلليجية 
للتوعوية الصحية »مختص« 
عل���ى االنترنت، وكم���ا ذكرنا 
سابقا فإنه جار االعداد لتدشني 
جائزة خليجية ألفضل املبادرات 
ملكافحة األمراض غير السارية 

)غير املعدية(.

للتنمية )أجفند( قد ساهم مببلغ 
وقدره 300.000 دوالر أميركي 
كنواة فاعلة لتنفيذ هذا املشروع 
على أرض الواقع، كما مت- وهلل 
احلمد- تنفيذ حملة خليجية 
للتوعية باألمراض غير املعدية 
 � تستمر ثالث سنوات )2011م 
2014م( وجاءت تناغما مع هذه 

اخلطة اخلليجية.
كم���ا أطلق مجل���س وزراء 
التعاون  الصحة لدول مجلس 
ومكتبه التنفي���ذي العديد من 
البرامج الفاعلة واعتماد عدد من 
املواثيق املهمة »كالتزام سياسي« 
لتحس���ني الصح���ة العمومية 
والتصدي ملكافحة األمراض غير 
املعدية وخاصة قضيتي األمراض 
القلبية وداء السكري، وأصدر 
بشأنها وثائق مثل إعالن الرياض 
الس���كري،  وجدة ملكافحة داء 
وإعالن جدة لس���المة املرضى، 
املنامة  القلب، وإعالن  وميثاق 
القتصاديات األمراض القلبية، 
وإع���الن دبي ح���ول األمراض 
املزمنة )غير السارية(، ووثيقة 
املنام���ة ملكافحة األمراض غير 
السارية، ووثيقة الكويت للخطة 
التنفيذي���ة للحملة اخلليجية 
للتوعية باألمراض غير املعدية، 
وإعالن مسقط حول اقتصاديات 
األمراض غير السارية، وإعالن 
جدة لصحة اليافعني والشباب، 
وامليث���اق اخلليج���ي لصحة 
الرياض لرعاية املسنني، ومبادرة 
الكويت لتعزيز الصحة املهنية، 
وإعالن املنام���ة لتمويل النظم 
الصحية، حيث متت اإلش���ادة 
بها من بعض املنظمات اإلقليمية 
والدولية والعاملية املعتبرة، ومت 
تدوينها كوثائق رسمية ونشرها 
على املواقع اإللكترونية اخلاصة 
بهذه املنظم���ات.. وقد ترجمت 
هذه الوثائ���ق إلى خطط عمل 
على املستوى الوطني واخلليجي 
لإلس���هام ف���ي تعزي���ز النظم 

الصحية في هذا اخلصوص.

األمراض الوبائية

هل يجب أن نقلق كثيرا في 
منطقة اخلليج العربي بشأن 

تفشي األمراض الوبائية؟
٭ لقد اهت���م املكتب التنفيذي 
منذ نشأته مبوضوع األمراض 
أنواعها، وكان  الوبائية بشتى 
املكتب حريص���ا على االهتمام 
اللقاحات واألمصال  مبوضوع 
اخلاص���ة باألم���راض املعدية 
وتدبير طريقة شرائها من خالل 
الشراء املوحد لألدوية وشكل 
املكتب التنفيذي جلنة خليجية 
خاصة باألمراض املعدية لتدارس 
التي  الوقائية  أهم اخلط���وات 
حتمي املجتمع اخلليجي من هذه 
األمراض ونرى ذلك واضحا في 
اإلجراءات التي متت بخصوص 
مكافحة العديد من األمراض التي 
ظهرت مؤخرا وتكثيف حمالت 
التوعية ومتابعة اإلحصاءات 

وكذلك وضع اخلطط التطويرية 
الهادفة لإلش���راف الفاعل على 
ذلك، وحتديث اخلطة اخلليجية 
احلالي���ة ملواكبة املس���تجدات 
العاملية ومواكبة خطة منظمة 
الصحة العاملية )2014/ 2025م(، 
وذلك حفاظا على صحة املجتمع 
واألسرة من أي ممارسات صحية 
ضارة، كما ق���ام املكتب بطرح 
مبادرة حول الكشف الطبي على 
الوافدة ووضع أسس  العمالة 
الواجب  االشتراطات الصحية 
توافره���ا ف���ي القادمني للعمل 
باملنطقة واالتفاق على تفاصيل 
الفحوص املخبري���ة املطلوب 
إجراؤها لهم، والعمل على اعتماد 
مراكز طبية محددة للكش���ف 
عليهم في أوطانهم قبل منحهم 
تأشيرات الدخول مع إخضاع هذه 
املراكز املختارة للرقابة والتقومي 
الدوري، وتبادل املعلومات بني 
دول املجلس بالنسبة للعمالة 
الوافدة املصابة بأمراض معدية، 
عالوة على وضع ضوابط للحد 
من أخطار التدخني، ويأتي في 
مقدمتها خفض نسبة النيكوتني 
والقطران في السجائر وزيادة 
التعرف���ة اجلمركية على التبغ 
ومنتجاته ومنع اإلعالنات عن 
الس���جائر في مختلف وسائل 
اإلعالم، وحظر التدخني في أماكن 
العمل واحملالت ووسائل النقل 
بالدول األعضاء، واس���تخدام 
التحذيرات املصورة على علب 
السجائر، ومنع استيراد السجائر 
االلكترونية، إضافة إلى برامج 
الرعاية الصحية األولية من حيث 
املفهوم واملضم���ون والتنظيم 
مبا يتفق مع الظروف الصحية 
والبيئية واالجتماعية للمنطقة، 
وبرامج رعاية األمومة والطفولة، 
حيث إن املكتب نفذ ثالث دراسات 
عن صح���ة الطف���ل اخلليجي 
وصحة األسرة اخلليجية واملسح 
الصحي العاملي اخلليجي، وكان 
لنتائجه���ا م���ردود كبير على 
صحة األسرة اخلليجية بشكل 
البرامج واخلطط  عام ووضع 
الوطنية لتحس���ني املؤشرات 

الصحية لها.
كما يقوم املكتب حاليا بتنفيذ 
اخلط���ة اخلليجي���ة للتوعية 
باألمراض غير املعدية )القلب، 
الس���كر والس���رطان(، والتي 
اعتم���دت م���ن وزراء الصحة 
بدول مجل���س التعاون، حيث 
تساهم هذه اخلطة في تغيير 
الغذائية والسلوكيات  العادات 
اخلاطئة واحلد من مؤش���رات 
عوامل االختطار لهذه املجموعة 
من األمراض التي تصيب وتهدد 
األسرة اخلليجية، وتقدر تكاليف 
هذه اخلطة بأكثر من س���بعة 
ماليني دوالر، ويستغرق تنفيذها 
سبع س���نوات في جميع دول 
املجلس، علما بأن صاحب السمو 
امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز 
� رئيس برنامج اخلليج العربي 

الدول األعضاء.
ومن خالل منظومة التعاون 
البناء ما ب���ني منظمة الصحة 
التنفيذي  العاملي���ة واملكت���ب 
ملجل���س وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون مت عقد العديد 
من اللقاءات واملؤمترات العلمية 
بني بلدان اإلقليم حول سالمة 
ومأمونية املرضى شارك فيها 
مجموعة م���ن اخلبراء في هذا 
املجال من دول اإلقليم وعدد من 
املتخصصني باملكتب الرئيسي 

للمنظمة في جنيڤ.
كما أصدر املكتب ثالثة كتب 
مرجعية ح���ول هذا املوضوع، 
األول حتت عن���وان »قاموس 
جودة الرعاية الصحية.. تفسير 
املصطلحات« الذي يتضمن سائر 
املصطلحات العلمية واللغوية 
ذات العالقة باملفاهيم وأس���س 
وأنظمة وتعريفات جودة األداء 
للخدمات واملراف���ق الصحية، 
والثان���ي حتت عنوان »املدخل 
في حتس���ني ج���ودة اخلدمات 
الرعاي���ة الصحية  الصحية.. 
األولي���ة«، )خم���س طبعات(، 
واإلص���دار الثال���ث بعن���وان 
»قاموس مصطلحات س���المة 
املرضى« والذي يعد األول من 
نوعه في منطقة شرق املتوسط، 
وتوجت كل هذه اجلهود من خالل 
التقري���ر األول لالحتاد العاملي 
لس���المة املرضى، وقد أظهرت 
اخلريطة العاملية هذا القاموس 
املرجعي كأحد أبرز عشرة أعمال 
على مستوى العالم وأوضحت 
االجنازات التي قام بها مجلس 
ل���دول مجلس  وزراء الصحة 

التعاون ومكتبه التنفيذي.

األسرة الخليجية

هل من إجنازات بارزة في 
مجال السياسات الصحية 

بالنسبة لصحة األسرة 
اخلليجية؟

٭ لقد ساهم املكتب التنفيذي 
ملجل���س وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون في وضع اخلطط 
الالزمة للحد من األمراض للحفاظ 
على صحة األسرة اخلليجية، 
ومنها مكافحة األمراض املعدية 
ذات األهمية باملنطقة )املالريا، 
احلمى املخية الشوكية، الكوليرا، 
الطاعون، شلل األطفال، اإليدز، 
االلتهاب الكبدي الڤيروس���ي(، 
واألمراض احليوانية املنش���أ 
وغيرها، واألم���راض املزمنة، 
واخلطط الصحية الالزمة ملثل 
ه���ذه املجموعة م���ن األمراض 
ملكافحتها والتوعية بها وأهمية 
حتديد جهة أو إدارة لدى وزارات 
الصحة بدول املجلس ملتابعة هذا 
املوضوع، ومكافحة السرطان، 
وهذا املوضوع يحظى باهتمام 
كبير من معالي وزراء الصحة 
بدول املجلس، حيث مت االتفاق 
على تش���كيل جلن���ة ملكافحة 
السرطان بالدول األعضاء، وقد 
العديد من  اللجنة  حققت هذه 
النجاحات وأعدت خطة خليجية 
ملكافحة الس���رطان لالستفادة 
باملعايير التي وضعتها منظمة 
الصحة العاملية لذلك، وشكلت 
جلنة علمي���ة من باحثني، ومت 
تطوير هذا البرنامج مع االحتاد 
الس���رطان  اخلليجي ملكافحة 
واملجموعة اخلليجية ألبحاث 
الس���رطان، ومت تنفيذ مذكرة 
تفاهم مع مستشفى امللك فيصل 
التخصصي ومركز االبحاث، ومت 
الوطني  املركز  تطوير وإنشاء 
اخلليجي ملكافحة السرطان. وعلى 
صعيد آخر ونظرا لتنامي قضية 
االستخدام املجتمعي للعديد من 
األمناط والوسائل واملمارسات 
للطب البديل والتكميلي فقد مت 
إنش���اء جلنة فنية متخصصة 
لهذا الغرض تولت إعداد دراسة 
الراه���ن وحتوير أهم  الوضع 
القضايا واملش���اكل الصحية، 

أوروب���ا الذهبية للجودة لعام 
2014م، وش���هادة ختم اجلدارة 
لألداء عالي اجل���ودة وأفضل 
رض���ا للعم���الء، وجائزة تاج 
اجلودة الدولية الفئة املاس���ية 
نوفمبر 2014م، الفئة البالتينية، 
وجائزة النزاهة العربية ألبرز 
األعمال واإلجنازات لعام 2014م، 
كما منح املدي���ر العام للمكتب 
التنفيذي وس���ام االستحقاق 
من فخام���ة رئيس اجلمهورية 
اللبناني���ة نظير جه���وده في 
حتس���ني وج���ودة اخلدم���ات 
الصحي���ة والنظ���م الصحية، 
البحثية والعلمية  وإسهاماته 
في املؤمترات والندوات وحلقات 
العمل التي عق���دت في الوطن 
العربي عموم���ا ودول مجلس 
التعاون خصوص���ا، وجائزة 
املتميزة  العربية  الش���خصية 
في عال���م الصحة لعام 2010م، 
عالوة على حصوله على ثالث 
جوائز عاملية أخرى من منظمة 
الصحة العاملية في مجال مكافحة 
التدخني، وقد سبق تكرميي من 
قبل رئيس اجلمهورية اللبنانية 
بوسام االستحقاق الوطني نظير 
هذه اإلجنازات ليس فقط على 
املستوى اخلليجي ولكن على 

املستوى العربي.

سالمة المرضى

ما الدور الذي قام به املكتب 
التنفيذي فيما يخص 

»حتقيق مبدأ جودة الرعاية 
الصحية وسالمة املرضى«؟ 

٭ لق���د أصبح مب���دأ حتقيق 
جودة الرعاية الصحية مطلبا 
أساس���يا حترص عليه جميع 
الدول وتؤك���د عليه توجهات 
منظم���ة الصحي���ة العاملي���ة، 
ولق���د قطع املكت���ب التنفيذي 
شوطا كبيرا في مجال اجلودة 
الصحية وكذلك سالمة املرضى 
ومكافحة العدوى خالل السنوات 
األخيرة، حيث مت وضع أولويات 
اس���تحداث »برنامج خليجي 
جلودة الرعاية الصحية وسالمة 
املرضى« يتوافق مع املتطلبات 
واملستجدات واملتغيرات عامليا 
وإقليميا ومحليا، ولقد سبق ان 
استحدث املكتب التنفيذي جلنة 
خليجية لضمان اجلودة للعمل 
على وضع برامج وخطط اجلودة 
النوعية بالدول األعضاء وحتديد 
الدور الذي تقوم به إدارات ضمان 
اجلودة ل���دى وزارات الصحة، 
ومت وضع األهداف احملددة لعمل 
هذه اللجنة لرس���م السياسات 
واألنظمة الصحية لدول املجلس 
الكفيلة بتفعيل برامج اجلودة 
املراف���ق الصحي���ة بكافة  في 
مس���توياتها، وتبادل اخلبرات 
واملع���ارف ب���ني دول املجلس، 
وإص���دار األدل���ة والبرام���ج 
التدريبي���ة املش���تركة وقد مت 
عقد حلقتي عمل خليجيتني عن 
هذا املوضوع في كل من مسقط 
الكويت  بسلطنة عمان ودولة 
نتج عنها العديد من التوصيات 
أهمها العمل على إنشاء الهيئات 
واملجالس الوطنية لالعتراف في 
كل دولة خليجية متهيدا لتكوين 
املجلس اخلليجي العتماد املرافق 
الصحية، ومن هذا املنطلق فإن 
الس���المة تعد مبدأ أساسيا في 
رعاية املرضى وعنصرا حاسما 
في إدارة اجلودة، وأقرت منظمة 
الصحية العاملي���ة مبدأ جودة 
الرعاية: سالمة املرضى وحثت 
الدول األعضاء على إيالء أقصى 
اهتمام ممكن ملش���كلة سالمة 
املرضى، وبالنظر إلى االهتمام 
الدول���ي الواس���ع النطاق بهذا 
املوضوع فلقد مت إنشاء حتالف 
دولي لس���المة املرضى ضمن 
إطار منظم���ة الصحة العاملية 
يجمع ما بني البلدان والهيئات 
املعنية واخلب���راء املهنيني من 
أجل تعزيز سالمة املرضى في 

وضع أولويات 
استحداث 

»برنامج خليجي 
جلودة الرعاية 

الصحية وسالمة 
املرضى« يتوافق 

مع املتطلبات 
واملستجدات 

واملتغيرات عامليًا 
وإقليميًا ومحليًا

»مكافحة 
السرطان« حتظى 

باهتمام كبير 
من وزراء الصحة 

بدول املجلس
 وتشكيل جلنة 

ملكافحته بالدول 
األعضاء

مت ترشيحي 
من االحتاد العربي 

ملكافحة التزوير 
والتزييف املنبثق 
عن جامعة الدول 

العربية جلائزة 
النزاهة العربية

جار اإلعداد 
لتدشني جائزة 
خليجية ألفضل 

املبادرات 
ملكافحة األمراض 

غير السارية 
)غير املعدية(

نفذنا ثالث 
دراسات عن 
صحة الطفل 

اخلليجي واألسرة 
اخلليجية 
واملسح 

الصحي العاملي 
اخلليجي.. والبدء 

حاليًا باخلطة 
اخلليجية للتوعية 

باألمراض غير 
املعدية 

العمل املشترك
أكد د.خوجة أن مجلس 

وزراء الصحة بدول 
مجلس التعاون ميثل 

إحدى الصور الناجحة 
للعمل اخلليجي 

املشترك، حيث أصبح، 
وهلل احلمد، أهم دعائم 
حماية األمن من جميع 

جوانبه الصحية 
واالجتماعية، الفتا الى 
انه شكل جزءا كبيرا 
في حياتنا اخلليجية، 

ولوحة عظيمة رسمها 
بكل كفاءة وفعالية 

وجدارة والة األمر، 
وشارك فيها معالي 
وزراء الصحة وكل 

القيادات الصحية بهذه 
الدول ومنسوبيها 

ضمن التنمية 
االجتماعية والصحية 

التي ينشدها كل مواطن 
خليجي في تالحم وتآخ 

منقطع النظير، وهلل 
الفضل واملنة.
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باملركز االنساني العاملي.
وأكد اللغيصم ان الشعب 
الكويت����ي س����يظل يحتفل 
بهذه املناسبة العزيزة على 
قلوبنا جميعا، حيث انه من 
حقن����ا ككويتيني ان نفتخر 
بصاحب االي����ادي البيضاء 
قائد االنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي وضع بفضل جهوده التي 
يشهد لها القاصي والداني على 
الصعيد االنساني اسم الكويت 
على قمة هرم االنسانية بهذا 

التكرمي املستحق.
اللغيصم عدم  وفض����ل 
االعالن عن تفاصيل االحتفال 
حاليا، مؤكدا في الوقت نفسه 
بانه سيكون على مستوى 
التك����رمي االول م����ن نوعه، 
موجها الش����كر الى الفريق 

اشبه بحوار ستستضيف فيه 
احلقوقي����ني واالختصاصيني، 
تسبق املشاورات النهائية قبيل 

اعتماد الديوان.

اللغيصم: اجلهراء حتتفل قريبًا مبناسبة 
تكرمي صاحب السمو األمير قائداً لإلنسانية

القائم عليه، الذي يعمل ليال 
ونه����ارا من اجل تقدميه مبا 

يليق بقائد االنسانية.

النائب س����لطان  أعل����ن 
اللغيص����م ع����ن اقامة حفل 
في محافظة اجلهراء قريبا، 
مبناس����بة حصول صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على لقب قائد العمل 
ان  االنساني، مش����ددا على 
االحتف����ال س����يكون عل����ى 

مستوى احلدث.
وقال اللغيصم في تصريح 
له ان عام 2014 سيظل محفورا 
في ذاكرة الكويتيني ومواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
بصفة خاصة والشعب العربي 
بصفة عامة، حيث انه العام 
الذي شهد فيه العالم اجمع 
تكرمي األمم املتحدة املستحق 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د قائدا للعمل 
الكويت  االنساني، وتسمية 

ناقشت جلنة حقوق االنسان 
البرملانية خالل اجتماعها امس 
مع املفوضية السامية حلقوق 
االنسان انشاء الديوان الوطني 
حلقوق االنسان طبقا ملقترح 

ومشروع في هذا الصدد.
وذكر رئيس اللجنة النائب 
د.عبداحلميد دشتي في تصريح 
للصحافيني ان اللجنة استمعت 
الى مالحظات املفوضية وذلك في 
اطار املشاورات التي تقوم بها 
بهدف صياغة قانون يعيد التزام 
الدولية،  الكويت بالتوصيات 
فضال عن اميان الكويت بحقوق 
االنسان وما جبلنا عليه وجاء 
في الدستور. واضاف ان اللجنة 
س����تدعو الى طاولة مستديرة 

سلطان اللغيصم

»حقوق اإلنسان« تؤجل املوافقة 
على اقتراح الديوان الوطني حلقوق اإلنسان

»املرافق العامة« جتري حلقتها النقاشية 
األولى حول قانون البلدية

قال مقرر جلن���ة املرافق العامة البرملانية 
النائب س���عود احلريج���ي ان اللجنة بحثت 
امس قانون البلدية 5 لسنة 2005 في حلقتها 

النقاشية األولى.
وأضاف في تصريح للصحافيني ان احملور 
األول الذي متت مناقشته هو احملور اخلدمي 

واملتعلق باألغذية والنظافة واملسالخ واإلعالنات، 
مشيرا الى ان اللجنة ناقشت هذا املوضوع مع 

املختصني في هذا األمر.
وبني ان اللجنة ستستكمل حلقاتها النقاشية 
االس���بوع املقبل ألن املجلس سيكون في هذا 

األسبوع منشغال باجللسات.

سعود احلريجي وم. عادل اخلرافي وجنان بوشهري

صالح عاشور وعبداحلميد دشتي 

الظفيري يطالب العيسى بثورة إدارية 
تزيح قيادات التربية لتطوير التعليم

العليا  القي����ادات  ومعظ����م 
والوس����طى ممثلة بالوكالء 
املساعدين ومديري املناطق 
يعرقلون التعليم الذي وصل 
ألس����وأ مراحله، فالتسرب 
وال����دروس اخلصوصي����ة 
وانتشار املخدرات والغش 
واالنحرافات االخالقية لبعض 
الطلبة والطالبات باعتراف 
الوزارة اصبح امرا خطيرا.

وزاد الظفيري: ورغم هذه 
املشاكل عجز اركان الوزارة 
عن التصدي ملشاكلها واغلقوا 
االب����واب وصموا آذانهم عن 
س����ماع احلقائق واستمروا 
ف����ي تخبطاتهم متس����ائال: 
ال����م يح����ن الوقت لنس����ف 
العقليات العقيمة التي تعرقل 

التطور؟
وقال: نعلم ان االخ الوزير 
د.بدر العيس����ى يحتاج الى 
وقت ومن مس����ؤوليتنا أن 
نضعه امام مشكالت التربية 
املتراكمة، السيما أنه يعرف 
كاستاذ جامعي أن مخرجات 
التعليم شبه منعزلة متاما 
عن احتياجات سوق العمل، 
وطلب الظفيري من الوزير 
العيسى أن يبادر بوضع حلول 
ملش����كالت التعليم املتفاقمة 
ليعي����د الهيبة ملؤسس����تنا 

أكد عض����و مجلس األمة 
د.منصور الظفيري أن تفاقم 
مش����كالت التربية وتراكمها 
سنة وراء أخرى مع التردي في 
املناهج واملنظومة التعليمية 
ليس له سوى سبب يعود في 
املقام األول الى سوء اإلدارة 
في وزارة التربية وعدم القدرة 
على مواكبة تطوير التعليم 
وفقدان املبادرة والرؤية حلل 
مشكالت التعليم التي يعرفها 
القاصي والداني إال املسؤولني 

عن وزارة التربية.
وقال الظفيري ان وزارة 
التخبط  التربية تعاني من 
واالرتب����اك بس����بب معظم 
الذين شرب وأكل  قيادييها 
عليهم الدهر، فال حلول وال 
افكار تطويرية بل عقم اداري 
وضي����اع لبوصلة التعليم، 
مخاطبا وزير التربية والتعليم 
د.بدر العيسى قائال: اذا كنت 
جادا في تطوي����ر املنظومة 
التعليمية وحل مش����اكلها 
فلتكن البداية بثورة إدارية 
وض����خ دماء جدي����دة لديها 
القدرة على استيعاب حركة 
التطوير التي طالت التعليم 

في مختلف بلدان العالم.
ف����ي تصريح  وأوض����ح 
د.منصور الظفيريصحاف����ي ان وكيلة الوزارة 

تباين نيابي حول استجواب الطريجي للمدعج

التشكيك  أو  التشريعية 
بدستوريته وحتى ال يهرب 
من مواجهة احلقيقة، مؤكدا 
في الوقت ذاته انه اذا ما 
أراد املواجهة بقلب األسد 
فعليه مناقشة كل األمور 

وجميع احملاور.
الدويس���ان في  وقال 
تصري���ح صحافي يوم 
أم���س »اطلع���ت عل���ى 
مح���اور مس���اءلة وزير 
التج���ارة وباعتقادي ان 
الرؤي���ة احلقيقية له لن 
تتضح إال عن���د مقارعة 
احلج���ة باحلجة، خاصة 
ان األخ املس���تجوب وعد 
الدالئل  املزيد من  بتقدمي 
على مساءلته وكذلك األخ 
الوزير أعلن اس���تعداده 

لتفنيد محاوره«.
وأعرب الدويسان عن 
رفضه ألي محاولة إلحالة 
أحد محاور املساءلة للجنة 
التشكيك  أو  التشريعية 
مبدى دستوريته، مشددا 
على ضرورة قبول الوزير 
بجميع محاور االستجواب 
ومناقشته كامال ألننا ال 
نريد أي حجة للهروب من 
مواجهة احلقيقة، وعليه 
فإن����ه اذا أراد ان يواجه 
االستجواب بقلب األسد 
فعليه ان يواجه كل األمور 

وجميع احملاور.
النائ����ب  وق����ال 
د.عبدالرحم����ن اجليران 
ان االس����تجواب املق����دم 
من د.عبداهلل الطريجي 
الى نائب رئيس مجلس 
التجارة  الوزراء ووزير 
والصناعة د. عبداحملسن 
املدع����ج انط����وى عل����ى 
مح����اور أيده����ا تقري����ر 
دي����وان احملاس����بة، كما 
تضمن بيانات واتهامات 
خطيرة في األجهزة التي 
تتبع الوزير ومن شأنها 

زعزعة الثق����ة بأداء هذا 
املرفق املهم، خاصة في هذا 
الذي نحارب فيه  الوقت 
الفساد بأنواعه، كما جاء 
ف����ي مقابلة الطريجي ان 
هذه املالحظات صحيحة 
أدل����ة بش����أنها  ولدي����ه 
الوكالء  مثل قيام أح����د 
املساعدين بإدارة مطعم 
مخالف، والسماح ملوظفة 
ال����دوام وتوقيع  بع����دم 
املسؤول بدال منها؟ وكذلك 
تعيينات ومكافآت دون 
موافقة دي����وان اخلدمة، 
وعدم حتصيل إيجارات 
الدولة، والتفريط  أمالك 
في غرامات مستحقة لها 

وغير ذلك من أمور.
ان  نؤك����د  وعلي����ه 
على الوزير في جلس����ة 
االستجواب أحد أمرين: 
ام����ا ان يثبت عدم صحة 
هذه األخبار واملعلومات أو 
ان يبني كيف تصدى لها 
باإلصالحات املناسبة اذا 
كانت صحيحة، وسيحدد 
رأين����ا في االس����تجواب 
بناء على ذلك في نهاية 
اجللسة، ورغم يقيننا بأن 
االستجواب حق، خاصة 
في مثل هذه الظروف إال 
انن����ا نح����ب ان نؤكد ان 
املقصود باالس����تجواب 
االصالح والتغيير لألحسن 
وليس اس����تبدال الرموز 
السياسات،  مع استمرار 
ففي ه����ذا تفريغ ألدوات 
رقابة املجلس أو استغالل 
لتلمي����ع  االس����تجواب 
ص����ورة املجلس فتكون 
األدوات الدستورية مطيه 
ألغ����راض أخرى، ونؤكد 
ان مصلحة الكويت محل 
اتفاق اجلميع، واملرجو ان 
نشهد طرحا موضوعيا 
راقيا يليق بتاريخ املجلس 

واحلكومة.

صالح عاشور ان محاور 
مس����اءلة نائ����ب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير 
التجارة د.عبداحملس����ن 
ج����دا  قوي����ة  املدع����ج 
ومستحقة، وعلى الوزير 
ان تك����ون لدي����ه الردود 
عليها وإال فسيكون موقفه 
ضعيفا، معتبرا ان إحالة 
أي محور من محاور هذه 
املساءلة للجنة التشريعية 
تعد خطيئة كبرى اذا ما 

أقدمت عليها احلكومة.
وق����ال عاش����ور ف����ي 
تصري����ح صحافي يوم 
أمس: »ال شك ان مساءلة 
نائ����ب رئي����س مجلس 
التجارة  الوزراء ووزير 
املدع����ج  د.عبداحملس����ن 
مدرجة على جدول أعمال 
املجلس منذ فترة كافية 
بالنسبة للوزير للرد على 

جميع محاورها«.
وتابع عاشور: »سمعت 
ان هن���اك احتماال إلحالة 
أحد محاور االستجواب 
للجنة الشؤون التشريعية 
وه���ذه خطيئة كبرى اذا 

أقدمت عليها احلكومة«.
وأوضح عاش���ور ان 
محاور االستجواب قوية 
جدا ومس���تحقة خاصة 
في اجلوان���ب القانونية 
وعالق���ات  واإلداري���ة 
املسؤولني بالوزارة بإصدار 
التراخيص التجارية، مبينا 
ان ينبغي على الوزير ان 
تكون لديه أجوبة واضحة 
عليه���ا وإال ف���إن موقفه 

سيكون ضعيفا.
النائب فيصل  وأعرب 
الدويس���ان ع���ن رفضه 
إلحالة أي محور من محاور 
مس���اءلة نائ���ب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
التجارة د.عبداحملس���ن 
اللجن���ة  ال���ى  املدع���ج 

قبيل مناقشة استجواب 
د.عب����داهلل  النائ����ب 
الطريجي لنائب رئيس 
التجارة  الوزراء ووزير 
والصناعة د.عبداحملسن 
املدعج املقررة في جلسة 
اليوم، كان  مجلس األمة 
لعدد من النواب آراء عدة 
أكد  حول املساءلة حيث 
العازمي  النائب س����يف 
النائ����ب د.عبداهلل  حق 
الطريجي وكل النواب في 
استخدام أداة االستجواب 
كإح����دى األدوات املتاحة 
ألعضاء املجلس، معربا 
ع����ن أمله في ان تش����هد 
جلسة االستجواب حوارا 
دميوقراطيا راقيا بعيدا 

عن الشخصانية.
وأضاف: م����ع إمياننا 
بحق كل نائب في اتخاذ 
املوقف الذي يراه مناسبا 
إال ان ما يثير االستغراب 
النائب  هو كيفية جناح 
عب����داهلل الطريجي في 
النائب  الس����يطرة على 
عبداحلميد دشتي، معربا 
عن شكره للوزير املدعج 
الذي جنح في لم ش����مل 
هذين النائبني. وقال »احلر 

تكفيه اإلشارة«.
من جانبه، قال النائب 
أحمد مطيع: لس����نا ضد 
تفعي����ل أدوات الرقاب����ة 
واملس����اءلة، لكن نرفض 
اإلساءات واالستفزازات 
والتجاوزات الشخصية 
بحق الوزير املدعج ونحذر 
من التم����ادي في اتهامه 
بالباطل، مش����يرا الى ان 
أداة رقابية  االستجواب 
دستورية مستحقة، مادام 
اتخذ مس����ارا صحيحا، 
ونحذر من أي جتاوزات 
شخصية أو جتريح بحق 

الوزير املدعج.
من جهته، أكد النائب 

د. أحمد مطيعسيف العازميد. عبدالرحمن اجليران  فيصل الدويسان صالح عاشور

تدارست تعديل قانون مكافأة نهاية اخلدمة

»املوارد البشرية« تناقش معايير الوظائف القيادية 
وتدعو الصالح لبحث البديل اإلستراتيجي

املالية انس الصالح الجتماع 
الحق ملناقشة اسباب تأخير 
وارسال البديل االستراتيجي 
الى اللجنة والذي لم تقدمه 
احلكومة حتى هذه اللحظة، 

مبينا ان اللجنة ناقشت كذلك 
في اجتماعه����ا تعديال على 
قانون مكافأة نهاية اخلدمة 
وسنستكمل مناقشة التعديالت 

في اجتماع الحق.

الوظائف القيادية واالشرافية 
بحضور مس����ؤولي ديوان 
اخلدمة املدنية، وعن البديل 
االستراتيجي كشف القضيبي 
ان اللجنة وجهت دعوة لوزير 

أوضح مقرر جلنة تنمية 
املوارد البش����رية البرملانية 
أن  القضيبي  النائب احم����د 
اللجنة اجتمعت امس ملناقشة 
الضوابط واملعايير بش����أن 

د. عودة الرويعي وأحمد الري ود. خليل عبداهلل وأحمد القضيبي ود. عبداحلميد دشتي ونهلة بن ناجي اثناء االجتماع

»اخلارجية« بانتظار رأي »التشريعية« 
ملناقشة االتفاقية األمنية

اعلن مقرر جلنة الشؤون 
اخلارجي����ة البرملانية النائب 
ماضي الهاج����ري ان اللجنة 
مازالت في انتظار تقرير اللجنة 
التشريعية في شأن االتفاقية 
االمنية اخلليجية ليتس����نى 
مناقشتها واتخاذ قرار حولها 
في اطار الدستور والقانون. 
واوضح الهاجري ان اللجنة 
اخلارجية ارجأت اتخاذ قرار 
بشأن مقترح النائب عبدالرحمن 
اجليران بتعيني ملحق انساني 
في سفارات الكويت، مشيرا الى 
ان تأجيل القرار يعود لعدم 
ورود رأي وزارة اخلارجي����ة 
والتي متت مخاطبتها في وقت 
سابق للوقوف على رأيها في 

فارس العتيبي وحمد سيف وماضي الهاجري اثناء االجتماعهذا املقترح.

سيظل عام 2014 محفوراً في ذاكرة العرب

التعليمية السيما في وزارة 
التربية »التي ال يسر وضعها 

اهل الكويت جميعا«.
ان  الظفي����ري  واض����اف 
املطلوب م����ن الوزير تقييم 
القيادات املوجودة وسيكتشف 
العقم الفكري للقيادات احلالية 
التي ال تهت����م اال مبميزاتها 
ومكافآتها وما حتصل عليه 
دون ان تكلف نفسها اصالح 

التعليم.

اجليران: االستجواب 
انطوى على اتهامات 
خطيرة وعلى الوزير 

إثبات عدم صحتها

العازمي: نتمنى 
مناقشة االستجواب 

بعيداً عن 
الشخصانية

 
مطيع: نرفض 

اإلساءة للمدعج 
واستفزازه

عاشور: محاور 
استجواب املدعج 

مستحقة وقوية 
جداً

الدويسان: نرفض 
إحالة محاور من 

استجواب املدعج 
إلى »التشريعية«
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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال رئيس مجلس األمة في جمهورية باكستان اإلسالمية سردار أياز صادق

الغامن بحث مع نظيره الباكستاني العالقات املشتركة ومواجة اإلرهاب
صادق والوف���د املرافق له 
جانبا من جلس���ة مجلس 
األمة اليوم، كما س���يلتقي 
بالنائ���ب األول لرئي�����س 
مجل���س ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ صباح 
اخلال���د، ونائ���ب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل��س 
الداخلي���ة الش���يخ محمد 
اخلالد، ووزي���رة الشؤون 
والعم������ل  االجتماعي���ة 
الدولة لش���ؤون  ووزيرة 
التخطيط والتنمي����ة هن��د 
املالي���ة  الصبيح، ووزير 

أنس الصالح.

س���ي���ف، ورئي���س جلنة 
التش���ريعية  الش���ؤون 
النائب مبارك  والقانونية 
احلريص، ومق���رر جلنة 
ش���ؤون التعليم والثقافة 
واإلرش���اد النائب د.محمد 
احلويل���ة، والنائب خلف 

دميثير.
اقام  املباحثات  وعق���ب 
الرئيس الغامن مأدبة غداء 
على شرف صادق والوفد 
املراف���ق له، حض���ره عدد 
من اعض���اء مجلس االمة 

الكويتي.
ومن املق���رر أن يحضر 

إلى آخر التطورات االقليمية 
خاصة فيما يتعلق مبلف 
اإلره���اب، والتأكي���د على 
أهمية توحي���د اجله���ود 
اإلقليمي������ة والدولي������ة 

ملواجهت��ه.
املباحث���ات  وحض���ر 
األعضاء: أمني سر مجلس 
األمة عادل اخلرافي، ورئيس 
بعث���ة الش���رف املرافق���ه 
ورئي���س جلنة الش���ؤون 
املالي�������ة واالقتصادي����ة 
النائ���ب فيصل الش���ايع، 
ورئيس جلنة الش������ؤون 
النائب حم���د  اخلارجي���ة 

عقد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغ���امن في مكتبه 
امس مباحثات مع رئيس 
مجلس األمة في جمهورية 
باكستان اإلسالمية سردار 
أياز صادق والوفد املرافق 

له.
وجرى خالل املباحثات 
التأكيد على متانة العالقات 
الثنائية التي تربط املجلسني 
وسبل تعزيزها وبحث آلية 
التنسيق بني مجلسي األمة 
الكويتي والباكستاني في 

احملافل الدولية.
كم���ا تطرقت املباحثات 

الرئيس الغامن مع نظيره الباكستانيرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع رئيس مجلس األمة في جمهورية باكستان اإلسالمية سردار أياز صادق وحمد سيف وفيصل الشايع ومبارك احلريص وخلف دميثير 

تباحثت مع »الشؤون« و»القوى العاملة« حول املواد

»الداخلية والدفاع« ُتقر قانون جمع السالح: 
بات ضرورة ملحة في ظل التوترات باملنطقة

»الصحية« تؤجل مناقشة اقتراحات
العمالة املنزلية لسماع رأي وزارة الداخلية

حم���اد ومحم���د اجلبري 
وفيصل الكندري، موضحا 
أن وزارة الشؤون حضرت 
االجتماع الى جانب القوى 
العاملة، وناقشنا االقتراحني 
الى حني  املناقشة  واجلنا 
حضور وزارة الداخلية في 
اجتماع األس���بوع املقبل، 

القان���ون  خصوص���ا ان 
احلالي يتضمن العديد من 
السلبيات من ضمنها دفع 
املخدوم مبلغا من املال عند 
استقدامه خادمة يصل الى 
1000 دينار وبعد هروبها 
يتحمل املبلغ باإلضافة الى 

حتمله تذكرة سفرها.

في اجتماع الحق.
اللجنة  وق���ال مق���رر 
سعدون حماد إنه طرح في 
االجتماع اقتراحني يختصان 
بالعمالة املنزلية األول مقدم 
النائب صالح عاشور  من 
والثان���ي مقدم من النائب 
كامل العوضي وسعدون 

أعلن عضو جلنة الداخلية والدفاع 
النائب سلطان اللغيصم موافقة اللجنة 
على قانون جمع السالح، مؤكدا إحالته 
إلى مجلس األم����ة متهيدا للتصويت 

عليه.
وق����ال اللغيص����م، ف����ي تصريح 
للصحافيني، إن االستعجال في إقرار 
قانون جمع السالح بات ضرورة ملحة 
في ظ����ل التوترات السياس����ية التي 
تش����هدها املنطقة، داعيا الى حتصني 
اجلبه����ة الداخلية لقطع الطريق أمام 

كل من يحاول اإلخالل باألمن.
وذكر أن احل����وادث املروعة التي 
ش����هدتها البالد في الفترات األخيرة 
تس����توجب إصدار قان����ون يحد من 
تفاقمها، خصوصا ان السالح يعد السبب 

الرئيسي في انتشار اجلرائم.

ناقشت جلنة الشؤون 
واالجتماعية  الصحي���ة 
اقتراحني  البرملانية امس 
بقانون يتعلقان بالعمالة 
البت  املنزلي���ة، وأرجأت 
فيهم���ا إلى ح���ني معرفة 
الداخلي���ة  وزارة  رأي 
العامل��ة  الق��وى  وهيئة 

اللواء عبداحلميد العوضي واللواء نواف العنزي واللواء أسعد الرويح واللواء محمود الطباخ اثناء اجتماع اللجنة

خليل الصالح وسعدون حماد وحمد سيف خالل اجتماع اللجنة الصحية

ماجد موسى وعبداهلل املعيوف وسلطان اللغيصم خالل اجتماع جلنة الداخلية والدفاع

لها في ع���داد املباني اآليلة 
إلى هدم  للسقوط وحتتاج 
وإزال���ة، وبرج���اء تزويدنا 
بجدول عملي وزمني موضحة 
به إج���راءات الوزارة حيال 
ذلك، وكم تكلفة هدم وإزالة 
مثل هذه املباني؟ وملاذا لم يتم 
حتى اآلن اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة به���دم وإزالة مبنى 
روضة البحتري في منطقة 
التعليمي���ة في  العاصم���ة 

منطقة الصليبخات؟

اإلجراءات القانونية املفروضة 
ملكافحة الفساد وان لم تصدر 
هذه الالئحة، فما هو س���بب 
التأخير؟ وهل مت إقرار الهيكل 
التنظيمي للوظائف والالئحة 
املالية  الداخلي���ة للش���ؤون 
واإلداري���ة والقرارات املنظمة 
للعم���ل بالهيئ���ة؟ اذا كان قد 
إقرارها، يرج���ى تزويدي  مت 
باملستندات الدالة عليه، وفي 
حال عدم إقرار الهيكل التنظيمي 
الداخلية حتى اآلن  والالئحة 
يرجى توضيح سبب التأخير، 
وتزويدي بكشف بأسماء رئيس 
وأعضاء مجلس األمناء، متضمنا 
العلمية وخبراتهم  شهاداتهم 
العملية ومسمياتهم الوظيفية 
السابقة على التعيني واملرتبات 

على ان عليها إعالن املكاشفة 
واملصارحة حول اجلدول الزمني 
املوضوع لتنفيذ خطة التنمية 
واإلعالن عن جدولة تلك اخلطة 
لبث الطمأنينة لدى الشركات 

الراغبة في العمل.
وأش����ار القضيبي الى انه 
من املجدي للحكومة ومن أجل 
انتشال السوق من واقعه كشف 
واس����تبعاد الشركات الورقية 
الس����وق حتى  والوهمية عن 
يك����ون التحرك نح����و تنفيذ 
املشاريع أكثر مصداقية وأكثر 
فاعلي����ة.. الفتا الى ان كل هذا 
يتوج بالطبع باستكمال تنفيذ 
الهادفة  احلكومة للتشريعات 
الس����تقطاب رؤوس األم����وال 
وهي قوانني اخلصخصة،  ال� 
»بي. أو. تي« وهي قوانني إن 
طبقت ساهمت بالدفع بعجلة 
االقتص����اد الكويتي الى األمام 
ولم يعد خافيا على أحد أهمية 
مش����اركة القطاع اخلاص في 
مشاريع الدولة، مؤكدا ان كل 
هذا ان طبق ونفذ فنحن أمام 
واقع اقتصادي جديد يشجع 
املستثمرين من اخلارج، ويدعم 
املتداولني ف����ي الداخل ويضع 
ح����دا للخوف الذي يس����يطر 

الرويعي يسأل العيسى
عن املدارس واملباني املقرر هدمها

عبداهلل يسأل عن الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد وأحكام الكشف عن الذمة املالية

القضيبي يطالب احلكومة بتفعيل قانون
االستقرار املالي ملواجهة تراجع البورصة

واملكافآت والبدالت واملزايا التي 
يحصلون عليها ونسخة من 

املرسوم الصادر بتعيينهم.

على نف����وس املتداولني الذين 
يس����ارعون مع أي زعزعة في 

البورصة إلى بيع أسهمهم.
وتاب����ع القضيب����ي ان كل 
ما س����لف هي حل����ول نراها 
مجدية ونضعها أمام احلكومة 
ووزرائه����ا لنقول له����ا انه قد 
آن األوان للتعام����ل مع الواقع 
بجدية للحد من تدهور السوق 
وانتش����اله من الواقع املزري 
التي أصابت  بعد االنتكاسات 

مؤشراته مؤخرا.

النائ���ب د.عودة  وج���ه 
الرويعي س���ؤاال الى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى جاء فيه: يرجى 
إفادتي باآلتي: عدد املدارس 
التابعة  واملباني احلكومية 
لوزارة التربية التي حتتاج 
الى هدم وإزالة فعلية، وعدد 
املدارس واملباني احلكومية 
التابعة لوزارة التربية التي 
تعتبر وفق مقاييس وزارة 
التابعة  التربية واجله���ات 

وجه النائب د.خليل عبداهلل 
سؤاال برملانيا الى وزير العدل 
ووزي���ر األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية يعقوب الصانع جاء 
فيه: بشأن املرسوم بقانون رقم 
24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكش���ف عن الذمة 

املالية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
مبا يلي: ما اإلجراءات التي متت 
لتنفيذ إجراءات تطبيق القانون 

املشار اليه أعاله؟
وه���ل مت إص���دار الالئحة 
التنفيذية اخلاصة بهذا القانون؟ 
اذا ص���درت، يرجى تزويدي 
بنسخة من الالئحة، واطالعنا 
على تاريخ البدء بتنفيذ تطبيق 

قال النائب أحمد القضيبي انه 
مع استمرار مسلسل التراجع في 
مؤشرات سوق الكويت لألوراق 
املالية واالنهيارات التي تضرب 
الس����وق وتعصف باستقراره 
وفي ظل التراجع واخلس����ائر 
التي مني بها السوق منذ أشهر 
إلى الوراء بل أعوام، في ظل هذا 
الواقع فاحلكومة اليوم مطالبة 
ليس فقط بتقدمي وعود اعتادها 
الشعب بل هي مطالبة بوضع 
استراتيجية تعيد من خاللها 
احلياة إلى السوق وترفع من 
عزمية املستثمرين واملتداولني 

معا.
وتابع القضيبي.. ان تفعيل 
قانون االس����تقرار املالي لدعم 
الش����ركات االقتصادي����ة ذات 
املش����اريع التشغيلية اجليدة 
التحرك  بات ضرورة يسانده 
احلكوم����ي لتنفيذ مش����اريع 
تنموية تسمح للشركات املدرجة 

في البورصة بالعمل.
ان  القضيب����ي  وأض����اف 
احلكومة اليوم مطالبة بتنفيذ 
خطة تنموية حقيقية تسعى إلى 
حتقيقها األمر الذي سينعكس 
إيجابا عل����ى اقتصاد الكويت 
ويحرك السوق الراكد، مشددا 

د.عودة الرويعي

 د.خليل عبداهلل

أحمد القضيبي

احالته للمجلس للتصويت عليه
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ميسون وجيني 

ورنا وحداقي 
»مذنبون أبرياء«!

دارت عدس����ة املخرج أحمد 
سويداني في أحد أحياء دمشق، 
إيذانا بانطالق تصوير أول مشاهد 
مسلسل »مذنبون أبرياء« فكرة 
العنزي،  عبد املجيد س����ليمان 
وتأليف باسل خليل، وإنتاج شركة 

»دياال« في باكورة أعمالها.
ويؤدي أدوار البطولة كل من: 
رنا األبيض، جيني إسبر، محمد 
حداقي، خالد القيش، ميسون أبو 

أسعد، علي كرمي، باسل خليل، 
عال باش���ا، فاتن شاهني، محمد 
خاوندي، كنان العشعوش، مرمي 
أحمد، وعلي القاسم، مؤيد اخلراط 
وآخرون، على أن ينضم جنوم 

جدد مع انطالق كل سداسية.
العم���ل االجتماعي  ويتألف 
البوليسي من خمس سداسيات، 
وين���درج حت���ت بن���د األعمال 
املنفصل���ة، ويعالج  املتصل���ة 

قضايا املخ���درات، مضيئا على 
املوضوع م���ن أكثر من جانب. 
وترص���د تفاصيل املسلس���ل 
صراع���ا بني جتار املخدرات من 
ناحية، وإدارة مكافحة املخدرات 
من ناحي���ة أخرى ف���ي أماكن 
عدة كاجلامعات واملشافي. وال 
يخلو العمل من عنصري اإلثارة 
والتشويق بالتزامن مع طرحه 
عالجات وحلوال علمية عبر إحدى 

البطالت متمثلة في ش���خصية 
الطبيبة النفسية.

ويعتبر هذا املسلس���ل ثامن 
األعم���ال الس���ورية املنطلق���ة 
للموس���م اجلدي���د 2015 بع���د 
»شهر زمان«، و»عناية مشددة«، 
و»صرخ���ة روح3«، و»ح���ارة 
املشرقة«، و»الغربال2«، و»في 
ظروف غامضة«، و»وعدتني يا 

ميسون أبو أسعدرفيقي«. جيني اسبر
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»رد اجلميل« يقام اجلمعة برعاية وزير شؤون مجلس الوزراء وبرعاية إعالمية حصرية لـ »األنباء«

جنوم مصر يوجهون رسالة شكر للكويت على ملعب النادي العربي
حيث ستكون إعالناتنا حاضرة 
هذه الفترة من خالل صفحاتها، 
أيضا طبعنا 300 ألف بروشور 
س����توزع عل����ى اجلمهور في 
املجمعات التجارية، ولدينا نقاط 
بيع في عدد من اجلمعيات مثل 
»الروضة وحولي، وخيطان، 
والفروانية« ومجمعي »ليلى 
غاليري و360« والنادي العربي، 
ملمحا الى ان أس����عار التذاكر 
في متناول اجلميع وتتراوح 
ب����ن 5 و10 و15 و20 دين����ار، 
كما ان الطفل حتى 8 سنوات 
مجانا، وسيبدأ احلفل الساعة 
6 والنصف مساء، كما سيتم 
الش����خصيات في  دعوة كبار 
املجتمع الكويتي إلبراز التالحم 
املصري - الكويتي على ارض 
الكويت، مؤكدا ان جميع الفنانن 
سيشاركون في املهرجان من 

دون أي مقابل مادي.
اللجنة املنظمة  ووجهت 
الشكر والتقدير للشيخ محمد 
عبداهلل املبارك لرعايته لهذا 
املهرجان، مؤكدة على انه لم 
يتردد في رعاية احلدث، حيث 
قال: »إال مصر، مصر عزيزة 
علينا، وه���ي قلب العروبة، 
ولن أت���ردد في رعاية حدث 

ملصر«.

املنظمة: الفكرة كانت في البداية 
لتقدمي الشكر للدول العربية التي 
ساعدت مصر، لكنها تطورت 
وضمنا لها أنش����طة تس����اهم 
الثقافية،  العالق����ات  في دعم 
األدبية، السياحية، االقتصادية، 
الفنية بن مص����ر والكويت، 
وسيكون هناك لقاءات مختلفة 
وندوات للترويج االستثماري 
واالقتصادي والسياحي، وحفال 
غنائيا ، ويذهب جزء من عائده 
ال����ى صندوق »حتي����ا مصر« 
وجزء ثان ملستشفى سرطان 
األطفال »57357«، وجزء ثالث 
سيذهب ملستش����فى د.مجدي 
يعقوب ألمراض القلب، مضيفا: 
للتوضيح، احلفل تكاليفه عالية 
جدا وصلت إلى 70 ألف دينار، 
سواء من تذاكر سفر وإقامة في 
الفن����دق للضيوف وترتيباته 
استغرقت أكثر من ثالثة شهور، 
وجتهيزات ضخمة مللعب النادي 

العربي مكان احلدث.
وع����ن تأخرهم في اإلعالن 
عن املهرجان، رد السيسي: لم 
نستطع ان نعلن حتى احلصول 
على جميع املوافقات الرسمية 
إلقامة املهرجان، وبدأنا بالفعل 
في الترويج للحدث ومعنا راع 
إعالمي حصري جريدة »األنباء«، 

محافظ االسكندرية اللواء طارق 
اللواء  مهدي ومحافظ أسوان 
الى جانب  مصطفى يس����ري 
الهيئة العامة لتنشيط السياحة 
اللواء احم����د حمدي، والفنان 
خالد سليم وانوشكا وايهاب 
توفيق وخالد بيومي، وضيوف 
الفنان حسن يوسف  الشرف 
ويوسف شعبان والفنانة شادية 
عبداحلميد ونسمة محمود مع 
الالعب والوزير السابق طاهر 

أبو زيد.
من جانبه ق����ال عبداملنعم 
السيس����ي املستشار اإلعالمي 
للحملة ونائب رئيس اللجنة 

بها وهي الكويت والسعودية 
واإلمارات والبحرين واألردن.

وتابع اإلمام: نحن أحببنا 
ان نقيم تكرميا شعبيا خارج 
من قلوب املصرين لهذه الدول 
اخلمس، بعيدا عن أي أغراض 
سياس����ية وفي نف����س الوقت 
تواصل مع أش����قائنا العرب، 
مستدركا: بعد حصولنا على 
موافقة رئيس الوزراء املصري 
م.ابراهي����م محل����ب بدأنا في 
تنفيذ الفكرة على أرض الواقع 
وتواصلنا مع عدد من املطربن 
واملمثلن واإلعالمين والسياسن 
والرياض����ن، وتأك����د حضور 

عبدالحميد الخطيب

حتت رعاي����ة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل ورعاية وإشراف 
سفير مصر لدى الكويت السفير 
عبدالكرمي سليمان، يقام اجلمعة 
املقبل على ملعب النادي العربي 
الرياضي باملنصورية مهرجان 
الذي  »رد اجلميل« بالكويت، 
تنظمه »حمل����ة بأيدينا نعمر 
أراضينا«، بحضور حشد كبير 
النجوم والش����خصيات  م����ن 
السياسية والعامة من الكويت 

وجمهورية مصر العربية.
وفي ه����ذا الص����دد أقامت 
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان 
مؤمت����را صحافيا لإلعالن عن 
الذي  تفاصيل احلفل الضخم 
سيقام بهذه املناسبة، ولدعوة 
جم����وع املصرين في الكويت 
للحضور واملش����اركة في دعم 
صندوق »حتيا مصر«، حيث 
اس����تهل املؤمتر حسام اإلمام 
مؤس����س حمل����ة ب����� »إيدينا 
نعم����ر أراضين����ا«، مؤكدا ان 
فك����رة املهرجان تتمثل في رد 
اجلميل وتقدمي الش����كر لدول 
عربية وقفت إلى جانب مصر 
حسام اإلمام وعبداملنعم السيسي خالل املؤمتر الصحافيفي أصعب املراحل التي مرت 

حسام اإلمام: 
ندعو املصريني 

إلى دعم صندوق 
»حتيا مصر« 

والتذاكر 
في متناول 

اجلميع

عبداملنعم 
السيسي: 

جميع الفنانني 
سيشاركون في 
املهرجان من 
دون أي مقابل 

مادي

لطيفة سفيرة للطفولة في تونس
وقع اختيار احتاد سفراء الطفولة العرب واللجنة الوطنية 
لليونسكو، على املطربة التونسية لطيفة لتنصيبها سفيرة 
للطفولة العربية بتونس. وتسلمت الفنانة التونسية الشهادة 
التي حملت اسمها كس����فيرة للطفولة، وقد مت استخراج 
بطاقات خاصة مبنصبها اجلديد، في حفل رس����مي أقيم 
بالقاهرة مؤخرا. وقد أعربت لطيفة عن سعادتها الشديدة 
بهذا املنصب، بقولها: »كلي فخر واعتزاز بقرار احتاد سفراء 
الطفولة العرب واللجنة الوطنية لليونس����كو بتنصيبي 
سفيرة للطفولة العربية بتونس، متنياتي مبستقبل أفضل 

ألطفال اليوم أصحاب القرار غدا«.

دخ����ل املمثل ماجد املصري في وصلة من البكاء على 
الهواء ألول مرة، بعد مشاهدته املفاجأة التي اعدها له عمرو 
يوسف. وفي التفاصيل أن ماجد فوجئ خالل استضافته 
في برنام����ج »Back to school«، بحضور الكابنت د.فهمي 
العيس����وي، الذي قام بتدريبه من����ذ الصغر، والذي كان 
مبنزلة والده، ليحتضن����ه على الهواء، في أكثر حلظات 

احللقة تأثرا.

ماجد املصري

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

هذه هي املفاجأة 
التي أبكت ماجد املصري

خالد سليمالشيخ محمد العبداهلل ايهاب توفيق انوشكا

لطيفة
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»حاول مرة أخرى« لفرقة »املسرح العربي«.. عرض »يدرّس«
الس���جينة  الصديقة بزيارة 
لتستفس���ر منها عن س���بب 
عدم إقدامها عل���ى قتلها هي 
االخ���رى، وتدخ���ل معها في 
حوار يوضح مدى العذاب الذي 
تعانيه الصديقة من خيانتها 
لصديقتها، ليأتي املشهد االخير 
من املسرحية فنجد احملامي 
والصديقة في صراع مع الذات 
حول االمور التي ارتكباها بينما 
السجينة بانتظار القصاص 
بضمير مرتاح ألنها جعلتهما 
يؤنب���ان ضميريهما -الذي 
برأيها اشد من القتل- ألنهما 
باالخير سيموتان من تأنيب 

الضمير.
التمثيل���ي في  كان االداء 
تصاعد، خصوصا عند املمثلة 
السجينة »سالي فراج« التي 
حتدت نفس���ها في جتسيدها 
لهذا الدور والذي احتاج منها 
جهدا كبيرا في توصيل مشاعر 
املرأة املكس���ورة من خيانة 
زوجها مع صديقتها، أما اوس 
الش���طي فنجح في توصيل 
دوره املتلون بطريقة جميلة 
وبعيدة ع���ن التكلف، واألمر 
كذلك للصديقة اخلائنة مما يدل 
العمل مبارك  على ان مخرج 
املزعل بذل معها مجهودا كبيرا 
حتى يتقمصوا ش���خصيات 
مسرحيته ببراعة ساعده في 
ذلك االضاءة اجلميلة واملؤثرات 
الصوتية التي جاءت متماشية 

مع العرض املسرحي.

احملامي وهي غياب الضمير 
لديه بعد ان اعترف أمامها انه 
خان زوجته مع بائعة محل، 
واكتش���فت خيانته زوجته 
اللتان شاهدتاه وهو  وابنته 
يفعل فعلت���ه فيصاب بحالة 
هس���تيرية لتبري���ر موقفه 

لزوجته وابنته الصغيرة.
ومع توالي االحداث تقوم 

القصاص، حيث يجري سجال 
الس���جينة واحملام���ي  ب���ن 
والصديقة التي خانها زوجها 
معها، لتظهر حقيقة احملامي 
بأنه م���ن احملامن املتالعبن 
بالقانون بطرق ملتوية التي 
ترفضها السجينة وتدخل في 
سجال معه لتنكشف املشكلة 
الرئيس���ية التي يعاني منها 

مفرح الشمري
@Mefrehs

قدمت فرقة املسرح العربي 
ام���س االول، ضمن  مس���اء 
الرس���مية ملهرجان  املسابقة 
الكويت املسرحي في دورته 
ال� 15، عرضها املسرحي »حاول 
مرة أخرى« للكاتب اإلماراتي 
صالح كرامة العامري وتصدى 
إلخراجه د.مبارك املزعل وجسد 
شخوصه أوس الشطي وسالي 
فراج وسارة احمد وذلك على 

خشبة مسرح الدسمة.
قدم النص املس���رحي في 
اكثر من دولة، وهو يدعو الى 
املصارحة مع النفس وتأنيب 
الضمير عندما نفعل أخطاء 
قاتلة في حياتنا حتى نعيش 
مثل البشر السعداء، حيث قدم 
املخرج مبارك املزعل معاجلة 
الفلسفي مغايرة  النص  لهذا 
متاما ملا قدم في السابق، مركزا 
على أدق التفاصيل املوجودة 
بن السطور، فنال التصفيق 
احلاد من اجلمهور الذي اكتظت 
الدسمة،  به كراسي مس���رح 
وكان عرضا »يدرس«في كيفية 

استغالل الفضاء املسرحي.
تدور احداث املس���رحية 
حول س���يدة متهم���ة بقتل 
زوجها ويطلب منها احملامي 
تغيي���ر أقوالها ف���ي جرمية 
القتل، اال أنها تتمسك برأيها 
وتعترف بقتله وأنها بانتظار 

مشهد من مسرحية »حاول مرة أخرى«

في الندوة التطبيقية.. كرامة يشكر احلضور 
واملزعل »يبكي« !

أما املخرج مبارك املزعل 
فقد غلب عليه البكاء 
وهو يشكر كل فريق 

العمل الذي عاونه وكذلك 
أسرته التي حتملته ملدة 
شهرين، وقال: »اشكر 

فرقة املسرح العربي التي 
وضعت ثقتها في«.

أيام السبعينيات املناهج 
والكتب الدراسية، ألن 
الشيخ عبداهلل السالم 

صاحب مشروع حضاري، 
كما قدم الشكر إلى 

املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ألنه 
استفاد من مطبوعات، 
ملمحا الى انه فوجئ 

برجل من الكويت دخل 
لديهم في ابوظبي باحلي 

الشعبي وكان صقر 
الرشود، مشيرا الى انه 

تلميذ صقر الرشود 
وأهدى هذا العمل لروحه.

بعد نهاية العرض 
املسرحي عقدت الندوة 

التطبيقية اخلاصة به في 
قاعة الندوات بحضور 

األمني العام املساعد لقطاع 
الفنون محمد العسعوسي 
وحشد كبير من الفنانني 

واإلعالميني وضيوف 
املهرجان، حيث تصدت 

إلدارتها الكاتبة البحرينية 
زهراء املنصور وشارك 

فيها مؤلف العرض الكاتب 
اإلماراتي صالح كرامة 

العامري واملخرج د.مبارك 
املزعل.

وشهدت الندوة الكثير من 
اإلشادات في العرض من 

قبل احلضور باستثناء 
بعض األصوات التي 
ركزت على جزئيات 
بسيطة لم تؤثر على 
جمالية العرض. ومن 

جهته علق مؤلف العرض 
صالح كرامة العامري على 
كل جاء في الندوة قائال: 

أشكر الكويت املعطاءة 
جانب من الندوة التطبيقيةالتي أهدتنا في اإلمارات 

القطرية هدية سعيد: »بعد ما سحلني أخوي بالفريج احلني يفتخر فيني« 
ٍ في البحرين ..وشيخة زويد: سقف احلرية عال

زوجها بجانبها، الفتة الى 
أن اخاها اآلن وبعد مرور 
هذه السنوات يفتخر بها 
وبأعمالها بعد ان وصلت 
لهذه املرحلة، مؤكدة على 

انها تلتزم بالعادات والتقاليد 
اخلليجية في أعمالها وال 

ترتدي غير الشيلة والعباءة، 
وقالت: لم احقق حتى اآلن 
ما أريد، فالفن ال سلم له، 

والفنان ال يقول أنا اكتفيت 
فدائما يسعى إلى األفضل.

تلك الواقعة تولد داخلها 
نوع من أنواع التحدي 

فكانت تذهب إلى املسرح 
دون معرفة أحد من أهلها 

وفكرت في أن احلل الوحيد 
للخروج من هذه األزمة هو 

الزواج، واشترطت على 
زوجها أن تظل تعمل بالتمثيل 

ووافق على ذلك وبدأت في 
املشاركة في األعمال الدرامية 

واملسرحية. وأحملت سعيد 
الى أنها لن تنسى أبدا وقفة 

هو عليه اآلن، ملمحة إلى 
انها اشتغلت بالتمثيل خالل 
دراستها دون معرفة أهلها 

حتى أنها شاركت في إحدى 
املسرحيات وخالل العرض 

فوجئت بصعود شقيقها 
على خشبة املسرح وجذبها 

من شعرها وضربها أمام 
اجلمهور، وبعدها ربطها 

بالسيارة وجرها »سحلها« 
بالفريج.

وأكدت سعيد على انه بعد 

قطر ويضم عددا كبيرا من 
القطريات، إال أنهم يتوجهن 
للعمل في الصحافة وليس 

في التمثيل فمازالت األسرة 
القطرية متانع اشتراك 

أبنائهن في التمثيل.
وتابعت هدية: اجليل احلالي 

وفرت له كل اإلمكانات 
وحصل على فرص كبيرة 

على طبق من ذهب، بعكس 
جيلنا الذي عانى كثيرا في 
الستينيات حتى وصل ملا 

أكدت الفنانة القطرية 
هدية سعيد أن املهرجانات 

اخلليجية دائما تضيف 
للفنان اجلديد عبر احتكاكه 
باملمثلني واألجيال الصاعدة 
واملخرجني واملؤلفني، الفتة 

الى أن الفنان مهما صعد يظل 
يتعلم ويستفيد.

وأشارت هدية، خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد على 
هامش مهرجان املسرح 
الكويتي اخلامس عشر 

وأداره الزميل مفرح الشمري 
مدير املركز االعالمي، إلى أن 
هناك الكثير من األمور التي 
يفتقدها الفنان وفي مقدمتها 

التواصل مع الزمالء سواء 
في اخلليج أو العالم العربي، 

مؤكدة على ان املهرجانات 
فرصة للتجمع والتواصل 

ومشاركة اآلراء باعتبار أن 
هموم الفنانني العرب واحدة.
وحول نقص عدد الفنانات 

القطريات قالت سعيد: 
لألسف اجليل الصاعد حاليا 
جيل مادي يظهر في عمل أو 

عملني ثم يختفي، وذلك ال 
مينع أن الفتاة القطرية بدأت 

تنافس الرجل في كثير من 
املجاالت، مشيرة الى وجود 

قسم لإلعالم في جامعة 

شيخة زويد مع الزميل مفرح الشمري في املؤمتر هدية سعيد

وبشأن أزمة حذف 180 
مشهدا من مسلسل »حب 

ولكن« قالت سعيد: ذلك جعل 
العمل يبدو مشوها ومبتورا 

أمام املشاهدين، فتارة 
يعرض ربع ساعة وأخرى 
يعرض ساعة إال ربعا، لم 

يكن ذلك بسبب الرقابة كما 
تردد ولكن بسبب خالف بني 
املخرج علي العلي واملونتاج. 
وحول تلفزيون قطر قالت: 

نحن كفنانني نعاني حاليا 
ألننا بدون عمل منذ ثالث 
سنوات بعد أن استبشرنا 

خيرا بوجود منتج منفذ في 
تلفزيون قطر ولكننا صدمنا 

ألن املنتج املنفذ لم يخدم 
الفنانني القطريني بسبب 

الشللية فنفس االشخاص 
يظهرون في كل األعمال.

وفي ذات السياق استضاف 
املركز االعالمي الفنانة 

البحرينية شيخة زويد التي 
أكدت سعادتها باملشاركة في 

مهرجان الكويت املسرحي 
اخلامس عشر، الفتة إلى انها 
املرة األولى التي توجه إليها 

الدعوة للحضور، مؤكدة على 
أن العروض التي شهدتها 
حتى اآلن أكثر من رائعة 

سواء على مستوى املمثلني 

أو السينوغرافيا، ومن بينها 
عرضا »زيارة« و»حاول مرة 
أخرى« اللذان جذبا انتباهها 

كثيرا.
وأوضحت زويد أنها بدأت 
عملها بالتمثيل من خالل 

احدى مسابقات التلفزيون 
البحريني في عام 1998 

وبدأت نشاطها املسرحي من 
خالل مسرحية »البطاريق« 

التي شارك فيها عدد من 
املمثلني الكويتيني ثم اجتهت 

إلى مسرحيات الشباب 
والكبار، وكانت آخر مسرحية 

لها هي »أرواح« للمخرج 
حسني العويناتي، الفتة إلى 

ان العمل وجهت له انتقادات 
تتعلق بصالة العرض التي 
كانت غير مجهزة لوجود 
مشاكل في املكيفات ولم 
توجه انتقادات للنص أو 

األداء، ملمحة الى أنها 
شاركت في أعمال كثيرة 

في الكويت وقطر واإلمارات 
والسعودية ولكنها مازالت 

مقلة في أعمالها داخل 
البحرين وال تدري ما السبب، 

إال أنها أوضحت أنها تقبل 
األدوار اجلريئة سياسيا، 

مؤكدة على ان سقف احلرية 
عال في البحرين.

خالل مؤمتر صحافي ضمن مهرجان املسرح الكويتي اخلامس عشر

منتج طلب من فنان شاب 
تسليمه العربون اللي خذاه 
منه ألنه مو ملتزم مبواعيد 

تصوير عمله اليديد بس 
الفنان معطيه طاف..

 اللي ما يطيع يضيع!

مخرج متضايق من احدى 
ممثالت عمله اليديد بعد ما 
شافته مهتم بإحدى الوجوه 

اجلديدة واللي اعتبرته 
هاملمثلة مشروع قصة حب..

ما في دخان من غير نار!

ممثلة حاسة انها مكروهة من 
زميالتها وتفكر انها تفضح 

قعداتهم في املطاعم وكواليس 
لوكيشنات تصوير أعمالهم 

بعد ما زهقت من تصرفاتهم..
ودي اصدق!

عربونحب تفكير وائل كفوري غاضب بسبب يارا !

»بعيوني« التي كتب كلماتها 
س����مير نخلة وحلنها طارق 
أبوجودة ووزعها داني حلو 
لتضاي����ق ألبوم وائل، حيث 
تعرضها اإلذاعات باملجان ألن 
صاحب حقوق هذه األغنية 
غير معروف وبالتالي هذا األمر 
يضايق وائل وشركة اإلنتاج 

»روتانا«.

فرد كان ش����اهدا عليها فمن 
املمكن أن تخرج منه دون أن 

يشعر. 
لكن غضب وائل لم يهدأ 
ألن النتيجة هي أن األغنية مت 
تسريبها بالفعل، وهي أغنية 
مت طرحها في نفس وقت طرح 
ألبومه اجلديد الذي تتصارع 
اإلذاعات عليه، لتأتي أغنية 

الفنانن ومنهم وائل، فوجئت 
بتس����ريب األغنية هي أيضا 
وأجابت وائل إجابة منطقية 
أن األغنية م����ر عليها عامن 
ولم تفكر فيها على اإلطالق 
الغنائي  النشغالها بألبومها 
وحفالته����ا، كم����ا أن األغنية 
وبعد مرور هذه املدة  أن يتم 
أكثر من  تسريبها ألن هناك 

أعرب النجم اللبناني وائل 
كفوري عن غضبه بعد تسريب 
دويتو أغنية »بعيوني« الذي 
جمعه باملطربة يارا، وذلك عبر 
مواق����ع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« و»تويتر« وموقع 
»يوتي����وب«، مؤكدا أنه غير 
مسؤول عن هذا العمل ال شكال 
وال مضمون����ا. وكتب وائل 
كفوري ف����ي تغريدة له عبر 
حسابه ب� »تويتر«: »بالرغم 
من رفضي املسبق، مت تسريب 
دويتو »بعيوني« من شخص 
معروف الهوية وأنا غير راض 
عن هذا العمل ال ش����كال وال 
مضمونا وغير معني وغير 
مس����ؤول عنه وغير مبارك، 
أرجو من كل وسائل التواصل 
االجتماعي واإلعالم املكتوب 
واملس����موع وجميع احملبن 
عدم مداولته وترويجه واهلل 
كبير«. وحتدث وائل، حسب 
»اليوم السابع« املصرية، إلى 
يارا تليفوني����ا حتى يعرف 
منها مصدر طرح أو تسريب 
األغنية التي من املفترض أال 
ترى الن����ور حاليا، لكن يارا 
وه����ي فنانة مع����روف عنها 
الهدوء وعالقتها الطيبة بجميع 

يارا وائل كفوري

الفتاة املثيرة أو ملكة اجلمال 
وعارضة األزياء، أما أنا فممثلة 

ونقطة على السطر«.

كارول احلاج: أنا ممثلة ونقطة على السطر
أكدت املمثلة اللبنانية كارول 
احلاج انها لم تخضع ألي عملية 
جتميل وقالت: »لم أخضع يوما 
لعملي����ة جتميلية، ولم أحتج 
صراحة لواحدة فأنا من جهة 
أخش����ى اخلض����وع لعمليات 
جراحية، ومن جهة ثانية أخاف 

تبدل شكلي«.
وم����ن ناحية أخ����رى وعن 
اليوم قالت  مقارنتها ببطالت 
احلاج، في لقاء صحافي معها: 
»جميالت جدا، وال ميكن القول 
عكس ذلك، لكنني ال أستطيع 
أن أكون مثله����ن، لذا ال أقارن 
نفسي بهن وأجدني بعيدة من 
التيار ألنني لس����ت ما يبحث 
عنه املنتج، عندما نراقب املشهد 
كارول احلاجالعام نرى أن املنتج يبحث عن 
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ونحن نتحدث عن جنم كبير وفنان قدير، استطاع ان يأسر قلوب عشاقه بأروع الكلمات 
واالحلان بصوته العذب طوال مشوار حافل بأفضل االعمال الغنائية، تنحني الكلمات خجال 
امام ابداعه ودماثة خلقه، فهو »منطق���ي« في اختياراته وتنوع اغانيه، »منطقي« مبعرفته 
ملا يحتاجه اجلمهور، »منطقي« بأس���لوبه، »منطقي« بذكائه وحبه لآلخرين وحب اآلخرين 
له، انه نبيل شعيل »بلبل اخلليج«، الذي يواصل غزل عقد االبداع، راسما الفرحة والسعادة 
على محيا عش���اق فنه االصيل، بألبوم جديد طرح في االسواق الفترة القليلة املاضية، من 

انتاج وتوزيع »روتانا« وحمل اسم »منطقي«.
حني نحاول أن نرصد أهم اغنيات االلبوم جند احليرة تنتابنا، خصوصا ان بوشعيل 

لم يترك لنا خيارا، وحرص على ان تكون جميعها على مستوى عال واحد سواء 
من ناحية الكلمات او االحلان والتوزيع، حيث تعاون بوشعيل مع نخبة من 

أهم الشعراء وامللحنني واملوزعني في الوطن العربي، ليقدم لنا 11 أغنية 
حملت الكثير من اإلبداع، وغلب عليها الرومانسية 

والطرب، ونقلت احاس���يس العشق والوله 
والرغبة والبعد عن احلبيب.

أغنية حالمة
وسنتطرق في السطور التالية ألغاني 
ألبوم نبيل ش���عيل اجلديد ونبدأ مع 
»منطقي« التي عنون بها بوشعيل 
ألبومه، وهي اغنية حاملة فيها 
الكثي���ر من الش���جن 
اخلفي ال���ذي يكون 
بني االحب���ة، وهي 
من كلمات س���عد 
املسلم وأحلان فهد 
الناص���ر وتوزيع 
مدح���ت خميس، 
ويق���ول مطلعها: 
»احلسن والطبع طبعا 
والرقي.. والرزانة اللي 
على هيئة شغي.. العقل 
الكبير  والطيبة والقل���ب 
منطقي.. اني احبك منطقي.. ملا حتكي 
طول اترك اجلم���ل.. احلكي وياك متعة 

ال ميل.. طي���ر فيني حب وجددت االمل.. 
يلي بيك مفهوم عاش���ق يرتقي«، واغنية 

»صوروني« للشاعر خالد املطيري وأحلان 
فهد الناصر وتوزيع حسام كامل، ويصف 

»بلب���ل اخلليج« خاللها طبيعة العالقات بني 
االحبة، وتقول كلماتها: »صوروني ليك انا خاين 

وداد.. واني شاطر بالقساوة والعناد.. وان قلبي 
كل يوم له حبيب.. واني ظالم باحملبة وغيري جاد.. 

قالوا عني في الهوى اشري وابيع.. وانا من غيرك بعد 
عمري يضيع.. وان وعدتكم بالربيع والورود.. واهلل من 

بع���دك ال ورود وال ربيع.. كيف اغير صورتي بعينك انا؟.. 
ال فراق وال جروح وال عنا.. خلي للعذال كل ماضي لهم.. واحملبة 

وكل مستقبل لنا«. 
وفي اغنية »البدر اكتمل« كلمات سعد املسلم وأحلان محمد العامر وتوزيع 
حس���ام كامل، التي تقول كلماتها: »الب���در اكتمل.. ال هذا هو.. اول ما قمر.. 
الليل ضوى.. مدري مني مثل.. ادم وحوى.. وال من العس���ل دمه تسوى«، 
جند الغزل الذي يغدقه دوما العاشق على معشوقته والتي ال يرى مثيال لها 
وجلمالها على االرض. ونذهب مع اغنية »مس���كينة« كلمات مشعل املناور 
وأحلان فهد الناصر وتوزيع حسام كامل بعيدا، ملا فيها من عتاب وحسرة، 
حيث يقول مطلعها: »انتي يا مسكينة.. وقلت الدنيا دوارة.. بتدور بتدور 
وتصيرين مسكينة.. وشوفها دارت ورديتي محتارة.. مني فينا مسكني؟.. 

يال قولي مني فينا؟.. اللي بنيتيه في قلبي اقدره.. بعتيه وما كنت اظن انك تبيعينه.. ومن 
خلى داره اكيد يقل مقداره.. والوقت ان فات ما بيدج تردينه«.

جانب توعوي
وتأخذنا اغنية »عادك غشيم« كلمات أحمد علوي وأحلان نواف عبداهلل وتوزيع حسام 
كام����ل، الى جانب توعوي اكثر مل����ا حتمله كلماتها من نصائح بأخ����ذ احليطة واحلذر من 
عواقب الزمن والصحبة الس����يئة، وتقول كلماتها: »عاداك غشيم وعاك.. والناس ما تفهم.. 
من ضربة فوق الراس لضربة تتعلم... كل من عطيته الود خالك تندم.. اصحى يا ابو النية 
من طيبتك ارجوك.. ما هو زمان الورد ال ال.. هو زمان الش����وك.. امش����ي وحاذر يوم تطيح 
بلس����انك.. اعداك لو ترحم.. خالنك يضروك«. وتعيدنا »كملت دوني«، التي تقول كلماتها: 
»كملت دوني.. وعش����ت باقي حياتك.. وانا هقيتك ليه بترجع من الشوق.. في 
غيبتك ما ينقص اال غالتك..  الدنيا ما توقف على فراق مخلوق.. يال اللي 
قطار احلب والقلب فاتك.. ما ابيك ترجعي ولو كنت مخنوق.. من ذوقي 
لو تطلب عيني جاتك.. يا اللي فراقك كان خالي من الش����وق«، الى 
العتاب بني االحبة والعش����اق، وهي اشعار أحمد الصانع وأحلان 
حم����د القطان وتوزيع زيد ندمي، وياخذنا بو ش����عيل الى عالم 
من الرومانسية احلاملة في اغنية »كل الناس« كلمات د. علي 
الغامدي وأحلان محمد غازي وتوزيع مدحت خميس، والتي 
تصف شدة احلب والوله على احملبوب، وتقول االغنية: »يا 
كل الناس.. تعال ارجع علشاني.. انا مليت من احزاني.. 
خيالك ما نسى عيني.. اش����وفك بيني وبيني.. واهون 
عليك تنساني.. يا كل الناس.. حلفت بشوق تبي ترجع.. 
وابد ما تغيب من ثاني.. حرام نضيع من ثاني.. تعبني 
الش����وق في صدري.. بالني فيك لو تدري.. وشوف 

اشلون خالني«.
ويكمل »بلبل اخلليج« جرعة الرومانسية في اغنية 
»طلعوها« كلمات وأحلان نواف عبداهلل وتوزيع مدحت 
خميس، مناجيا: »طلعوها من حتت هاالرض وجيبوها 
لي.. رجعوها بطريقة حننوها علي.. هذه ما تقدر تفارقني 
شبر.. وان راحت فص ملح وذاب.. ردوا علي«، ويتابع 
الفنان القدير جرعة الرومانسية بأغنية »يا شوق« كلمات 
وأحلان فهد جمال وتوزيع بدر كرم، والتي تصف حال 
كل عاشق ولهان، وتقول: »يا شوق كافي ال تزيد.. من 
بعد صرت انا وحيد.. تقدير منك لو س����محت.. يا اخي 
احب واحد بعيد.. الشوق واصل مرحلة.. ميكن اموت من 

الوله.. بعدك انا ما احتمله.. ادمان حبك في الوريد«.
وفي اغنية »وش بوصف« كلمات سعد املسلم وأحلان 
فهد الناصر وتوزيع حسام كامل يصف بو شعيل حبيبته، 
بالقول: »وشف بوصف.. وشبغني وشبقول.. في من احملب 
اال وقلتها.. وال يا عشاق من يصبر ينول.. والدليل اني صبرت 
ونلته����ا.. وبصراحة ال كبار وال صغار.. ال قبلها وال عقبها وال 
بنات.. اوفى واغلى منه����ا.. باختصار بنت ال تتكر باحلياة.. انا 
قايل وانا ما اخلف وعد.. اما هي وال عني ما هويت.. ش����فتوا قيس 
وليلى في ذيك البلد.. احنا قيس وليلى لكن في الكويت«، ويكمل في 
التغزل مبحبوته بأغنية »من يش����بهك« كلمات أسير الرياض وأحلان 
حمد اخلضر وتوزيع مدحت خميس، حيث يقول: »من يش����بهك في الناس 
يا سيد الناس.. بالذات من حسن لروعة عيونك.. واحساسك بهذا الكون ما في 

مثله احساس.. الكل من هذا احلال يحسدونك«.

كسر الحواجز
قدم نبيل شعيل طوال مشواره العديد من االلبومات املختلفة األلوان الغنائية، لكن في »منطقي« 
كسر عدة حواجز، لعل ابرزها اختياره السم اغنية لتكون عنوانا لاللبوم بعدما عودنا لسنوات 
طويلة ان يحمل اس����م االلبوم اس����مه مع س����نة الطرح، كما انه لم يقدم االغنية املصرية واهتم 
باألغنية اخلليجية التي يكمن سر جناحه فيها، فروى ظمأ جمهوره الذي ينتظر جديده دائما. 
مالحظة: من الصعب اختصار الكلمات عندما نتحدث عن عمل من اعمال فنان قدير بحجم نبيل 
شعيل صاحب العطاءات الفنية املستمرة.. ونتمنى املزيد من التألق واالبداع للنجم الكبير الذي 

اثرى بفنه الساحة الغنائية الكويتية واخلليجية والعربية.  

أغانيه حملت الكثير من اإلبداع وغلب عليها الطرب والرومانسية

نبيل شعيل
»بدر اكتمل«
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صاحب السمو االمير يسجل كلمة في سجل الهيئة اخليرية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس االمة مرزوق الغامن وجاسم اخلرافي والشيخ جابر العبد اهلل والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد خالل احلفل 

تكرمي صاحب السمو مبناسبة إطالق األمم املتحدة لـ »قائد للعمل اإلنساني« على سموه

اصحاب السمو والمعالي 
والسعادة..

االخوة واالخوات..
ان هذا املؤمتر يأتي حتقيقا 
الهيئ���ة اخليرية  لرس���الة 
االس���المية العاملية الداعمة 
لكل شرائح املجتمع االنساني 
واالس���هام في رفع القدرات 
اخليرية والتطوعية للمرأة 
لتحقيق أعلى املس���تويات 
الفاعلية والكفاءة واالنتاجية 
في مواجهة متطلبات األوضاع 

االنسانية في العالم.
واود االش���ارة ال���ى انه 
حينما وضعنا اهداف املؤمتر 
ومح���اوره حرصنا على ان 
يكون مؤمترا علميا رصينا في 
رصده وتشخيصه ودراسته 
لواقع املرأة في البالد العربية 
واالسالمية فنظمنا العديد من 
العمل واالجتماعات  ورش 
التنسيقية والتشاورية منذ 
انط���الق املبادرة في مارس 
2012 ملناقشة اهم التحديات 
الت���ي حت���ول دون تفعيل 
امل���رأة واس���تعرضنا  دور 
التوجه���ات املعاصرة  ابرز 
والتجارب االنسانية الناجحة 
وذلك من منظور علمي وعملي 

دقيق.
وحرصن���ا ف���ي ه���ذه 
ال���ورش على اس���تضافة 
القيادات  نخبة متميزة من 
النسائية واملفكرين والعلماء 
واملختصني من جميع انحاء 
املبادرة  العال���م لدراس���ة 
واالس���هام ف���ي تطويرها 
ومناقشتها من جميع انحاء 
املبادرة  العال���م لدراس���ة 
واالس���هام ف���ي تطويرها 

الفنت وحلت املصائب وعمت 
الصراعات واصبح البش���ر 
يتساقطون يوميا بني قتيل 

ومصاب ومشرد.
ان تاريخ س���مو االمير 
الزاخر باالعمال االنسانية 
والتنموية في شتى املجاالت 
استوجب على االمم املتحدة 
ومنظماتها االنسانية ان تتوج 
سموه قائدا للعمل االنساني 
وان تس���مى الكويت مركزا 
انسانيا عامليا تقديرا لدور 
سموه الالمحدود في مجال 
العمل االنس���اني واالمنائي 
وقيادة الكويت الى صدارة 

املشهد االنساني العاملي.
حتي���ة فخ���ر واعت���زاز 
اوجهه���ا لصاحب الس���مو 
لسعيه الدؤوب الى ترسيخ 
الهوية االنس���انية للكويت 
وحرصه الدائم على تعميق 
التكافل االنساني  كل صور 
والتراحم البشري من خالل 
مبادراته االنسانية وايالئه 
كل الرعاية والعناية للقطاع 
اخليري في البالد مبا ميثله 
من قيمة اسالمية انسانية 
اصيلة وقط���اع رائد ضمن 
قطاعات التنمية االجتماعية 

واالقتصادية.
والشكر موصول لسمو 
ول���ي العهد الش���يخ نواف 
االحم���د ورئي���س مجلس 
الغامن وسمو  االمة مرزوق 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك واالخوة الوزراء 
والنواب الذين نلقى منهم كل 
دعوة وتشجيع للمضي قدما 
في اظهار الوجه االنس���اني 
املشرق لبالدنا احلبيبة كويت 

اخلير والعطاء.

املب���ارك رئي���س مجل���س 
الوزراء

الضيوف الكرام

ان���ه مما يثل���ج صدري 
ويسعدني غاية السعادة ان 
ارحب بكم جميعا وان اعرب 
عن عميق اعتزازي وعظيم 
تقديري ملشاركتكم في أعمال 
املؤمت���ر العاملي »دور املرأة 
في العمل اخليري«، متمنيا 
لضيوفنا الكرام طيب االقامة 
الوفادة على ارض  وحسن 

الكويت احلبيبة.
وف���ي مس���تهل كلمتي، 
يسرني ان اتوجه باسمكم 
آيات الشكر  جميعا بأسمى 
والتقدير واالمتنان والعرفان 
الى صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد لتفضل 
سموه برعاية فعاليات هذا 
املؤمتر وتقدمي كل اشكال الدعم 
املادي واملعن���وي ملبادرتنا 
الهادفة الى متكني املرأة في 

حقل العمل اخليري.
وال شك ان هذه الرعاية 
الكرمية تأت���ي من صاحب 
الس���مو تعبي���را عن اميان 
سموه مبكانة املرأة واهمية 
دورها ف���ي بناء املجتمعات 
ونهضته���ا وبه���ذه الصفة 
املضيئة يضيف سمو االمير 
اجن���ازا جديدا الى س���جله 
احلافل باملبادرات واملواقف 
االنس���انية التي سيسجلها 
التاريخ االنساني مبداد من 

ذهب واحرف من نور.
تلك املواقف االنس���انية 
الرائ���دة التي ب���ات العالم 
ادلهم  اليه���ا بعدما  يتطلع 
اخلطب وعظم البالء وكثرت 

م���ن خارج الكوي���ت الذين 
حتملوا مشقة السفر.

واذ اشكركم جميعا على 
حسن اس���تماعكم ارجو ان 
تنال محاور املؤمتر وبحوثه 
املدرجة على جدول اعماله ما 
تستحقه من البحث والدراسة 
واملناقش���ة حتى يتاح لنا 
اخل���روج بالنتائج املرجوة 
والق���رارات والتوصي���ات 
العلمية واملدروسة والقابلة 

للتطبيق.
حفظ اهلل الكويت وشعبها 
من كل مكروه وسوء في ظل 
قيادة راعي نهضتنا صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد.
وآخر دعوانا ان احلمد هلل 

رب العاملني
والسالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
كم���ا ألقى وزي���ر العدل 
ووزير االوقاف والش���ؤون 

االسالمية كلمة نصها:
احلم���د هلل القائ���ل في 
التنزيل )كنتم خير  محكم 
امة اخرجت للناس تأمرون 
باملعروف وتنهون عن املنكر( 
ونصلي ونس���لم على خير 
البري���ة جمع���اء محمد بن 
اله وصحبه  عبداهلل وعلى 

االطهار.
أما بعد،

فنحييكم بتحية االسالم 
فالسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
راع���ي احلف���ل صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد
والعلم���اء  ال���وزراء 

والضيوف الكرام..
أختنا امل���رأة أينما كانت 

هويتها وانتماؤها..
أيها احلضور واملشاركون 

االفاضل..
ل���م يع���د خافي���ا على 
الذي  الدور احمل���وري  احد 
تلعب���ه املرأة املس���لمة في 
بناء املجتمعات ومتاسكها 

والنهوض بها.
الفاعلة  ولعل مشاركتها 
في العمل اخليري تخطيطا 
وتنفي���ذا وميدانا لهو اكبر 
دليل على انها لبنة اساسية 
النشاط اخليري  من لبنات 
عل���ى اخت���الف مظاه���ره 
ومستوياته فهي الداعية الى 
الرشاد واحلق وهي  سبيل 
املنفقة من مالها برا واحسانا 
وهي النهر املتدفق بعطائها 

وانسانيتها واخالصها.
لذا فخي���را فعلت الهيئة 
العاملية  اخليرية االسالمية 

اصدار وثيقة تكون مبنزلة 
دستور يفعل وينظم ويضبط 
طبيعة املرأة في ميدان العمل 

اخليري.
في ه���ذا االط���ار نظمنا 
العاملي  العلمي  املنتدى  هذا 
ودعونا ل���ه االخوة العلماء 
وال���وزراء واملختصني من 
جميع انح���اء العالم لبحث 
ه���ذه املبادرة ومناقش���تها 
الفقه االس���المي  في ضوء 
االصيل الذي يتسم باملرونة 
والتجدد ومراعاة االوضاع 
االنسانية وفي ظل حرص 
الشريعة االس���المية على 
االسهام في رقي املجتمعات 
وتقدمها وتعاونها على مر 

العصور.

صاحب السمو

أصحاب السمو واملعالي 
والسعادة 

اإلخوة واألخوات
ال يفوتني في ختام كلمتي 
اتقدم بالش���كر اجلزيل  ان 
ألعض���اء اللجن���ة العلمية 
واللجنة التحضيرية للمؤمتر 
وجميع اللجان املنظمة على 
ما بذلوه من جهد كبير وعمل 
متواصل من اجل التحضير 
واالعداد للمؤمتر واخراجه 

بأحسن صورة.
كما اس���جل بكل التقدير 
تلبي���ة الدع���وة م���ن قبل 
االخوة واالخوات االكادمييني 
والباحثني واحملاضرين الذين 
لبوا دعوتنا للمؤمتر ليسهموا 
مبا لديهم من خبرات واسعة 
في اثراء مح���اوره وورش 
النقاشية  العمل واحللقات 
واخص بذلك االخوة الكرام 

ومناقش���تها م���ن جمي���ع 
زواياها في ضوء واقع املرأة 
في مجتمعاتن���ا واالهداف 

املرجوة.
وق���د خرجن���ا برؤي���ة 
العوائق  مشتركة تفيد بأن 
الت���ي حت���ول دون تفعيل 
دور امل���رأة ه���ي موروثات 
ثقافية واجتماعية وعادات 
وتقاليد ال عالقة لها بالدين 
االسالمي الذي انصفها وكفل 

لها احلماية والرعاية.
ان االسالم شمل املرأة في 
جميع تشريعاته بعطف كرمي 
ورعاية رحيمة وسما بها الى 
منزل���ة رفيعة لم تصل الى 
مثلها في اي شريعة اخرى 
من ش���رائع العالم قدميا او 
حديثا وس���اوى بينها وبني 
الرج���ل في معظم ش���ؤون 
احلياة ولم يفرق بينهما اال 
حي���ث تدعو طبيعة كل من 
اجلنسني ومراعاة الصالح 
العام وصالح االسرة وصالح 
املرأة نفسها، قال تعالى )يأيها 
الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم ش���عوبا 
وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم 
عند اهلل اتقاكم ان اهلل عليم 
خبير( وصدق رسولنا الكرمي 
في احلديث الصحيح »امنا 

النساء شقائق الرجال«.

صاحب السمو

أصحاب السمو واملعالي 
والسعادة

اإلخوة واألخوات
اميانا في الهيئة اخليرية 
االس���المية العاملية بأهمية 
املرأة ومكانتها اطلقنا  دور 
هذه املبادرة التي تسعى الى 

ليلى الشافعي

حتت رعاية وحضور 
الس���مو األمير  صاحب 
الشيخ صباح االحمد، أقيم 
صباح امس حفل افتتاح 
املؤمت���ر العاملي اخلاص 
املرأة في  بتفعي���ل دور 

العمل اخليري.
ووصل س���موه مكان 
احلف���ل صب���اح حيث 
استقبل بكل حفاوة من 
قبل وزي���ر العدل وزير 
والش���ؤون  االوق���اف 
يعق���وب  االس���المية 
الهيئة  الصانع ورئيس 
اخليرية االسالمية العاملية 
العام  ومبعوث االم���ني 
لالمم املتحدة للش���ؤون 
االنسانية املستشار في 
الديوان االميري د.عبداهلل 
املعتوق وأعضاء اللجنة 

املنظمة.
ش���هد احلفل س���مو 
ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس 
الغامن  االم���ة م���رزوق 
ورئيس مجل���س االمة 
السابق جاسم اخلرافي 
الش���يوخ وسمو  وكبار 
الش���يخ ناص���ر احملمد 
وس���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ جابر 
املبارك وامني عام مجلس 
ل���دول اخلليج  التعاون 
العربي���ة د.عبداللطيف 
الزيان���ي ونائ���ب وزير 
الديوان االميري  شؤون 
الشيخ علي اجلراح وكبار 

املسؤولني بالدولة.
بدأ احلفل بالنش���يد 
الوطن���ي وت���الوة ايات 
من الذكر احلكيم، وألقى 
د.عبداهلل املعتوق كلمة 

هذا نصها:
بس���م اهلل الرحم���ن 

الرحيم 
احلم���د هلل وح���ده 
والصالة والسالم على من 
ال نبي بعده سيدنا محمد 
صلى اهلل عليه وس���لم 
آله وصحبه ومن  وعلى 
دعا بدعوته واسنت بسنته 

الى يوم الدين وبعد،
صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح األحمد
سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد
رئي���س مجلس االمة 

السيد مرزوق الغامن 
أصحاب السمو واملعالي 

الشيوخ املوقرين
سمو الش���يخ جابر 

صاحب السمو االمير يحيي مجموعة من الزهرات بحضور سمو ولي العهد ومرزوق الغامن 

صاحب السمو خالل حديثه مع احد االطفال املشاركني صاحب السمو مصافحا احد مستقبليه 

د.يعقوب الصانع متحدثا في املؤمترد. عبداهلل املعتوق يلقي كلمته 

األمير شهد افتتاح املؤمتر العاملي اخلاص بتفعيل دور املرأة في العمل اخليري

الصانع: صاحب 
السمو يستحق 
القيادة اخليرية 
بجانب القيادة 

اإلنسانية تقديراً 
لعطاءاته 

الالمحدودة 
في خدمة القضايا 
اإلنسانية للبشرية 

ورعاية مبادرات 
اخلير عامليًا
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صاحب السمو االمير يتسلم هدية تذكارية خالل املؤمتر جانب من تكرمي صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة اطالق االمم املتحدة »قائدا للعمل االنساني« على سموه

أكد أن اإلسالم شمل املرأة في جميع تشريعاته بعطف كرمي ورعاية رحيمة وسما بها إلى منزلة رفيعة لم تصل إلى مثلها في أي شريعة أخرى

املعتوق: إصدار وثيقة تكون مبنزلة دستور ينظم طبيعة املرأة في العمل اخليري

املشاركة التكاملية مع اخيها 
الرجل ف���ي بناء املجتمعات 
وتطويرها واالرتقاء بها نحو 
األفضل في اطار ش���ريعتنا 

االسالمية الغراء.
بدأت فكرة تبني مبادرة 
تفعيل دور املرأة في العمل 
اخليري انطالقا من عاملية 
الهيئة اخليرية االس���المية 
العاملية كمؤسس���ة يغطي 
أكثر من 136 دولة  نشاطها 
حول العالم واستشعارا منها 
ألهمية هذا الدور وما ميكن 
ان يعكسه على مجتمعاتنا 

من خير ورفعة ومناء.
العمل  وب���دأت خط���ة 
بتنفي���ذ العديد من ورش 
التي  التنفي���ذي ة  العمل 
جمع���ت نخبة من قيادات 
العمل اخليري النس���ائية 
الكوي���ت ومختلف  م���ن 
أنح���اء العال���م نخبة من 
الكفاءات املش���هود لها في 
امليدان العلمي والعملي في 
عاملنا االسالمي في جو من 
التنسيق والتعاون وتبادل 
اخلبرات والتجارب خلدمة 
العمل اخليري والعاملني 
فيه للبح���ث في هذا االمر 
والستقراء الواقع اخلاص 
بدور املرأة واستنباط كل 
الصعوب���ات والتحديات 
التي تعترض  واملعوقات 
تفعيل دورها وحتول دون 
ممارستها الفاعلة لهذا الدور 
وبحث سبل معاجلة تلك 
التحدي���ات مع كوكبة من 
العلماء والفقهاء واملختصني 
ال���وزراء  ونخب���ة م���ن 
والقيادي���ني مبراكز اتخاذ 
القرار لتيسير انطالقتها 

العهد الشيخ  سمو ولي 
نواف األحمد

م���رزوق الغ���امن رئيس 
مجلس األمة املوقر

معالي الشيوخ والوزراء 
واعضاء السلك الديبلوماسي 

املوقرين
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك

اإلخوة واألخوات ضيوفنا 
الكرام

أحييكم بأجم���ل وأرقى 
حتي���ة.. حتية االس���الم.. 
فسالم عليكم من اهلل ورحمة 

وبركاته.
انه ملن دواعي الس���رور 
االم���ل ان جنتمع  ومباعث 
بكم ف���ي مؤمترنا هذا على 
ارض الكويت احلبيبة مركز 
العم���ل االنس���اني لنطرح 
اجمل وانبل معاني احلياة 
العمل اخليري اس���مى  انه 
مقاصد االنسانية وبرعاية 
سامية وحضور كرمي من قائد 
االنسانية أمير الكويت، حفظه 
اهلل ورع���اه، لنلقي الضوء 
على مكمن ثري وعطاء سخي 
العمل  املرأة في  وهو »دور 

اخليري«.
لقد عودن���ا أميرنا أمير 
اخلير ان يكون داعما للمرأة 
في كل مجاالت عملها وجوانب 
اهتمامها.. وتوج هذا االهتمام 
بدعمه الالمحدود ومساندته 
الكرمي���ة لدورها في العمل 
اخليري حيث بدا هذا جليا 
بتبنيه لهذا املؤمتر اميانا منه 
املرأة  بضرورة تفعيل دور 
لتسهم مبا لديها من كفاءة 
وقدرة وعزم وارادة لتحقيق 

يك���ون خير س���فير لدينه 
وأمته.

الس���مو االمير  صاحب 
الشيخ صباح االحمد والوزراء 
والعلماء واحلضور الكرام.

ان كان في ختام لكلمتنا 
فإنه امتنان عظيم وش���كر 
جزي���ل لس���مو االمير على 
رعايته الكرمية لهذا املؤمتر 
احلي���وي وال يفوتنا كذلك 
اال ان نثم���ن جهود رئيس 
الهيئة اخليرية االس���المية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق 
في تنظيم هذا امللتقى الفكري 
احلضاري القيم في مقاصده 
وموضوعاته غير متناسني 
كل من اسهم في اجناح هذه 
التظاهرة العلمية العاملية من 
جلان مختلفة ومحاضرين 
فضال ع���ن تقديرنا الكبير 
املعالي والسعادة  الصحاب 
الوزراء والعلماء واملفكرين 
الذين شاركونا هذا احلدث 
وجتاربه���م  بخبراته���م 

الثرية.
ونس���أل اهلل في نهاية 
املطاف التوفيق والسداد ملا 
فيه خير امتينا االس���المية 
والعربية والس���الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
اللجنة  وألقت رئيس���ة 
التحضيرية العليا للمؤمتر 
ش���ذى املش���ري كلمة هذا 

نصها:
الرحم���ن  اهلل  بس���م 

الرحيم
بسم اهلل وكفى والصالة 
والسالم على النبى املصطفى 

وبعد،
الس���مو االمير  صاحب 

الشيخ صباح األحمد

هذه الرسالة، فكلنا يعي 
اهمية هذا العمل ولكل منا 
خبرته وعطاؤه وعلمه.  
وجاء تتويج هذه اجلهود 
العاملي  بتنظيم املؤمتر 
العمل  ف���ي  املرأة  »دور 
اخلي���ري« مؤمتر يعمل 
على حتقي���ق اجنازات 
فعلية بعي���دا كل البعد 
عن النمطية والتقليدية 
والذي سيكون باذن اهلل 
خطوة جادة نحو الهدف 
املرجو وهو اصدار وثيقة 
تكون داعما شرعيا واطارا 
قانونيا ومنطلقا انسانيا 
لتفعيل دور املرأة اخليري 
العالم،  انحاء  في جميع 
الس���يما مع م���ا تعانيه 
اصقاع كثيرة من الكوارث 
واالزمات وارتفاع معدالت 
التي جتتاح  الفقر واالمية 
عاملنا وتتطلب تضافر كل 
اجلهود م����ن اجل مواجهة 
تداعياته����ا ومضاعفاته����ا 

االنسانية. 
وختاما، نسأل اهلل العلي 
القدي����ر ان يكل����ل باخلير 
والنج����اح جهودنا جميعا 
وان يوفق للخير والصالح 
اعمالنا ويعيننا على حمل 
االمانة انه ولي ذلك والقادر 

عليه.
وآخر دعوانا ان احلمدهلل 

رب العاملني.
والسالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
كم����ا مت القاء انش����ودة 
وطنية القت استحس����ان 
احلض����ور، وألق����ى ممثل 
ضيوف املؤمت����ر د.عصام 
البشير رئيس مجمع الفقه 
االس����المي ف����ي جمهورية 
الس����ودان وعضو مجلس 
اخليري����ة  الهيئ����ة  ادارة 
االس����المية العاملي����ة كلمة 
اشاد فيها بالدور االنساني 
لصاحب السمو االمير ودعمه 
االبوي لدور املرأة في العمل 

اخليري.
كم����ا مت ع����رض فيلم 
الهيئة  وثائقي ع����ن تبني 
ملبادرة تفعي����ل دور املرأة 

في العمل اخليري.
بعدها مت تكرمي صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحم����د مبناس����بة اطالق 
االمم املتحدة »قائدا للعمل 
االنس����اني« على س����موه، 
كما تفضل سموه بافتتاح 

املعرض اخلاص باملؤمتر.
وغ����ادر س����موه مكان 
احلفل مبثل ما استقبل به 

من حفاوة وتقدير.

الشريف.
4 � املجلس االسالمي العاملي 

للدعوة واالغاثة.
5 � هيئة االغاثة االسالمية.

6 � الندوة العاملية للشباب 
االسالمي.

االس���المي  املنت���دى   �  7
العاملي.

8 � برنام���ج االمم املتح���دة 
االمنائي.

9 � مجموعة البنك االسالمي 
للتنمية.

والعديد من املراكز البحثية 
املتخصصة، ومن الكويت:

1 � وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية.

2 � االمانة العامة لالوقاف.
3 � بيت الزكاة.

4 � االمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية 
التخطي���ط  ب���وزارة 

والتنمية.
5 � الهيئة الشرعية للهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية.
6 � جلنة اس���تكمال تطبيق 
احكام الش���ريعة االسالمية 

في الديوان االميري.
اال لتحقيق  وما تنادينا 
مب���دأ التنس���يق والتكامل 
وتوزيع االدوار واملشاركة 
الفاعلة باملس���ؤولية، قال 
تعالى )وقل اعملوا فسيرى 
ورس���وله  عملك���م  اهلل 

واملؤمنون(.
الشراكة  ابواب  ومازالت 
مفتوحة للجميع فلسنا هنا 
بصدد االنف���راد والتصدر 
الغاية بل  في مث���ل ه���ذه 
نح���ن داعم���ون ومؤيدون 
ومكمل���ون جله���ود اخلير 
الس���ابقة والالحقة الجناح 

ألداء دورها على الوجه الذي 
ميكنها ويكفل لها املشاركة 
احلقيقية والفاعلة في تنمية 

املجتمع.
وكان���ت غايتن���ا اصدار 
وثيقة خاصة بدور املرأة في 
العمل اخليري منطلقة من 
شريعتنا االسالمية السمحة 
بكل ما فيها من عمق واتزان 
وحكم���ة وبصيرة ومرونة 
واستجابة ملتغيرات العصر 
تكون مبنزلة السند الشرعي 
العلمي واملرجعية  واملنهج 
الداعمة لدور املرأة في العمل 
اخليري.. وثيقة تعكس كل 
الوض���اءة في  االش���راقات 
ديننا العظيم دين السماحة 
والسالم.. وثيقة تبرز املكانة 
احلقيقية الرفيعة للمرأة في 
االسالم حيث كانت املرأة منذ 
عصر الرسالة معلمة وملهمة 

ومستشارة وقائدة.

حضورنا الكريم..

لقد حرصنا في عملنا هذا 
البداية على االستفادة  منذ 
من كل التج���ارب االقليمية 
والدولية ونتائج املؤمترات 
السابقة ومشاركة املنظمات 
احمللية واالقليمية والدولية 
في ه���ذه اخلط���وة الرائدة 
واملمي���زة ومن���ذ بداياتنا 
ف���ي هذه املب���ادرة حرصنا 
كل احلرص على توس���يع 
دائرة الشراكة بني شركائنا 
االستراتيجيني الداعمني لهذه 

املبادرة ومنهم: 
التع���اون  منظم���ة   �  1

االسالمي.
2 � هيئة كبار العلماء.

االزه���ر  مش���يخة   �  3

املرأة  حينما اختارت »دور 
العمل اخليري« عنوانا  في 
ملؤمترها العاملي الذي حتشد 
فيه عقول من مشارب شتى 
املرأة في  ملناقشة اسهامات 
العم���ل اخليري م���ن زوايا 

شرعية وتخصصية.
ان هذه الفعالية العاملية 
التي خصصه���ا املنظمون 
لبحث دور املرأة في العمل 
اخليري ما هي اال واحدة من 
البصمات املباركة التي حرص 
على تشجيعها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
اميانا من سموه بأهمية امتداد 
الى اصقاع  الذراع اخليرية 
املعمورة كافة فالتكافل بني 
املسلمني مس���اعدة وعطاء 
وانفاقا ورعاية من موجبات 

ديننا احلنيف.
ولن نذيع سرا اذا ما قلنا 
ان سمو االمير كان من اوائل 
القيادات العربية واالسالمية 
التي اس���همت ف���ي تفعيل 
مصطلح »الديبلوماس���ية 

اخليرية«.
كما كان لسموه السبق في 
العمل االنساني االممي وهو 
ما دعا هيئ���ة االمم املتحدة 
الى منح سموه لقب »القائد 

االنساني«.
الفكري  وفي هذا احملفل 
العاملي الذي حتتضنه الكويت 
برعاية سامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
املرأة في  االحمد حول دور 
العمل اخليري فإن س���موه 
القيادة اخليرية  يس���تحق 
القيادة االنس���انية  بجانب 
تقديرا لعطاءاته الالمحدودة 
في خدمة القضايا االنسانية 
للبشرية ورعاية مبادرات 

اخلير عامليا.
منذ ق���دم تاريخ الكويت 
والعم���ل اخلي���ري يحظى 
برعاي���ة دائمة من القيادات 
السياسية املتعاقبة ومانراه 
من جمعي���ات خيرية رائدة 
على رأسها الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية ما هو اال 
تكريس لدميومة النش���اط 
اخلي���ري مبختلف مجاالته 
ودعم رس���الته وفق اسس 
صحيحة تبني املجتمعات 

وال تهدمها.
ونحن في وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية التي 
تشاطر الهيئة العاملية رسالة 
االس���الم واخلير لن ندخر 
جهدا ف���ي تنفيذ توجيهات 
صاحب السمو االمير الداعية 
الى التسامح والوسطية ونبذ 
الفرقة وتنشئة جيل مسلم 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد لدى وصوله برفقة سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد

الشيخ خالد اجلراح ووزير االوقاف املصري وعبد العزيز الغنام والشيخة امثال االحمد ود. فايزة اخلرافي

د. عصام البشير متحدثا شذى املشري تلقي كلمتها 

املشري: املؤمتر 
سيكون خطوة 

جادة نحو إصدار 
وثيقة تكون داعمًا 

شرعيًا وإطاراً 
قانونيًا ومنطلقًا 

إنسانيًا لتفعيل دور 
املرأة اخليري 

في جميع أنحاء 
العالم

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مصافحا احمد سعد اجلاسر
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لقطة تذكارية لفريق من الرعاة

كيدزانيا.. عنوان املرح والترفيه والتعليم

»كيدزانيا« تنظم ورشة عمل لشركاء
 ورعاة مدينة األطفال

فوربوينتس شيراتون الكويت 
يحتفل بعيده الـ 11

يحتفل فندق فوربوينتس شيراتون الكويت في ديسمبر 
من كل عام بذكرى تأسيسه عام 2003.

ولهذا العام خصوصيته بإنهاء اعمال التوسعة واالعالن 
عن إضافة جنم جديد من جنوم مجموعة ستاروود في سماء 
الكويت، واذ يعتبر في مقدمة فنادق فوربوينتس شيراتون 
في املنطقة بحصوله وملدة 5 سنوات متتالية على جائزة 
»أفضل فندق فوربوينتس شيراتون« في أوروبا وافريقيا 
والشرق األوسط. ويسعى فندق فوربوينتس شيراتون 
الكويت دائما الى ان يكون الس���باق في تقدمي اخلدمات 
الفندقية املتميزة والعصرية من خالل التطوير املستمر 
ملرافقه وتق���دمي كل ما يؤمن للضيوف اقامة مريحة من 
خالل 406 من الغرف واألجنحة الرائعة ومرافق استثنائية 
كاملس���بح باطاللته البانورامية في الدور 42 الى النادي 
الصحي العصري في الدور 39 ومطعم السيف للمأكوالت 
العاملية وبيتزريا الماما التي افتتحت ابوابها مؤخرا.  يتميز 
فندق فوربوينتس ش���يراتون الكويت ذو األربع جنوم 
مبوقعه اإلس���تراتيجي في قلب مدينة الكويت احليوي 
والتجاري على بع���د 15 دقيقة من مطار الكويت الدولي 
وكذلك بارتباطه بفندق شيراتون الكويت مما يجعل منه 
مكانا مثاليا للضيوف ورجال األعمال والعائالت اضافة 
الى بساطة وجمال تصميمه الداخلي التي تشعرك بالراحة 
واالسترخاء.  وبهذه املناسبة املميزة، يتوجه كل من فهد أبو 
شعر، املدير اإلقليمي واملدير العام لفندق شيراتون الكويت 
ومنير عامر، املدير العام لفندق فوربوينتس شيراتون 
الكويت برسالة شكر وتقدير الى أصحاب الفندق، شركة 
الفنادق الشرقية وكل من س���اهم في جناح هذا الفندق 
ودعمه خالل األعوام السابقة من أسرة العمل والشركات 
واملؤسسات واألفراد الذين كان لهم األثر الكبير في تألق 

وجناح الفندق.

د.يوسف الصالح

د.إبراهيم القباني

ناصر الشايجي

بنوعية اخلدمات التي نقدمها 
في طيبة ميديكال سبا، مؤكدا 
إلى  ان انضمام د.يوس���ف 
طيبة ميديكال سبا يعتبر 
اضافة مميزة، حيث سيقدم 
عددا من اخلدمات اجلراحية 
مثل عمليات السمنة بأنواعها 
وعملي���ات اجلراحة العامة 

واملناظير.
وصرح د.يوسف الصالح 
بأن مستوى جراحة السمنة 
بالكويت في تطور ملحوظ 
يجاري أفضل املراكز العاملية؛ 
نظرا لالقبال الش���ديد على 
إجراء هذا النوع من العمليات 
والتي أثبتت جناحا منقطع 
النظير في عالج الكثير من 

احلديثة داخل املفصل � عالج 
غض���روف الركبة وتقوميه 
وعالج آالم الورك واخلشونة 
باملنظار الورك وأيضا إصابات 
املالع���ب -آالم وتنميل اليد 
والقدم سواء بالعالج أو عن 

طريق اجلراحة.
ويأتي هذا االنضمام لتقدمي 
االستشارة والعالج للمواطنني 
مب���ا فيها إج���راء العمليات 
اجلراحية لهم وتقدمي جميع 
الس���بل من اجل راحتهم في 
أماكن إقامتهم وعدم تكبدهم 
الس���فر للبحث عن  عن���اء 

العالج.

طيبة ميديكال سبا: انضمام استشاري 
اجلراحة العامة والسمنة د.يوسف الصالح

البروفيسور د.إبراهيم القباني
 يصل مستشفى هادي

االمراض االيضية كارتفاع 
ضغط الدم ومرض السكري. 
واش���اد د.الصالح بحرص 
مستشفى طيبة على توفير 
أحدث التقنيات العلمية في 
مجال عالج السمنة كتقنية 
بالون الكبسولة )األوبالون( 
إلنقاص الوزن من دون الم 

أو جراحة.

استش���اري  انض���م 
العامة واملناظير  اجلراحة 
د.يوس���ف الصالح، مؤخرا 
إل���ى طيبة ميديكال س���با 
في الفرواني���ة وهي إحدى 
العيادات التخصصية التابعة 
ملستش���فى طيب���ة، حيث 
سيقوم بالتعاون مع فريق 
طبي متكامل باس���تحداث 
الس���منة،  وح���دة جراحة 
ويضيف املزيد من اخلدمات 
للمراجع���ني، ود.يوس���ف 
الصالح حاصل على البورد 
الكويت���ي باجلراحة العامة 
وعضو ف���ي الكلية امللكية 
للجراحني في أدنبرا واملجلس 
الطبي البريطاني إضافة إلى 
خبرته الواس���عة في مجال 
العامة وجراحة  اجلراح���ة 

السمنة واملناظير. 
وحول ذل���ك قال رئيس 
التخصصية  مراكز طيب���ة 
ناصر الشايجي: نحرص منذ 
افتتاح طيبة ميديكال سبا 
على توفير أفضل اخلدمات 
الطبية املختلفة ملراجعينا 
الكرام، من خالل استقطاب 
الطبية  الكف���اءات  أفض���ل 
مبختلف التخصصات التي 
ترتبط بش���كل من األشكال 

أعلن مستشفى هادي عن 
وصول البروفيسور د.إبراهيم 
القباني، اس���باني اجلنسية 
استش���اري وأستاذ جراحة  
الركبة  العظ���ام ومناظي���ر 
 � والورك بجامعة برشلونة 
اسبانيا وعضو الفريق الطبي 
لفريق برشلونة لكرة القدم 
العاملي � لعالج خشونة الركبة 
والورك بتنظيف اخلشونة 
بواسطة املنظار أو حقن عن 
طريق البالزما الغنية وهذه 
التقنية تستخدم ألول مرة في 
الشرق األوسط وهو أسلوب 
مبتكر للعالج احلديث بالتقنية 

للمنشآت املختلفة، والتي ساهمت 
في تطوير مدينة كيدزانيا في 

الكويت«. 
من جهتها، قالت مدير إدارة 
األنشطة املدرس���ية في وزارة 
التربية منى الفريح: »إن العبقرية 
التي تظه���ر في حتويل التعلم 
إلى متعة ومرح، والتي تغرس 
القيم التربوي���ة الفاضلة عن 
طريق اللعب، وتكسب أبناءنا 
الثقة بالنفس مبمارسة التعلم 
الذاتي، هذه األش���ياء التي كنا 
نفتقدها فوفرته���ا هذه املدينة 
الذكي���ة بطريقة مبتكرة ألبناء 
تربوا في جو تعمه التكنولوجيا 

والتطور«. 
وأضافت: »وفي هذه املناسبة، 
أكرر شكري وتقديري، وأثمن جهد 

كل من شارك في هذا املشروع 
وساهم في جناحه«.

منذ افتتاحها في يونيو 2013، 
تعاونت كيدزانيا مع 39 شركة 
من كبرى الشركات والعالمات 
التجارية العاملية واحمللية التي 
تلع���ب دورا مهما ف���ي إضفاء 
عنص���ر الواقعية على املدينة، 
بينما تساهم في تعزيز جتربة 
األطف���ال التعليمي���ة في بيئة 

ترفيهية وتفاعلية آمنة.

نظمت كيدزانيا الكويت، مدينة 
األطف���ال النموذجية املصغرة 
للتعليم الترفيهي، ورشة عمل 
خاصة لسائر الشركات الراعية 
ملنشآتها، قامت خاللها بتعريفهم 
بش���كل أفضل عل���ى مختلف 
األنشطة واملهن واألعمال التي 
يقوم بها األطفال داخل منشآت 
كيدزانيا. وتوجهت إدارة كيدزانيا 
بالشكر لكل الشركات الراعية، 
تقديرا جلهودها الدائمة في تقدمي 
الدعم ومس���اهمتها الفعالة في 
إنشاء نسخة من العالم الواقعي 
في مدينة مصغرة وآمنة خاصة 
باألطفال، جتمع الترفيه التفاعلي 
بالتعليم، ليتمكن األطفال من 
التعلم بشكل أفضل. ومن خالل 
تنظيم مجموعة من األنش���طة 
اجلماعية، متكن شركاء كيدزانيا 
من اختب���ار األدوار واملهن في 
املنشآت املختلفة، ورؤية مدينة 
كيدزانيا بنظرة طفولية مرحة.  
وقال نائ���ب الرئيس في قطاع 
الترفيه والتس���لية في شركة 
محمد حمود الشايع، فرناندو 
ميدروا: »قبل 4 سنوات من اآلن، 
كان هذا املكان عبارة عن مساحة 
فارغة. واليوم، فقد تطور ليصبح 
الوجهة الترفيهية املثالية لألطفال 

في الكويت«.
وأضاف قائ���ال: »ولم يكن 
هذا اإلجناز ممكنا لوال اخلبرات 
واملساهمة والدعم املتواصل الذي 
تلقيناه من كل الشركات الراعية 
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269,000 tons of plastic litter 
choke world’s oceans

Simple blood test could aid 
early breast cancer detection

Reuters - There are plastic shop-
ping bags, bottles, toys, action fig-
ures, bottle caps, pacifiers, tooth 
brushes, boots, buckets, deodorant 
roller balls, umbrella handles, fish-
ing gear, toilet seats and so much 
more. Plastic pollution is pervasive 
in Earth’s oceans.

Researchers unveiled what they 
called the most scientifically rigor-
ous estimate to date of the amount 
of plastic litter in the oceans - about 
269,000 tons - based on data from 
24 ship expeditions around the 
globe over six years.

“There’s much more plastic pol-
lution out there than recent esti-
mates suggest,” said Marcus Eriksen, 
research director for the Los Ange-
les-based 5 Gyres Institute, which 
studies this kind of pollution.

  “It’s everything you can imag-
ine made of plastic,” added Eriksen, 
who led the study published in the 
scientific journal PLOS ONE. “It’s like 
Walmart or Target set afloat.”

Ninety-two percent of the plastic 
comes in the form of “microplastic” 
- particles from larger items made 
brittle by sunlight and pounded to 
pieces by waves, bitten by sharks 
and other fish or otherwise torn 
apart, Eriksen said.

Experts have sounded the alarm 
in recent years over how plastic 
pollution is killing huge numbers 
of seabirds, marine mammals and 
other creatures while sullying ocean 
ecosystems.

Some plastic objects like dis-
carded fishing nets kill by entan-
gling dolphins, sea turtles and oth-
er animals. Plastic fragments also 
lodge in the throats and digestive 
tracts of marine animals.

The researchers said plastic lit-
ter enters the oceans from rivers 
and heavily populated coastal re-
gions as well as from vessels navi-
gating shipping lanes.

Larger plastic objects, abundant 
near coastlines, often float into the 
world’s five subtropical gyres - big 
regions of spinning currents in the 
North and South Pacific, North and 
South Atlantic and Indian Ocean.

In the middle of these gyres, plas-
tic trash has accumulated into huge 
“garbage patches” that act as “gi-
ant blenders - shredders that evis-
cerate plastic from large pieces to 
microplastics,” Eriksen said.

The study, based on data from 
expeditions to all five subtropical 
gyres, coastal Australia, the Bay of 
Bengal and the Mediterranean Sea, 
estimated that there are 5.25 tril-
lion particles of plastic litter. Tiny 
plastic particles, down to the size 
of a sand grain, have fanned out 
through the oceans and reach even 
remote polar regions.

The researchers said the parti-
cles readily absorb chemical pol-
lutants like PCBs, DDT and others, 
and these toxins enter marine food 
webs when ingested by fish and 
other sea creatures.

UPI - A team of researchers led by 
Oxford University say they’ve devel-
oped a technique that could allow 
doctors to detect breast cancer tu-
mors using a simple blood test.

Scientists from Oxford, Imperial 
College London and the Natural His-
tory Museum, London, were able to 
analyze trace amounts of metal iso-
topes using techniques normally re-
served for climatology research and 
planetary formation studies. Their 
analysis showed that breast tumors 
absorb “light” zinc, a specific isoto-
pic composition of zinc.

The researchers thus theorized 
that an excess of “heavy” zinc in the 
bloodstream could serve as a bio-
marker for early instances of breast 
cancer. The scientists tested their 
logic on ten breast tissue and cor-
responding blood samples -- five 
from breast cancer patients and 
five from cancer-free controls. The 
highly sensitive isotope analysis 
technique was able to tease out 
slight differences between the can-

cer-positive and cancer-free blood 
based on differences in the way the 
cells process the metal.

“It has been known for over 
a decade that breast cancer tis-
sues contain high concentrations 
of zinc but the exact molecular 
mechanisms that might cause this 
have remained a mystery,” lead re-
searcher Dr. Fiona Larner, an earth 
scientist at Oxford, explained in a 
press release.

“Our work shows that techniques 
commonly used in earth scienc-
es can help us to understand not 
only how zinc is used by tumour 
cells but also how breast cancer 
can lead to changes in zinc in an 
individual’s blood -- holding out 
the promise of an easily-detect-
able biomarker of early breast can-
cer,” Larner added.

Additional studies using large 
sample sizes will be necessary, but 
researchers say a blood test for ear-
ly cancer biomarkers could be less 
than five years away.

Environment

Health

The U.S. rebuked foreigners while 
using same torture methods

Ukraine’s war brings dramatic 
changes to world economy

Security

analysis

Reuters - So the CIA 
doesn’t consider “water-
boarding” — mock ex-
ecution by near drown-
ing — to be torture, 
but the U.S. State De-
partment does.

State Department 
reports from 2003 to 
2007 concluded that 
Sri Lanka’s use of “near-
drowning” of detainees 
was among “methods 
of torture.” Its reports 
on Tunisia from 1996 
to 2004 classified “sub-
mersion of the head in 
water” as “torture.” In 
fact, the U.S. military 
has prosecuted vari-
ants of waterboarding 
for more than 100 years 
— going back to the 
U.S. occupation of the 
Philippines in the ear-
ly 1900s.

If you want to know 
whether the U.S. gov-
ernment considers the 
“enhanced interroga-
tion techniques” de-
scribed in the Senate 
Intelligence Commit-
tee’s report summa-
ry on the CIA’s inter-
rogation program to 

Reuters - The durability 
of September’s truce (in 
Ukraine) suggests that 
relations between Kiev 
and Moscow are gradu-
ally reverting toward an 
uneasy form of peace-
ful coexistence.

If so, then last sum-
mer’s civil war in Ukraine 
will probably evolve into 
a broadly stable “frozen 
conflict,” similar to the 
stalemates that have pre-
vailed for years, even de-
cades, in Georgia, Moldo-
va, Armenia, Azerbaijan, 
Kosovo, Cyprus and Is-
rael, to name just the 
frozen conflicts closest 
to Europe.

Though nobody can 
be fully satisfied with this 
outcome, Ukraine, Rus-
sia and Europe should all 
heave sighs of relief. So 
should anyone concerned 
about the outlook of the 
global economy.

Let us begin with 
Ukraine. The loss of 
Crimea is irrelevant be-
cause much of that pen-
insula was already leased 
to Russia and was not 
even part of Ukrainian 
territory until 1954. Los-
ing Donbas is more seri-
ous because it is one of 
the country’s main indus-
trial regions. But normal 
economic relationships 
could soon be reestab-
lished because Russia 
needs to sell Donbas’ 
coal and steel as much 
as Ukraine needs to 
buy it.

Because the profits from 
these activities were large-
ly misappropriated by cor-
rupt officials and oligarchs, 
it will make no great dif-
ference to Ukraine if they 
are stolen by pro-Russian 
rebels instead.

Meanwhile, Ukraini-
an national identity has 
been strengthened by 
the conflict. Although 
Ukraine is unlikely ever 
to be admitted to either 
the European Union or 
the North Atlantic Treaty 
Organization — given the 
opposition in Germany 
and France, as well as in 
Russia — an EU associa-
tion agreement, similar 

be torture, you could 
read President Barack 
Obama’s 2009 state-
ment rejecting the use 
of waterboarding — or 
you could click on the 
State Department’s an-
nual Country Reports 
on human rights condi-
tions. It turns out that all 
those methods carried 
out by the CIA would be 
torture or cruel, inhu-
man or degrading treat-

to Turkey’s, could help 
reduce corruption and 
encourage economic re-
form. A dual trading re-
lationship with both Eu-
rope and Russia could 
ultimately offer Ukraine 
the only possible route 
to economic viability. 
This sort of relationship 
should become possible 
once this year’s conflict is 
definitively “frozen.”

Now consider Russia. 
Assuming that Kiev and the 
West reluctantly accept the 
status quo in Crimea and 
Donbas — and nobody 
seems to have any ideas 
about how to wrest this 
territory back from Mos-
cow — President Vladi-
mir Putin seems unlike-
ly to attempt any further 
territorial expansion, at 
least without some new 
geopolitical pretext. In 
that case, the EU sanc-
tions against Russia may 
well expire automatically 
in March and July. They 
have been set for a one-
year term, and a consen-
sus to extend them will 
be hard to muster if the 
fighting in Ukraine dies 
down.

Whether or not the 
sanctions are lifted, 
Russia is already un-
dergoing an econom-
ic transformation.

With oil prices and the 
ruble collapsing, Rus-

ment if committed by 
other governments.

CIA and former Bush 
administration officials 
still insist that the inter-
rogation methods were 
not torture. They consider 
the techniques to have 
been legal and back up 
that claim by pointing 
to the Justice Depart-
ment’s legal memoran-
dums — the infamous 
and discredited “torture 

sia’s political and busi-
ness leaders are realiz-
ing that the post-Soviet 
economic model of full-
scale financial liberal-
ization and integration 
with the global economy 
has condemned them 
to overdependence on 
energy exports and in-
dustrial imports from 
Western Europe. 

In response, Russia is 
starting to restructure 
its economy. It is mov-
ing away from the classi-
cal free-trade model that 
it adopted in the 1990s, 
which encouraged Mos-
cow to export raw mate-
rials and import industrial 
goods because that was 
implied by the Ricardian 
law of comparative advan-
tage. The alternative de-
velopment model, which 
Russia will now favor, is 
the one followed by oth-
er big emerging econ-
omies, including China, 
India and Brazil, and be-
fore them, South Korea 
and Japan.

This Asian model will 
mean more protection for 
domestic industries, more 
control over international 
capital flows and less reli-
ance on imports — even 
if that means lower qual-
ity and higher prices for 
Russian consumers.

What about the impli-
cations of a “frozen con-

memos.” Tellingly, the 
summary discusses a 
2002 draft letter from 
the CIA to the attorney 
general seeking effective 
immunity from prosecu-
tion for their program, 
suggesting that all along 
the CIA knew it involved 
illegal methods.

This is not just about 
semantics. Torture, wheth-
er committed at home or 
abroad, is a crime under 
U.S. law. As a party to the 
UN Convention against 
Torture, the United States 
has an obligation to in-
vestigate and prosecute 
those who commit tor-
ture. Other countries also 
have responsibilities to 
prosecute those within 
their borders responsi-
ble for torture and oth-
er ill-treatment.

Those seeking to de-
fend the CIA actions as 
being lawful not only 
have to contend with 
the gruesome detail of 
the Intelligence Commit-
tee report summary, but 
many years of State De-
partment reporting on 
torture abroad.

flict” for Europe and the 
world? The good news is 
that a definitive end to 
the fighting in Ukraine 
would remove the big-
gest single obstacle to 
economic recovery in Eu-
rope. The threat of all-out 
war in Central Europe was 
probably the most impor-
tant cause of last sum-
mer’s sudden slump in 
the eurozone, especial-
ly in Germany. 

The bad news is that a 
frozen conflict in Ukraine 
will weaken the postwar 
assumption that Euro-
pean borders cannot be 
changed by force, as Ger-
man Chancellor Angela 
Merkel lamented again 
this week. The fact is, how-
ever, that European bor-
ders have been violent-
ly redrawn throughout 
the past 25 years, after 
the breakup of the Soviet 
Union and Yugoslavia.

The principle of nation-
al sovereignty has been 
breached repeatedly — 
not least by the United 
States, Britain and France 
in Afghanistan, Iraq, Lib-
ya and Syria, as well as in 
Israel and Cyprus. Such 
breaches will doubtless 
continue from time to 
time, whether or not the 
sanctions against Russia 
continue.

By Anatole Kaletsky
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

389
728
19526
589

6
278

712865
83649

472

7892
918

2179458
5243

438617
13
38

38219
251

618
847

38
29374

932
14
2456

58
21

أفقياً:

عمودياً:

ازهار
اشجار

اريج
افنان

بستان
بحار
بريق
بلبل

خمائل
خريف
خصال
خوخ

خليل
زهر

عريق
عطور
غزال
غيوم
غدير

فن
الفل

الفرح
القهر

من اي دولة ينبع نهر 
النيل؟

٭ من اوغندا.

كم عدد دول اميركا 
اجلنوبية؟

٭ 12 دولة.

اين توجد اعمق نقطة 
على سطح االرض؟
٭ احمليط الهادي.

اين يوجد اعلى بركان 
في العالم؟

٭ في االكوادور.

ما عاصمة كوريا 
الشمالية؟

٭ بيونغ يانغ.

ما عاصمة جنوب 
افريقيا؟

٭ جوهانسبيرغ.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ افريقيا ـ ود، 2 ـ لو ـ املرسى، 3 
ـ الرفض ـ او، 4 ـ اجود، 5 ـ روعي 
)معكوسة( ـ حساده )معكوسة(، 
6 ـ )م ل د ا خ( مبعثرة، 7 ـ املى 
)معكوسة(ـ  لي، 8ـ  سالحـ  احملن، 
9 ـ اللحد )معكوســـة(، 10 ـ وليد 

توفيق.

عموديًا:
1 ـ االدمي ـ سرو، 2 ـ فول ـ عليل، 3 ـ رقود 
ـ اعي، 4ـ  حائر )معكوســـة(، 5ـ  قاضيـ  
خل ـ تد )معكوســـة(، 6 ـ لي )معكوسة( 
ـ وحام )معكوسة(، 7 ـ امجاد ـ اللف، 8 ـ 
جارـ  يلم )معكوسة(، 9ـ  وساوسـ  قاحل 

)معكوسة(، 10 ـ داود حسني.

حل عينك .. عينك

1 ـ من القارات ـ حب، 2 ـ اداة شرط ـ املكان الذي 
تقف فيه السفن، 3 ـ عكس القبول ـ للعطف، 4 ـ 
اعطى بكرم، 5ـ  خوفي )معكوسة(ـ  من يتمنون 
زوال النعمة عنه )معكوسة(، 6ـ  مداخل )مبعثرة(، 
7  القى عليه ما يكتب )معكوسة(ـ  خاصتي، 8ـ  
عتاد حربي ـ االزمات، 9 ـ القبر )معكوسة(، 101 

ـ مطرب لبناني.

1ـ  وجـــه االرضـ  من الشـــجر، 2ـ  من البقولـ  
مريض، 3 ـ نيام ـ أدرك، 4 ـ متردد )معكوسة(، 
5 ـ يصـــدر االحكام ـ مـــادة حمضية ـ ثلثا وتد 
)معكوسة(، 6ـ  خاصتي )معكوسة(ـ  اول احلمل 
)معكوسة(، 7ـ  عزيزونـ  االلتفاف، 8ـ  في املنزل 
املجاورـ  يجمع )معكوسة(، 9ـ  اغراءات الشيطان 

ـ جاف )معكوسة(، 10 ـ ممثل كويتي معروف.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
زهرة اخلرجي

حل كلمة السر:
الكرز

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من الفاكهة
من 5 أحرف

اأبخخراجشا

لرررصليلخب

ايييالازغل

زجقفللفلاب

هـخوخكريدغل

اقيرعمويغر

رروطعنفرهـز

حرفلالءامخ

ناتسبزراحب

رهـقلانانفا

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 االول  العم��ل  يعتب��ر 
للبنوك ه��و قرض االموال 
وتداولها، وبالتالي فهي مكان 

إليداعها.
والواق��ع ان بنوك اليوم 
تقدم العدي��د من اخلدمات 
املالي��ة، ولكن تبقى كمراكز 
الى كل  لاليداع باالضاف��ة 

اخلدمات التي تقدمها.
ومنذ ان عرف االنسان 
االموال كان الب��د من احد 
يختزنها ل��ه ويحفظها في 
ظ��روف اكثر امان��ا، او ان 
يقرضه بعضها عند احلاجة 

لها ألمور معينة.
ففي باب��ل القدمية مثال 
وحتى قبل ظهور املسكوكات 
املعدنية، كان هناك اشخاص 
يقوم��ون بأعم��ال تق��دمي 
القروض واستدانة االموال 
وحفظها ألشخاص آخرين، 
وكان الب��د من تس��ميتهم 
مصرفيني طاملا انهم يعتبرون 
مراب��ني )اي قارض��ي املال 

مقابل فائدة(.
وكان��ت ه��ذه األعمال 
محصورة في ايدي الكهنة 
في املعابد، كما كانت هناك 
القوان��ني الت��ي تنظم هذه 

األعمال.
وقد ظهر ه��ؤالء ايضا 
في اليونان القدمية، اما ايام 
الروم��ان فقد كان ش��ائعا 
وجود املصارف الكبيرة التي 
تقوم باالعمال املشتركة مع 
املؤسسات في مناطق واسعة 
من االمبراطورية الرومانية، 
كما كانت هناك قوانني تنظم 

طرق عمل هذه املصارف.
وهنا ميكن القول ان اول 
املصارف التي وجدت وكذلك 
قارضي االموال او املرابني قد 
ظهرت في العهد الروماني.

وكان اس��تقراض امل��ال 
الوسطى غير  العصور  في 
قانوني، وقد ظهرت القوانني 
التي متنع ذلك في مختلف 
الذين  ام��ا  العالم،  مناط��ق 
استمروا في تقدمي القروض 
فكان��وا يقومون بذلك على 
بنوك )مقاعد( في الس��وق، 
وقد اشتقت تسمية بنك من 
كلمة بانكو االيطالية والتي 

تعني املقعد.
اما في اجنلت��را فكانت 
الق��روض  اعم��ال تق��دمي 
محصورة في ايدي احلدادين 
الس��باكني، فكان هؤالء  او 
اموال  احلرفيون يتلق��ون 
الناس وغيرها من االشياء 
الثمين��ة حلفظها لهم، وفي 
املقابل كان هؤالء احلدادون 
يقدمون ايصاالت بتسلمهم 
لهذه االم��وال، وكانت هذه 
االيص��االت تنتق��ل من يد 
لي��د وكأنها عمل��ة ورقية 

متداولة.
وفي الع��ام 1694 قامت 
مجموعة من رجال االعمال 
بتقدمي ق��رض مالي ضخم 
ال��ى احلكوم��ة االجنليزية 
اذن بإنشاء  للحصول على 
بنك في اجنلترا، والذي يعتبر 
اليوم احد اكبر املؤسس��ات 

املالية في العالم.

ما أول بنك ظهر في العالم؟

احمد ياسر:

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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حمد السريع - لواء شرطة متقاعد  

أوراق مبعثرة
في صباح ذلك اليوم والطقس مائل للبرودة 
وأنا أقود سيارتي متجها للعمل، لفت نظري 
رجل مسن يتجاوز الستني من العمر جالسا 

فوق رصيف أحد الطرقات ورأيت بجانبه 
أدوات لتقليم النخيل، فتساءلت بيني وبني 
نفسي ما الذي دفع ذلك الرجل الكبير في 
السن إلى أن يبتعد عن أسرته وعن بلده 

ويجلس على قارعة الطريق في بالد غريبة 
انتظارا ملن يذهب به ملنزله لتنظيف نخيله 

غير ذلك الفقر املدقع في بلده والذي أجبره 
على الهجرة والبحث عن رزقه في بلدان 

أخرى؟
نحن في الكويت احلمدهلل والشكر فقد حبانا 

اهلل بالنعمة والرزق وأصبحنا في بحبوحة من 
العيش أدامها اهلل علينا وعلى أبنائنا، ولكن تلك 
النعمة واخلير جعلت الغالبية من الشباب غير 

منتج وال يبحث إال عن الرفاهية واجللوس في 
املقاهي واملطاعم.

شتان بني منظر ذلك الرجل املسن املغترب 
اجلالس على قارعة الطريق يبحث عن رزقه 

اليومي وبني شباب جالسني على طاوالت فخمة 
في افضل املطاعم يتناولون فطورهم أو غداءهم 

دون أن يبذلوا أي مجهود في وظائفهم.
وعندما تتساءل ما الذي دفع غالبية الشباب 

الكويتي املعروف عنه حبه للعمل وعطائه املفرط 
لواجباته الوظيفية الى اخلمول والتكاسل؟ جند 

أن احلكومة هي السبب.
قرارات احلكومة باتت واضحة، فمهما عملت 

وقدمت من تضحيات في طموح للحصول على 
منصب قيادي فإن الواسطة ستدمرها عندما 
يقفز من هو أدنى منك منصبا أو يأتيك زائر 

منتدب من اخلارج ليتبوأ املنصب الذي خدمته 
سنوات طويلة لتتولى مسؤوليته فتراه قد طار 

منك، والشواهد على ذلك كثيرة.
تلك القرارات أقنعت الشباب من املوظفني بأن 
الواسطة فوق القانون، ومن يرد منصبا فعليه 
اجللوس في املقاهي طوال اليوم ليحصل في 
النهاية على منصبه من دون جهد أو تعب إال 
أن تكون لديه واسطة يقفز عن طريقها على 

اآلخرين ويتبوأ املنصب الذي يريده. 
رجعت عائدا الى الرجل املسن لعلي ال أجده 

في مكانه فيكون ما ذهبت اليه هو حلم ولكنه 
مازال جالسا في مكانه، فتأكدت ان ما فكرت 
فيه هو واقع وحقيقي، فأكملت طريقي الى 

العمل ولدي اليقني بأن جهاز هيئة البيئة سيقفز 
عليها شخص من اخلارج يتولى مسؤوليته دون 

اعتبار للكفاءات املوجودة، والقادم من األيام 
سيؤكد ما ذهبنا اليه.

»االستئناف« تؤيد حبس البذالي 3 سنوات
مع الشغل والنفاذ في قضية شق الوحدة الوطنية

مؤمن المصري

قض����ت الدائ����رة اجلزائية األول����ى مبحكمة 
االستئناف أمس برئاسة املستشار هاني احلمدان 
وأمانة سر عبداهلل الكندري باعتبار االستئناف 
املقدم من الناشط اإلسالمي مبارك البذالي على 
حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه 3 سنوات 
مع الشغل والنفاذ كأن لم يكن في القضية املتهم 
فيها بشق الوحدة الوطنية وقضت بتأييد حكم 
أول درج����ة. يذكر أن البذالي مثل أمام احملكمة في 
جلسة سابقة وأنكر االتهام املسند إليه مؤكدا أنه 
لم يقصد اإلساءة للمذهب الشيعي، فيما أكد املدعي 
باحلق املدني أن االتهام ثابت في حق املتهم بالعبارات 
املذكورة في االتهام التي أصابت شريحة كبيرة من 

املواطنني بالض���رر، مطالبا بتعويض 5001 دينار 
وتطبيق أقصى عقوبة ضد البذالي.

كانت النيابة العامة قد أسندت للبذالي أنه قام 
علنا عن طريق الكتابة على صفحته اخلاصة مبوقع 
»تويتر« باحلض على كراهية وازدراء فئة من فئات 
املجتمع وإثارة الفتنة الطائفية بأن نشر تغريدات 
تتضمن عبارات وألفاظا من شأنها كراهية وازدراء 
فئة الشيعة وإثارة الفتنة بينها وبني فئة أهل السنة 
واجلماعة كما أنه أذاع علنا من خالل ذات الوسيلة 
آراء تتضمن س���خرية وحتقيرا وتصغيرا ملذهب 
ديني وهو املذهب الشيعي وكان ذلك بالطعن في 
عقائده وشعائره وطقوسه وتعاليمه. كانت الدائرة 
اجلزائية الثامنة باحملكمة الكلية قد قضت بحبس 

البذالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

الديزل هرب عبر ميناء الشعيبة

احلشيش هرب جوا في جاكيت

احلبوب املخدرة وقد أخفيت في األحذية

اجلمارك حتبط تهريب 288 برميالً من الديزل

ضبط حشيش وارد من أميركا عبر البريد السريع
وإحباط تهريب 5000 حبة هربها بنغالي

أعلن املدي����ر العام لإلدارة 
العامة للجمارك خالد السيف 
احب����اط االدارة عملية تهريب 
288 برميال من الديزل الى خارج 

البالد عبر ميناء الشعيبة.
واضاف السيف في تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
ان الشركة التي مت ضبطها وهي 
حتاول تهريب الديزل حاولت 
اخفاء الكمية داخل 20 حاوية 
حتت����وي على زي����وت اخرى 
باعتبارها مسموحة للتصدير 
الى ميناء  حيث كانت متجهة 
جبل علي ف����ي دولة االمارات 
املتح����دة. وذكر ان  العربي����ة 
االدارة اتخذت جميع االجراءات 
القانونية ضد الشركة وإحالتها 
الى جهات االختصاص، مشيدا 
بالدور الكبير لرجال اجلمارك 
العاملني على كل املنافذ البرية 

والبحرية واجلوية للكويت.

هاني الظفيري - محمد الدشيش

أم���ر مدير ع���ام االدارة 
العام���ة للجم���ارك بإحالة 
جاكيت محمل باملواد املخدرة 
»احلشيش« الى االدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات ملعرفة 
هوية من كان بصدد تسلمه، 
وقال مصدر جمركي ان رجال 
الشحن اجلوي اشتبهوا في 
محتويات طرد بريدي قدم 
بالبريد السريع ولدى فتح 
الطرد تبني ان بداخله جاكيت 
وان بداخل اجلاكيت كمية من 

مادة احلشيش.
م���ن جهة اخ���رى، أحبط 
الكويت  رجال جمارك مطار 
الدولي محاولة تهريب 5000 
حبة إلى السوق احمللي بضبط 

وافد بنغالي. 
وقال مراقب ع���ام مطار 
الكويت الدولي سليمان الفهد 
إن رجال اجلمارك اش���تبهوا 
في وافد، ومت تفتيش���ه ذاتيا 
وتفتي���ش جمي���ع أغراضه، 
ليعثروا عل���ى احلبوب وقد 

أخفاها في النعال.
وأكد الفهد إحالة اآلسيوي 
واملضبوطات إلى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.

سورية امتهنت »التكييش« في قبضة »اجلنائية« 
بعد النصب على أشخاص بـ 70 ألف دينار

عبداهلل قنيص 

ضبط رجال املباح���ث اجلنائية وحتديدا 
مباح���ث العدان س���ورية امتهن���ت النصب 
واالحتيال، حيث سقط ضحاياها بفخ التكييش، 

لتظفر مبا يزيد على ال� 70 ألف دينار.
وفي التفاصيل، قال مصدر امني ان مواطنا 
تقدم ملخفر العدان لإلبالغ عن تعرضه للنصب 
من قبل سورية كان قد اتفق معها على تكييش 
قرض���ه البالغ 20 ألف دينار وان النصابة قد 
اش���ترطت على الضحية مق���دم 2500 وعند 
التكيي���ش يدفع مبلغا مماث���ال، إال انه ما ان 

تس���لمت املبلغ حتى أغلقت هاتفها وتوارت 
عن األنظار، األمر الذي دعاه لإلبالغ، وأضاف 
املبلغ انه حصل على رقمها من جريدة إعالنية، 
وأضاف املصدر ان اللواء محمود الطباخ بعد 
عدة قضايا نصب مماثلة أمر بإغالق القضايا 
املعنية بالتكييش، وعليه قام رجال مباحث 
مخفر العدان بتكثيف التحريات التي أشارت 
ال���ى موقع املتهمة التي قام املباحث بضبطها 
بحولي، وبالتحقيق معها اعترفت بانها عاطلة 
عن العمل وانها تعيش من مال ضحاياها، ولفتت 
الى انها كلما أخذت غنيمة، قامت بتغير اخلط 

ما يصبح من الصعب العثور عليها.

الكلبشة والفالشر يرجحان تورط املتهم في قضايا سلب 

عث���ر فيها عل���ى 268 حبة 
مخدرة و9 أكياس بها مادة 
الكريستال املخدرة وفالشر 
وكلبشة ولوحات معدنية 

و4 زجاجات خمر.

ضبط سوابق بلوحات وفالشر وكلبشة 

موظفة في »الداخلية« تبلغ عن اقتحام مواطن 
لشقتها وسلب هاتفها النقال عنوة

مترنح سقطت من »بطاقته« مخدرات

أمير زكي

تقدمت موظفة في وزارة الداخلية الى مخفر 
ميدان حولي وابلغت عن شخص حددت اسمه 
ورقم هاتفه، وقالت املبلغة انها فوجئت بالشخص 
يطرق باب شقتها حيث رفضت ان تفتح له الباب 

فقام املدعى عليه بكسر الباب اخلارجي، ومن ثم 
توجهت الى غرفتها، حسب اقوالها، واغلقت باب 
غرفة نومها عليها، واذ باملدعى عليه يكسر باب 
غرفة نومها ويسلب منها هاتفها النقال ويهرب. 
وس����جلت قضية دخول مسكن وسلب باالكراه 

وجار استدعاء املدعى عليه.

هاني الظفيري

ضبط رجال أمن اجلهراء مواطنا تبينت 
حيازته ملخدرات. وقال مصدر امني انه وخالل 
القيام بجوالت في مدينة سعد العبداهلل متت 
مشاهدة املدعو »خالد. م« كويتي اجلنسية 
م���ن مواليد 1971 يقوم باملش���ي امام منزله 
وهو يترنح، وعند الوقوف والتحدث معه 
تبني انه ف���ي حالة غير طبيعية، فتم طلب 

االثبات منه، فأخرج البطاقة املدنية ومعها 
كيس متوسط احلجم وبه مادة بيضاء وورق 
رش���يد وهاتفه النقال )نوكيا لونه أسود(، 
وبعد وضعه جميع األغ���راض بيده وأخذ 
البطاقة املدنية مت سؤاله عن املادة البيضاء، 
فأجابنا بأنها تخصه وانه يستعملها، وأخرج 
 من جيب���ه اآلخر »غلي���ون« وبداخله مادة
بيض���اء، وعليه مت���ت إحالت���ه الى جهات 

االختصاص.

عبداهلل قنيص

ارباب  اقتيد مواطن من 
السوابق الى االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية للتحقيق 
معه في حيازة مواد مخدرة 
ومس���كرة وادوات شرطية 
وسط ترجيحات بأن يكون 
من املتورطني في قضايا سلب 

باالكراه.
وبحس���ب مصدر امني، 
ف���إن دوري���ة تتب���ع امن 
االحمدي وخالل جولة لها 
في منطقة املهبولة رصدت 
مركب���ة يابانية متوقفة في 
الس���احات بطريقة  احدى 
ان الشخص  مريبة، وتبني 
الذي بداخل السيارة مرتبك 
وواقع حتت تأثير التعاطي، 
انه  وباالستعالم عنه تبني 
سوابق، وبتفتيش السيارة 

مجهول أطلق النار على »رياضية 
فارهة« في مبارك الكبير

أمن العاصمة ضبط حاوية
بها حلوم يشتبه بأنها فاسدة

موظفة تتهم مديرها 
بضربها في محل

صاحب صالون يتهم موظفة 
استقبال بخيانة األمانة

4 سلبوا عامل مطعم 
دراجته النارية في العدان

مجهول حرق مركبتني
في الروضة وسرقة يابانية بيضاء

مجهول كسر أبواب  شقة 
أردنية وسرق  شبكتني 
ذهبيتني و1350 ديناراً

معلمة خليجية تتهم
ولي أمر بإهانتها في مقر عملها

أمير زكي

سجلت في مخفر مبارك الكبير قضية حملت 
التنصي���ف »جنائي« وأخ���ذت رقم 2014/102 
وعنوان »إطالق نار«، وبحس���ب مصدر امني 
فإن مواطن ابلغ اجهزة وزارة الداخلية بأنه سمع 
صوت اطالق نار، وحينما خرج من منزله وجد 
عدة طلقات في محيط السيارة وهي رياضية 
تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار، وتبني من معاينة 
رجال االمن ان هناك طلق���ات اخترقت مظلة 
السيارات التي كانت تتوقف اسلفها السيارة 

الى جانب تضرر السيارة بطلق ناري.

محمد الجالهمة

أحيلت شحنة من اللحوم الى مسلخ الشويخ 
إلتالفها، وذلك من جراء نقلها الى منافذ البيع 
بطريقة غير صحيحة، وبحسب مصدر أمني فإن 
رجال أمن العاصمة أوقفوا ثالجة كانت بداخلها 
حلوم اش���تبهوا في أنها فاسدة، ومت استدعاء 
اختصاصيني من الط���ب البيطري والبلدية، 
وتبني أن اللحوم املضبوطة ليس���ت فاسدة، 

ولكن طريقة نقلها غير مالئمة.

محمد الجالهمة

تقدمت وافدة نيبالية تعمل في محل جتاري 
ببالغ الى مخفر صباح السالم حمل عنوان اعتداء 
بالضرب، وقالت املبلغة التي ارفقت تقريرا طبيا 
في ملف القضية ان مديرها وهو سوري اجلنسية 

قام بضربها، وجار استدعاء املدعى عليه.

أمير زكي

اتهم مواطن ميلك شركة جتارة عامة ومقاوالت 
في مخفر صباح السالم وافدة فلبينية تعمل موظفة 
استقبال بخيانة االمانة، وقال املبلغ ان الوافدة 
سرقت مبلغ 200 دينار، وذلك من داخل صالون 

تعود ملكيته للشركة التي يقوم بإدارته.

محمد الجالهمة

تقدم وافد آسيوي الى مخفر العدان ببالغ سجل 
فيه قضية سلب بالقوة. واتهم الوافد � وهو من 
اجلنسية البنغالية � 4 اشخاص بتوقيفه حيث 
كان يستقل دراجة نارية تعود ملكيتها الى املطعم، 

وإجباره على ترك الدراجة والهرب بها.

محمد الجالهمة

تقدم مواطن الى مخفر الفحيحيل وابلغ عن 
مجهول سرق مركبته اليابانية موديل 2003 من امام 
منزله، وسجلت قضية سرقة ومت تعميم اوصاف 
املركبة املبلغ عنها، من جهة اخرى سجلت قضية 
حريق عمدا بعد ان تقدم مواطن ومواطنة وابلغ عن 
مجهول حرق املركبتني واللتني كانتا متجاورتني، 
وبحسب افادات املجني عليهما فإن احدى املركبتني 

موديل 2003 واالخرى موديل 2004.

أمير زكي

تقدم���ت وافدة اردنية ال���ى مخفر خيطان 
وابلغت عن مجهول كس���ر الب���اب اخلارجي 
لشقتها ومن ثم كسر باب غرفة نومها والذي 
احكم���ت اغالقه قبل ان تخرج الى عملها ومن 
ثم سرق ش���بكتني ذهبيتني تقدران ب� 12 الف 
دينار ومبلغ نقدي عبارة ع���ن 1350 دينارا، 
وسجلت قضية ومت استدعاء االدلة اجلنائية 

لرفع البصمات.

محمد الجالهمة

تقدمت معلمة خليجية الى مخفر الزهراء 
بب���الغ اتهمت فيه ولي أمر إح���دى الطالبات 
بإهانتها خالل وجودها في مقر عملها، وذلك 
على خلفية عدم إعطاء الطالبة الدرجات النهائية 
في الشفوي. وسجلت قضية وجار استدعاء 

املضبوطات تنوعت بني أدوات نسائية ومخدرات ولي األمر املدعى عليه.

سوري متشبه باجلنس اآلخر
ضبط بـ »باروكة شعر وشبو«

عبداهلل قنيص

أحال رجال امن االحمدي الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
شابا سوريا متهيدا للتحقيق 
معه في قضايا متعلقة بحيازة 
ادوات  مواد مخدرة وحيازة 
تؤكد تورطه في قضية التشبه 

باجلنس اآلخر.
وقال مصدر امني ان رجال 
االمن اوقفوا مركبة اعتقدوا ان 
بداخلها فتاة، لكن تبني لهم ان 
ما بداخل الس���يارة هو شاب 
سوري متشبه، وعثر بحوزته 
على باروكة شعر وكحل وشبو 

وأدوات تعاط.

الفقيد أحمد عبداللطيف احلوطي

خال���ص تعازي ومواس���اة 
جميع منتسبي وزارة الداخلية 
من عسكريني ومدنيني وفي 
مقدمتهم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلال���د ووكيل وزارة 
الداخلي���ة الفريق س���ليمان 
الفهد والوكالء املس���اعدين 
الكرام في  لعائلة احلوط���ي 
املصاب اجللل لوفاة املغفور 
له ب���إذن اهلل تعال���ى مدير 
إدارة أم���ن الدولة الس���ابق 
أحمد عبداللطيف احلوطي، 
س���ائلني املولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
أهل���ه وذويه الصبر  ويلهم 
والس���لوان، إنا هلل وإنا إليه 

»الداخلية« تنعى مدير أمن الدولة األسبق 
الفقيد أحمد عبداللطيف احلوطي

الداخلي���ة  نع���ت وزارة 
فقيد الوزارة مدير إدارة أمن 
الدولة سابقا أحمد عبداللطيف 
احلوطي الذي وافته املنية عن 
عمر يناهز ال� 86 عاما قضى 
معظمها في خدمة أمن الوطن 
وس���المة أراضيه ومواطنيه 
بالعمل املخلص واجلاد، وكان 
مثاال يحتذى وقدوة حسنة 
بالنزاهة واالخالص  اتسمت 
والت���ي نهلت منه���ا االجيال 
املتعاقبة من رجال الشرطة 
ومدنييها اخلبرات والتزامه 
بالقان���ون وتربت وتتلمذت 
الرص���ني وعمله  على فكره 

الدؤوب.
ووّجه العميد احلش���اش 
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42% من البريطانيني يؤيدون االنفصال عن االحتاد األوروبيعربية وعالمية
لندن ـ األناضول: أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن 42% من البريطانيني يؤيدون 
انفصال بالدهم عن االحتاد األوروبي، فيما قال 31% إنهم يؤيدون البقاء ضمن االحتاد.  وأشار 
االستطالع الذي أجرته شركة »ون بول« لالبحاث، مع ألفي مواطن بريطاني، الى أن %60 
من املستطلعني يؤيدون حتديد عدد املهاجرين القادمني لبلدهم من دول االحتاد االوروبي، 
فيما رفض 25% منهم فرض أي قيود على عدد املهاجرين من الدول املذكورة. ورأى 61% من 
املشاركني حاجة البريطانيني للبحث عن فرص عمل في دول االحتاد واستمرار حياتهم فيها.

مصر: احملكمة اإلدارية العليا ترفض  عودة 
احلرس التابع لوزارة الداخلية إلى اجلامعات

الرئيس األميركي السابق »بوش« يدافع
عن مسؤولي التعذيب في االستخبارات األميركية

عواصمـ  وكاالت: أصدرت احملكمة اإلدارية 
العليا في جلســـتها املنعقدة امس برئاسة 
املستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس 
مجلس الدولة، حكما باتا ونهائيا، برفض 
عودة احلرس اجلامعي التابع لوزارة الداخلية، 
لتؤيد بذلك احملكمة احلكم الصادر بهذا الشأن 

من محكمة القضاء اإلداري.
وقالت احملكمة في حيثيات حكمها، إنه ال 
يوجد ثمة نص قانوني يلزم وزارة الداخلية 
بأن تنشئ إدارة للحرس اجلامعي بجميع 
اجلامعات املصرية تتواجد فيها بشكل دائم، 
وأن نص هذا احلكم ال ينتقص من االختصاص 
األصيل لهيئة الشـــرطة والتي بينته املادة 
3 من قانون هيئة الشـــرطة، والذي ينص 
على أن تختص الشـــرطة باحملافظة على 
النظام واألمن العام واآلداب وحماية األرواح 
واألعراض واألموال، وعلـــى األخص منع 

اجلرائم وضبطها.
وأضافت احملكمة أن هذا االختصاص هو 
اختصاص أصيل ممنوح للشـــرطة في كل 
أرجاء البالد، وال مينعها من أداء واجباتها 
ومهامهـــا أي مانع، وذلك حفاظا على األمن 
العام واآلداب وال يحد من سلطاتها في هذا 

الشأن أي إدارة ألي هيئة إدارية أخرى.
وأشارت احملكمة إلى أن سلطة الضبط 
املمنوحة لهيئة الشـــرطة جاءت لتصون 
املجتمع من اخلروج عن القانون، وإال لكان 
فـــي عدم القيام مبهامها تقاعس غير مبرر 
باملخالفة ملا هو واجب دســـتورا وقانونا، 
ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات لألمن 
باجلامعات وفقا لنص املادة 317 من الالئحة 
الداخلية لقانـــون اجلامعات، مؤكدة عدم 
وجود تناقض بني وجـــود هذه الوحدات 
وقيـــام هيئة الشـــرطة مبهامهـــا املنوطة 
بها كاختصـــاص أصيل ملقى على عاتقها 

قانونا، فال يعني إنشاء مثل هذه الوحدات 
للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها 
أو االنتقـــاص منه، خاصة أن ما صدر عن 
احملكمة اإلدارية العليا من حكم بجلسة 23 
أكتوبر 2010 جاء خاليا في أسبابه من وضع 
حلول كإنشاء وحدة لألمن اجلامعي، بل إن 
مقصود احلكم هو عدم وجود ما مينع من 
تواجد الشرطة ألداء مهامها وفق الدستور 
والقانون حتقيقـــا للغايات التي هدف لها 
املشـــرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود 
مانع من وجود الشـــرطة للقيام مبهامها 
سواء داخل احلرم اجلامعي أو خارجه وال 
يحدها في ذلك سوى مراعاة حكم الدستور 
والقانون واحلفاظ على استقالل اجلامعة 
في أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف 
علـــى إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب 

طلب ذلك من قبلها.
وكان أحد احملامني قد أقام الدعوى، مشيرا 
إلى أن اجلامعات أصبحت غير آمنة وصارت 
ميادين لالقتتال وساحات للعنف، وأن الطالب 
املنتمني لتنظيم اإلخوان باتوا ميارســـون 
أعماال تنطوي على العنف والبلطجة فضال 
عن تعمدهم تعطيل ســـير الدراسة بداخل 
اجلامعـــات، وذلك في غيبة من قوات األمن 

التي كان مبقدورها أن تتصدى لهم.
وأشـــارت الدعوى إلى أن أعمال العنف 
والبلطجة التي تشهدها اجلامعات بصورة 
شبه يومية، أصبحت تهدد العملية التعليمية 
برمتها، وأن تنظيم اإلخوان يسعى الستخدام 
اجلامعات، عبر الطالب املنتمني للتنظيم، كأداة 
للضغط على الدولة، وحتويل اجلامعات إلى 
دولة داخل الدولة املصرية، وهو ما يستلزم 
عودة قوات األمن لضبـــط األوضاع داخل 
اجلامعات وإيقاف أعمال الشغب والعنف، 

وذلك بحسب ما ورد بالدعوى.

عواصمـ  وكاالت: دافع الرئيس األميركي 
السابق، جورج دبليو بوش، عن املسؤولني 
في وكالة االستخبارات املركزية األميركية، 
»سي اي ايه«، ووصفهم بالوطنيني الذين 
يجب احترامهم، وذلك بعد أن كشف التقرير 
اجلزئــــي ملجلس الشــــيوخ األميركي، عن 
ممارسات التعذيب، التي انتهجتها الوكالة 
ضد املتهمني باإلرهاب بعد عمليات 11 سبتمر 

.2001
وأضاف بوش في حديث حملطة »ســــي 
إن إن« األميركية مســــاء امس االول: »أننا 
محظوظــــون بوجود أشــــخاص وطنيني، 
ويعملــــون بجد في وكالة االســــتخبارات 
األميركية«، مشــــيرا إلى أن »هدف التقرير 
يجب أال يكون التقليل من قيمة عمل وجهود 

املسؤولني في الوكالة«.
وقد أصدر مجلس الشــــيوخ األميركي، 
الثالثاء املاضي، تقريرا أدان فيه الوسائل 
التي استخدمتها وكالة االستخبارات املركزية 
األميركية في اســــتجواب عدد من املشتبه 

بهــــم، في أعقاب أحداث 11 ســــبتمبر 2001، 
متهما الوكالة بالتعامل بطريقة »وحشية« 
مع املعتقلني، وهو التقرير الذي القى إدانات 
دولية وحقوقية وأممية واســــعة، تطالب 

مبحاكمة املتورطني.
في هذا الوقت، تصدر جدول أعمال جلسة 
محكمة عسكرية أميركية بدأت امس جهود 
التحقيقات االحتادي الختراق فرق  مكتب 
الدفاع عن املشتبه بتورطهم في هجمات 11 

سبتمبر على الواليات املتحدة.
ويعد هذا أول إجراء من نوعه منذ أن نشر 
مجلس الشيوخ األميركي األسبوع املاضي 
تقريرا عن عمليات التعذيب التي تقوم بها 

وكالة املخابرات املركزية )سي.اي.ايه(.
وعقدت احملكمــــة جلســــتها اإلجرائية 
على يومني في الســــجن احلربي األميركي 
في غوانتانامو بكوبــــا. وجاء في ملخص 
للمذكرة على موقع وزارة الدفاع )الپنتاغون( 
أن اجللسة ستركز على مدى تدخل مكتب 
التحقيقات االحتادي في عمل فرق الدفاع.

الثنائية وتوسيع آفاقها ومبا 
يخدم العمل العربي املشترك 
والقضايا العربية واإلسالمية، 
وأعرب امللك عبداهلل الثاني 
عن تقديره الكبير للمواقف 
األخوية من جانب السعودية 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني 

الداعمة لبالده.
وقال البيـــان ان العاهل 
األردنـــي وخـــادم احلرمني 

الشريفني استعرضا مجمل 
التطورات اإلقليمية خصوصا 
املبذولة للتصدي  اجلهـــود 
لإلرهاب، حيث مت التأكيد على 
حرص البلدين على مساندة 
كل ما من شأنه مكافحة هذا 
اخلطر، كما جرى بحث جهود 
حتقيق السالم في املنطقة، 
وعـــدد مـــن القضايـــا ذات 

االهتمام املشترك.

والتشـــاور املســـتمر بـــني 
البلدين ومبا يعود  قيادتي 
بالنفع على املصالح املشتركة 
للشعبني الشقيقني في مختلف 

املجاالت.
الى أن  البيــــان  وأشــــار 
الزعيمني شددا خالل جلسة 
مباحثات عقدت في قصر خادم 
احلرمني الشريفني بالرياض 
على ضرورة تعزيز العالقات 

الرياضـ  أ.ف.پ: استقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز نظيره 
االردني امللك عبداهلل الثاني 
اول من امس في وقت يشارك 
البلدان في التحالف الدولي 
ضد تنظيم الدولة االسالمية 
)داعش( املتطـــرف بقيادة 

الواليات املتحدة.
وذكـــرت وكالـــة االنباء 
الرســـمية ان  الســـعودية 
امللـــك عبـــداهلل اســـتقبل 
العاهـــل االردني في قصره 

بالرياض.
ومنذ ســـبتمبر، يشارك 
البلدانـ  اضافة الى البحرين 
وقطر واالماراتـ  في الضربات 
اجلوية التي تقودها واشنطن 
التنظيم في  ضـــد مواقـــع 

سورية.
وحذر العاهل االردني في 
وقت ســـابق من هذا الشهر 
من ان احلملة العسكرية ضد 
الدولة االسالمية هي مبنزلة 

»حرب عاملية ثالثة«.
وقالت الوكالة السعودية 
ان اجلانبـــني »بحثا مجمل 
الســـاحتني  االحـــداث على 
االقليمية والدولية« وكيفية 

تعزيز العالقات الثنائية.
العاهل األردني  وقد عاد 
إلى عمان بعد الزيارة الرسمية 
إلى السعودية اول من امس 

ايضا.
وأوضح بيان صادر عن 
الديوان امللكي الهاشـــمي أن 
القمة األردنيةـ  الســـعودية 
التنســـيق  فـــي إطار  تأتي 

خادم احلرمني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز مستقبال العاهل االردني امللك عبد اهلل الثاني في الرياض                                                          )واس(

خادم احلرمني يبحث »التصدي لإلرهاب« مع العاهل األردني

اجتماعات أميركية ـ روسية ـ أوروبية حثيثة مع طرفي الصراع لتقريب وجهات النظر

الفلسطينيون إلى مجلس األمن غداً للتصويت على جدول زمني إلنهاء االحتالل
اســـابيع عدة مشاورات مع 
لندن وبرلني ثم مع واشنطن 
وعمان لبلورة نص توافقي 
يحظى بدعم االعضاء الـ 15 

في مجلس االمن.
 ويدعو هـــذا النص الى 
استئناف سريع للمفاوضات 
بـــني اســـرائيل  املتوقفـــة 
الربيع  والفلسطينيني منذ 
علـــى قاعدة سلســـلة من 
املبادئ الكبرى مثل التعايش 
السلمي بني اسرائيل ودولة 
فلسطينية، غير ان املسؤول 
االميركي اوضح ان ال تفاهم 
اوروبيا حتى اآلن في شأن 

مشروع القرار هذا.
 وقال هناك مشروع وزعه 
الفرنســـيون في كل مكان 
تقريبا، ولكن هذا ال يعني 
انه ميثل املوقف االوروبي.

 لكنه اقر بان االوروبيني 
يريدون حتركا عاجال. وعزا 
مسؤول آخر في اخلارجية 
االميركيــــة هذا االمر الى ما 
يحصل علــــى االرض والى 
التوتر قويــــا )...(  كــــون 
وكون ال احد يريد ان يشهد 
تصعيدا ميكن ان يؤدي الى 

انفجار.
 وسيتوجه كيري بعدها 
الى لندن حيث يلتقي اليوم 
الثالثـــاء كبيـــر املفاوضني 
الفلسطينيني صائب عريقات 
العـــام للجامعة  واالمـــني 

العربية نبيل العربي.

الرجلني توافقا على مواصلة 
العمل الوثيق حول املوضوع، 
وشددا على ضرورة ان يتخذ 
كل االطراف اجراءات تهدف 

الى احلد من التوتر.
ومن شبه املؤكد ان املبادرة 
قد تصطـــدم بفيتو اميركي 
اذ ان واشنطن تعارض اي 
اجراء احـــادي اجلانب من 
الفلسطينيني يهدف  جانب 
الى احلصول من االمم املتحدة 
علـــى اعتـــراف بدولتهم، 
معتبرة انه ينبغي ان يأتي 

ثمرة مفاوضات سالم.
 وردا علـــى ســـؤال عن 
الذي وزعه  القرار  مشروع 
الفائت باسم  الشهر  األردن 
الفلسطينيني والذي يطالب 
بانسحاب اسرائيل من كامل 
االراضي احملتلة منذ 1967 في 
موعد اقصاه نوفمبر 2016، 
قال مسؤول في اخلارجية 
االميركيـــة : ال اعتقـــد انها 
الطريقـــة »املالئمـــة« التي 
ينبغي ان نتعامل فيها مع 
مفاوضات بالغة التعقيد عبر 

فرض مهلة لعامني.
 وقد توجـــه كيري في 
باريس ايضا لبضع ساعات 
أمس للقاء وزراء اخلارجية 
الفرنسي واالملاني والبريطاني 
اضافة الى وزيرة خارجية 
االحتـــاد االوروبي اجلديدة 

فيديريكا موغيريني.
 وبـــدأت فرنســـا منـــذ 

الفلســـطينية على  الوالية 
الفلسطينية،  الدولة  اقليم 
افكار عديدة لكن  وطرحت 
النهـــج الســـائد اآلن هـــو 
حماية مصالح الفلسطينيني 
التنسيق االمني  باستمرار 
مع اسرائيل ما دام ال يضر 

مبصاحلنا.
القيـــادة  وقـــررت 
الفلسطينية وضع نفسها 
في حال انعقاد مستمر خالل 
االيام املقبلة ملتابعة كل هذه 

امللفات.
مبوازاة ذلك، التقى وزيرا 
اخلارجية االميركي والروسي 
في روما مع رئيس الوزراء 
االسرائيلي. ويأتي اللقاء في 
وقت يكثف كيري مشاوراته 
في اوروبا في محاولة الحياء 
عملية السالم بني اسرائيل 
والفلسطينيني وهو ما رأى 
فيه محللون محاولة لاللتفاف 
الفلسطينية.  على اخلطوة 
وقد تنـــاول خصوصا هذا 
امللف خالل اجتماعه بنظيره 
الروسي الڤروڤ أمس األول 

ايضا.
 وتطـــرق الڤـــروڤ الى 
الشـــرق االوسط وضرورة 
تفـــادي مزيد مـــن تدهور 
الى  الوضع، مؤكدا السعي 
ما ميكن القيام به معا لتجنب 

ذلك.
 وقـــال مســـؤول فـــي 
اخلارجيـــة االميركيـــة ان 

التنسيق األمني مع اسرائيل، 
واضاف الهباش: ان املوقف 
اآلن هو االستمرار في حماية 
املصالح احليوية للشـــعب 
الفلســـطيني ولن يتوقف 
التنسيق األمني ما دام فيه 
مصلحة فلسطينية وعندما 
يصبح ضد مصاحلنا كلنا 
وعلى رأسنا الرئيس سوف 

نوقفه.
واضاف الهباش: التنسيق 
االمني هو جزء من تثبيت 

حتريك قـــرارات البرملانات 
االوروبية والعاملية.

اما فيما يتعلـــق بقرار 
الى املؤسســـات  االنضمام 
الدولية وعلى رأسها محكمة 
الدوليـــة، قال  اجلنايـــات 
د.الهبـــاش ان تطورات هذا 
امللف مرتبطة مبا سيحصل 
في مجلس االمن فيما يتعلق 
بالتصويت على مشـــروع 

القرار.
كما قررت القيادة استمرار 

القيادة قـــررت التوجه الى 
مجلس االمن للتصويت على 
الفلسطيني  القرار  مشروع 
او املقترح الفرنسي في حال 
مت االتفاق مع الفرنســـيني 
من اآلن حتى يوم االربعاء 
املقبل، لكننا سوف نقدم اي 
مشروع نتفق حوله االربعاء 
املقبل على طاولة التصويت، 
وفي حال فشـــل التصويت 
او استخدمت أميركا النقض 
الى  الفيتو فانه ســـيصار 

عواصم ـ وكاالت: قررت 
القيادة الفلسطينية في وقت 
متأخر من مساء أمس األول 
التوجه الـــى مجلس األمن 
يوم غـــد األربعـــاء لطلب 
التصويـــت على مشـــروع 
القرار الفلسطيني لالعتراف 
بالدولة الفلسطينية وانهاء 
االحتالل الراضي عام 1967، 
ضمن فترة زمنية ال تتعدى 

العامني.
وقد سارع رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
الـــى اعالن رفضـــه املطلق 
ألي محاوالت فلســـطينية 
لوضع جدول زمني النهاء 
االحتالل. وقـــال نتنياهو 
اذاعة  في تصريحات بثتها 
اجليش االسرائيلي قبل ان 
يتوجه الى العاصمة االيطالية 
روما للقاء وزير اخلارجية 
االميركـــي جون كيري »لن 
نقبـــل باحملـــاوالت لفرض 
اجراءات احادية اجلانب علينا 
من خالل جدول زمني محدد 
في وقت ينتشـــر االرهاب 
االسالمي عبر العالم«، على 
حد قوله، واضاف سنرفض 
اي محاولة تضع هذا االرهاب 
داخل وطننا. سنقف بحزم 

في وجه اي امالءات.
من جهته، قال مستشار 
الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الدينيـــة د.محمود الهباش 
لوكالة معا الفلسطينية ان 

الشرطة االسرائيلية تقتاد ثالثة اعضاء من منظمة الهافا املتطرفة مشتبه بوقوفهم وراء حريق مدرسة عربية في القدس نوفمبر املاضي                       )أ.ف.پ(

قبائل أرحب اليمنية تنفي وجود تنظيم القاعدة باملديرية

احلراك اجلنوبي باليمن يبدأ عصياناً في عدن وحضرموت
صنعـــاء - وكاالت: بدأ 
أنصار احلـــراك اجلنوبي 
أمـــس، عصيانا  اليمن  في 
مدنيا شامال في محافظتي 
عدن وحضرموت، في إطار 
برنامجهـــم »التصعيدي«، 
للمطالبـــة باالنفصال عن 

الشمال.
وبحســـب مصـــادر في 
احلراك اجلنوبي وشـــهود 
عيان، فإن عددا من املنشآت 
احلكوميـــة أغلقت، تنفيذا 
الـــذي دعا له  للعصيـــان 
احلـــراك في كل مـــن عدن 

وحضرموت.
وأفاد مواطنون في عدد 
من أحياء عدن، بأن عناصر 
احلراك حاولوا قطع الطريق 
العـــام وإغالق الشـــوارع، 
أمنية تصدت  لكن قـــوات 
لهم وقامت بتفريقهم وفتح 

الشوارع.
ويأتي العصيان ضمن ما 
أطلق عليه احلراك »اخلطوة 
الثانية«، بعد  التصعيدية 
أسبوع من تدشينه اخلطوة 
األولى بتنفيذ العصيان يوم 
اإلثنـــني قبل املاضي، وذلك 
بعد انقضاء يوم 30 نوفمبر 
املاضي الـــذي حدده كآخر 
مهلة ملغـــادرة املقيمني من 
أبناء احملافظات الشـــمالية 
في اجلنوب، وإيقاف إنتاج 
العاملة في  النفط  شركات 
احملافظات اجلنوبية، دون 

أن تتحقق تلك األهداف.
اليمـــن  وكان كل مـــن 
الشمالي واجلنوبي اندمجا 
في دولة الوحدة عام 1990، 
غير أن خالفات بني قيادات 
االئتالف احلاكم وشكاوى 
قوى جنوبية من »التهميش« 

و»اإلقصاء« أدت إلى إعالن 
احلرب األهلية التي استمرت 
قرابة شـــهرين عام 1994، 
وعلى وقعها ما زالت قوى 
جنوبية تطالب باالنفصال 
مجددا، وتعرف باسم »احلراك 
اجلنوبي« الذي يضم مكونات 

وفصائل عدة.
في غضـــون ذلك، نفت 
قبائل أرحب وجود عناصر 
القاعـــدة في  من تنظيـــم 
التي تقع شـــمال  املديرية 
شـــرق العاصمـــة اليمنية 
صنعاء في الوقت الذي بثت 
فيه قناة املســـيرة التابعة 
جلماعة أنصار اهلل احلوثية 
اعترافات لثالثة قالت أنهم 
من عناصر القاعدة يؤكدون 
تواجد القاعـــدة في أرحب 
فيما قامت اللجان الشعبية 
التابعة للحوثيني بتفجير 

مقار حلزب اإلصالح اإلخوان 
التي  املســـلمني في أرحب 
أصبحت حتت سيطرتهم. 

وقد نفـــت قبائل أرحب 
في بيان لها نفيا قاطعا ما 
وصفته بـ »مزاعم« احلوثيني 
وجود عناصر تابعة لتنظيم 
القاعدة في املديرية ووصفتها 
بأنه مجرد ذرائع للتغطية 
على جرائم ميليشـــياتهم 
بحق أبناء القبيلة، وأدانت 
القبائل اجلرائم التي ترتكبها 
ميليشيات احلوثيني بحق 
املواطنني في مختلف قرى 
املديريـــة واعتدائهم على 
املمتلـــكات وتفجير املنازل 
واملســـاجد مبختلف أنواع 
األسلحة بشكل يتنافى مع 
الشرائع السماوية وقيامهم 
باختطاف أبناء القبائل في 
ظل صمت الدولة وتقصيرها 

في حماية املواطنني، حسب 
البيان . 

أن  البيـــان  وأوضـــح 
احلوثيني استغلوا انسحاب 
أبناء القبائل صباح السبت 
على طلب جلنة  بناء  
الوســـاطة وقاموا باقتحام 
املنازل من بينها منازل لرموز 

القبائل. 
وقد قامت اللجان الشعبية 
التابعة ألنصار اهلل بتفجير 
منزلني لقياديني في حزب 
اإلصـــالح ضمن قائمة بـ 11 
منزال تنوي تفجيرها بحجة 
انتماء أصحابها للدواعش 
وسيطرت على جميع منازل 
قادة اإلصـــالح، كما فجرت 
املركز الديني التابع حلزب 
اإلصالح في بيت مران كان 
الطالب احملسوبني على حزب 

اإلصالح يدرسون فيه.



عربية وعالمية
الثالثاء 16 ديسمبر 2014

31
أكثر من 40 منظمة إسالمية أسترالية تدين العملية ومفتي سيدني: اإلسالم بريء من »مجانني« احتجزوا الرهائن

»الجئ ايراني«  يحتجز رهائن في مقهى بسيدني ويجبرهم على رفع علم »داعش«

املجتمع اإلسالمي في أستراليا، 
»العنف واإلرهاب« بعد واقعة 
احتجاز الرهائن. وجاء في بيان 
وقعته أكثر من 40 من املنظمات 
اإلسالمية األسترالية، إن املجتمع 
اإلس����المي »يش����ارك مواطني 
سيدني صدمتهم التامة ورعبهم 
إزاء املشاهد غير املسبوقة التي 
تصدر من مقهى ليندت بساحة 
مارتن «. وأضاف: »نحن نرفض 
أي محاولة التخاذ حياة األبرياء 
من أي إنسان، أو لزرع اخلوف 
والرع����ب في قلوبه����م. ان هذا 
الفعل الدنيء ال يخدم س����وى 
للعب في جداول أعمال أولئك 
الذين يسعون لتدمير النوايا 
احلسنة لشعب أستراليا وملزيد 
من الضرر والسخرية من الدين 
اإلسالمي واملسلمني في جميع 

أنحاء استراليا «.
من جهته، قال مفتي استراليا 
إن اإلس����الم بريء من احتجاز 
الرهائن املدنيني ووصف مرتكبي 

احلادث بأنهم »مجانني«.
وفي تصريحات نقلتها وكالة 
األناضول، قال ابراهيم أبو محمد 
املفتي العام للقارة األسترالية، 
إن »ارتكاب جرائم بحق مدنيني 
هو عمل مجرم وغير أخالقي، 
وندينه باملرة، ونعتبره عمال 
ال يليق مبسلم ال حضارة وال 
تاريخا وال خلقا، ومن ثم نعتبره 
عمال إجراميا ضد أبرياء ال ذنب 

لهم«.

أثار صدمة لدى اجلميع«.
 وألغيت العروض املسائية 
ف����ي دار االوبرا في س����يدني، 
حيث انتشرت قوات الشرطة 
بأعداد كبيرة. هذا، ونش����رت 
قناة أسترالية رسمية، تفاصيل 
اتصال هاتفي أجرته مع رهينتني 
محتجزتني داخل مقهى بسيدني، 

بناء على طلب املسلح.
وذكرت القناة التاسعة في 
التلفزيون األسترالي على موقعها 
اإللكتروني، أن رهينتني اتصلتا 
بناء على طلب املس����لح الذي 
وصفته بأنه »ملتح يرتدي تي 
شيرت أبيض، وعصابة ويحمل 

بندقية«.
وقال مراس����ل القناة »مارك 
باروز« كان األمر »مزعجا للغاية« 
التحدث مع اثنتني من الرهائن، 
كلتاهما من النساء بعد أن اتصلتا 
بغرفة األخبار في احملطة بناء 

على طلب املسلح.
وأضاف »باروز«: كان يسمع 
املس����لح في اخللفية »بش����كل 
واضح.. يحدد مطالبه«، التي 
رفضت القناة التاسعة بثها على 
الهواء بالتعاون مع السلطات. 
وأشار إلى أن املرأة األولى »بدت 
هادئة بشكل ملحوظ وهي تفصل 
مطالب املسلح«، وطلبت توصيل 
رسالة إلى زوجها، الذي أشار 
أيضا إل����ى أن زوجت����ه كانت 
»دائما هادئ����ة األعصاب حتى 
في وقت األزمة«. الى ذلك، أدان 

عطلة عيد امليالد بدال من املخاطر 
األمنية، وقال بنك االحتياطي 
االسترالي املوجود بالقرب من 
املقه����ى إنه أغل����ق أبوابه وأن 
موظفيه كلهم بخير. كما أخليت 
القنصلية األميركية املجاورة 
أيضا، حسبما ذكرت متحدثة 
باسمها. وأغلقت البنوك الكبيرة 
في املنطقة التجارية وطلب من 

الناس جتنب هذه املنطقة.
وقالت غولدي جامش����يدي 
التي تعمل ق����رب املقهى الذي 
يحتجز فيه مسلح العديد من 
الرهائن رافعا علما اسود كتب 
عليه باألبي����ض »ال اله اال اهلل 
محم����د رس����ول اهلل« وعبارة 
»عيد ميالد س����عيد«، »انه امر 

مع حدث إرهابي«.
ويوجد املقهى في مواجهة 
اس����توديو تلفزيوني جتاري 
وعرضت مشاهد تلفزيونية حية 
لزبائن داخل مقهى يقفون وهم 

يضعون أيديهم على النوافذ.
وأظهرت لقطات شخصا يبدو 
أنه من موظف����ي املقهى وامرأة 
أخرى يرفعان علما مماثال للعلم 
الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم 
الدولة اإلس����المية في العراق 

وسورية. 
وأجبر احلادث الس����لطات 
على اخالء املباني القريبة في 
احلي التجاري بسيدني وأثار 
الذعر بني السكان الذين كانوا 
قد بدأوا يحولون اهتمامهم الى 

سيدني � رويترز � أ.ف.پ � 
األناضول: رغم بعدها عن قلب 
األحداث املتوترة في الش����رق 
االوسط ورغم اجراءاتها االمنية 
املشددة تعرضت استراليا ألخطر 
جتربة امنية منذ عقود، حيث 
أغلقت الش����رطة االس����ترالية 
امس قلب مدينة سيدني أكبر 
املدن االس����ترالية بعد ان دخل 
شخص مس����لح مقهى بوسط 
املدينة واحتجز عددا من الرهائن 
وأجبرهم على رفع علم تنظيم 

الدولة االسالمية »داعش«.
وقالت الشرطة انها على علم 
بوجود مسلح في الواقعة التي 
حدثت في مقهى ليندت في قلب 
احلي التجاري لس����يدني، لكن 
ميك����ن ان يكون هناك أكثر من 

مسلح. 
وبعد 15 ساعة على االحتجاز 
افادت الشرطة بأن املسلح الذي 
يحتجزهم الجئ ايراني يدعى 
هارون مؤنس متهم باالعتداء 
اجلنسي ومعروف عنه انه يبعث 
برس����ائل كراهية ألسر جنود 

استراليني قتلوا في اخلارج.
وط����وق رج����ال الش����رطة 
املدجج����ون بالس����الح مقهى 
ليندت وعددا م����ن املباني في 
مارتن بليس، حيث يوجد بنك 
االحتياطي االس����ترالي وبنوك 
جتارية بالقرب من مبنى برملان 
والية نيو س����اوث ويلز والتي 
تعج عادة باملتبضعني عشية 

االعياد.
ومتكن خمسة على األقل من 
الرهائن من الهرب بينهم امرأتان 
تعمالن في املقهى التجأتا الى 
عناصر الشرطة. ولم يعرف على 
الفور عدد الرهائن املوجودين 
في املقهى لكن الشرطة تقول انه 
ال يصل الى 30 أو 40 كما ذكرت 

تقارير سابقة.
من جهته، قال رئيس الوزراء 
االسترالي توني أبوت إن هناك ما 
يشير إلى وجود دوافع سياسية 
وراء احتجاز الرهائن في املقهى. 
وكان حذر في وقت سابق من 
تخطيط متش����ددين ملهاجمة 

أهداف استرالية.
وأعلنت حالة التأهب القصوى 
في عموم استراليا التي تشارك 
في حملة التحالف الدولي الذي 
تقوده الوالي����ات املتحدة ضد 
تنظيم الدولة اإلس����المية في 
س����ورية والعراق. وقال اندرو 
ش����بيوني مفوض شرطة نيو 
س����اوث ويلز للصحافيني في 
سيدني: »حتركنا لوضع يتناسب 

)رويترز ( صورة مأخوذة عن التلفزيون للرهائن في مقهى ليندت في سيدني يرفعون علم "داعش" 

بروكسل ـ وكاالت: أعلنت السلطات البلجيكية ان 
الشرطة حاصرت شقة في مدينة »غنت« بعد معلومات 
عن اتخاذ أربعة مسلحني شخصا رهينة دون أن تبرز 

أي مؤشرات مباشرة على اإلرهاب.
وطوقت الشرطة اخلاصة املبنى بعد بدء العملية في 

منطقة عمالية في املدينة الناطقة بالفلمنكية شمال غرب 
بلجيكا.

وصرح املدعي العام لوكالة »فرانس برس« بالقول: ليس 
هناك أي مؤشر إلى ارتباط هذا العمل باإلرهاب، أو 

تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« أو ما يجري حاليا في 
سيدني.

في اشارة إلى عملية احتجاز رهائن مماثلة نفذها مسلح 
في مقهى في وسط سيدني.

وصرح النائب العام في املدينة لوكالة »بيلغا« بأن »أربعة 
مسلحني« ضالعون في احلادث، حيث يعتقد انهم 

احتجزوا شخصا واحدا رهينة.
كشف متحدث باسم الشرطة أن شخصا كان في املبنى 

الذي يشمل عدة شقق، شاهد املسلحني ومتكن من 
املغادرة واالتصال بالشرطة إلنذارها.

وأوضحت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تغلق الطريق 
أمام املرور عند تقاطع أقامت به متاريس في الوقت الذي 
كانت حتلق فيه طائرة هيليكوبتر في األجواء كما سمع 

صوت صفارات في اخللفية.
وأفاد التلفزيون البلجيكي بأن مدينة غنت شهدت عملية 

حصار مماثلة في أكتوبر املاضي، شارك فيها رجل 
تورط في عملية احتجاز رهائن في وقت سابق على 

خلفية واقعة دين لم يسدد.

4 مسلحني يحتجزون رهينة 
في شقة ببلجيكا

االحتاد األوروبي يدعم خطة دي ميستورا
لتجميد القتال في حلب

بروكسل � كونا: أعرب وزراء خارجية االحتاد 
األوروبي عن دعمهم ملقترحات املبعوث اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة إلى سورية ستافان 
دي ميس���تورا الهادفة إلى محاولة إيجاد حل 

لألزمة السورية.
حيث يروج املبعوث األممي إلى خطته التي 
ترتكز على جتميد القتال في مدينة حلب بغية 
السماح للمساعدات اإلنسانية بالعبور ومتهيد 

األرضية لبدء احلل السياسي.
وقال وزي���ر اخلارجية األملاني فرانك فالتر 
شتاينماير في تصريح للصحافيني قبيل اجتماع 
وزراء خارجية االحت���اد األوروبي ان الوزراء 
بحثوا مع دي ميستورا خالل اجتماع الليلة قبل 

املاضية مستجدات األوضاع في سورية.
وأشار شتاينماير الى دخول األزمة السورية 
عامها الرابع ف���ي ظل وجود ما يزيد على 250 
ألف قتيل وفرار نحو 9 ماليني ش���خص داخل 
البالد وخارجها مع عدم وجود حل سياس���ي 

لألزمة في املستقبل املنظور.
وأضاف: قد نكون س���عداء ألن كوباني لم 
تسقط في ايدي تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« 
مبساعدة الغارات اجلوية ولكن من الواضح لنا 

جميعا انه ال يوجد سبيل حلل سياسي.
وذكر ان هذا السبيل ضروري للبحث عن مناح 
اخرى التي برغم انها قد تشكل حال سياسيا إال 
انها ميكن ان تؤدي إلى خفض تدريجي للعنف، 
وفي هذا االجتاه قدم س���تافان دي ميس���تورا 
عددا من املقترحات ويعمل بشأنها بشكل مكثف 
بالتعاون مع دول جوار سورية ومع الواليات 

املتحدة وروسيا وممثلي نظام األسد أيضا.
من جانبها، قالت وزيرة خارجية الس���ويد 
مارغوت فالستروم للصحافيني: اكدنا انه لديه 
أس���لوب معقد للغاية اال انه يظل لديه اخلطة 

األكثر واقعية ورمبا اخلطة الوحيدة.
وأضافت فالستروم ان دي ميستورا يعمل 
بج���د كبير وما أمكنني س���ماعه م���ن اجتماع 
األم���س هو دعم عام خلطت���ه واجلميع يرغب 

في املساعدة.
بدوره، ق���ال وزير خارجية بلجيكا ديدييه 
ريندرز: نح���اول دعم مبادرة املبعوث اخلاص 
وفي الوقت نفس���ه لدينا حتال���ف للقتال ضد 
»داعش«، وكم���ا تعلمون فإن بلجيكا جزء من 
التحالف وبشأن البقية نحاول دعم عملية دي 

ميستورا.

بكني: 300 صيني يحاربون مع »داعش«
بكني � رويترز: قالت صحيفة غلوبال تاميز 
التابعة لصحيفة الشعب الناطقة باسم احلزب 
الش����يوعي احلاكم في بك����ني أمس، ان نحو 
300 صين����ي يحاربون ف����ي صفوف الدولة 
االسالمية »داعش« في العراق وسورية في 
تقدي����ر نادر ملثل هذه االع����داد قد يزيد قلق 
الصني من التهديد الذي يش����كله املتشددون 

على األمن القومي.
وعبرت الصني عن قلقها من صعود الدولة 
االسالمية في الشرق االوسط، وتخشى من 
تأثير ذلك على منطقة شينجيانغ املضطربة 
في غرب البالد والتي تقطنها أقلية مسلمة، 
لكنها في الوقت نفسه لم تظهر أي رغبة في 
االنضمام الى جهود الواليات املتحدة الستخدام 

القوة املسلحة ضد التنظيم.
وكشفت الصحيفة ان أعضاء صينيني في 
حركة تركستان الشرقية االسالمية يسافرون 

الى سورية لالنضمام الى »داعش«.
وأضافت الصحيفة »طبقا ملعلومات من 
مص����ادر عدة منها ضباط أم����ن في املنطقة 
الكردية العراقية وسورية ولبنان هناك نحو 
300 صيني متطرف يحارب����ون مع الدولة 

االسالمية في العراق وسورية«.

ويلقي مس����ؤولون صينيون على حركة 
تركستان الش����رقية مسؤولية شن هجمات 
في منطقة شينجيانغ التي يعيش فيها اتباع 
قبيلة الويغور املسلمون. لكن حكومة بكني 
لم تكن واضحة ف����ي اعداد الصينيني الذين 

يقاتلون في الشرق االوسط.
وفي يوليو أش����ار املبعوث الصيني الى 
الشرق االوسط وو سيكي الى تقارير اعالمية 
قالت ان هناك نحو 100 صيني غالبيتهم أعضاء 
في حركة تركس����تان الشرقية يحاربون في 

الشرق االوسط او يتدربون على القتال.
وتقول الصني ان متشددي حركة تركستان 
الشرقية متمركزون أيضا في منطقة احلدود 
األفغانية الباكس����تانية اخلارجة عن نطاق 
السيطرة وانهم يريدون إقامة دولة منفصلة 
في شينجيانغ، رغم ان عددا كبيرا من احملللني 

األجانب، شككوا في مدى متاسك احلركة.
وفي املقابل يق����ول مدافعون عن حقوق 
اإلنسان ان التهميش االقتصادي للمسلمني 
الويغور والقيود على ثقافتهم وممارساتهم 
الدينية هي السبب وراء العنف العرقي في 
شينجيانغ الذي قتل مئات األشخاص خالل 

العامني املاضيني.

»داعش« يحاصر فوجًا من الشرطة العراقية 
واملئات من امليليشيات املوالية في األنبار

عواص����م � وكاالت: قالت 
مص����ادر محلية ووس����ائل 
اع����الم ان عناص����ر تنظيم 
الدولة االس����المية »داعش« 
حتاصر املئ����ات من عناصر 
الشرطة العراقية وامليليشيات 
املوالية للحكومة في محافظة 

االنبار. 
ونقلت وكالة »االناضول« 
عن حسني كسار مدير ناحية 
الوف����اء مبدين����ة الرم����ادي 
العراقي����ة، قول����ه أمس »إن 
عناصر داعش حتاصر منذ 
3 أي����ام فوجا من الش����رطة 
االحتادية، ومئات املقاتلني من 
احلشد الشعبي والتي وصلت 
م����ن اجلنوب ال����ى محافظة 

االنبار غربي العراق«.
وأوضح كسار أن »داعش« 
سيطر على أجزاء كبيرة من 
ناحية الوفاء غربي الرمادي 
مرك����ز محافظة األنبار، يوم 

اجلمعة بعد انسحاب القوات 
االمنية منها نتيجة االشتباكات 
املستمرة التي أدت إلى نفاد 

العتاد لدى املقاتلني هناك.
وأض����اف أن »عناص����ر 
تنظي����م داع����ش االرهاب����ي 
سيطرت على جميع املباني 
احلكومية واملس����اجد ودور 
املواطنني ومنعت 500 أسرة 
م����ن اخلروج م����ن الناحية، 
وذلك الس����تخدامهم كدروع 
بشرية خالل املواجهات مع 
القوات االمنية التي حتاصر 
الناحية«. وتابع أن »عناصر 
التنظيم حاصرت فوجا من 
الشرطة يضم اكثر من 200 
مقات����ل باإلضافة إلى املئات 
من مقاتلي احلشد الشعبي 
الوفاء، وهؤالء  قرب ناحية 
املقاتلون من دون ماء او غذاء 

منذ ثالثة ايام«.
وأشار إلى أن مقاتلي احلشد 

الشعبي كانوا يتمركزون قرب 
ناحية الوفاء ملشاركة القوات 
االمنية في عمليات عسكرية 
لتحرير بع����ض املناطق من 
سيطرة تنظيم داعش، وكذلك 
منع اي هجوم للتنظيم على 
مدينة الرمادي الواقعة شرق 

الناحية.
وبحسب كسار، فإن »أكثر 
م����ن 600 اس����رة نزحت من 
مناطقها منذ سيطرة داعش 
على ناحية الوفاء الى مناطق 
اكثر امنا تسيطر عليها القوات 

االمنية«.
وأضاف أن »تلك االس����ر 
ال����ى املس����اعدات  بحاج����ة 
االنسانية والغذائية إلغاثتهم 
وتقدمي يد العون لهم بسبب 
الوضع االنساني الصعب الذي 

يعيشونه حاليا«.
الى ذلك، سيطرت قوات 
البيشمركة الكردية على ثالث 

قرى جن����وب مدينة كركوك 
العراقي����ة، إثر الهجوم الذي 
ش����نته على مواق����ع تنظيم 
أفاد به  داعش، بحس����ب ما 
املتحدث باس����م البيشمركة 

»هيوا عبداهلل«.
وأفادت مص����ادر محلية 
ملراسل األناضول املوجود في 
املنطقة، بأن طريق كركوك � 
احلويجة، مت إغالقه أمام حركة 
املرور، ومنع توجه السكان 

إلى ناحية رياض.
ومن جانبه، ذكر النقيب 
في قوات البيشمركة »عبداهلل 
كمال« ملراسل األناضول، أن 
»داعش« يحاول السيطرة على 
تل الورد، لقربها من مخازن 
الوقود التابعة لشركتي غاز 

ونفط الشمال.
في املقابل، شنت طائرات 
التحالف الدولي الذي تقوده 
الواليات املتحدة األميركية 

أمس، غارة جوية على عدة 
أه����داف لتجمع����ات عناصر 
تنظيم »داعش« غربي محافظة 
التلفزيون  األنب����ار. وق����ال 
الرسمي العراقي، إن »طيران 
التحالف الدولي قصف عدة 
أهداف تابعة لتنظيم داعش 
في مناط����ق محيطة بناحية 
البغ����دادي غرب����ي محافظة 
األنبار«. كذلك، أكد مصدر أمني 
عراقي مسؤول في عمليات 
العراقية، أن  الدي����ن  صالح 
طيران اجليش قصف صهريجا 
ملغوما يقوده انتحاري شمال 
تكريت مركز محافظة صالح 
الدين. وذك����رت وكالة أنباء 
اإلع����الم العراقي )واع( نقال 
عن املصدر قوله إن »طيران 
اجليش استهدف الصهريج في 
منطقة الفتح بقضاء بيجي«، 
مشيرا إلى أن االنتحاري كان 

يستهدف شرطة بيجي.

بغ���داد � أ.ف.پ: أك���دت 
العراقية في بيان  احلكومة 
انها ل���ن »تتدخ���ل« بقرار 
احملكم���ة اجلنائية املركزية 
القاض���ي بإع���دام أحم���د 
الس���ني  النائب  العلواني، 
البارز، وأح���د اهم خصوم 
رئيس الوزراء السابق نوري 
املالكي. وأكدت احلكومة »انها 
تدعم استقاللية القضاء وال 
تتدخ���ل بقرارات���ه وتعمل 
جاهدة على سيادة القانون 
والعدالة واملساواة بني جميع 
أبناء الشعب العراقي«، وذلك 
في بيان وزعه مكتب العبادي 

منتصف ليل امس االول.
وأوضح ان »وقف تنفيذ 
أح���كام اإلع���دام ليس من 

الصالحي���ات الدس���تورية 
لرئيس الوزراء«.

اثر مطالبة  البيان  وأتى 
منظم���ة هيوم���ان رايتس 
ال���وزراء  ووت���ش، رئيس 
حيدر العبادي بإلغاء احلكم 
بحق النائ���ب الذي كان من 
الداعمني لالعتصامات  ابرز 
املناهض���ة  واملظاه���رات 
للمالك���ي. وهو احد وجهاء 
عشيرة البوعلوان وهي من 
العشائر السنية في  كبرى 
االنبار الت���ي تقاتل تنظيم 
الدولة االس���المية »داعش« 
الذي يس���يطر على غالبية 
أرج���اء احملافظة. وقد حذر 
ش���يوخ في العش���يرة من 
انسحاب مقاتليها في حال 

وكان  العلوان���ي.  اع���دام 
القوات  العلوان���ي اعتقلته 
العام 2013  األمنية نهاي���ة 
في عملية أودت بخمسة من 

حراسه وشقيقه.
وكانت املنظمة احلقوقية 
التي تتخذ من نيويورك مقرا 
لها، قال���ت ان على العبادي 
»ان يأمر بوقف تنفيذ حكم 
اإلع���دام على أحد اخلصوم 
السياسيني لرئيس الوزراء 
السابق نوري املالكي، وإحدى 

مساعدي خصم آخر له«.
والشخصان املعنيان هما 
العلوان���ي الذي صدر حكم 
االعدام بحق���ه عن احملكمة 
املركزية في 23  اجلنائي���ة 
نوفمبر، ورش���ا احلسيني، 

مس���اعدة نائ���ب رئي���س 
اجلمهورية الس���ابق طارق 
الهاش���مي، التي صدر حكم 
مماثل بحقها في 22 اكتوبر، 

بحسب البيان.
وقالت املنظمة ان قراري 
اعدام العلواني واحلسيني اتيا 
»بعد محاكمات قال املتهمان 
فيها انهما تعرضا للتعذيب 
وحرم���ا م���ن التواصل مع 
احملامني اثناء االستجواب، مما 
يبرز حاجة العراق العاجلة 

الى اصالح قضائي«.
واعتب���ر نائ���ب املدير 
الش���رق  التنفيذي لقس���م 
االوس���ط وش���مال افريقيا 
في املنظمة جو ستورك ان 
القضاء العراقي »مازال )...( 

يصدر أحكام���ا باالدانة في 
محاكمات مسيسة«، ويحكم 
»باالعدام بغير أدلة تذكر«.

وتش���كو العش���ائر من 
ضعف التسليح والدعم الذي 
تلقاه من احلكومة في مواجهة 
التنظي���م، رغ���م الضربات 
اجلوية التي يشنها التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن ضد 

التنظيم منذ اشهر.
وتعتب���ر واش���نطن ان 
»انخراط العش���ائر السنية 
محوري في الهزمية البعيدة 
امل���دى« لتنظي���م الدول���ة 
االسالمية الذي سيطر على 
مساحات واسعة في العراق 
اثر هجوم كاس���ح شنه في 

يونيو.

العبادي يرفض التدخل لوقف إعدام النائب أحمد العلواني 
وعشيرته تهدد باالنسحاب من قتال »داعش« 

)رويترز( إحدى الرهائن اخلمسة الذين متكنوا من اخلروج من املقهى حتتمي بالشرطة في سيدني   
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جعجع في الرياض للقاء احلريري ومسؤولني سعوديني 
بالتزامن مع احلراك الدولي باجتاه الرئاسة اللبنانية

ومرج، وبناء لتدخل واصرار 
والدة الشهيد التي رغبت في 
احلصول على تضامن جميع 
التيارات مع قضية املخطوفني 
والشهداء منهم، لكن غاريوس 
لم يتطرق في كلمته القصيرة 
الى مبدأ املقايضة الذي يطالب 
ب����ه االهالي كس����بيل وحيد 

لالفراج عنهم.
وقال غاريوس انه حضر 
ممثال عن العماد ميشال عون 
الذي تلقى دعوة شخصية من 
العسكريني للمشاركة  اهالي 

باملناسبة.
القن����اة البرتقالي����ة )او.
الناطقة بلس����ان  تي.ڤ����ي( 
التيار الوطني احلر تناولت 
ما حصل بالقول ان اسبوع 
الش����هيد الب����زال حتول الى 
مهرجان خطابي غلب عليه 
بعض االرجت����ال واالنفعال، 
البعض دموع  واستغل فيه 
االمهات وحرقة اآلباء ليبيض 
صفحة م����ن جعل من جبهة 
النصرة ثورة بيضاء، وهي 
البزال  الت����ي اعدمت عل����ي 
ومحمد حمية، او ملنح براءة 
ذم����ة لفريق ناص����ر القاتل 
وغس����ل يديه من دم القتيل، 
واذا بفوهات االتهامات تتحول 

باجتاه التيار احلر.
وفي جرود عرسال، حيث 
الغالي  توجه الشيخ حسام 
بتكلي����ف من هيئ����ة علماء 
املس����لمني للحص����ول على 
تعهد من ابوعلي الشيشاني 
بعدم قتل اي من العسكريني 
املخطوفني، نزوال عن شروط 
احلكومة كي توافق على تكليف 

هيئة العلماء بالتفاوض.
وانطلق الغالي من عرسال 
بسيارة رباعية الدفع ومعه 4 
اشخاص سوريني ليرشدوه الى 
الطريق، وقبل االنطالق سألهم 
عما اذا كانوا ينقلون اسلحة 
فنفوا ذلك، لكن عند وصولهم 
الى آخر نقطة للجيش اللبناني 
باجتاه اجلرود اكتشف اجلنود 
انهم مس����لحون باملسدسات 
وان مع احدهم حزاما ناسفا 
وقنابل يدوية فأوقفوا اجلميع، 
ثم افرجوا الحقا عن الشيخ 

الغالي بعدما تبني أال علم له 
بوجود السالح مع مرافقيه 
او احلزام الناس����ف الذي مت 

تفجيره من قبل اجليش.
في غض����ون ذلك، اعلنت 
جبهة النص����رة في بيان لها 
تفويض الشيخ وسام املصري 
كوسيط جديد للمفاوضات، 
وش����ددت عل����ى متس����كها 
بش����روطها املتعلقة بإطالق 
املعتقالت لدى الدولة اللبنانية 
وحماية املدنيني السوريني في 

عرسال وحولها.
التداول  والحقا، ج����رى 
ببيان النصرة، جاء فيه انه 
حقنا للدماء واكراما للشيخ 
املصري تعطي النصرة العهد 
على وقف اعدام اي عسكري 
على ان توقف الدولة اللبنانية 
اط����الق الن����ار في عرس����ال 
وجرودها ووقف اعتقال اي 
امرأة واطالق الالتي اعتقلن 
مؤخرا وحتديدا سجى الدليمي 

وعال العقيلي.
مصدر ف����ي هيئة العلماء 
كشف امس عن ان حزب اهلل 
ال����ذي كان يرفض املفاوضة 
واملقايض����ة م����ع اخلاطفني، 
الرس����مي  التفويض  يرفض 
للهيئة التي يعتبرها وسيطا 

غير محايد.
الى ذلك، مت في الس����راي 
احلكومي امس اطالق خطة 
لبن����ان لالس����تجابة لألزمة 
الناجمة عن اللجوء السوري 
الكثيف للبن����ان بدعوة من 
الش����ؤون االجتماعية  وزير 
رش����يد درب����اس واملنس����ق 
املقيم لنشاطات االمم املتحدة 
االنس����انية في لبنان روس 
الرئيس متام  ماوتن برعاية 

سالم.
الوزير درباس امل رصد 
37% من مجمل الدعم املالي من 
الدول املانحة لالستقرار املالي، 
املالية  انطالقا من احلاجات 
للبنانيني في قطاعات التربية 
والصحة وسواهما، وحذر من 
مخاطر توقف برنامج الغذاء 
العاملي في نهاية الشهر اجلاري 
التموين لالجئني  عن توفير 

السوريني في لبنان.

الرئاسة من مأزق الفراغ قد ال 
يتطابق مع مصلحة هؤالء.

يذكر ان نائب االمني العام 
لالمم املتحدة يان الياس����ون 
الذي يزور بي����روت ليومني 
الرئاسة  سيتناول موضوع 
مع البطريرك املاروني بشارة 
الراعي الضاغط االكبر من اجل 

هذا االستحقاق.
املصدر املطلع اس����تبعد 
حلوال رئاس����ية ف����ي لبنان، 
اآلن، وحتدي����دا قب����ل بلورة 
احللول مللف ايران النووي، 
ومثله حرب داحس والغبراء 

السورية.
لكن مصادر كنسية اظهرت 
اس����تعداد الڤاتيكان لتعديل 
موقف العماد ميشال عون في 
وقت تسعى باريس الختبار 
موق����ف طهران م����ن رئيس 

توافقي للبنان.
وكشفت بعض االوساط 
املتابع����ة ان وزير اخلارجية 
الس����عودية االمير س����عود 
الفيصل نصح الوزير جبران 
باس����يل بتس����ريع احل����وار 
املسيحي � املسيحي، وابلغه 
دعم اململكة ألي توافق مسيحي 
حول رئاسة اجلمهورية، نافية 
صحة ما ت����ردد عن »ڤيتو« 
على ميش����ال عون لرئاسة 

اجلمهورية.
عل����ى صعي����د قضي����ة 
العس����كريني املختطفني لدى 
داعش والنصرة، سمت جبهة 
النصرة وس����يطا من قبلها 
للتفاوض مرفقة ذلك بالتعهد 
بعدم التعرض ألي من االسرى 

العسكريني لديها.
وكانت قضية العسكريني 
املخطوفني قد شهدت بعض 
التشنجات يوم االحد املاضي، 
ففي س����احة رياض الصلح 
وخالل احتفال بذكرى مرور 
اسبوع على استشهاد العريف 
االس����ير علي الب����زال اعداما 
التابعني  من جانب خاطفيه 
جلبهة النصرة، منع االهالي 
ممثل كتلة التغيير واالصالح 
النائب د.ناجي غاريوس من 
الصعود الى منصة اخلطابة، 
ثم عادوا وسمحوا له بعد هرج 

بيروت ـ عمر حبنجر

القوات  رئي����س ح����زب 
الرئاسي  اللبنانية املرش����ح 
د.س����مير جعج����ع فجأة في 
الرياض امس، هدف الزيارة 
لقاء رئيس تيار املستقبل سعد 
احلريري وبعض املسؤولني 
السعوديني املهتمني بالشأن 
اللبناني من مختلف وجوهه 

الذاتية واالقليمية.
الزيارة التي لم يس����بقها 
اع����الن كمعظ����م حت����ركات 
القيادات السياسية في لبنان 
اعادت حتريك ملف االستحقاق 
الرئاسي، واستبقت من حيث 
الذي يسعى  اللقاء  التوقيت 
اليه جعجع مع العماد ميشال 
عون في اطار املبادرة القواتية 
للتوصل م����ع رئيس التيار 
التفاهم  ال����ى  الوطني احلر 
على شخصية مارونية ذات 
طبيعة وفاقية إلخراج موقع 
الرئاس����ة اللبنانية من نفق 
الفراغ املظلم بعد التيقن من 
ان مثل هذا املوقع لن يكون 

ألي منهما.
يض����اف الى ذلك تزامن 
الزيارة م����ع حركة  ه����ذه 
املوفدين الدوليني الى بيروت 
وعواصم القرار في املنطقة 
الرئاس����ة  لتحري����ك ملف 
اللبناني����ة املعل����ق بحبال 
االستراتيجية االيرانية في 
الفرنسي  املنطقة، فاملوفد 
جان فرانس����وا جيرو زار 
طه����ران امس وس����يزور 
الرياض الحقا بعد مشاورات 
موسعة قام بها في بيروت 
تقاطعت مع حترك روسي 
مماثل ملساعد وزير اخلارجية 
ميخائيل بوغدانوف ولو ان 
هذا االخي����ر بدا في جولته 
اللبنانية  االقليمية وحتى 
اكث����ر تركيزا عل����ى االزمة 
السورية وامكانية احلوار 

بني النظام واملعارضة.
اضافة الى كل ذلك، يقول 
مصدر مطلع من فريق 8 آذار 
ل� »األنباء« ان الديبلوماسي 
الروسي العريق تطرق خالل 
لقائ����ه االمني الع����ام حلزب 
اهلل الس����يد حسن نصراهلل 
الس����الح  امكانية تقدمي  الى 
مباشرة من روسيا للحزب، 
اال ان املصدر لم يتناول ظروف 
هذا العرض وتفاصيله، وان 
اعتب����ره نوعا م����ن التطمني 
لقيادة احلزب في حال جفت 
مناب����ع تس����ليحه األخ����رى 
بحكم التس����ويات االقليمية 

احملتملة.
املصدر توق����ع ان يكون 
لقاء وزير اخلارجية االميركي 
جون كيري ووزير اخلارجية 
الروسية سيرغي الڤروڤ قد 
تناول االوضاع اللبنانية من 
خالل االهتمام بامللف السوري 
الرغبة االميركية  الى جانب 
في فرملة االندفاعة االوروبية 
نح����و االعت����راف بالدول����ة  

الفلسطينية.
املصدر اضاف ان التحرك 
الفرنسي اثار تساؤالت محلية 
لدى معنيني باالس����تحقاق 
الرئاسي انطالقا من ان ثمة 
حتضيرا يتم من اجل اخراج 

)محمود الطويل( اهالي العسكريني املخطوفني يشعلون الدواليب عند مدخل السراي احلكومي 

الوفود الديبلوماسية شكليات تقليدية و»حركة بال بركة«

اخلازن لـ »األنباء«: خطوات احلوار بني املستقبل
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من عون وجعجع عن رغبته 
واستعداده للقاء اآلخر، مشيرا 
الى أن الوضع اللبناني اليوم 
يختلف عم����ا كان عليه في 
العام 2008 حيث كان احملرك 
الرئيسي ملؤمتر الدوحة هو 
دولة قطر أكثر مما كان حركة 
لبنانية - لبنانية إلنهاء أزمة 

الرئاسة آنذاك.
وفي س����ياق متصل، رد 
النائب اخلازن أسباب تعثر 
االنتخاب����ات الرئاس����ية الى 

عاملني أساسيني وهما:
املك����ون  1 - اس����تعادة 
املس����يحي في لبنان لدوره 
ووزنه الطبيعي على الساحة 
السياسية، ما أحدث توازنات 
سياس����ية طائفة ومذهبية 
ل����م تك����ن موج����ودة خالل 
أكان خالل  السابقة،  املراحل 
املرحلة السورية أي ما قبل 
العام 2005 حيث كان اس����م 
املاروني  اللبنان����ي  الرئيس 
يأتي معلبا من دمشق ويتم 
انتخاب����ه صوريا في لبنان، 
أم في العام 2008 حيث كان 
للمبادرة القطرية دور طليعي 
في إنتاج سلة من التفاهمات 

وإخراج االستحقاق الرئاسي 
من أزمته، 2 - وجود شرخ 
مذهبي عميق وخطير في لبنان 
واملنطقة، يرخي بظالله على 
االستحقاق الرئاسي ويساهم 
في العرقلة وتأخير احللول. 
النائب  مبعنى آخر يعتب����ر 
اخلازن أن احلياة السياسية 
ف����ي لبن����ان عادت لتس����لك 
مس����ارها الطبيعي بس����بب 
غياب االهتمامات اخلارجية 
اللبناني،  املباشرة بالوضع 
وهو أمر صحي وسليم ال بد 
من اس����تيفائه الوقت الالزم 
ليصل الى تفاهمات بني الفرقاء 
اللبناني����ني. وعلي����ه يعتبر 
أمام  اللبنانيني  أن  اخل����ازن 
مرحلة انتقالية مكلفة سياسيا، 
لكنهم سيس����تعيدون فيها 
احلياة السياسية الطبيعية، 
وستنتهي حكما الى انتخاب 
رئي����س للجمهورية، مبعنى 
آخر يعتبر اخلازن أن تعثر 
االنتخابات الرئاسية مخاض 
البد منه، إال أن أهم ما فيه هو 
أن أيا من القيادات اللبنانية ال 
يشهر سيفه في وجه اآلخر أو 

يهدد البالد بحرب أهلية.

لبنان حراكا دوليا عمليا حلل 
أزماته، تبدلت جذريا ولم تعد 
قائمة، وذلك على اثر اندالع 
أحداث ومتغيرات في املنطقة 
ذات بعد إس����تراتيجي كبير 

تتجاوز أهمية لبنان.
أما على مستوى احلراك 
الداخلي، م����ن حوار موعود 
بني حزب اهلل واملس����تقبل، 
ولقاء مأمول بني العماد عون 
ود.س����مير جعج����ع، فلفت 
النائ����ب اخلازن في تصريح 
ل� »األنباء« الى أن هذا احلراك 
هو محاوالت صادقة إلقامة 
جسور التواصل بني األطراف 
اللبنانية، إال أن بعض العوائق 
الرئيسية حتول دون انتقالها 
الى حي����ز التنفيذ، فخطوات 
احلوار بني املستقبل وحزب 
اهلل بدت كس����ولة ومتعثرة 
الس����اعة في إجراءات  حتى 
الثقة، والكالم عن لقاء  بناء 
بني عون وجعجع لم يتبلور 
بعد مضمونه أو جدول أعماله 
بشكل كامل وعملي، ما يعني 
أن اللقاء مازال حتى ساعته 
يراوح مكانه في دائرة »إعالن 
نوايا« بالرغم من إعالن كل 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو تكتل التغيير 
واإلص����الح النائ����ب د.فريد 
اخلازن أن ما يشهده لبنان من 
حضور ملوفدين ديبلوماسيني، 
مجرد ش����كليات تقليدية في 
الدولي����ة، وميكن  العالقات 
توصيفه����ا بال����� »حركة بال 
بركة«، إال أن االعالم اللبناني 
يتعاطى مع تل����ك الزيارات، 
وكأن لبن����ان قضي����ة دولية 
كبيرة يجه����د العالم إليجاد 
حل����ول ألزماته، في وقت ان 
مضمون جول����ة نائب وزير 
الروسي مخائيل  اخلارجية 
بوغدان����وف عل����ى القيادات 
اللبنانية هو األزمة السورية 
وليس أزمة الرئاسة في لبنان 
التي لم تكن أيضا بندا رئيسيا 
على جدول أعمال مدير دائرة 
الش����رق األوس����ط وشمال 
أفريقيا في وزارة اخلارجية 
الفرنسية جان فرانسوا جيرو، 
إمنا تطرق اليها األخير على 
هامش متابعته لعملية تسليح 
اجليش، مؤك����دا أن املرحلة 
السابقة التي كان يشهد فيها 

 فريد اخلازن

»الُنصرة« تسمي 
الشيخ وسام 

املصري وسيطًا 
بقضية املخطوفني 
وتتعهد بعدم قتل 

عسكريني

هيئة علماء 
املسلمني تؤكد 

موافقة حزب اهلل 
على املقايضة مع 

رفضه التفويض 
الرسمي للهيئة

ملصاحله العليا.
ويؤكد الهب����ر ان اجلنوب 
منطقة عزيزة على اللبنانيني 
وهو ق����د عان����ى م����ن العدو 
االسرائيلي ومن احتالالت عدة 

طيلة عشرات السنني.
والي����وم ينع����م اجلنوب 
باالس����تقرار الى حد بعيد جدا 
بانتشار اجليش والقوى االمنية 
اللبناني����ة في مختلف ارجائه 
الدولية  وبفع����ل االتفاقي����ات 
والقرار 1701 الذي يظلل اجلنوب 
والذي ادى الى رفع عدد قوات 
اليونيفيل الى 15 الفا. ويرتبط 
هذا االس����تقرار ايضا بالتنوع 
الديني والسياس����ي لدى اهل 
اجلن����وب وبخبراته وجتاربه 
وقناعاته بالتالي مبسيرة عائلة 
التي تتميز  املتنوعة  اجلنوب 
بثقافة تقرب اجلنوبيني بعضهم 
من البعض. وق����د ملس الهبر 
من خالل االستقبال الذي لقيه 
اجلميل والوفد الكتائبي املرافق 
حجم التعطش للوحدة الوطنية 
التي تبقى دائما مطلب الرئيس 
بري وحزب اهلل والنائب وليد 
جنبالط وسائر قيادات اجلنوب 

وفعالياته وشخصياته.
ويلفت الهبر إلى ضرورة ان 
يعود اجلنوب منارة للتعايش 
فالكنائس واملساجد واخللوات 
موجودة ف����ي قرى مرجعيون 
وحاصبيا وبلداتهما ومدنهما 
وهو ما يش����كل منوذجا رائدا 
التنوع املذهبي والطائفي  في 
والسياسي وتعزيز التعاطي بني 
اجلميع وتكريس هناء العيش 

الهبر لـ »األنباء«: زيارة اجلميل
للجنوب رفعت حظوظه بالرئاسة

قيادي في 14 آذار: حوار املستقبل ـ حزب اهلل
لن يكون على حساب القوات أو الكتائب

بيروت ـ محمد حرفوش

نفى قيادي في قوى 14 آذار وجود متلل في 
صفوف مسيحيي 14 آذار من احلوار املرتقب 
بني تيار املس���تقبل وحزب اهلل، أو خشية أن 
ُيفض���ي الى صفقة بني الطرف���ني تكون على 

حسابهم.
ووفق هذا القيادي، فإن هذا احلوار ال ميكن 
أن ينتج رئيسا، ألن الطرفني يدركان ذلك، وال 
يقاربان املوضوع من ه���ذه الزاوية، إذ ليس 
بإمكان أحد أن يفرض رئيسا للجمهورية اليوم، 
خصوصا خارج دائرة القرار املسيحي، وأكثر 
ما ميكن أن ينتج عن هذا احلوار، هو حتسني 
العمل احلكومي من خالل تسهيل بعض امللفات 

العالقة، إضافة الى تنفيس االحتقان الس���ني 
- الشيعي ومنع انتقال احلرب السورية الى 
لبنان. واستبعد هذا القيادي وجود أي مؤشر 
في األفق يشي بإمكان الوصول الى تفاهم على 
رئيس توافقي قبل جلس���ة السابع من الشهر 
املقبل، وذلك في ضوء رفض العماد ميش���ال 
عون التنازل عن ترش���يحه واشتراط رئيس 
حزب القوات سمير جعجع التوافق على رئيس 
جديد قبل االنس���حاب من الس���باق الرئاسي، 
مشيرا الى أن ال مصلحة جلعجع بلقاء ثنائي 
مع عون، ألنه سيعيد فتح األبواب السياسية 
أمامه بعدما أغلقت، ألن االشكالية تبقى معلقة 
على شخص اجلنرال الرافض للبحث في أي حل 

آخر ال يوصله شخصيا الى قصر بعبدا.

والقرب م����ن االرض واجلذور 
اضافة الى ضرورة ان تش����كل 
هذه الزي����ارة جاذبا اقتصاديا 
واجتماعيا وإمنائيا على مستوى 

احلياة اجلنوبية.
ويق����ول الهب����ر ان وجود 
الكتائ����ب في كل ه����ذه القرى 
والبل����دات تاريخي وان زيارة 
الرئيس اجلميل لها مرحب بها 
بامتياز وكانت اإلشارة واضحة 
املعالم من بري وجنبالط الى 
جانب فرحة مسؤولي حزب اهلل 
وقناعتهم بهذا احلضور وبهذا 
املش����هد اجلامع على املستوى 
الترحيب  الوطني. وسئل عن 
ال����ذي لقيه اجلمي����ل من بري 
وجنبالط فأجاب الهبر: ميكن 
ان يثمر هذا الترحيب على اكثر 
الوفاق  من مس����توى حتديدا 
الوطني ورئاس����ة اجلمهورية 

وعودة املؤسسات.

بيروت ـ ناجي يونس

يرى عض����و كتلة الكتائب 
النائب ف����ادي الهبر ان زيارة 
الرئيس ام����ني اجلميل والوفد 
الكتائب����ي ال����ذي رافق����ه الى 
مرجعي����ون وحاصبيا تعكس 
جتذر الكتائب في سائر املناطق 
اللبنانية، وأنه حزب تاريخي 
وقادر عل����ى لعب دور احلوار 
واجلامع بني مختلف اللبنانيني، 
وهو ما يحتاج اليه اجلنوبيون 
في الوقت الراهن وما تعجز عنه 
االحزاب االخ����رى. الهبر الذي 
الزيارة  رافق اجلميل في هذه 
يقول ل� »األنباء« ان الترحيب 
الكتائبي من  الوفد  الذي لقيه 
ب����ري والنائب  الرئيس نبيه 
وليد جنبالط اساسا كذلك من 
مس����ؤولي حزب اهلل وسائر 
شخصيات مرجعيون وحاصبيا 
يتجاوز كل العمل السياس����ي، 
مشيرا الى انه اذا كانت االجواء 
العائلية واالخ����وة والوحدة 
الوطنية تظلل السياسة فهذا 
ما يشكل املسار الصحيح لعودة 
املؤسس����ات خصوصا رئاسة 

اجلمهورية.
للجمي����ل  ان  وبتقدي����ره 
حظوظه اجليدة في الوصول 
الى الرئاسة األولى، مشددا على 
اعطاء األولوية لالس����تحقاق 
الرئاس����ي، مضيفا: لتكن هذه 
انتخاب  الزيارة دافعا باجتاه 
رئي����س، وإذا كان اجلميل هو 
الذي سينتخب فهو امر يشكل 
 فادي الهبرفرصة كبي����رة للبنان وخدمة 

أخبار وأسرار لبنانية
٭ اخلصوصية املســيحية: أش���ارت تقارير 
صحافية الى ان أحد نواب »املس���تقبل« 
البارزين طرح اس���مه للحوار مع حزب 
اهلل قدم مطالعة في مجلس النواب أمام 
حلقة ضيقة لفت فيها الى أن لبنان بلد مت 
تكوينه من أجل املسيحيني في هذه املنطقة، 
وبالتالي يجب احلفاظ على اخلصوصية 
املسيحية في هذا البلد والسعي الى انتخاب 

رئيس للجمهورية.
٭ الدوائر الصغرى: عاد حزب الكتائب الى 

تظهير موقفه من قانون االنتخاب اجلديد 
والقائم أساسا على الدوائر الصغرى من 
خالل تقسيم األقضية واعتماد 3 الى 4 

نواب في كل دائرة ليس أكثر، فيما يحاول 
عدد من أعضاء جلنة قانون االنتخاب 

طمأنة حزب الكتائب املتحفظ على كيفية 
تقسيم محافظة جبل لبنان الى فصل 

منطقة بعبدا عن املنت وجعل كل قضاء 
دائرة لتتحول محافظة جبل لبنان الى 4 
دوائر على الشكل اآلتي: الشوف وعاليه 

معا 13 نائبا حفظا خلصوصية درزية، بعبدا 
6 نواب، املنت 8 نواب، وكسروان وجبيل 

8 نواب.
٭ ســمير فرجنية ينتقــد 14 آذار: في أوضح 
وأقسى انتقاد يوجهه عضو األمانة العامة 
ل� 14 آذار النائب السابق سمير فرجنية ل� 
14 آذار، قال »بعد 9 س���نوات هناك خيبة 
امل ألن 14 آذار فقدت القدرة على املبادرة، 
وباتت في موقع املتلقي. هذا هو التحول 
الرئيسي في هذه السنوات ال� 9. آخر حلظة 
14 آذارية فعلية كانت حلظة انتخابات العام 
2009 حني تعبأ الناس والرأي العام دفاعا 
عن مكاسب حققوها، وفيما بعد استمرت 

14 آذار بحكم الوجود والفراغ«.
وأضاف: 14 آذار أصبحت »أربتعشني« 
آذار، 14 آذار الن���اس الذي���ن الت���زال في 
ذاكرتهم وضميره���م حلظة ذلك التاريخ 
التي صنعوها هم، و14 آذار جتمع االحزاب 
احملكومة باالعتبارات التقليدية القائمة على 
السلطة والصراع على السلطة، وضاعت 
بزواريب السياسة وفي اخلوض بنقاشات 
ومماحكات داخلية فيما بينها حول »القانون 
األرثوذكسي« واملشاركة في احلكومات أو 
ال. أحزابها تصرفت بشكل تقليدي، وقسم 
منها مثل »التي���ار الوطني احلر« انقلب 
عليها بسبب احملاصصة وانتقل كليا الى 
الطرف اآلخ���ر، ولم تعرف بقية األحزاب 
كيف حتدث عمله���ا، وما زالت في منطق 
املا قب���ل، بينما الناس أصبحوا في مكان 

آخر مختلف.
٭ سابقة بطريركية: لم يسبق أن أخذ 

البطريرك املاروني موقفا عمليا وتفصيليا 
من جرمية ترتكب )زيارة تعزية الى منزل 

العائلة املغدورة، وموقف سمى األشياء 

بأسمائها(. وفي حني يرى البعض أن 
هذه الزيارة واملواقف تشكل عامل ضغط 

معنوي في اجتاه اإلسراع في معاجلة 
القضية وعدم لفلفتها، يرى آخرون أنها 
تساهم في توتيره وإلباسه لبوسا طائفيا.

فقد سجلت اول من امس محطة بارزة في 
ملف جرمية بتدعي التي سقط ضحيتها 

صبحي وندمية الفخري على أيدي 
مسلحني من آل جعفر، حيث زار الراعي 

منزل آل الفخري مساء اول من امس 
معزيا ومعربا عن »تضامننا الكامل معكم 

)عائلة فخري( ومع كل بتدعي ودير األحمر 
واملنطقة التي جرحت باجلرمية، فقد أطلق 
اجلناة النار على العائلة وكأنهم يصطادون 
طيورا«، مطالبا الدولة بأن تكون العدالة هي 
املمارسة. وأكد أن »هذه اجلرمية مرفوضة 

وغير مقبولة، فال شخصية سياسية أو 
دينية أكبر من العدالة اإللهية، وإذا كان 

أصحاب النفوذ يغطون اجلرمية فجرميتهم 
أكبر. ال نعرف من هم الذين يغطون، 

ولكن الذين يهربون أو يخبئون املجرمني 
يرتكبون اجلرمية مرة ثانية«.

وتوجه الراعي إلى آل جعفر قائال »أنتم 
معنيون بواجب اخلضوع للعدالة وتسهيل 

تسليم اجلناة، ليس عن حقد أو بغض، 
وإمنا وحدها العدالة تؤمن العيش لكل 

الناس باحترام، وإذا لم يكن هناك عدالة 
فال يكون هناك عيش اجتماعي وال سالم«، 
داعيا الوسطاء لـ »تسليم اجلناة للقضاء«.

٭ خطة أمنية اســتثنائية: كش���فت تقارير 
صحافية أن اجليش اللبناني والقوى األمنية 
أعدوا خطة أمنية استثنائية ترافق عيدي 
امليالد ورأس السنة، بعد معلومات وصلت 
الى القوى األمنية عن حتضيرات للقوى 
التكفيرية، وحتديدا »داعش« و»النصرة« 
للقيام بتفجيرات عبر س���يارات مفخخة 
أو أحزمة ناسفة قرب املؤسسات الدينية 
أو التجارية، بعد الضربات التي تعرض 
لها »داعش« و»النصرة« من قبل اجليش 
اللبناني والقوى األمنية، وفي ظل إصرار 
أبو بكر البغدادي شخصيا على الرد على 
الضربات التي وجهت الى القوى التكفيرية، 
خصوصا أن معلومات أشارت الى تعطيل 
محاولة إعداد سيارة مفخخة لتفجيرها، 
ولم يكش���ف عنها منعا لتعميم مناخات 

أمنية غير صحية قبل األعياد.
وذكرت املعلومات أن خطة أمنية وضعت، 
وحتديدا ملناطق طرابلس وصيدا وبيروت، 
تشمل األماكن التجارية والدينية واملراكز 
الديبلوماسية. وسيتم تعزيز اخلطة بشكل 
استثنائي ليلتي عيدي امليالد ورأس السنة. 
كما س���يتم تعزيز اإلجراءات على مداخل 
مخيم���ات صيدا وبي���روت وحتديدا عني 

احللوة.
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شريف حمدي

ش���هد سهم شركة VIVA تراجعا باحلد األدنى في ثاني أيام 
تداوله ببورصة الكويت، وخس���ر السهم 50 فلسا من قيمته 
السوقية بنسبة 8.3%، ليستقر عند مستوى 600 فلس بنهاية 
إغالق أمس، وهو املستوى الذي متت عليه جميع الصفقات.

وتعرض الس���هم لعمليات بيع من قبل املستثمرين الذين 
يرغبون في حتقيق مكاسب من السهم وإن كانت أقل من التي 
حتقق���ت أول من أمس في أول أيام تداوله بالبورصة، خاصة 

عندما ارتفع ل� 750 فلسا.
ومت تداول 1.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.1 مليون دينار 
تشكل نحو 5% من إجمالي السيولة البالغة 21.6 مليون دينار، 
علما بأنها كانت أول من أمس تشكل نحو 27% من اإلجمالي.

وبالنسبة ملؤشرات البورصة ففد شهدت أمس ارتفاعا بشكل 
جماعي، بعد أن كانت باللون األحمر س���ائدا في معظم أوقات 
التداول، وأنهى مؤشر كويت 15 اجللسة على منو نسبته %0.02 
صعودا إلى مستوى 1011.88 نقطة رابحا نحو 0.16 نقطة فقط، 

وبذلك تكون خسائر املؤشر في 2014 بلغت %5.3.
وارتفع املؤش���ر الوزني بشكل طفيف نسبته 0.02% أيضا 
صعودا إلى مس���توى 421.4 نقطة مبكاسب بلغت 0.1 نقطة، 
وبذلك تكون خس���ائر املؤشر في 2014 قد بلغت 6.9%، وكذلك 
ارتفع املؤشر السعري بنسبة 0.4% بإقفاله عند مستوى 6302 
نقطة رابحا 27.4 نقطة، ليبلغ إجمالي خسائر املؤشر في العام 
احلالي الذي أوشك على االنتهاء 16.5%، علما أن مكاسب املؤشر 

في العام املاضي جتاوزت %27.
وخليجيا، شهدت أغلب األسواق املال حتسنا ملحوظا سواء 
بالتحول إلى اللون األخضر، أو بتقليص اخلسائر بشكل كبير، 
إال أن هناك أسواقا مازالت تواصل التراجع، جاء في صدارتها 
السوق السعودي بنس���بة انخفاض 2.6%، وتراجعت أسواق 
مس���قط وأبوظبي بأقل من 1%، فيما تراجع سوق البحرين ب� 
0.3%، وفي املقابل ارتفعت أسواق قطر ب� 3.1%، وسوقي الكويت 

ودبي بنسب محدودة.

حتسن نسبي في أداء أسواق اخلليج.. و»السعودي« األكثر انخفاضاً بـ %2.6

ارتفاع محدود ملؤشرات البورصة 
يكسر موجة التراجعات

الذهب يتراجع 1% مع صعود الدوالر 
قبيل اجتماع لـ »املركزي األميركي«

»املعامل« توقع عقدا مع »األشغال«
بـ 3 ماليني دينار

لندن � رويترز: هبط الذهب 1% امس بعدما حقق أكبر مكسب 
أسبوعي في شهرين مع صعود الدوالر قبيل اجتماع لالحتياطي 
االحتادي )البنك املرك���زي األميركي( رمبا يتبني منه توقيت 

الرفع احملتمل ألسعار الفائدة في الواليات املتحدة.
ويأت���ي اجتماع املركزي األميركي الي���وم وغدا في أعقاب 
بيانات أشارت إلى حتسن االقتصاد وهو ما قد يدفعه التخاذ 

موقف أكثر تشددا.
ورمبا يدعم رفع الفائدة في وقت أقرب من املتوقع الدوالر 

ويضر املعدن األصفر النفيس الذي ال يدر فائدة.
وتراجع الذهب في الس���وق الفورية في وقت س���ابق من 
اجللس���ة إلى 1209.10 دوالرات لألوقية )األونصة( وانخفض 

0.9% إلى 1210.70 دوالرات.
وارتفع الذهب 2.6% األسبوع املاضي مسجال أكبر مكسب 
أسبوعي منذ أكتوبر، لكن املستثمرين قاموا بجني األرباح من 
املكاس���ب التي حتققت مؤخرا بعدما أخفق الذهب في اختراق 

مستوى مقاومة رئيسي عند 1235 دوالرا.
وهبط الذهب في الواليات املتحدة تسليم فبراير أيضا %0.9 

إلى 1211.50 دوالرا لألوقية.
وصعد الدوالر 0.1% أمام سلة من العمالت وال يزال يتلقى دعما 

من بيانات إيجابية أميركية نشرت في األسبوع املاضي.
وجاء أح���دث دليل قوي يوم اجلمعة حينما قفز مؤش���ر 
تومسون رويترز/ جامعة ميتشيغن ملعنويات املستهلكني في 

ديسمبر مقتربا من أعلى مستوياته خالل ثماني سنوات.
وهبطت الفضة 0.9% إل���ى 16.83 دوالرا لألوقية وتراجع 
البالتني 0.8% إلى 1236.49 دوالرا بينما استقر البالديوم عند 

809.50 دوالرات لألوقية.

ذكرت الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت )معامل( 
انه مت توقيع عقد مناقصة مع وزارة األش���غال العامة مببلغ 
إجمالي 3 ماليني دينار على ان مدة إجناز املشروع هي سنتان، 
وان االثر املتوقع على الوضع املالي للشركة هو حتقيق نسبة 
هامش ربح قدرها 4.7% من قيمة املش���روع وستنعكس على 
البيانات املالية للش���ركة لعامني ابتداء من السنة املالية 2015 
وحتى نهاية الس���نة املالية 2016 مع مالحظة ان نسب هامش 
الربح املذكورة هي نسب تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا 
وهبوطا على ضوء مراحل سير املشروع ومدة التنفيذ ونسب 
اإلجناز وم���دى حتقيق النتائج الفعلية بع���د التنفيذ الكامل 

للمشروع وتسليمه للمالك.

محمد إسالم يربح 72 مليون دوالر خالل استراحته املدرسية
نفسه.. انه املال، فلو انه ليس هناك 

أموال، أو أن العمل ال يدر أرباحا 
فإنه لن يكون هناك ابتكار أو إنتاج 

أو استثمار أو منو أو وظائف. 
وبعد عام من جتربته في التداول 

دخل محمد اسالم إلى االسواق 
املالية من خالل ابن عمه للتداول 

ومن يومها اصبح مغرما بالتداول 
وبعد حتقيق عوائد من التداول 

بالبنس قبل اجتاهه نحو التداول 
في األسهم املتوسطة القيمة ومن 
ثم املشتقات ثم شغفه باالستثمار 

في العقود اآلجلة »الفيوتشرز« 
واملتخصصة في مجال النفط 

والذهب.
وأضاف انه كان شغوفا جتاه فهم 
األسواق إلى جانب شغفه لكسب 

املال، حيث ان التداول يعتمد بشكل 
أساسي على متابعة التقلبات وحجم 

التداول. واعتبر محمد إسالم 
مثله األعلى في التداول ملياردير 

صناديق التحوط بول تيودور 
جونز املؤسس لشركة تيودور 

انفستمنت وشركة إدارة الثروات 
وصناديق التحوط وصاحب املركز 

الـ 108 في قائمة أغنياء الواليات 
املتحدة، وفقا لفوربس.

BMW بعد أن كان ال ميلك رخصة 
قيادة كما استأجر شقة مبانهاتن.

ووفقا للصحيفة فإن والديه 
املهاجرين إلى أميركا من منطقة 

البنغال جنوب آسيا، قاال انهما لن 
يسمحا البنهما املليونير مبغادرة 
منزل العائلة في حي كوينز، وفقا 

لصحيفة نيويورك بوست.
وأصبح املليونير الصغير يظهر 

كثيرا على وسائل التواصل 
االجتماعي »انستغرام« كي يظهر 

ثراءه وأسلوب حياته الباذخة.
وستساعد ثروته والديه اللذين كانا 
يحصالن بالكاد على املال من أجل 

العيش، حيث ان والده ال يعمل 
في الوقت احلالي، في أمنية له 

مبساعدته لعل هذا املال سيساعده 
في ذلك. وعلى الرغم من الثروة 

التي حققها محمد إسالم من تداوله 
في العقود اآلجلة للنفط والذهب 
واألسهم الصغيرة إال أنهما غير 
راضيني عن حب ابنهما للتداول.

وكتب املليونير الصغير على 
حسابه اخلاص باالنستغرام »كثير 

من املال.. قليل من املشاكل«
وقال، ان املال أصل لكل شيء، 

فماذا جعل العالم يدور حول 

احلي الراقي مورموتو في الشارع 
10 لتناول وجبات الكافيار واألطباق 

املكلفة وعصير التفاح الطازج، 
فخالل مقابلة أجراها مع املجلة في 

عددها اخلاص عن »أسباب وراء 
حبك لنيويورك« رفض محمد 

إسالم الكشف عن صافي ثروته 
على وجه الدقة، لكنه اعترف بأنها 

تصل إلى رقم مكون من أعلى 
ثمانية أرقام.

وكشف الشاب الناجح انه استخدم 
ثروته التي ال تصدق لشراء سيارة 

مدحت فاخوري

ربح محمد اسالم طالب املرحلة 
الثانوية بنيويورك والذي لم يتخط 

بعد الثامنة عشرة من عمره، 72 
مليون دوالر خالل تداوالته في 

األسهم والعقود اآلجلة للنفط 
والذهب، وحتديدا أثناء فترة 

استراحته الدراسية مبدرسته 
ليجعل والديه املهاجرين فخورين 

به.
ويبلغ اسالم أو كما يطلق عليه في 

وسائل اإلعالم األميركية املراهق 
املتمرس من العمر 17 عاما والذي 

يقطن مبقاطعة كوينز بوالية 
نيويورك األميركية، والذي بدأ 

جتربته في التداول وهو في سن 
التاسعة من خالل جتربته للتداول 
بالبنس »Penny« حيث كان يقضي 

معظم أوقاته خالل فترات الراحة 
املدرسية مبدرسة ستفسنت 

الثانوية في التداول في عقود النفط 
والذهب اآلجلة واألسهم الصغيرة، 

وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
ويعيش اآلن املراهق املليونير حياة 

الترف، حيث أصبح يصطحب 
أصدقاءه كل يوم لتناول العشاء في 

محمد إسالم خالل إلقائه حملاضرة عن الشغف بالتداول

إما من االحتياطي العام أو من الذهاب للسوق التجاري لتمويل مشاريع التنمية

وزير املالية: احلكومة قد تلجأ إلى االقتراض
اس���تراتيجيا مب���ا يضمن 
حتقيق الربط بني مخرجاته 
العمل  ومدخ���الت س���وق 
الكوادر  واالهتمام بتخريج 
الفنية بهدف خلق قاعدة من 
املوارد البشرية املؤهلة علميا 

وفنيا.
واش���ار ال���ى ان عملية 
التمويل تعتبر احد الركائز 
األساس���ية لتحقي���ق م���ا 
نتطلع اليه جميعا من منو 
اقتصادي مستدام مؤكدا في 
الوقت نفسه على ان القطاع 
الكويتي يتمتع  املصرف���ي 
بدرجة عالية من الس���يولة 
وكفاي���ة راس املال وميتلك 
ادوات ومقومات تكسبه قوة 
وثبات���ا تعزز م���ن قدراتها 
التمويلية لتلبية متطلبات 
املش���روعات ب���كل أنواعها 
واحجامها مب���ا يتوافق مع 

استراتيجية كل بنك.
البنوك  واك���د ح���رص 
الكويتي���ة على تأس���يس 
وحدات خاصة يشرف عليها 
مسؤولون محترفون تعمل 
بش���كل وثيق مع أصحاب 
ه���ذه املش���روعات لتلبية 
التمويلية في  احتياجاتهم 

اطار املعايير املعمول بها.
واش���ار ال���ى ان البنوك 
احمللية حرصت على التعاون 
م���ع الصن���دوق الوطن���ي 
لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة في 
وضع االلي���ات والترتيبات 
اخلاصة باملشاركة في متويل 
هذه املش���روعات مبا يعزز 

الطموحات في انطالقها.

الهيكل التنظيمي للصندوق 

بدوره، قال رئيس مجلس 
أدارة الصن���دوق الوطن���ي 
للمش���روعات الصغي���رة 
املتوس���طة د.محمد الزهير 
مجلس ادارة الصندوق اجتمع 
مع احتاد املصارف للوصول 
الى حل لتغطية نس���بة ال� 
20% التي كانت مقررة على 
املبادرين، وذلك بتوجه من 
الصندوق لتسهيل إقامة هذه 
املشروعات، مشيرا إلى هذه 
االجتماعات وصلت التفاق 
البنوك  تتبنى من خالل���ه 
متويل املبادرين نسبة %20 
من رأسمال املشروع باإلضافة 
الى متويل الصندوق نسبة 
80% املتبقية كما كان مقررا في 
السابق، وقال ان البنوك أبدت 
استعدادها للدخول واملشاركة 
املبادري���ن واصحاب  لدعم 

املشروعات الصغيرة.
وأكد الزهير على ان ديوان 
اخلدمة املدني���ة أقر مؤخرا 
الهيكل التنظيمي للصندوق 
وال زلنا ننظر وصوله رسميا 
إلينا، موضح���ا أن الالئحة 
التنفيذي���ة للصن���دوق مت 
االنتهاء منها وسيتم نشرها 

رسميا قريبا.
وتوقع الزهي���ر أن يبدأ 
العمل بالصندوق قريبا جدا، 
ورمبا يكون خالل الربع األول 

من العام املقبل.

وفرصا للنمو اضافة الى ما 
متتلكه من دوافع تعتمد على 
فكر جريء ومختلف خارج 
االطار التقليدي ملواجهة تلك 

التحديات.
واش���ار الى احلاجة الى 
اس���تراتيجيات مدروس���ة 
ترتكز عل���ى رؤى وبرامج 
تنفيذية واضحة وواقعية 
ومح���ددة تدعمها نصوص 
تشريعية مواكبة للتطورات 
االقتصادية السريعة لتعظيم 
االستفادة من هذه املقومات 
والف���رص املتاحة مبا يكفل 
زيادة االنتاجية واحلد من 
التداعي���ات الس���لبية لهذه 

التطورات وانعكاساتها.
واعتبر املزوق ان التحرك 
السريع مطلوب نحو اطالق 
اصالحات هيكلية وتغيرات 
مؤسس���ية واتخاذ ما يلزم 
نحو تنفيذ حزمة متكاملة 
من السياسات واالجراءات 
لزيادة دور القطاع اخلاص 
بهدف احداث نقلة نوعية في 

االقتصاد الوطني.
واشار الى ان هذا التحرك 
السريع لم يتحقق في الواقع 
امللموس على النحو املأمول 
رغم كونه هدفا استراتيجيا 
محوري���ا ضم���ن األهداف 
االستراتيجية التي تضمنتها 
خطط التنمية وذلك لوجود 
عدد من اوجه القصور وعدم 
توفير العديد من املتطلبات 
التش���ريعية والتمويلي���ة 

االقتصادية واإلدارية.
انه رغ���م اجلهود  وبني 
احلكومي���ة لتنمي���ة قطاع 
الصغي���رة  املش���روعات 
واملتوس���طة في السنوات 
املاضية من خالل انشاء عدد 
من املؤسسات الداعمة حلركة 
هذه املشروعات اال ان اجلهود 
لم تصل الى مستوى الطموح 
السيما ان تلك اجلهود ركزت 
التمويلية  على اجلوان���ب 
بدرجة اكب���ر والتي المتثل 
السبيل الوحيد للتعامل مع 
ما توجهه املش���روعات من 

معوقات.
واكد املرزوق على ضرورة 
صياغة استراتيجية وطنية 
اقامة املشروعات  لتشجيع 
واملتوس���طة  الصغي���رة 
ورعايتها وتنميتها على ان 
تتسم بالواقعية وتتسع مع 
املنظوم التنموية الش���املة 
لالقتصاد الوطني وتتضمن 
حزمة متكاملة من السياسات 

املباشرة وغير املباشرة.
انش���اء  ان  واعتب���ر 
الصن���دوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة خطوة هامة على 
طريق تنمية هذه املشروعات 
حي���ث تضمن���ت قوان���ني 
انشائه عناصر يفترض ان 
مت���ارس دور ايجابيا مؤكد 
على ض���رورة تفعيل دوره 
وممارسة اعماله خارج اطار 

البيروقراطية.
واكد على ضرورة تطوير 
التعليم وجعله هدفا  نظام 

رأسمال قوي وسيولة عالية، 
وأضاف: نرى أنه ال بديل عن 
اللج���وء للمصارف احمللية 

لتمويل خطة التنمية. 
وفيما يتعلق بتراجعات 
البورصة، أك���د املرزوق أن 
م���ا تتعرض ل���ه البورصة 
الكويتية جزء كبير منه يعود 
لهبوط أسعار النفط واجلزء 
اآلخر يعود لعدم وجود ثقة 
من قبل املتعاملني في مستقبل 
الشركات املدرجة، مشيرا إلى 
وجود بعض القطاعات التي 
أصابها اجلمود ومنها القطاع 
الذي أصبح مكبال  العقاري 
بتشريعات وتعليمات رقابية، 
آن االوان إلعادة  أنه  نعتقد 

النظر فيها.
وأشار املرزوق في كلمه 
له الى ان تنظيم هذا امللتقى 
بالتعاون مع املعهد العربي 
للتخطيط يأتي استشعارا 
م���ن االحتاد مبس���ؤوليته 

الوطنية.
وأض���اف ان هذا امللتقى 
يأت���ي من ح���رص االحتاد 
وحرصه عل���ى التفاعل مع 
الس���امية وما  التوجيهات 
يوليه صاحب السمو األمير 
الش���يخ صب���اح األحم���د، 
حفظه اهلل، من اهتمام بدعم 
قطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة وحرصه على 
البيئة االستثمارية  توفير 
املالئمة لتنميت���ه وتفعيل 
دوره في االقتصاد الوطني 
باعتباره حلقة في سلسلة 
االصالح االقتصادي وتنويع 

القاعدة االقتصادية.
وذكر املرزوق ان االقتصاد 
العاملي يشهد حاليا تراجعا 
العاملية  حادا في االس���عار 
للنفط وازم���ات وتطورات 
اقتصادية معاكسة يترتب 
عليها تداعيات واثار سلبية 
س���تزيد من التحديات التي 
الكويت  يواجهها اقتص���اد 
وما يعانيه م���ن اختالالت 

هيكلية.
وع���دد امل���رزوق تل���ك 
االخت���الالت بهيمنة القطاع 
النفط���ي على الناجت احمللي 
االجمالي وهيمنة احلكومة 
على جانب كبير من النشاط 
االقتصادي وتركيز االيرادات 
العامة للدولة في مصدر شبه 
وحي���د تقريبا ه���و النفط 
الوطنية  العمل  وتركز قوة 
في القطاع احلكومي والوافدة 
في القطاع اخلاص وتنامي 

البطالة بني املواطنني.
وذك���ر امل���رزوق ان من 
االخت���الالت ف���ي االقتصاد 
الوطني ايضا تركز الصادرات 
في النفط في هيكل التجارة 
اخلارجية مبا يفوق 90% من 
اجمالي الصادرات واالعتماد 
بدرجة كبيرة على االستيراد 
من اخلارج لتلبية االحتياجات 

احمللية.
وقال امل���رزوق انه على 
الرغم من كل هذه التحديات 
اال انه اليزال لدى االقتصاد 
الكويت���ي مقومات حقيقية 

القطاع يجب ان يحتل أولوية 
اولى في الفترة املقبلة، كما ان 
تيسير سبل التمويل املناسب 
بتكلفة معقولة سوف يساعد 
على تشجيع فتح املزيد من 
هذه املشروعات، فضال عن 
توفير املدخالت الالزمة وعلى 

رأسها االراضي.
وأش���ار الى ان���ه اميانا 
من احلكومة بأهمية تنمية 
هذه املش���روعات مت انشاء 
الصن���دوق الوطني لتنمية 
ودعم املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة مبيزانية تبلغ 
ملياري دين���ار التي تعتبر 
ضخمة وكفيلة بتمويل عدد 
هائل من هذه املشروعات التي 
تس���توفي الشروط على ان 
يوفر الصندوق متويال سخيا 
بحد أقص���ى نصف مليون 
الواحد  دين���ار للمش���روع 
يكفي لتوفي���ر االحتياجات 
الرأس���مالية للجانب األكبر 

من هذه املشروعات.
وتوقع الوزير الصالح بدء 
القريب  عمل الصندوق في 
العاج���ل كي تتس���ع قاعدة 
قطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت على ان 
يرافقها تشجيع قاعدة واسعة 
من املبادرين على دخول هذا 
املجال الذي سيعتمد النشاط 
االقتصادي في الدولة عليه 

في املستقبل.

معضلة التمويل

من جانب���ه، قال رئيس 
احتاد مصارف الكويت حمد 
املرزوق إن بن���وك الكويت 
على اس���تعداد تام لتمويل 
مش���روعات التنمي���ة التي 
تضطلع بها الدولة في وقت 
تواجه فيه احلكومة معضلة 
متويل بسبب هبوط أسعار 

النفط.
وقال املرزوق للصحافيني 
على هام���ش امللتقى: قطاع 
املص���ارف على اس���تعداد 
كامل لتمويل خطط التنمية 
ملا يتمتع به هذا القطاع من 

محمود فاروق

املالية أنس  قال وزي���ر 
الصالح ان هبوط أس���عار 
النفط إلى مستوى 60 دوالرا 
للبرمي���ل يعني أن الكويت 
ستسجل عجزا في موازنة 
الع���ام املقب���ل، وأوضح أن 
احلكومة قد تلجأ لالقتراض 
أو  الع���ام  م���ن االحتياطي 
السوق لتمويل مشروعات 

التنمية.
وأك���د الصال���ح، ف���ي 
تصريح���ات للصحافي���ني 
على هام���ش افتتاح ملتقى 
للمش���روعات  الكوي���ت 
الصغيرة واملتوس���طة، أنه 
إذا كان س���عر برميل النفط 
60 دوالرا فس���نواجه عجزا 

في امليزانية اجلديدة. 
وأشار إلى أن هذا األمر لن 
تتركه الدولة حتى ال ينعكس 
سلبا على قدرتها في تنفيذ 
املش���اريع، مبينا أن الدولة 
تفاض���ل وتدرس حاليا بني 
آليات متويل هذه املشاريع، 
إما باالقتراض من االحتياطي 
العام أو الذهاب الى السوق 

التجاري. 
وأوضح وزير املالية أن 
رقم 60 دوالرا لسعر برميل 
النفط هو األقرب لالعتماد في 
ميزانية 2016/2015 واحتساب 
اإليرادات عليه، موضحا انه 
إل���ى اآلن م���ازال األمر قيد 
الدراس���ة والبح���ث. وذكر 
أن هذا األمر س���يتم حسمه 
األسبوع املقبل عندما جتتمع 
اللجنة املعنية بوضع إطار 

امليزانية. 
وفي سياق آخر، قال الوزير 
الصالح ف���ي كلمه له خالل 
امللتق���ى ان الكويت تتطلع 
الى ان يلعب قطاع الشركات 
الصغيرة واملتوس���طة دور 
رائدا ومنتجا ومولدا للدخل 
وموظفا لقوة العمل الوطنية 

في الكويت.
واضاف ان هناك اجماعا 
على ال���دور احليوي واملهم 
الذي يلعبه قطاع الشركات 
الصغيرة واملتوس���طة في 
اقتصادات دول العالم كافة 

مبا فيها الكويت.
وأوضح الصالح انه على 
الرغ���م من ان املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة تستخدم 
رؤوس اموال صغيرة وعددا 
العاملة  محدودا من األيدي 
اال ان االع���داد الكبيرة جدا 
من هذه املشروعات تشغل 
الغالبي���ة العظمى من قوى 

العمل في دول العالم.
وأشار الصالح الى اتساع 
درجة التشابك بني هذا القطاع 
وباقي قطاع���ات االقتصاد 
الوطني اإلنتاجية واخلدمية، 
معتبرا ان هذا القطاع يسهم 
في بناء قاعدة من الصناعيني 
الوطنيني وتوجيه املدخرات 
نحو سبل منتجة فضال عن 

خلق املزيد من الثروات.
وأوضح الصالح ان تذليل 
العوائق امام املبادرين في هذا 

وزير املالية أنس الصالح مصرحا عن مستقبل مشاريع التنمية

60 دوالراً لسعر 
برميل النفط هو 
األقرب لالعتماد 

في ميزانية 
 2016/2015

هبوط النفط دون 
60 دوالراً سيسجل 
عجزاً في املوازنة 

اجلديدة

املرزوق: ال بديل 
عن اللجوء 

للمصارف احمللية 
لتمويل خطة 

التنمية

عن هبوط البورصة: 
يعود لهبوط 

النفط وعدم ثقة 
املتعاملني في 

مستقبل الشركات 
املدرجة

»منشآت« متتلك »ماس العاملية« بعد تسوية بـ 2.7 مليون دينار
أفادت شركة منشآت للمشاريع العقارية )منشآت( بأنها أبرمت اتفاقية تسوية مع شركة ماس 
القابضة لتسوية املديونية املستحقة عليها لصالح الشركة وقدرها 2.7 مليون دينار عن طريق 
مبادلتها بكامل احلصص اململوكة لشركة ماس القابضة في رأسمال شركة ماس العاملية.
وعليه فقد أصبحت الشركة متتلك نسبة 100% من حصص شركة ماس العاملية بصورة مباشرة 
وغير مباشرة، وقد ترتب على هذا االستحواذ حتقيق الشركة ألرباح قدرها نحو 360 ألف دينار 
سيتم تسجيلها ضمن النتائج املالية للشركة خالل السنة املالية احلالية التي تنتهي في 2014/12/31.
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املدعج: الدورة 
املستندية ستنتهي من 

خالل شباك واحد 

احلجرف: الرقابة 
املزدوجة كانت متثل 

هاجساً

حفر بئر للنفط 
الصخري يتكلف 
1.5 مليون دوالر 

فقط في أسبوع.. 
وال عزاء للنفط 

التقليدي فالكلفة 
قد تصل إلى 

مليارات 

ضربات موجعة 
لشركات النفط 

الصخري من انهيار 
األسعار املتواصل 

في ظل ديون 
تصل لعلو األبراج 

الشاهقة

ما الدول اخلاسرة والرابحة من انهيار أسعار النفط؟

املدعج واحلجرف يفكان التشابك بني »التجارة« و»هيئة األسواق«

إلى طول الدورة املستندية من 
خالل حتديد امللفات واملعامالت 
التي ستكون بحوزة »التجارة« 
وما ستكون بحوزة »أسواق 
القانون  املال« بن���اء عل���ى 

والئحته التنفيذية.
إلى  وأش���ار د.احلجرف 
أنه س���يتم تش���كيل فريق 
مكون م���ن اجلهتني ملتابعة 
التنفيذ ومراع���اة ما يظهر 
من مستجدات يجب أن تؤخذ 

باالعتبار.

لسنة 2010 وضوح في آليات 
التعامل والتعاون والتواصل 
مع اجلهات وفقا للمتطلبات 
الرقابة  أن  املختلفة، خاصة 
املزدوجة متثل هاجسا لهذه 

اجلهات. 
وقال د.احلجرف ان املذكرة 
ستفسر الكثير من اإلجراءات 
التي استمعنا إليها من جميع 
الت���ي يطبق عليها  اجلهات 
القانون، الفتا إلى أنها راعت 
جتنب األس���باب التي تؤدي 

م���ن جهته، أك���د رئيس 
مفوضي هيئة أس���واق املال 
د.ناي���ف احلج���رف حرص 
»هيئ���ة األس���واق« من أول 
يوم على التواصل مع اجلهات 
الرقابية للوصول إلى مذكرة 

فك التشابك الرقابي.
د.احلج���رف  ووص���ف 
املذكرة بأنها مبنزلة تنسيق 
كامل بني اجله���ات الرقابية 
ف���ي الدولة وتعطي اجلهات 
املعني���ة بتطبيق القانون 7 

مذكرة فك التشابك قصر الدورة 
املستندية وحصر فيما يتعلق 
بالش���ركات املدرجة حتديدا 
واملتعاملني في هيئة أسواق 
البورصة،  املال عن طري���ق 
فهي اآلن مرجعيتهم وكل ما 
الهيئة،  يحتاجونه بات لدى 
الفتا إلى أنه في الفترة املاضية 
وقعت هيئة أسواق املال مذكرة 

مشابهة مع البنك املركزي.
 

حرص هيئة أسواق املال

يجب أن حتصل على موافقة 
هيئة أسواق املال في األمور 
التي تتعلق باإلدراج، الفتا إلى 
وجود اشتراطات موضوعة من 
قبل الهيئة في هذا األمر، مشيرا 
إلى أنه عند التقدم بطلب عقد 
جمعي���ة عمومية غير عادية 
التي  هناك بعض اإلجراءات 
تطلبها الهيئة وبعد موافقتها 
تعقد اجلمعية العمومية في 

مقر وزارة التجارة.
وأشار املدعج الى ان توقيع 

اجلهت���ني وهو وق���ت وجهد 
ضائع، ولذلك أصبحت »هيئة 
األسواق« هي اجلهة الرقابية 
عل���ى احملاف���ظ والصناديق 
والش���ركات املدرج���ة، أم���ا 
الش���ركات غير املدرجة التي 
املالية  ف���ي األوراق  تتعامل 
فيدقق عليها من الهيئة وتظل 
حتت رقاب���ة ومتابعة وزارة 

التجارة.
اجلمعي���ات  ان  وق���ال 
املدرجة  العمومية للشركات 

شريف حمدي

أخيرا، وبعد طول انتظار 
وجدال مت التوقيع أمس على 
مذكرة فك التش���ابك الرقابي 
بني وزارة التجارة والصناعة 
وهيئة أسواق املال، ومبوجب 
املذكرة مت حتديد الصالحيات 
الرقابية على الشركات املدرجة 
بسوق الكويت لألوراق املالية 

والشركات غير املدرجة.
املذكرة في  وعقب توقيع 
مقر هيئة تشجيع االستثمار 
املباش���ر، ق���ال نائب رئيس 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل���س 
التج���ارة والصناعة د.عبد 
احملسن املدعج في تصريحات 
للصحافيني ان املذكرة تعتبر 
جزءا من منظومة فك التشابك 
ب���ني اجله���ة الرقابي���ة األم 
للشركات املساهمة في السابق 
وبني اجلهة التي أنشئت منذ 
4 سنوات وهي هيئة أسواق 
املال، مش���يرا إلى أن الدورة 
املستندية ستنتهي من خالل 
شباك واحد بعد أن كانت تتم 

من خالل شباكني.
وأوضح وزير التجارة أن 
معامالت الش���ركات املدرجة 
حصرت في شباك واحد وهو 
شباك هيئة أسواق املال، حيث 
كانت تدقق في السابق بكلتا 

املدعج واحلجرف يتوسطان فريقي عمل »التجارة« و»أسواق املال« عقب توقيع اتفاقية فك التشابك                                                         )أسامة أبوعطية( د.عبد احملسن املدعج ود.نايف احلجرف يتبادالن العقود عقب التوقيع عليها 

فهناك دالئل كثيرة على ان 
هناك ه����زة تدريجية بالفعل 
في الطريق، فأس����عار أس����هم 
الش����ركات املختصة في مجال 
النفط الصخري منيت بضربة 
قد تودي بحياته����ا، حيث ان 
هناك الكثير من هذه الشركات 
مكبل كاهله����ا بالديون تصل 
إلى علو األبراج الشاهقة، ذلك 
منذ قبل بدء أسعار النفط في 
الهب����وط، والكثي����ر منها كان 
آبار جديدة، ففي  يستثمر في 
ظل انخفاض إيراداتها بسرعة 
فإنها ستجد نفسها تعمل فوق 
طاقتها لتواجه موجة من حاالت 
اإلفالس املرجحة. وهذا بدوره 
سيشوه سمعة النفط الصخري 

بني املستثمرين. 
حت����ى ان الناجني منهم قد 
يج����دون األس����واق مغلقة في 
وجوههم من اجل إجبارهم على 
تقليص نفقاتهم لتتناسب مع 
إيراداتهم من بيع النفط، وكون 
ان عمر استخراج النفط من آبار 
النفط الصخري قصير األجل 
)فان انخف����اض اإلنتاج ميكن 
ان يصل إلى 60 إلى 70% خالل 
السنة األولى( فأي تباطؤ في 
االستثمار سوف يترجم بسرعة 

إلى انخفاض في اإلنتاج.
األه����م من كل ذل����ك هو ان 
االستثمار في النفط الصخري 
يأتي بزيادات صغيرة، كذلك ان 
حقول النفط التقليدية الكبيرة 
التي لم يتم استغاللها بعد متيل 
إلى أن تكون في مناطق يصعب 
الوصول إليها فمثال قد تكون 
عل����ى عمق كبير حتت احمليط 
أو مرتفعة جدا كما في القطب 

الشمالي أو كليهما. 
فقد استغرقت شركة اكسون 
موبيل األميركية وروس����نفت 
الروسية مؤخرا شهرين واكثر 
من 700 مليون دوالر في حفر 
بئر واحدة في بحر كارا شمال 
سيبيريا فعلى الرغم من أنها 
وج����دت النف����ط إال أن األم����ر 
سيستغرق س����نوات ويكلف 

املليارات. 
النقيض من  فيم����ا عل����ى 
ذلك فان آبار النفط الصخري 
ميكن حفرها في اقل من أسبوع 
بتكلفة تص����ل إلى 1.5 مليون 
دوالر فقط، لكن يظل السؤال 
الوحيد هو: كيف تتم معرفة 
عدد اآلبار التي يجب حفرها؟ 
فصناعة استخراج النفط باتت 
مثل مصانع املشروبات، فكلما 
كان العالم عطشان حفرت اآلبار 

الستخراج املزيد. 
تقري����ر  واختت����م   
»االيكونومس����ت« أن أسواق 
اكثر عرضة  النفط س����تكون 
للصدمات السياسية فاحلرب 
في الشرق األوسط أو االحداث 
الروس����ية قد ترسل األسعار 
ألعل����ى، والنف����ط الصخري 
األميرك����ي هو منافس حقيقي 
إلى السعودية كمنتج هامشي 
للنفط ف����ي العالم، مما يجب 
معه احلد ليس فقط من تقلبات 
أسعار النفط فحسب لكن أيضا 

لالقتصاد العاملي. 
وقد ثبت من ذلك ان صناعتي 
النفط والتمويل هما فقط من 
الصناعات القادرة على إرسال 
العالم إلى الركود، فواحدة منهما 
على األقل في املستقبل يجب أن 

تكون أكثر استقرارا قليال.

منطقة اليورو والهند واليابان 
وتركيا تس����تمتع باالنخفاض 
الكبير في أسعار النفط، فمنذ 
بدأ االنخفاض وهي تس����تغل 
فروق����ات األس����عار لديها في 
االس����تثمار ف����ي الصنادي����ق 
الس����يادية اخلاص����ة بها، مما 
سيرفع إجمالي الناجت احمللي لهم 
وبالتالي العاملي، وللتأكيد فإن 
استمرار انخفاض أسعار النفط 
س����يخفض من التضخم الذي 
هو بالفعل منخفض إلى املزيد 
من االنخفاض، مما سيش����جع 
البن����وك املركزية إل����ى املزيد 
من السياس����ات املالية املرنة، 
فمؤخرا أعلن البنك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي عن تأجيله 
لرفع الفائدة ملدة أطول، كذلك 
أبدى  البنك املركزي األوروبي 
تأنيه بالنسبة لبرنامج شراء 

السندات السيادية. 

من الخاسر والرابح؟ 

بالطبع سيكون هناك دول 
خاسرة وهناك دول اخرى رابحة 
من انهيار أسعار النفط، فالدول 
املنتجة للنفط خاصة تلك الدول 
التي تعتم����د ميزانياتهم على 
أسعار النفط املرتفعة ستواجهها 

مشكالت.
فقد ش����هد الروبل الروسي 
مؤخرا خس����ائر فيم����ا تبدو 
التوقعات بالنسبة القتصاد الدب 
الروسي غير واضح املعالم، كذلك 
نيجيريا التي اضطرت الى رفع 
الفائدة وإعادة تسعير  أسعار 
عملتها، إلى جانب ڤنزويال التي 
بالفعل اقتربت من اإلعالن عن 
التخفيف عن س����داد ديونها، 
فمش����هد التخفيف عن السداد 
وسرعة وقيمة انخفاض أسعار 
النفط أحدثت فزعا وش����عورا 
باخلوف لدى األسواق العاملية، 
ان الشكل  لكن يبدو بوضوح 
العام جراء تأثيرات انخفاض 

أسعار النفط إيجابية.
وعن مدى اإليجابية وإلى أي 
مدى ستستمر جراء انخفاض 
أسعار النفط، هذا هو موضوع 
اخلالف املستمر بني »أوپيك« 
ومستخرجي النفط بالواليات 
املتحدة، فهناك عدد من أعضاء 
منظمة أوپيك يريدون استمرار 
انخف����اض األس����عار خلفض 
إنتاجه����م أمال منه����م في دفع 
األس����عار ألعلى مج����ددا، لكن 
يب����دو ان الس����عوديني لديهم 
تكتيك آخر وهو جعل األسعار 
تنخفض مما س����يكبد منتجي 
النفط األكثر إنفاقا وتكلفة في 
النفط وقد  عمليات استخراج 
يضطرهم ذل����ك للتوقف عن 
العمل ملا سيتكبدونه من خسائر 
مما سيحدث قصورا في اإلنتاج 
ونقصا في العرض مما سيدفع 

األسعار ألعلى مجددا. 

مدحت فاخوري

في ظ����ل االنهيارات احلادة 
التي تش����هدها أس����عار النفط 
مير العالم حاليا بإعادة هيكلة 
لالقتصادات في ظل االنخفاض 
املستمر لألسعار، فهناك بعض 
الصناعات ستتكبد موجة من 
الهبوط، لكن على الرغم من ذلك 
ستظل األسواق العاملية تعمل 

بصورة جيدة. 
فوفقا ملا أوضحته منظمة 
الدول املصدرة للنفط »أوپيك« 
فان هدفها األساسي هو احلفاظ 
النفط في أسواق  على أسعار 
النفط العاملية، التي كان أداؤها 
غير جيد خالل األشهر املاضية، 
حيث بلغ سعر برميل النفط في 
شهر يونيو املاضي 115 دوالرا 
ليهبط بعد ذل����ك إلى ما دون 
ال� 60 دوالرا للبرميل، فمعدل 
االنخفاض ال� 40% في س����عر 
البرميل يرجع لسبب رئيسي 
وه����و تباطؤ من����و االقتصاد 
العاملي، م����ا أدى إلى انخفاض 
معدالت االستهالك لدى األسواق 
إلى اقل م����ن املتوقع، في حني 
ظل اإلنت����اج اكثر مما تتوقعه 
األسواق، مما تسبب في زيادة 
املعروض عل����ى الطلب، وذلك 
وفق����ا ملجلة االيكونومس����ت 

االقتصادية.
لكن السبب األكبر يعود إلى 
أصحاب حقول النفط في شمال 
داكوتا وتكساس في الواليات 
املتح����دة األميركي����ة، فخالل 
الس����نوات األربع املاضية كان 
س����عر البرميل يحلق عند 110 
دوالرات للبرميل، اجتهوا وقتها 
النفط من الصخر  الستخراج 
الذي اعتبر في وقت سابق انه 

غير مجد.
ومع العم����ل اجلاد من قبل 
منتجي النفط الصخري وصل 
عدد اآلبار التي مت حفرها منذ 
ع����ام 2010 إل����ى 20 ألف بئر، 
اي أكث����ر 10 مرات من احلقول 
املوج����ودة في اململكة العربية 
السعودية، ليرفع بذلك إنتاج 
الواليات املتحدة األميركية من 
الثلث، ليصل  النفط مبع����دل 
إنتاجها إلى 9 ماليني برميل في 
اليوم اقل من انتاح السعودية 

اليومي مبليون برميل فقط. 
الش����يوخ  فاملنافس����ة بني 
)يقصد هنا دول اخلليج العربي 
املنتجة للنفط( ورجال النفط 
األميركيني نقلت العالم إلى عالم 
به فائض نفطي بدال من عالم 
يعاني م����ن تعطش في إنتاج 

النفط. 
انخفاض أسعار النفط مياثل 
حقن النمو االقتصادي العاملي 
باألدرينالني، فانخفاض سعر 
برميل النفط بأكثر من 40 دوالرا 
سيحول نحو 1.3 تريليون دوالر 
من ال����دول املنتجة للنفط إلى 
الدول املس����تهلكة للنفط، مما 
قد يتس����بب في إعادة هيكلة 
لالقتصاد العاملي، ففي عام 2013 
كان ينف����ق قائدو املركبات في 
الواليات املتحدة 3000 دوالر 
سنويا على متويل سياراتهم 
بالبنزي����ن ليتقل����ص ذلك في 
الوق����ت احلالي الى 800 دوالر 
سنويا أقل مبعدل 2% في معدالت 

اإلنفاق. 
وبالتالي فإن الدول الكبرى 
املس����توردة للنفط مثل دول 

»كامكو«: تراجع انتاج »أوپيك« بـ %1.4
بالغاً 30.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر املاضي

قال تقرير شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( ان أسعار النفط استمرت في 

التعرض لضغوط متزايدة بسبب زيادة المعروض 
النفطي في شهر نوفمبر من العام 2014، حيث 

تراجعت بشكل كبير للشهر الخامس على التوالي 
على جميع المستويات، فيما يعد أطول سلسلة من 

الخسائر المتتالية منذ بدء األزمة المالية العالمية في 
عام 2008، ويشير االنخفاض المستمر في أسعار 

النفط إلى ارتفاع حجم الضغط السلبي والمتزايد على 
أسعار النفط الخام العالمي، حيث مازالت الزيادة في 

المعروض تفوق بكثير حجم الطلب على النفط. 
وأوضح التقرير ان متوسط سعر سلة النفط لمنظمة 

الدول المصدرة للنفط )أوپيك( تراجع إلى أقل مستوى 
لها منذ أربع سنوات خالل شهر نوفمبر حيث وصل 
متوسط سعر البرميل إلى حوالي 75.57 دوالرا، وهو 

أدنى مستوى له منذ شهر يوليو من العام 2010، 
مسجال انخفاضا كبيرا مقداره 9.5 دوالرات للبرميل، 

كما انخفض بنسبة 11.2% عن السعر المسجل في 
الشهر األسبق عندما بلغ متوسط سعر البرميل 85.06 

دوالرا للبرميل، وأنهى تداوالت الشهر عند سعر 
منخفض بلغ 68.69 دوالرا للبرميل. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن سعر النفط لسلة أوپيك شهد 
تراجعا كبيرا فاق تراجع شهر نوفمبر حيث شهد 

األسبوع األول من شهر ديسمبر تراجع حاد بلغت 
نسبته حوالي 13.1% أو ما يعادل 10 دوالرات للبرميل 

ليصل سعر البرميل إلى 62.33 دوالرا في 9 ديسمبر 
من عام 2014 الجاري كما بلغ متوسط سعر البرميل 
حوالي 65.65 دوالرا وهو أدنى مستوى وصل إليه 

منذ منتصف عام 2009. تراجع سعر النفط لسلة 
أوپيك بشكل مخيف خالل الفترة الممتدة من نهاية 

يونيو 2014 حتى 9 ديسمبر 2014، حيث انخفض سعر 
النفط بحوالي 42.24 دوالرا ما يشير إلى استمرار 
ضغوط زيادة المعروض على أسعار النفط الخام 

بجميع أنواعه. 
وفي تحليل لمعدل السعر منذ بداية العام، يتبين أن 
معدل سعر النفط لسلة أوپيك قد وصل إلى 99.57 
دوالرا للبرميل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 
شهر نوفمبر بالمقارنة مع معدل سعر وصل إلى 

105.72 دوالرات للبرميل خالل الفترة نفسها من عام 
2013، أي بنسبة تراجع بلغت %5.8.

من جهة أخرى، انخفض معدل سعر برميل النفط 
الكويتي إلى 73.9 دوالرا للبرميل، مقابل 84.6 دوالرا 
للبرميل في شهر أكتوبر، بتراجع بلغت نسبته حوالي 

12.6% وأنهى تداوالت الشهر عند سعر منخفض 
مقداره 65.07 دوالرا للبرميل متراجعا بحوالي %19.8 
بالمقارنة مع سعر اإلغالق المسجل في شهر أكتوبر 
والبالغ 81.1 دوالرا للبرميل. إضافة إلى ذلك، واصلت 

أسعار النفط في الهبوط وانخفضت بحوالي 12% خالل 
األيام القليلة األولى من شهر ديسمبر لتصل إلى 62.1 

دوالرا للبرميل في 10 ديسمبر 2014. من جهة ثانية، 
في المقابل، انخفض أيضا معدل سعر برميل النفط 

األوروبي برنت ليصل إلى حوالي 79.3 دوالرا مقارنة 
بمتوسط السعر المسجل في شهر أكتوبر والبالغ 87.4 
دوالرا للبرميل. وأنهت السلة للنفط األوروبي تداوالت 

الشهر عند سعر 71.89 دوالرا للبرميل، بانخفاض بلغت 
نسبته 14.6% بالمقارنة مع سعر اإلغالق المسجل في 

الشهر السابق والبالغ 84.17 دوالرا للبرميل.
وذكر التقرير أنه تمت مراجعة وتعديل توقعات إجمالي 

نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2014، حيث تم 
خفض معدل النمو بمقدار 0.12 مليون برميل يوميا 
بالمقارنة مع توقعات الشهر األسبق، في حين يقدر 

نمو الطلب حاليا بنحو 0.93 مليون برميل يوميا، 
بارتفاع تبلغ نسبته 1.04% ليصل إلى 91.13 مليون 

برميل بالمقارنة مع 90.20 مليون برميل في عام 2013. 
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول 

المصدرة للنفط )األوپيك(، انخفض الطلب على النفط 
 )OECD( في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
بمقدار 90 تريليون برميل يوميا، واستقر عند 0.30 

مليون برميل في عام 2014 الحالي. إضافة إلى ذلك، 
تمت مراجعة التوقعات الخاصة بإجمالي الطلب العالمي 

على النفط لعام 2015 وتم خفض توقعات معدل نمو 
الطلب بمقدار 0.07 مليون برميل مقارنة بتوقعات 

الشهر األسبق ومن المقدر أن يرتفع الطلب إلى معدل 
أعلى من العام السابق، بزيادة مقدارها 1.12 مليون 

برميل مقارنة بمستواه في عام 2014 ليصل إلى حوالي 
92.26 مليون برميل يوميا. 

كما تمت مراجعة وتعديل توقعات إجمالي المعروض 
النفطي من الدول غير األعضاء في منظمة األوپيك 
بزيادة مقدارها 40 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع 

توقعات الشهر األسبق، ومن المقدر أن تبلغ 55.95 
مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2014 الحالي، 

بزيادة مقدارها 1.72 مليون برميل أو ما يوازي %3.17. 
ويعود سبب النمو هذا بصفة أساسية إلى ارتفاع 

المعروض النفطي من األميركيتين األعضاء في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، والذي يقدر أن يرتفع 

معروضهما بمقدار 1.54 مليون برميل يوميا خالل عام 
 .2014

ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في المعروض النفطي 
من الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية خالل عام 2015 ليرتفع المعروض بمقدار 
1.36 مليون برميل يوميا وصوال إلى 57.21 مليون 

برميل يوميا أي تعديل تقديرات النمو بزيادة مقدارها 
0.12 مليون برميل عن مستواها السابق، وتأتي هذه 
التوقعات مدعومة بصفة أساسية بارتفاع المعروض 

النفطي من دول األميركيتين األعضاء في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، ودول أميركا الالتينية 

والصين. 
كما تراجع إنتاج الدول األعضاء في منظمة الدول 
المصدرة للنفط )أوپيك( بحوالي 1.4% خالل شهر 

نوفمبر ليصل إلى 30.56 مليون برميل يوميا مسجال 
تراجعا مقداره 424 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع 
مستواه في الشهر األسبق. ويعزى هذا االنخفاض 

بصفة أساسية إلى انخفاض اإلنتاج النفطي في دول 
مجلس التعاون الخليجي، وليبيا، وأنجوال ليصل 

مجموع إنتاجهم إلى 0.570 مليون برميل يوميا خالل 
شهر نوفمبر، ومع ذلك تمت موازنة هذا التراجع 

بارتفاع اإلنتاج النفطي في العراق ونيجيريا. 
انخفضت القدرة اإلنتاجية لمنظمة أوپيك خالل شهر 

نوفمبر 2014 ليصل معدل اإلنتاج إلى حوالي %82 
مقارنة مع 83.1% للشهر السابق، بينما وصلت القدرة 
اإلنتاجية للمملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج 
للنفط في منظمة أوپيك إلى حوالي 77.2% من قدرتها 
اإلجمالية بينما وصلت في العراق إلى 91.8%. من جهة 
أخرى، بلغ إجمالي فائض القدرة االنتاجية للدول من 

منظمة أوپيك العالمية حوالي 6.7 ماليين برميل يوميا 
أو ما يعادل 18% من إجمالي القدرة االنتاجية.

وفي تحليل للمعدل الشهري لحجم انتاج النفط الخام 
منذ بداية العام من قبل أوپيك يتبين أنه انخفض 

بنسبة 1% أو ما يعادل 294 ألف برميل يوميا ليصل 
معدل االنتاج إلى 30.34 مليون برميل يوميا مقارنة 

مع معدل انتاج بلغ 30.64 مليون برميل يوميا للفترة 
نفسها من العام الماضي.

واستقرت حصة المملكة العربية السعودية من اإلنتاج 
النفطي خالل شهر نوفمبر عند 31.6% مسجلة 9.65 
ماليين برميل بالمقارنة مع 9.75 ماليين برميل في 
شهر أكتوبر، تلتها في الترتيب العراق بحصة تقدر 
بنسبة 11% )أو 3.35 ماليين برميل يوميا( في حين 
شكلت حصة كل من الكويت واإلمارات ما يعادل 

9.2% )أو 2.8 مليون برميل يوميا(. ومن ناحية ثانية، 
تراجعت حصة إيران من اإلنتاج النفطي إلى %9.1 

بالمقارنة مع مستواها في الشهر األسبق البالغ %10، 
في حين سجلت ذات معدل اإلنتاج المسجل في الشهر 
األسبق. وشكلت حصص اإلنتاج النفطي لدول مجلس 

التعاون الخليجي مجتمعة 58.4% أو ما يعادل 15.9 
مليون برميل يوميا من إجمالي إنتاج دول األوبيك 

اإلحدى عشرة.

هل يستطيع النفط الصخري ري ظمأ الدول العطشانة؟
تقرير
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»اجُلمان«: خروج »الصفاة« 
وشركاتها من »صفاة عقار«

»أوپيك« تتراجع إلى 58.65 دوالراً
ڤيينا ـ كونا: أعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( ان سعر سلة خاماتها الـ 12 تراجع يوم اجلمعة 
املاضي بواقع 1.85 دوالر ليستقر عند مستوى 58.65 
دوالرا للبرميل مقابل 60.50 دوالرا اخلميس املاضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء )أوپيك( أن املعدل الشهري 
لسعر سلة خاماتها لشهر نوفمبر املاضي بلغ 75.57 
دوالرا للبرميل في حني بلغ في اكتوبر املاضي 85.06 
دوالرا للبرميل، األمر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ 
منذ بداية العام احلالي وحتى نهاية االسبوع املاضي 

64.01 دوالرا للبرميل.

انطالق »الدبلوم األول لإلعالم 
االجتماعي بالوطن العربي«

ألول مرة في الكويت

ذكـــر تقرير مركز اجلمان ان عـــدد حركة امللكيات 
املعلنة في قوائم كبار مالك الشركات املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية استقر خالل األسبوع املاضي 
املنتهي في 2014/12/11 عند 6 حركات، وهو عدد حركة 
امللكيات نفسه خالل األسبوع قبل املاضي املنتهي في 
2014/12/4، وكانت حركة امللكيات املعلنة خالل األسبوع 
املاضي في جميع االجتاهات رغم تركز نصفها في اجتاه 
الرفع بواقع ثالث حركات، بينما اقتصرت على حركة 
واحـــدة فقط لكل من اخلفض والدخول في واخلروج 

من قوائم كبار املالك.
وتصدر عمليات رفع امللكيات املعلنة خالل األسبوع 
املاضي املنتهي فـــي 2014/12/11 رفع »أهلي« حلصته 
في »عقـــار« مبقدار 3.123 نقطة مئوية من 9.900 إلى 
13.023%، وأعلن » أهلي « يوم األحد املوافق 2014/12/14 
عن سماح بنك الكويت املركزي له بزيادة حصته في 
»عقار« فوق حاجز 10% كونها ناجتة عن تســـوية مع 
أحد عمالء »أهلي«، وذلك على أن يتخلص من مساهمته 
في »عقار« خالل سنتني من تاريخ موافقة بنك الكويت 

املركزي.
من ناحية أخرى، استأنفت شركة السالم احملدودة 
رفع حصتها في »قيوين أ« مبقدار 1.170 نقطة مئوية 
من 17.990 إلى 19.160%، علما أن الشركة املذكورة ذات 
صلة باملستثمر ســـالم عبداهلل سالم احلوسني، كما 
عززت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ملكيتها 
في »فجيـــرة أ« مبقدار 0.630 نقطة مئوية من 7.240 

إلى %7.870.
أما عملية اخلفض الوحيدة خالل األسبوع املاضي 
املنتهي في 2014/12/11 فكانت من جانب شركة مشطوبة 
وهي »جراند« في شركة »موقوفة« وهي »املستثمرون«، 
حيث خفضت األولى حصتها جذريا في الثانية بواقع 
16.024 نقطة مئوية من 36.080 إلى 20.056%، وغالبا 
كانت حركة امللكية املذكورة خارج قاعة التداول لتسوية 
أحد املشـــاكل املرتبطة بـ »كتلـــة املجموعة الدولية« 

الغارقة في اإلشكاالت املتعددة واملتنوعة.
أما عمليـــة الدخول الوحيدة ضمن حركة امللكيات 
املعلنة فـــي قوائم كبار مالك الشـــركات املدرجة في 
ســـوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي 
املنتهي في 2014/12/11، فتمثلت في دخول شركة اإلقليم 
العقارية في قائمة كبار مالك »منشآت« مبقدار %6.650 
من رأس مالها، في حني كانت حركة اخلروج الوحيدة 
أيضا خروج »الصفاة« وشركاتها التابعة والزميلة من 
»صفاة عقار«، حيث كانت متتلك 6.650% من رأسمالها 
نهاية األسبوع قبل املاضي املنتهي في 2014/12/4، علما 
أن عملية اخلروج املذكورة كانت متوقعة بعد خفض 

مستمر وحاد لستة أسابيع متوالية.

في إطار تعزيز دور القطـــاع التعليمي والتدريبي 
خلدمة املجتمع، أعلن مركز مجموعة األعمال التنفيذية 
لالستشـــارات والتدريب )EWG( في الكويت فتح باب 
التســـجيل للدبلوم األول لإلعـــالم االجتماعي بالوطن 

العربي
 1st Professional Diploma In Social Media Management
in the Arab World ، والـــذي يقام ألول مرة في الكويت 
بالتعـــاون مع املركز األردني للبناء املعرفي )ســـرت( 

.)GJU( وباعتماد من اجلامعة األملانية األردنية
وقد جاء ذلك كخطوة ثانية بعد توقيع اتفاقية تفاهم 
بني مركز مجموعة األعمال التنفيذية واملركز األردني للبناء 
املعرفي إلطالق أول دبلوم تخصصي في الوطن العربي 
مبجال اإلعـــالم االجتماعي SMDiploma وذلك في وقت 

سابق مبقر مجموعة األعمال التنفيذية بالكويت.

»أتش.أم.جي للعقارات« تطلق 
مشروع »منتجع ماكيناو باي«

في قلب ملبورن بفلوريدا
أطلقت مجموعة »أتش.أم.جي للعقارات«، الرائدة 
في قطاع العقارات في العالم العربي والعالم، مشروع 
»منتجع ماكيناو باي«، وهو عبارة عن شقق سكنية 
فخمة، يقع ضمن أهم جتمع سكني في قلب مدينة ملبورن 
فلوريدا امللقبة مبدينة امليناء واملعروفة بشـــواطئها 

الساحرة واألخاذة.
في هذا اإلطار، أشار 
التنفيذي  الرئيـــس 
ملجموعـــة »أتـــش.

أم.جي للعقارات« رائد 
برجاس الى أن اختيار 
مدينة ملبورن يعود 
إلى أســـباب عديدة، 
منها أن املدينة متثل 
موقعا إستراتيجيا، 
مركـــزا  وتعتبـــر 
فـــي  للتكنولوجيـــا 
البالد،  جنوب شرق 
كما أنها تقدم للمقيمني 
إمكانية اخليار بني مجموعة متنوعة من شقق سكنية 
فاخرة ورحبة، وبني كل ذلك فإن املدينة حتتل املرتبة 
18 بعد إحصاء 100 منطقة حضارية، كما أنها جاءت في 
املرتبة األولى وتصدرت املدن احلضارية الثماني في 
والية فلوريدا األميركية وأيضا على مســـتوى القدرة 

الشرائية للمنازل ذات األسعار املناسبة.
ويلفت برجاس إلى أن من أهم ميزات مشروع »منتجع 
ماكيناو باي« أنه يقع مباشرة بالقرب من مدرسة ملبورن 
املصنفة ضمن نطاق »أ«، كما أنه يضم وحدات سكنية 
مجهزة وفقا ألعلى املعايير املطلوبة من قبل الزبائن 

الباحثني عن الراحة والطمأنينة واألمان.
ويوضح أن املشـــروع الذي يعد درة املشاريع في 
ملبورن يبعد بضع دقائق عن شـــاطئ ملبورن الذي 
يعد األشهر عامليا نظرا إلى سحره األخاذ، كذلك يبعد 
املشـــروع فقط ســـاعة واحدة عن األماكن الترفيهية 

ومشاريع اجلذب في أورالندو.
ويعتبر برجاس أن »العائالت التي ســـتقطن في 
املشـــروع، لن جتد أي مشـــكلة فيما يخص التعليم 
ألبنائها، باعتبار أن املشروع يضم بجواره معهد فلوريدا 
للتكنولوجيا، الذي يرتاده حوالي الـ 9000 طالب سنويا، 

52% منهم متخصصون في الهندسة«.
وأشار إلى أن املشروع ميتاز بالتصاميم اخلارجية 
املصممة وفقا لنظام هندسي الفت ومميز، وكذلك مييزه 
الديكورات الداخلية الراقية في إطار عصري وحديث 
يحاكي تطلعات مرتادي وقاطني هذه املدينة املفعمة 

باحلياة واألمل والفرح.
يشار إلى أن مجموعة »أتش.أم.جي للعقارات« تعد 
إحـــدى املجموعات العقارية الرائـــدة محليا وإقليميا 
ودوليا، حيث تقدم خدمات عقارية وسكنية واستثمارية 
وخدمات تطويـــر عقاري في كل من الواليات املتحدة 
األميركية، اململكة املتحدة، باإلضافة إلى إسبانيا، كما 
توفر جميع خدمات التسجيل العقاري وتسليم وثائق 
امللكية واألوراق العقارية املرفقة في مكتب البلد الذي يتم 

فيه إمتام عملية الشراء والبيع باحترافية وأمان.

رائد برجاس 

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني
رئيساً ملجلس إدارة Ooredoo الكويت

أعلنت Ooredoo الكويت عن تعيين الشـــيخ سعود بن 
ناصر آل ثاني رئيســـا لمجلس إدارة الشركة خلفا للشيخ 
عبداهلل بن محمد بن ســـعود آل ثانـــي، الذي عين مؤخرا 

رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر لالستثمار. 
ويشغل الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني حاليا منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر، وقد التحق بالعمل 

بالشركة في عام 1990.
وخالل فترة عمله المتواصلة اكتسب الشيخ سعود بن 

ناصر خبرات واسعة في مجاالت عدة.
كما أنه تولى مهمة اإلشـــراف على عدة مشـــاريع مهمة 
وأساسية خالل فترة عمله، كمشروع مراجعة الهيكل التنظيمي 
للشركة ومشـــروع تقييم الوظائف ومراجعة تعويضات 

الموظفين )الرواتب والبدالت(.
يشـــغل الشيخ ســـعود عدة مناصب منها نائب رئيس 
مجلس إدارة Ooredoo عمان، وعضو مجلس إدارة عرب سات، 
وعضو مجلس إدارة هلي سات، ويحمل الشيخ سعود درجة 
البكالوريوس في اإلدارة العامة من جامعة وسترن الدولية 

في فيونيكس التابعة لوالية أريزونا األميركية.
كمـــا تم تعيين عزيز العثمان فخـــرو في منصب نائب 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة، وتعيين أحمد علي المهندي 

كعضو في مجلس إدارة الشركة.

»بيتك«: هبوط النفط يبدد مكاسب األسهم اخلليجية في 2014
قال تقرير صادر عن بيت التمويل 

الكويتي )بيتك( ان جميع أسواق 
األسهم اخلليجية واصلت أداءها 

السلبي لألسبوع الثاني على التوالي 
مبددة غالبية أو كل املكاسب التي 
حققتها منذ بداية العام. وشوهد 

االنخفاض في غالبية قطاعات السوق 
على خلفية موجة جديدة من البيع 

املذعور لألسهم من جانب املستثمرين 
احملليني االفراد بعد هبوط النفط 

ملستوى منخفض قياسي جديد في 5 
سنوات. وكان املستثمرون يسارعون 
جلني االرباح التي حتققت في الفترة 

املاضية عندما المست كل اسواق 
االسهم اخلليجية مستويات قياسية 

جديدة. مع نهاية االسبوع بدد كل من 
السعودية والكويت )مؤشر الكويت 

الوزني( ما تبقى من مكاسب سوقيهما 
هذا العام، وحتولت للسلبية، في حني 

أن سوق مسقط لألوراق املالية كان في 
املنطقة احلمراء منذ االسبوع املاضي.

وبالرغم من ذلك فمن املتوقع ان 
تتعامل املنطقة بارتياح مع انخفاض 

اسعار النفط حيث لن يضر ذلك 
اقتصادات اخلليج الكبرى كثيرا ألن 
احلكومات كانت قد كونت احتياطات 

مالية كبيرة ميكن استخدامها ملواصلة 
االنفاق مبستويات مرتفعة لسنوات 

طويلة حتى إذا شهدت ميزانياتها 
عجزا. أما عمان والبحرين فهما األكثر 
تعرضا ملخاطر انخفاض أسعار النفط 

بني دول مجلس التعاون.
وبشكل عام انخفض إجمالي القيمة 
السوقية ألسواق األسهم اخلليجية 
السبعة مجتمعة مبا نسبته %6.16 
وصوال إلى 1.017.03 مليار دوالر 

كما في 11 ديسمبر، مقارنة مبا قيمته 
1.083.81 مليار دوالر املسجل في 04 

سبتمبر 2014.
وفي الكويت، حتول مؤشرا السوق 

إلى السلبية هذا العام. ومن املتوقع أن 
تبقى السوق الكويتي متأرجحة على 

املدى القصير مع استمرار االنخفاض 
في اسعار النفط، ومع ذلك، من املتوقع 
رؤية بعض الزيادة في التذبذب خالل 

االسبوع املقبل أو االسبوعني مع ادراج 
فيفا - فيفا هو أول ادراج في البورصة 
بعد بنك وربة الذي بدأ التداول فيه يوم 

2 سبتمبر عام 2013 - ومن املتوقع 
أن يشهد سيولة عالية بسبب ارتفاع 
نسبة األسهم احلرة في السهم والتي 

تصل إلى %50.

وفي غضون ذلك، خفضت وكالة 
ستاندر آند بورز للتصنيف اإلئتماني 

نظرتها املستقبلية للدين السيادي 
العماني إلى سلبية، وفي السعودية 

إلى مستقرة من إيجابية. شهد مؤشر 
السوق العماني ثاني أكبر انخفاض 
بني اقرانه في دول مجلس التعاون 

بعد فقده ما نسبته 11.70%، في حني أن 
مؤشر السوق السعودي، األكبر في 

املنطقة، انخفض بنسبة 6.29% وأغلق 
عند مستوى 8.393.92 نقطة، وهو 

أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر 2013.
واخذ مؤشر دبي املالي زمام املبادرة 

بني اقرانه في دول مجلس التعاون 
خالل االسبوع بعد أن فقد ما نسبته 

13.81%، أكبر انخفاض أسبوعي له هذا 
العام، وأغلق عند مستوى 3.594.95 
نقطة، أدنى مستوى له منذ 16 يناير 

2014. وهذا االنخفاض اجلديد في 
القيمة تسبب في خفض مكاسب 

مؤشر دبي املالي منذ بداية العام وحتى 
تاريخه إلى 6.68%، والذي تراجع 
إلى الرتبة الثالثة بني دول مجلس 

التعاون تاركا املرتبتني األولى والثانية 
لبورصتي قطر والبحـرين على 

التوالي.

www.kuwaiticonsultant.comاملستشار الكويتي

صندوق املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة .. 

الواقع والتحديات

صدر قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة لتشجيع 

ودعم املبادرين الكويتيني للعمل احلر، وامليزانية 
املرصودة له مليارا دينار، وكذلك صدر قرار وزاري 

حمل رقم 273 لسنة 2014 بإصدار الئحة نظام 
عمل مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
أوال: أبدأ ببعض مواد القانون للتعرف عليها 

واالستفسار عنها ومنها مادة )5( بند رقم )9( أكثر 
من كويتي في مشروع واحد يعني شركة وأن يكون 

من بينهم متفرغون متاما للمشروع وهناك شرط 
للمبادرين بأن يتفرغوا إلدارة وتشغيل مشروعهم 

فكيف إذا كان أكثر من واحد باملشروع املفروض 
يتفرغون ملشروعهم حسب هذا الشرط ولكن املادة 

أعاله ذكرت ان يكون من بينهم عدد من املتفرغني يعني 
ليس كلهم فماذا يعني هذا؟ يعني ان هناك مبادرين 

سيستمرون في وظيفتهم سواء باحلكومة أو اخلاص 
أو لديه عمله اخلاص باإلضافة الى أن لديه مشروع لدى 

الصندوق. 
مادة )10( تخصص الدولة منطقة فيها حاضنة ومجمع 

تسويقي وقسائم ملزاولة األنشطة في املناطق الصناعية 
والزراعية، أعتقد انه يجب أن تكون احلاضنات أو 

املجمع والقسائم جاهزة ألن املبادرين الكويتيني لديهم 
مشروعاتهم جاهزة وبعضهم يزاولها على حسابه 
اخلاص وحتى يستطيع الشباب البدء فورا بعملهم 

وأرجو أال تتكرر مشكلة احلاضنات التي جهزتها 
الدولة بالشويخ الصناعي ولم يستفد أي مبادر 

من تشغيل مشروعه فيها لوجود مشاكل تصميم 
ومساحة ال تتناسب مع مشروعاتهم وأعتقد ان توفير 
محالت جتارية في اجلمعيات التعاونية فكرة ممتازة 

وتشجع الكثير من املبادرين الكويتيني على البدء فورا 
مبشاريعهم وينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ القانون 

والالئحة على اجلمعيات التعاونية. 
املادة رقم )14( تنشأ إدارة فنية لدراسة وتقييم 

املشروعات، واملادة)17( تشكيل مجلس استشاري 
لتقييم أداء الصندوق، واملادة رقم )19( تشكيل 

جلنة تظلمات، واملادة رقم )23( تنشأ إدارة لتأسيس 
واعتماد احلاضنات وتقدم دعما تدريبيا وبحثيا وفنيا 

واستشاريا وعقد ندوات ومعارض ومؤمترات، كل 
هذه املواد يجب أن تنعكس على الهيكل التنظيمي 

للصندوق وتظهر فيه كوحدات تنظيمية مع حتديد 
اختصاصاتها )كان بودي أن أشاهد هيكال تنظيميا 

للصندوق وهو أساس لبدء العمل ومن دونه تتداخل 
وتتشابك االختصاصات(. هناك حوافز ومزايا ممتازة 

للشباب الكويتي املبادر ومنها يصرف له راتب شهري 
يعادل ما يتقاضاه زميله الكويتي في احلكومة وهناك 

أيضا متويل املشروع بنسبة ال تزيد على 80% من 
التكلفة ولديه فترة سماح من سنة الى 3 سنوات ليبدأ 
في سدداها مبا ال يتجاوز 15 سنة، كما هناك تسويق 
ودعاية وإعالن ملنتجات وخدمات أصحاب املشروعات 
وأيضا الزم القانون اجلهات احلكومية باالستفادة من 
منتجات وخدمات أصحاب املشروعات الكويتيني في 

عقودهم ومناقصاتهم وممارساتهم ومزايداتهم وكذلك 
اعفاؤهم من الضرائب واجلمارك ودعم صادراتهم. 

اآلن على مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية 
وتشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة أن يبدأ 

خطوات تنفيذية وهي:
1 - إعداد هيكل تنظيمي يتضمن القطاعات واإلدارات 

واالقسام.
2 - إعداد وكتابة اختصاصات الوحدات التنظيمية مع 

عدم تشابك وتداخل االختصاصات.
3 - إعداد هيكل وظيفي يتضمن مسميات وظيفية 

قيادية واشرافية وتنفيذية لكل قطاع وإدارة وقسم.
4 - إعداد وكتابة األوصاف الوظيفية جلميع وظائف 

الصندوق مع حتديد شروط شغل الوظائف.
5 - إعداد وكتابة الئحة املوارد البشرية واملالية التي 

تنظم العمل واحلياة الوظيفية للعاملني.
6 - إعداد وتصميم جدول رواتب يتفق مع توجه الدولة 

بالبديل االستراتيجي.
7 - إعداد نظام لتقييم أداء العاملني يعتمد على 

اإلنتاجية والكفاءة.
8 - البدء باإلعالن عن الوظائف املطلوبة للتعيني 

بالصندوق وتكون شفافة وصريحة وتنشر بالصحف 
احمللية.

واقترح على مجلس الوزراء أن يتأكد من عدم وجود 
تداخل وتشابك في اختصاصات الصندوق مع جهات 
حكومية أخرى مثل بنك الكويت الصناعي والشركة 
الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة التابعة لهيئة 

االستثمار، وأن يكون هناك خدمة الشباك الواحد 
والشامل داخل الصندوق لتسهيل إجراءات املبادرين 
الكويتيني من بداية الترخيص الى فتح املشروع وبدء 

التشغيل حتى ال تتعقد أمورهم ويدخلوا في دوامة 
البيروقراطية وطول املستندات في أكثر من جهة 

حكومية، ومن األفضل أن يتم افتتاح فروع للبنوك 
وشركات التأمني واجلهات احلكومية التي لها عالقة 

باملشروعات الصغيرة داخل مبنى الصندوق، وأخيرا 
أمتنى من قلبي أن أرى هذا الصندوق يعمل وان 

الشباب الكويتيني فتحوا مشاريعهم وبدأوا باإلنتاج مما 
سيوفر فرص عمل حر للكثير من الباحثني عن عمل مع 

متنياتي لهم بالتوفيق والنجاح.

د. عبداهلل العبدالجادر 



اقتصاد
الثالثاء 16 ديسمبر 2014

36

»بيت.كوم«: فرص التوظيف متساوية للجنسني في املنطقة
كشف استطالع »مكانة املرأة 
الش����رق األوسط  العاملة في 
وش����مال أفريقيا« الذي أجراه 
أكبر موقع   � مؤخرا بيت.كوم 
للتوظيف في الشرق األوسط  
بالتعاون مع»YouGov« منظمة 
األبح����اث واالستش����ارات � أن 
التوظيف وف����رص العمل تتم 
النظر ع����ن اجلنس،  بغ����ض 
وتعتقد 31% من املشاركات في 
االستطالع أن السيدات يحظني 
أق����ل تفضيال عندما  مبعاملة 
يتعلق األمر بالراتب الشهري 
� وهو األم����ر الذي يعتبر غير 
مرض بالنس����بة إلى 48% من 
السيدات اللواتي يعملن لتحقيق 

االستقالل املالي.
وتبحث السيدات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ع����ن وظيفة للحص����ول على 
املزي����د من االس����تقالل املالي، 
بحس����ب )48%( من املجيبات، 
الدعم  فضال عن كون تق����دمي 
املنزل  املالية في  واملس����اهمة 
أمرين هامني أيضا بالنس����بة 
إلى 46% من السيدات. وتعتبر 
45% من املجيبات احلصول على 
وظيفة وسيلة لتوسعة منظور 

احلياة.
وأوضحت ما يقارب ثالثة 
أرباع املجيب����ات )72%( أنهن 
يعملن ضمن بيئة عمل مختلطة، 
كما أنه أغلبهن يتمتعن بخبرة 
عمل من 1 إلى 2 س����نة )%17(، 
و3-4 سنوات بالنسبة إلى %15، 
و5-6 سنوات من اخلبرة لدى 

13% من املجيبات.
وعل����ى مس����توى املنطقة، 

برزت الشركات اخلاصة متعددة 
اجلنسيات )22%(، والشركات 
اخلاصة الصغيرة � املتوسطة 
)21%(، كالش����ركات األبرز في 
مجال توظيف السيدات، تليها 
الش����ركات اخلاص����ة احمللية 
القطاع  الكب����رى، وش����ركات 
الع����ام أو احلكومي )16% لكل 

منهما(.
الس����يدات  وتعتبر معظم 
)22%( جديدات نس����بيا على 
القطاع الذي يعملن فيه، حيث 
أمضني 1 – 2 سنة بالعمل فيه. 
وأمضت 53% من السيدات في 
أرجاء املنطقة عامني أو أقل في 

شركاتهن احلالية.
وتش����ير امرأتان من أصل 
5 نس����اء يعملن في ش����ركات 
مختلط����ة إلى أنهن يش����عرن 
بارتياح »كبير« بالعمل ضمن 
بيئة مختلطة، مع إشارة %31 
ارتياحهن »إلى حد  إلى  منهن 
م����ا« بالعمل في تل����ك البيئة. 
العامالت  الس����يدات  ويترأس 
في شركات مختلطة في أنحاء 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا رجل في أغلب األحيان 
)77%(، مع وجود رجال أكثر من 
نساء في الشركات التي تعمل 
بها 58% من السيدات املجيبات 
على االستطالع. وتوضح ثلثا 
الس����يدات )66%( عدم وجود 
أي تفضيل عندما يتعلق األمر 

بجنس املدير.
من جان����ب آخر، ينظر إلى 
التميي����ز بوصف����ه أح����د أهم 
التحدي����ات في بيئة العمل في 
املنطقة )بالنسبة الى 23% من 

املجيبات(، مع إشارة 55% منهن 
إلى أنهن لم يتعرضن ألي أسئلة 
متييزية خالل مقابالت العمل 
)أسئلة من قبيل: »هل تخططني 
للزواج؟«. أو: »هل تنوين إجناب 
األطفال؟«(، وال تستذكر 54% من 
السيدات العامالت في شركات 
مختلطة تعرضهن ألي مشكلة 
خالل عملهن لها عالقة بالتمييز 

بني اجلنسني.
وتعتب����ر أغلب الس����يدات 
املوظفات على مستوى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
الرجال والسيدات يتلقون  أن 
معامل����ة متس����اوية في مجال 
ساعات العمل )65%(، والتدريب 
وفرص التطوير )60%(، والنصح 
والدع����م )54%(، والتوظيف 
واالختيار )51%(. ولكن، يبرز 
املزيد من القلق عندما يتعلق 
األمر بالفوائد )توضح 49% من 
السيدات أن املعاملة متساوية 
و27% أن هناك معاملة تفضيلية 
للرجال(، والراتب الشهري )%46 
يوضحن أن املعاملة متساوية، 
و31% أن هناك معاملة تفضيلية 
للرج����ال(، والتطور الوظيفي 
)42% يوضح����ن أن املعامل����ة 
متس����اوية، و33% أن هن����اك 

تفضيال أقل(. 
الراتب  ويت����راوح مع����دل 
للنس����بة األغلب من السيدات 
الش����رق  العامالت في منطقة 
األوسط وش����مال أفريقيا بني 
أميرك����ي  دوالر  و2000   200
ش����هريا )60%(، ويحصل %21 
منهن على راتب شهري بني 200 
و500 دوالر أميركي. ويبرز في 

املنطقة شعور يتمحور حول 
حصول الرج����ال على رواتب 
ش����هرية أفضل من الس����يدات 
)43%(. وتعتقد حوالي نصف 
السيدات العامالت في شركات 
مختلطة في املنطقة )49%( أن 
فرص حصوله����ن على ترقية 
وظيفية تعتمد بش����كل كامل 
على أدائهن في العمل، وليس 
اجلنس، على الرغم من اعتقاد 
34% من املجيب����ات بأن هناك 
فرصا أقل من الرجال للحصول 

على ترقية.
وفي إطار املعاملة، تعتقد 
بأنه����ن  51% م����ن املجيب����ات 
يحظني مبعاملة متساوية في 
العمل مع الرجال، على الرغم 
من إش����ارة 59% منهن إلى أن 
بعض املوظفني مفضلون أكثر 
أو يحظون مبعاملة أفضل من 
اآلخرين. أما في مجال التقدير، 
فإن أغلب سيدات املنطقة )%61( 
يعتقدن بأن التقدير واملكافآت 
تعتمد على األداء، وليس على 
اجلنس، على الرغم من اعتقاد 
22% منهن ب����أن املوظفني من 
الرجال يحصلون على تقدير 

أكثر من املوظفات.
وعلى نحو مشابه، تعتقد 
56% من الس����يدات في أرجاء 
املنطقة بأن عروض التوظيف 
تتم بناء على اخلبرة واملؤهالت، 
ومن دون أن يكون للجنس أي 

دور يذكر.
وتعتقد أغلبية املجيبات في 
املنطقة )45%( بأن الس����يدات 
العامالت ف����ي بلدانهن متكن، 
إلى حد ما، م����ن الوصول إلى 

نفس املس����توى الذي وصلت 
إليه السيدات في الدول الغربية 
عندما يتعلق األمر باملساواة في 
العمل، في حني تشير 22% من 
املجيبات إلى أن ذلك أمر واقع 
إلى حد كبير. وتعتقد السيدات 
على مستوى املنطقة بأن أبرز 
التحدي����ات التي تواجههن في 
بيئة العمل هي توافر فرص أقل 
للحصول على ترقية )%46(، 
وبيئة العم����ل املثيرة للتوتر 
واملتطلبة )40%(، وقلة أو نقص 
التدريب والتوجيه )34%(. أما 
أبرز ثالثة أسباب لرغبتهن في 
تغيير الوظيفة فهي احلصول 
على راتب أفضل )70%(، وفوائد 
أفضل )29%(، واحلصول على 
املزيد من فرص التطور الوظيفي 
)25%(. وتعتب����ر أبرز الفوائد 
التي حتصل عليها السيدات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
التأمني الصحي  أفريقيا ه����ي 
الش����خصي )48%(، وإج����ازة 
األمومة املدفوعة )35%(، والنقل 
أو بدل النقل )32%(. وتش����ير 
64% من املجيبات في املنطقة إلى 
أن شركاتهن ال تقدم أي فوائد 
خاصة بالنساء، على الرغم من 
إشارة 21% من املجيبات إلى أن 
شركاتهن توفر بعض الفوائد 

اخلاصة للموظفات.
وتوضح املجيبات العامالت 
في املنطقة إلى أن أبرز الفوائد 
املهمة بالنسبة لهن هي الرواتب 
األفضل )62%(، وفرص التطور 
الوظيفي عل����ى املدى الطويل 
)37%(، وساعات العمل املرنة 

.)%27(

وفيم����ا يتعل����ق بإج����ازة 
األمومة، تقول 26% من السيدات 
ف����ي املنطقة إن لديه����ن أكثر 
من ش����هرين كإج����ازة أمومة. 
وحتص����ل 24% منه����ن على 1 
-2 ش����هر. وتعتبر مستويات 
الرضا اخلاصة بإجازة األمومة 
منخفضة بشكل عام في املنطقة، 
وتشير 32% من املجيبات إلى 
تدني مس����توى رضاهن، مع 
إش����ارة 33% منه����ن إلى أنهن 

حياديات في هذا املوضوع.
وتق����ول ما يق����ارب نصف 
املجيبات )47%( إن شركاتهن ال 
تقدم إجازة أبوة لآلباء اجلدد.

الس���يدات على  كما تعتقد 
الصعيد اإلقليمي بأنه من الصعب 
إيجاد فرصة عمل جيدة )بحسب 
60%(. إضافة إلى أنهن يعتبرن 
قلة ف���رص تطوي���ر مهاراتهن 
املهنية )46%(، وعدم احلصول 
على فرص كافية لالس���ترخاء 
والتواص���ل اجتماعيا )%38(، 
حتدي���ا في حياته���ن. وتعتقد 
32% من السيدات أيضا أنه من 
الصع���ب احلص���ول على منط 
العديد  حياة صحي، وتش���ير 
من السيدات )30%( إلى أنهن ال 
يشعرن بالتواصل بشكل كاف 
ضمن القطاع الذي يعملن فيه. 
وتعتبر السيدات املوظفات 
في منطقة الش����رق األوس����ط 
وش����مال أفريقي����ا أن املصادر 
الرئيسية للسعادة هي احلصول 
على وظيف����ة ناجحة )%55(، 
العائلة  الوقت م����ع  وقض����اء 
)32%(، واحلص����ول على املال 

.)%30(

يواصل موقع املقارنة املالية اإللكتروني الرائد على مستوى 
اإلمارات وقطر والبحرين )Compareit4me.com( تعزيز حضوره 

على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي بإطالقه املؤخر 
ملوقعه املخصص للكويت وهو أول منصة من نوعها في البالد. 

وقد رسخ موقع »compareit4me.com« لنفسه مكانة مرموقة 
في الصناعة املصرفية اإلقليمية بعد النجاح الذي حققه في 
ظهوره األول في اإلمارات منذ ثالث سنوات، وأصبح وجهة 

ملستخدمي املواقع في اإلمارات وقطر والبحرين الذين يبحثون 
عن وسيلة مريحة ومبسطة للبحث واملقارنة والتقدمي للمنتجات 

مثل املدخرات واحلسابات احلالية والقروض الشخصية وبطاقات 
االئتمان ومتويل السيارات والقروض العقارية. 

 :»compareit4me.com« وقال جون ريتشارد، املدير التنفيذي لـ

»مثل املواقع السابقة له، فإن املوقع في الكويت سيتم استخدامه 
ملقارنة بطاقات االئتمان والقروض من بنوك محلية ودولية 

كبرى عاملة في الكويت، فوجود املنتجات مسجلة في موقع 
واحد من خالل بوابة سهلة االستخدام يعني أنه ميكن لزائري 
موقع Kuwait.compareit4me.com العثور على أفضل األسعار 

واملنتجات األكثر مالءمة بالنسبة لهم«. 
وقال: »أسس موقع Kuwait.compareit4me.com ملساعدة 

املستهلكني على اتخاذ قرارات مالية دقيقة، ولكننا أيضا نساعد 
البنوك على حتقيق أهدافها التسويقية. ومن خالل عرض مختلف 

املنتجات والعروض، فإننا نساعد البنوك على التواصل مع 
املستخدمني املتحمسني واملستنيرين الذين تخطوا بالفعل مرحلة 

البحث وهم اآلن على استعداد لاللتزام«.

ودخول موقع »compareit4me.com« إلى السوق الكويتية هو 
دليل على إمكانيات النمو الهائلة للقطاع املصرفي في دول مجلس 

التعاون اخلليجي. ووفقا لتوقعات صناعية، فإنه من املرجح أن 
إجمالي األصول املصرفية سيفوق التريليوني دوالر بحلول عام 

2015. وقال: »لدى الكويت أيضا فرص لم يتم استغاللها بعد. 
وتشغل الكويت مساحة قدرها 17820 كيلومترا مربعا فقط وهي 
موطن ألكثر من 3.4 ماليني شخص. ولكن ما يفتقر في احلجم، 
فإنه أكثر ما يعوض في القوة االقتصادية«. ووفقا لعرب تاميز، 

منا اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% في عام 2014، وسوف ينمو 
compareit4me. بنسبة 3.0% في عام 2015. وقال: »يساهم موقع

com في تسليط الضوء على إمكانيات مواقع املقارنة في املنطقة، 
ووجوده في الكويت سيغير من معادلة القطاع املصرفي احمللي«.

3% منواً متوقعاً لالقتصاد الكويتي خالل 2015

»الكويتية الصينية«: الصني تعزز 
موقعها من انخفاض أسعار النفط

ق���ال تقرير صادر عن الش���ركة الكويتية الصينية 
االستثمارية ان أسعار البضائع تستمر في االنخفاض 
حول العالم، وفي السنوات القليلة املاضية، وضع انخفاض 
معدل منو التضخم ضغوطات على االقتصاديات املتقدمة 
مثل منطقة اليورو، حيث لم يتعد التضخم معدل %0.5 
على أس���اس سنوي هذا العام، وأيضا في اليابان التي 
ما زالت تعاني من االنكماش. كما بدأت اليوم األسواق 
الناشئة تعاني من املشكلة ذاتها، إذ شهدت كل من كوريا 
اجلنوبية وتايوان والفلبني وتايلند انخفاضا في تضخمها 
إلى معدالت أقل من املستهدفة من قبل البنوك املركزية 
في شهر نوفمبر املاضي. الصني أيضا أكدت التوجه إلى 

االنخفاض لتضخمها في الشهر ذاته.
وواصل معدل تضخم الصني في االنخفاض منذ عام، 
وازدادت حدة االنخفاض خالل األشهر الستة املاضية. كما 
خف معدل منو أسعار االستهالك بحسب مؤشر أسعار 
املستهلك من معدل منو بنسبة 2.5% على أساس سنوي 
في مايو املاضي إلى نسبة 1.4% على أساس سنوي في 
نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط 
منذ ش���هر يونيو، حيث انخفض سعر البرنت من 110 
دوالرات للبرميل إلى 70 دوالرا للبرميل اليوم. مبا أن 
الصني مستورد صاف للنفط، فإن انخفاض أسعار النفط 

تترجم بانخفاض أسعار البضائع.
ويظهر مؤش���ر أسعار املنتجني أن آلية االنتقال من 
أس���عار نفط منخفضة إلى أس���عار بضائع منخفضة 
واضحة في أس���عار البضائع في الصني، والتي كانت 
متر مبرحلة انكماش منذ ثالث سنوات، لكنها ارتفعت 
منذ ستة أشهر من معدل منو بنسبة 0.9% على أساس 
سنوي في يوليو املاضي إلى منو بنسبة 2.7% على أساس 
س���نوي في نوفمبر. باإلضافة إلى ذلك، ساهم تباطؤ 
الطلب احمللي في الصني في انخفاض معدل التضخم، 
وانخفض معدل التضخم األساسي الذي يستثني أسعار 
الغذاء والطاقة، من معدل منو بنسبة 1.7% على أساس 
سنوي في يونيو إلى نسبة 1.3% على أساس سنوي، إذ 
دفع االنخفاض األخير في هذا املؤشر انخفاض أسعار 
النش���اطات والتعليم والفعاليات الثقافية. من ناحية 
أخرى، انخفض مؤش���ر أسعار املنتجني بسبب ضعف 

القطاع الصناعي.
كما يظه���ر االقتصاد الصيني توجه���ا واضحا إلى 
التباطؤ، لكن أسعار النفط املنخفضة ستساهم في دعم 
الصادرات الصافية، كما تس���اهم التكاليف املنخفضة 
للشركات املصنعة في تخفيف تأثيرات الطلب الضعيف 
على األرباح. في الوقت ذاته، قد تساعد األسعار املنخفضة 
للمنتجات االستهالكية، بفضل انخفاض أسعار الطاقة، 
في دعم االستهالك. من ناحية السياسات، ميكن التضخم 
املنخفض بنك الصني الشعبي )البنك املركزي الصيني( 
من إطالق املزيد من احملف���زات. لكن املخاطر ملثل هذا 
الوضع هي التأثيرات السلبية التي قد تعكسها األسعار 
املنخفضة على توقعات منو التضخم واألجور، مع أن 

هذا التأثير غير محتمل على املدى القصير.
ومن املتوقع أن تبقى أس���عار النفط منخفضة في 
األشهر القادمة، وليس هنالك عالمات بأن الطلب العاملي 
سيتعافى - ومنظمة الدول املصدرة للبترول )أوپيك( 
خفضت توقعاتها للطلب على النفط للسنة القادمة - 
كما من غي���ر املتوقع أن ينخفض العرض على النفط، 
حيث من املرجح أن تبق���ي أوپيك احلد لعرض النفط 
عند مستواه احلالي بسبب بعد اخلالفات بني األعضاء 
وأيضا بعض الش���كوك في مدى تأثير تغيير العرض 

على أسعار النفط واإليرادات.
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مروان بودي

بودي: »اجلزيرة« النتهاز فرص محلية وعاملية
واخلارج كخدم����ات املناولة 

والصيانة وغيرها.
- تق����دمي خدم����ات التأجير 
التشغيلي أو التأجير التمويلي 
مبا يتناس����ب مع احتياجات 
ورغبات العمالء من شركات 

الطيران.
- متلك املنقوالت والعقارات 
الالزمة ملباش����رة نشاطها في 
احل����دود املس����موح بها وفقا 

للقانون.
- تق����دمي خدمات الس����ياحة 
والسفر والشحن والقيام بجميع 
األعمال املرتبطة أو املتعلقة بها 
مبا في ذلك النقل برا، وخدمات 
العطالت، والرحالت املتكاملة، 
وتأجير السيارات مع أو من دون 
سائق، وكل األعمال السياحية 
املتعلقة بأغراض الشركة في 
الداخل واخلارج، وإقامة حفالت 
الطيران واملسابقات، واملعارض، 
وعمليات تبادل العملة، وبيع 

البضائ����ع واملنتج����ات على 
طائرات الشركة وفي مكاتبها 
ومبانيه����ا، وما تنش����ئه أو 
تستغله من فنادق أو مطاعم 
أو أي منشآت سياحية وإصدار 
املجالت واملطبوعات الالزمة 
لذلك ومبا حتتويه من إعالنات 

جتارية.
- القي����ام بكل أعم����ال النقل 
واملناولة والتوزيع والتخليص 
اجلمرك����ي للبضائع اخلاصة 

بالشحن اجلوي.
- إنش����اء معاه����د الطيران 
والهندس����ة،  والالس����لكي، 
واخلدمات اجلوية واألرضية، 
وتدريب الك����وادر الفنية في 

مجال الطيران.
- اس����تغالل الفوائض املالية 
املتوافرة لدى الشركة عن طريق 
استثمارها في محافظ مالية 
تدار من قبل شركات وجهات 

متخصصة.

في مثل تلك اخلدمات، ومساعدة 
شركات الطيران في تسويق 

طائراتها بالبيع والتأجير.
- املشاركة في تقدمي اخلدمات 
املرتبطة بتمويل وتوفير الدعم 
الفني وخدمات إدارة األصول 

املختلفة لشركات الطيران.
- االس����تثمار بصورة كلية 
أو جزئية في مج����ال توفير 
الطائ����رات واحملركات وقطع 
الغيار مبا يتناسب واحتياجات 
العمالء من شركات الطيران 

واملصانع.
- تأس����يس وإنش����اء فروع 
ووكاالت للشركة في الكويت 
وفي اخل����ارج، وكذلك القيام 
بأعمال الوكالة األرضية والفنية 
والتجارية خلطوط الطيران 
العربية واألجنبية في الكويت 
وفي اخلارج. تقدمي كل اخلدمات 
املتعلقة بالطائرات لشركات 
الطيران وغيرها في الكويت 

عقد التأسيس والنظام األساسي 
ليشمل 25 تعديال، وتضمنت 

التعديالت اآلتي:
- القيام بجميع أعمال النقل 
اجلوي واخلدمات اجلوية وكل 
األعمال الالزم����ة أو املتعلقة 
أو املرتبط����ة بها، مبا في ذلك 
نقل األش����خاص واحلموالت 
والبضائع والبريد في الداخل 

واخلارج.
- تقدمي خدمة شراء الطائرات 
واألصول األخ����رى املرتبطة 
بها نيابة عن شركات الطيران 

والتنسيق مع املصانع.
- تق����دمي خدم����ات التأجير 
التشغيلي أو التأجير التمويلي 
مبا يتناس����ب مع احتياجات 
ورغبات العمالء من شركات 

الطيران.
- تسويق الطائرات لتغطية 
االحتياجات املتوسطة والطويلة 
املدى لشركات الطيران الراغبة 

الس����وقني احملل����ي والعاملي، 
وتعزيز دور مجموعة طيران 
اجلزيرة كناقل كويتي وطني 
على غرار شركات النقل اجلوي 
في اخلليج ومنطقة الش����رق 
األوس����ط، وذلك فيما يخص 
تنوع اخلدمات واألنشطة التي 
تقدمها الش����ركة اآلن، والحقا 
متكن التعدي����الت التي متت 
املوافقة عليها من قبل مساهمي 
إدارة الشركة من تطوير اجلودة 
في جتربة املسافر جوا وعلى 
األرض وذلك مبستوى عاملي، 
كما تس����مح بتنويع مصادر 
الدخل من خالل تقدمي خدمات 
في قطاع الطيران والسياحة، 
وهي خطوة تعكس مدى التزام 
مجل����س اإلدارة بتطوير هذا 
القطاع مما يصب في مصلحة 

املسافر واملساهم معا«.
ووافق املس����اهمون على 
توصية مجلس اإلدارة بتعديل 

وافقت اجلمعي����ة العامة 
غير العادية ملجموعة طيران 
اجلزيرة أم����س على توصية 
مجلس اإلدارة بإضافة أنشطة 
جتاري����ة جديدة عل����ى عقد 
التأسيس والنظام األساسي 
للشركة، لتمكني املجموعة من 
التوسع في أعمالها، واالستفادة 
من الفرص احمللية والعاملية 
في كل م����ن قط����اع الطيران 
التجاري لنقل الركاب، وقطاع 
تأجير الطائرات، باإلضافة إلى 
القطاعات األخرى املكملة لهذين 

القطاعني.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
ملجموعة طي����ران اجلزيرة، 
مروان بودي: »نشكر مساهمي 
الشركة على دعمهم املتواصل، 
وموافقته����م على تعديل عقد 
التأسيس والنظام األساسي، 
وهي خطوة ستمكننا من انتهاز 
الفرص الواعدة املتوافرة في 

أليساندرو ماغنولي بوكي

قامت أجيليتي بإطالق شركة 
فورسايت ضمن مجموعة شركات 
أجيليتي للبنية التحتية وهي 
ش����ركة متخصصة في تقدمي 
احلل����ول التقني����ة واخلدمات 
االستشارية في مجال تكنولوجيا 
املعلومات. وستعمل أجيليتي 
على تزويد القطاعات احلكومية 
والتجارية في الكويت باخلدمات 
التي تقدمها شركة فورسايت 
من اجل مساعدة هذه القطاعات 
لتصبح أكثر ابت����كارا وكفاءة 
ومنافسة في األسواق العاملية.

وبهذه املناس����بة قال طارق 
س����لطان، الرئي����س التنفيذي 
ألجيليت����ي »تؤم����ن أجيليتي 
إميانا راس����خا بالتحول القائم 
عل����ى التكنولوجيا. ففي عالم 
متص����ل ويتميز بالتنافس����ية 
الشديدة، سوف تلعب فورسايت 
دورا مهما في مساعدة الشركات 
بالقطاعني العام واخلاص على 
االرتقاء بأدائها من خالل استخدام 
التكنولوجيات التي جتمع بني 

االبتكار والكفاءة«. 
وتتضمن مجموعة اخلدمات 
التقنية التي تقدمها فورسايت 
ملنظمات القطاعني العام واخلاص 
خدمات االستش����ارات اإلدارية 
والتحول التكنولوجي، االبتكارات 
التكنولوجية، توفير احللول 
وإدارة التطوير التكنولوجي. 
وتقوم الشركة في الوقت احلالي 
بتقدمي خبرتها التكنولوجية إلى 
مشروعني حكوميني وهما املرحلة 
الثانية من البوابة اإللكترونية 
للكويت واإلدارة العامة للجمارك 

بالكويت.

بدأت شركة املشاريع املتحدة 
للخدم����ات اجلوي����ة )يوباك( 
بتطبيق نظام إلكتروني متطور 
إلدارة مواقف السيارات في مطار 
الكويت الدولي. واجلدير بالذكر 
أن يوباك تق����وم حاليا بإدارة 
أكثر من 24.000 متر مربع من 
املس����احات التجارية في مطار 
الكويت الدول����ي ومبنى مطار 
الشيخ سعد ومشاريع أخرى 
داخل الكويت. ويتم استخدام هذا 
النظام اجلديد في أهم املطارات 
حول العالم مبا فيها مطار دبي 
وهيثرو في لندن ومطار ميونيخ، 
وهو يعتبر األول من نوعه في 
الكويت ويهدف إلى حتس����ني 
العمليات في مواقف السيارات 
باملطار وتوفير خدمات أسهل 
وأسرع للعمالء خصوصا خالل 
ساعات الذروة. ويستخدم النظام 
اجلديد التكنولوجيا العصرية 
مثل أنظمة الدفع املسبق اآللية 
وتقنيات التعرف على لوحات 
املركبات والتي من املتوقع أن 
تساعد على تسهيل عملية سير 
املركبات وتوفير املزيد من الراحة 
للعمالء عند استخدامهم املوقف. 
كما باستطاعة مستخدمي مواقف 
املطار الدائمني احلصول على 
بطاق����ات انتس����اب تأمن لهم 
عمليات دخ����ول وخروج من 
املوق����ف باس����تعمال محطات 
حتصي����ل إلكترونية من دون 
احلاجة للتوقف الفعلي لدفع 
الرسوم.  وبهذه املناسبة قالت 
نادية عقيل الرئيسة التنفيذية 
لش����ركة يوباك: »نرك����ز دائما 
على حتس����ني وتوفير خدمات 
افضل للعم����الء والزائرين في 
مطار الكوي����ت الدولي. فنحن 
ندرك أهمية الوقت بالنس����بة 
إلى عمالئن����ا ونأمل من خالل 
االستثمار في بعض التحسينات 
مثل إدخال نظام املواقف اجلديد 
توفير حركة سير منتظمة ومن 
ثم تعزيز كفاءة العمليات في 
املطار بشكل عام. ونحن نرجو 
من جميع مس����تخدمي مواقف 
السيارات باملطار التعاون معنا 
والتحلي بالصب����ر خالل هذه 
املرحلة االنتقالية«. لقد بدأت 
بالفعل عمليات تطبيق النظام 
اجلديد في مطار الكويت، حيث مت 
التحول إلى البوابات اإللكترونية 
اجلديدة في ستة مداخل وسبعة 
مخارج بحسب اجلدول الزمني 
لتنفيذ املشروع. ومن املتوقع 
ان يتم استبدال جميع البوابات 
املوجودة حاليا بالنظام احلديث 

مع حلول عام 2015.

»أجيليتي« تطلق 
»فورسايت« لتوفير 

احللول املعلوماتية

»يوباك«: ندير مواقف 
املطار بنظام 
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ورصي����د البطاق����ة االئتمانية 
وأسعار صرف العمالت بالتالي 
يكون العميل ملما بكل معامالته 
املصرفية في كل األوقات وبكل 

سهولة أوال بأول. 
وقال لوكي: »ما يزال العرض 
مس����تمرا حتى 31 ديس����مبر 

اجلاري، «.
وأضاف للحصول على فرصة 
الفوز بجهاز آيفون 6 بلس كل ما 
عليك فعله هو االشتراك بخدمة 

واالس����تغالل األمثل للطاقات 
الوطنية الش����بابية الكويتية 
وحثها على التميز والتقدم في 

مجال الصناعة.
وعن آفاق الشركة املستقبلية، 
أكد األمير أن الش����ركات تهدف 
إلى توسيع حصتها السوقية 
بتنفيذ مشاريع في الدول العربية 
الشقيقة املجاورة بوقت قياسي 
كما متيزت الشركة خالل األعوام 
األخيرة بأرقام قياس����ية غير 
مسبوقة بعدد عمالئها واالنتشار 

في األسواق الدولية.
ولم تقتصر إدارة الش����ركة 
على الوط����ن العربي فقط، بل 
وصلت إلبرام اتفاقيات جتارية 
دولية مع شركات أوروبية كبيرة، 
حيث إن رؤية ش����ركات الجني 
منذ التأسيس النهوض باملنتج 
الوطني الكويتي وجعله منتجا 
عامليا عالي اجل����ودة وطرحه 
في األسواق العربية والعاملية 
ليناف����س املنتج����ات العربية 
والعاملية وليحتل اعلى مراتب 
التميز واإلبداع في األس����واق 
العربية والعاملية وتوافره في 
أيدي عمالء الشركة باختالف 

مواقعهم واستخداماتهم. 
وفي مع����رض تعليقه على 
هذه املش����اركة، أفاد يوس����ف 
األمير بأن مشاركة الشركة في 
معرض متخصص بالصناعات 
الوطنية بهذا احلجم، إمنا يتؤكد 
حرص الشركة على التواجد في 
الفعاليات واملعارض املهمة على 

الصعيدين احمللي والدولي.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن 
إستراتيجية الشركة الرامية إلى 
دعم مثل تلك املعارض واملؤمترات 

»األهلي «: مرمي غازي تفوز 
بالسحب األول خلدمة الرسائل النصية

»شركات الجني« تشارك في معرض التكاتف 
الكويتي للشركات والصناعات الوطنية

الرس����ائل النصية خالل فترة 
العرض، موجها تهنئته للفائز 
في السحب األول للمشتركني في 

خدمة الرسائل النصية.

التي جتمع حتت س����قف واحد 
نخبة من املتخصصني في مجال 
الصناعات الوطنية واحلرفية، 
وذلك في ظل التوجهات إلبراز 
تاريخ الكويت الصناعي العريق 
واملتنوع. ان مشاركة شركات 
الجني ف����ي مع����رض التكاتف 
الكويتي مس����اندة ودعم لهذا 
املشروع الوطني الذي من شأنه 
دعم املنتج الوطني وحث الشباب 
الكويتي للنه����وض في مجال 
الصناعة الوطنية ملا هو أفضل 
دائما. ويعتبر معرض التكاتف 
الكويتي للشركات والصناعات 
الكويتية هو األول من نوعه في 
الكويت، حيث ان له أهدافا وطنية 
واجتماعي����ة تعمل على تأمني 
وترسيخ الصورة التي تعكس 
أهمية الصناعة ف����ي الكويت 
وأهمي����ة دور املواطن واملنتج 
احمللي، وكذل����ك تعزيز مفهوم 
التكاتف الكويتي الصناعي وما 
له من دور بالغ األهمية في إنقاذ 
التنمية املس����تدامة واملستقبل 
الزاهر، باإلضافة إلى دعم الدور 
الصناعي محليا ودوليا وإظهار 
أهميته في رفع االقتصاد احمللي 
وتشجيع القطاع الصناعي متمثال 
في الشركات احمللية باستقطاب 
العمالة الوطنية وترغيبها في 
السعي نحو الصناعة والقضاء 

على البطالة.

أجرى البنك األهلي الكويتي 
السحب األسبوعي األول على 
عرض خدمة الرسائل النصية 
في املبنى الرئيس����ي بحضور 
وإشراف مندوب وزارة التجارة 
البنك  والصناعة، حيث يقدم 
أجهزة آيفون 6 بلس للفائزين 
اسبوعيا من مشتركي عرض 
خدمة الرسائل النصية والذي 
أطلقه البنك مؤخرا وميتد خالل 
الفترة من 1 ديس����مبر حتى 31 

ديسمبر 2014.
وكانت اجلائزة من نصيب 

مرمي حسني غازي.
وبهذه املناس����بة أكد مدير 
ع����ام إدارة اخلدمات املصرفية 
لألف����راد س����تيوارت لوكي أن 
الكويتي« يس����عى  »األهل����ي 
لتشجيع عمالئه على االشتراك 
في اخلدم����ات املصرفية عبر 
القصيرة ملا  النصية  الرسائل 
توفره من أمان من خالل متابعة 
حساباتهم املصرفية، مشيرا الى 
أن اخلدمة تسمح لعمالء البنك 
اإلطالع على رصيد احلس����اب 

أعلنت شركات الجني والتي 
تض����م كال من ش����ركة الجني 
املتخصصة للتج����ارة العامة 
واملق����اوالت، مصن����ع الج����ني 
للمعادن، الجني انترناشونال 
ألعمال النجارة والديكور، الجني 
انتري����ال ديزاين، مش����اركتها 
في مع����رض التكاتف الكويتي 
للشركات والصناعات الوطنية 
والذي سيقام مبعرض الكويت 
الدولي الكائن مبنطقة مشرف 
قاع����ة )8( م����ن 9 – 14 فبراير 
2015 حت����ت رعاية محمد فهاد 
العجمي مدير عام الهيئة العامة 
للصناعة. وقد صرح مدير عام 
ش����ركات الجني يوسف األمير 
بأن شركات الجني قد تأسست 
سنة 1995 واستطاعت في وقت 
قياسي أن حتتل مكانة مرموقة 
بني أكبر الشركات التي ساهمت 
في تطوير وبناء وتنمية الكويت 
في املجال الصناعي الوطني، وأكد 
حرص الشركة على تبني سياسة 
اجلودة في األداء عن طريق تقدمي 
خدمات مميزة للعمالء، وذلك 
بحصولها املتجدد على شهادات 

اجلودة العاملية.
وأفاد بأن شركات الجني قامت 
بتوفير أكبر تشكيلة من املنتجات 
واملوديالت احلديثة التي تضم 
مجموعة واس����عة من مختلف 
األش����كال واأللوان واملوديالت 
من مداخل األبواب الرئيس����ية 
واألسوار اخلارجية والدرابزينات 
واحلمايات املعدنية والديكورات 
واألبواب اخلش����بية باإلضافة 
إل����ى توفير جمي����ع اخلدمات 
اخلاصة مبجال املعادن للڤلل 
اخلاصة والقصور واملجمعات 
السكنية والتجارية واجلهات 
احلكومية مبا يناس����ب جميع 
األذواق واملستويات وبأسعار 
تنافسية وبأيد كويتية وطنية، 
مع محافظتها بشتى إداراتها على 
أسس التطوير والتجدد وفتح 
أسواق جديدة بشكل دوري، لذا 
جعلت إدارة الشركات من عامل 
التطور أساسا في رؤية الشركة 
وج����زءا ال يتجزأ من رس����الة 
الش����ركات العاملة في هيكلها 
التنظيمي واإلداري للنهوض 
باملنت����ج الوطن����ي والتطوير 

مرمي غازي تتسلم اجلائزة 

 يوسف األمير خالل توقيع العقد

سوف يتمكن عمالء الشركة من 
اختيار ما يناسب متطلباتهم 
ويلبي احتياجاتهم من املنتجات 
واخلدمات والعروض املتميزة، 
ووضعها في سلة التسوق ومن 
ثم اخلروج واالنتقال إلى بوابة 
الدفع اآلمنة املتوافقة مع معايير 
وسياسة الدفع اآلمنة. وتتوافر 
خدمة املتجر االلكتروني على 
مدار 24 س����اعة ف����ي اليوم كل 
أيام األسبوع، ما تتيح لعمالء 
VIVA سهولة التصفح ومشاهدة 
املنتجات واخلدمات والباقات 
والعروض الترويجية، فضال 
عن عرض الصور والڤيديوهات 
املتعلقة باخلدمات واملنتجات 
اخلاصة. باإلضاف����ة إلى ذلك، 
يتيح املتجر االلكتروني لعمالء 
VIVA  تسلم منتجاتهم املفضلة 
وحتديد موعد مالئم لتوصيل 
مشترياتهم إلى املكان أو الزمان 
الذي يناس����بهم. ويأتي إطالق 
هذه اخلدمة تأكيدا على التزام 
VIVA مبنح عمالئها كل ما هو 
جديد وفريد في عالم االتصاالت 

»VIVA« تطلق املتجر اإللكتروني للتسوق 
عبر موقعها تعزيزاً لراحة عمالئها

حرص����ا عل����ى ني����ل رضاهم 
وتخطي توقعاتهم. وستسعى 
VIVA إلى توفير أحدث خدمات 
القيمة املضافة، في ظل شغفها 
وحرصها الش����ديد على تقدمي 
خدمات مميزة لعمالئها الكرام 
ما يجعلها أقرب لهم وأسرع في 

تلبية متطلباتهم.

أعلنت ش����ركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن إطالق متجرها 
اإللكتروني )E-Store(لتعزيز 
راحة عمالء VIVA باالستمتاع 
واالستفادة من جتربة التسوق 
عبر اإلنترنت. وس����وف تكون 
اخلدمة اجلديدة متاحة لكل عمالء 
VIVA اعتبارا من 16 ديس����مبر 
اجل����اري وذلك من خالل موقع 
www.viva. الشركة اإللكتروني
com.kw. وتس����عى VIVA دوما 
وراء مفاهي����م مبتكرة جديدة 
لتعزيز قن����وات التواصل مع 
عمالئنا حيثما تواجدوا. ومع 
اطالق هذه اخلدم����ة اجلديدة، 
تكون VIVA أكثر قربا من عمالئها 
وتقدمي حلول الدفع أكثر سهولة 
م����ن ذي قبل. ويه����دف املتجر 
االلكتروني إلى تبسيط حتديات 
التجارة اإللكترونية من خالل 
اثراء جتربة فريدة وديناميكية 
وتوفير منصة تفاعلية لكل عمالء 
VIVA لالستمتاع بهذه اخلدمة 
املتميزة.  ومن خالل خدمة املتجر 
 ،VIVA االلكتروني عب����ر موقع

في منتدى ماستر كارد لإلبداع

»بوبيان« يستعرض جتربته في سوق بطاقات االئتمان
االئتمانية.

كم����ا تناول����ت محاضرة 
التويج����ري أيضا توضيحا 
ملختلف األنواع التي يتكون 
منها السوق في الدول العربية 
واالسالمية ومراكز الصرف 
والقطاعات االكثر انفاقا مثل 
األغذية واملشروبات والسفر 
واملالبس واملوضة واألدوية 
التجمي����ل  ومس����تحضرات 
واإلعالم والترفيه واخلدمات 

اللوجستية.
 وتط����رق احلديث كذلك 
إلى حجم سوق منط احلياة 
اإلسالمي الذي تصل قيمته إلى 
1.6 تريليون دوالر أميركي حيث 
اجاب التويجري عن الكثير من 
االسئلة واالستفسارات حول 
التمويل اإلس����المي، وكيفية 
البنوك لس����وق  اس����تغالل 
أس����لوب احلياة اإلس����المي، 
واخلطوات األخرى التي ميكن 

اتخاذها لزيادة االستفادة من 
هذه الفرصة على الصعيدين 

احمللي والعاملي.
يذكر أن منت����دى اإلبداع 
ملاس����تركارد يعتبر من اكبر 
املنتدي����ات واملؤمترات التي 
تتن����اول التطورات في عالم 
بطاقات االئتمان، حيث يشارك 
فيه دوما خبراء من الشركات 

الرائدة في هذا القطاع. 
املنت����دى األخير  وخالل 
وحت����ت ش����عار »االبتكار« 
تناولت جلسات املنتدى آخر 
االجتاهات ف����ي جوانب مثل 
الرقم����ي والهواتف  التقارب 
النقالة والسفر والتمكني املالي 
الكبي����رة واألمن  والبيانات 
حيث كان من ابرز املشاركني 
القيادات املصرفية التنفيذية 
من أكب����ر البنوك في منطقة 
الش����رق األوس����ط وأفريقيا 

وجنوب آسيا.

ناجحا لتميز العمالء وخدمتهم 
بشكل عملي متطور. 

كما استعرض التويجري 
آخر االجتاهات في املصرفية 
اإلس����المية والتطورات التي 
ش����هدها س����وق املعام����الت 
املصرفي����ة االس����المية في 
الس����نوات االخيرة وعالقة 
ذل����ك باس����تخدام البطاقات 

في إطار مشاركاته الدولية 
شارك بنك بوبيان في منتدى 
اإلبداع اخلاص ببطاقات الدفع 
العاملية الذي نظمته مؤخرا في 
سنغافورة شركة ماستركارد 
مبش����اركة اكثر من 350 من 
الشركات املصدرة واملستحوذة 
على البطاقات باإلضافة إلى 
شركاء ماستركارد لتبادل آخر 
االبتكارات في قطاع بطاقات 

الدفع.
ومّث����ل بن����ك بوبيان في 
املنتدى نائب الرئيس التنفيذي 
التويجري  النجران  عبداهلل 
الذي قام باس����تعراض ابرز 
االجنازات الت����ي حققها بنك 
بوبيان في هذا املجال السيما 
حملته املميزة »استرجع حتى 
5% نقدا عند استخدام بطاقتك 
االئتمانية« والتى تعتبر من 
اجنح احلمالت على مستوى 
الكوي����ت واملنطقة ومنوذجا 

عبداهلل التويجري خالل املنتدى 

تعيد افتتاح فرعها في مصر قريباً

»غلوبال فرانشايز« جتدد عقود التدريب مع وزارة النفط
ان الش���ركة تق���دم خدمات 
التدريب  اضافية في مجال 
واملختب���رات  والتطوي���ر 
واخلدمات الطبية واالقتصاد 
والتموي���ل  واالس���تثمار 
واملش���تريات  واملخ���ازن 
وإدارة املوانئ واللوجستيات 
واملكات���ب والس���كرتارية 
البشرية وشؤون  واملوارد 
املوظفني باإلضافة إلى األمن 
والسالمة والبيئة والتأمني 
والتأمني التكافلي والعالقات 
العامة واإلع���الم والقطاع 
النفطي والغ���از واملبيعات 
والتس���ويق وتقنية ونظم 

املعلوم���ات.  وحول خطط 
الشركة املس���تقبلية قالت 
املنصور أن الشركة بصدد 
إعادة فتح فرعها في جمهورية 
العربية، السيما بعد  مصر 
اس���تقرار األوضاع األمنية 
إلى نصابها،  وعودة األمور 
مشيرة الى أن السوق املصري 
سوق واعد وجذاب، خاصة 
فيما يتعلق مبجال التدريب 
واالستشارات، الفتة الى أن 
الشركة حتتفظ بسجل حافل 
من العمالء، الذين قدمت لهم 
خدمات مهنية تكللت نتائجها 
بالعديد من قصص النجاح.

الشركة املهنية تقدمها وفق 
أفضل املعايير واملمارسات 
العاملية وتشمل إعداد دراسات 
اجل���دوى االقتصادي���ة في 
الكويت س���واء فيما يتعلق 
ذلك بتأسيس شركة جديدة أو 
إضافة نشاط جديد أو توسعة 
نشاط لشركة قائمة، كما نقدم 
إلى استخدام  برامج تهدف 
التكنولوجيا احلديثة إلعداد 
املتدربني ملواجهة التغيرات 
في السوق والتكنولوجيا، 
عالوة على ذل���ك نقوم في 
البرامج منح الطالب  نهاية 
شهادات املهنية، مشيرة الى 

التنفيذي  الرئيس  قالت 
مجموع���ة  ش���ركة  ف���ي 
غلوبال فرانشايز للتدريب 
واالستشارات اإلدارية سارة 
املنصور أن الشركة استطاعت 
جتديد عقودها السنوية مع 
وزارة النفط ملواصلة تقدمي 
التدريب  خدماتها في مجال 
واالستشارات، مشيرة إلى 
ان جلوبال فرانشايز تعتمد 
املهنية في آلية عملها وتهدف 
إلى حتقيق النمو املس���تدام 

ألعمال عمالئها. 
وأضاف���ت املنصور في 
بيان صحافي أمس ان خدمات 

سارة املنصور 

استمرت 3 سنوات لدعم املنتج الوطني

هيئة الصناعة تختتم حملة »منا وفينا«

التصديرية م.زينب حس����ني 
الترويجي����ة  ان احلم����الت 
ساهمت في زيادة الطلب على 
الوطني، موضحة ان  املنتج 
الدراسات التي قمنا بها  عقب 
احلملتني األولى والثانية أكدت 
ان هناك زي����ادة على الطلب 
على املنت����ج الوطني، الفتة 
الى ان االشكالية هي اعتياد 
املس����تهلك على منتج بعينه 
ال يق����وم بتغييره باإلضافة 
الى سيطرة التعاونيات على 
تسويق املنتجات االستهالكية 
والغذائية، وهذه اجلمعيات 
غير متعاونة معنا وقد حاولنا 
اكثر من مرة تخصيص ارفف 

لتروي����ج املنت����ج الوطن����ي 
وبالفعل اس����تجابت بعض 
اجلمعي����ات ولم تس����تجب 

تعاونيات اخرى.
ان  حس���ني  وأضاف���ت 
الوعي ارتفع بأهمية املنتج 
الوطن���ي وتأثيره االيجابي 
على االقتصاد لذلك سعينا 
من خالل احلمالت الترويجية 
الى توجيه املستهلك الى شراء 
املنتج الوطني وان هذا املنتج 
حاصل على كل الش���هادات 
التي مير  الرقابي���ة  واألطر 
عليها قب���ل ان يباع لتؤكد 
انه اعلى جودة وخضع لكل 
االختب���ارات قبل طرحه في 

االسواق.
من جهت���ه، أثنى رئيس 
احت���اد الصناعات الكويتية 
حسني اخلرافي على اهتمام 
هيئة الصناعة بدعم املنتج 
الوطني وثمن جهودهم في 
هذا املجال، مشددا على انه ال 
بد ان تتواصل حمالت الدعم 
بشكل مستمر ويكون هناك 
تركيز على املدارس بش���كل 
مس���تمر حتى يتم تعريف 
الطلب���ة والطالبات بأهمية 
الوطن���ي وضرورة  املنتج 
دعمه منذ الصغر، باإلضافة 
ال���ى توضيح أهمية القطاع 
الصناعي للكوي���ت، وانهم 

سيكونون جزءا منه.

للتعاون بني الشركات لرفع 
التنافسية ولتحقيق  قدرتها 
املنتج  هدف تنمية وترويج 
الوطني في مواجهة املنتجات 
املستوردة، والذي قد يكون 
متهي����دا لتع����اون أكب����ر في 
املستقبل، ما سيؤدي الى ايجاد 
التكامل بني املنشآت الصناعية، 
موضحا ان احلملة ستشمل كل 
املنتجات الصناعية الكويتية 
سواء كانت سلعا استهالكية 
أومعمرة، شريطة ان يكون 
املنتج من منشأة صناعية أو 

حرفة صناعية كويتية.
من جانبه����ا، أكدت مدير 
التروي����ج والف����رص  ادارة 

أك����د نائب املدي����ر العام 
للتنمية والتراخيص الصناعية 
بالهيئ����ة العام����ة للصناعة 
م.خالد الفهد، ان الهيئة تولي 
احلملة الوطنية لدعم وترويج 
الوطني »منا وفينا«  املنتج 
أهمية كبيرة ملا لها من تأثير 
مباشر في تشجيع الصناعات 
الكويتية ومنتجاتها الوطنية 
التي تشكل أحد الروافد املهمة 
للدخل الوطني، آمال ان ترتفع 
نسبة مساهمتها بشكل متزايد 
م����ع زي����ادة رقع����ة القطاع 
الصناعي وتنميته وتطويره 
باعتب����ار ذلك م����ن األهداف 

االستراتيجية للهيئة.
وق����ال الفهد ف����ي الكلمة 
التي ألقاه����ا نيابة عن مدير 
العامة للصناعة  الهيئة  عام 
بالتكليف محمد فهاد العجمي 
في احلف����ل اخلتامي للحملة 
االعالمية لدعم وترويج املنتج 
الوطني: ان احلملة استمرت 
3 أعوام قدمت خاللها جهودا 
صادقة ومميزة خالل مراحلها 
املختلفة لتأخذ الهيئة مكانتها 
املتقدم����ة خلدم����ة وتطوير 
البالد،  القطاع الصناعي في 
الفتا إلى انه مت متديد احلملة 

الى 15 فبراير املقبل.
وأش����ار الفه����د ال����ى ان 
احلملة اإلعالمية لدعم املنتج 
الوطني تطمح الى إيجاد نواة 

خالد الفهد وحسني اخلرافي خالل تكرمي مجموع من املشاركات في احلملة                                 )قاسم باشا(

15 سنة فترة ائتمان و12 شهراً الستحقاق القسط األول

»بيتك« يطلق حملة جديدة لتمويل أعمال التشطيبات
مشيرا الى ان احلملة تلبي 
احتياجات اصحاب القسائم 
باملناطق اجلديدة وأصحاب 
قسائم السكن االستثماري 
واخلاص والقسائم الصناعية 
والراغبني في البناء والترميم 
والصيان����ة، وذلك في ظل 
النهض����ة العمراني����ة التي 
الكويت وزيادة  تش����هدها 
الطل����ب على م����واد البناء 
واالعمال االنشائية وازدياد 
عدد القسائم اجلديدة والتمدد 

العمراني.
ولفت اخلالد الى ان سوق 
املواد واألعمال االنش����ائية 
في الكويت يشهد انتعاشا 
بفضل ارتفاع عدد القسائم 
اجلديدة املطروحة وانشاء 
املدن السكنية، مؤكدا اهمية 
دور »بيت����ك« في الس����وق 
كداعم مهم ملختلف مجاالت 
سوق التجزئة على املستوى 
احمللي حيث يقوم »بيتك« 
بدع����م وتنش����يط حرك����ة 
التج����ارة وذل����ك من خالل 
التمويلية  تنوع األنشطة 
التي يقدمه����ا »بيتك« من 

متوي����ل املركب����ات واملواد 
واألعمال االنشائية واألثاث 
واألجه����زة االلكتروني����ة 
والقوارب واملعدات البحرية 
باإلضافة إلى متويل التعليم 
والعالج وغيرها مبا يحقق 
تطلعات واحتياجات عمالئه، 
الذي انطلق  وهو الغرض 
منه »بيتك« في أنش����طته 
التمويلية املختلفة، وسعيه 
الى حتقيق الريادة في جميع 
املجاالت التي حتقق منفعة 
التاجر واملستهلك على حد 

سواء.
وأوضح ان »بيتك« ماض 
في نهجه في توطيد العالقة 
مع املوردين من التجار في 
س����وق التجزئة وذلك من 
خالل التواصل املستمر معهم 
ومتابعة متغيرات األسواق 
العمالء  ودراسة متطلبات 
وتنظيم اللقاءات واحلمالت 
الترويجي����ة ط����وال العام 
مما يرس����خ مكانة وأهمية 
»بيتك« على مستوى السوق 
احمللي على الرغم من ظهور 

منافسني.

الهادفة الى ابراز دور »بيتك« 
في خدم����ة العميل بجميع 
املتاحة، واحملافظة  السبل 
على قاعدة العمالء الواسعة 
لدى »بيتك« وكذلك استقطاب 
عمالء جدد، هذا فضال عن 
البيعية  حتقيق االه����داف 
للتمويل املقس����ط، وزيادة 
الس����وقية  حصة »بيتك« 
وابراز دوره كمحرك للسوق 
ومس����اهم في دف����ع عجلة 
االقتصاد من خالل مكانته 

وشراكاته مع املوردين.
وأضاف اخلالد ان حملة 
»بنياني.. من الهيكل األسود 
إلى التس����ليم« متتد حتى 
20 يناي����ر 2015، وتلب����ي 
جمي����ع احتياجات العمالء 
في التمويل املقس����ط على 
جميع انواع التش����طيبات 
دون استثناء من التكييف 
واملصاع����د  واالملني����وم 
والرخام والكسوة اخلارجية 
وخشب املنجور وغيرها من 
املس����تلزمات بالتعاون مع 
كبرى شركات املواد واالعمال 
الكويت،  ف����ي  االنش����ائية 

التمويل  أطل����ق بي����ت 
الكويت����ي )بيت����ك( حملة 
ترويجي����ة جديدة بعنوان 
»بنيان����ي.. م����ن الهي����كل 
األسود إلى التسليم«، يقوم 
»بيتك« من خاللها بتقدمي 
التموي����ل للعم����الء للقيام 
التشطيبات  بجميع اعمال 
والصيانة والترميم مبميزات 
حتق����ق طموحاتهم وتلبي 
التمويل  ف����ي  احتياجاتهم 
املقسط، وكذلك تساهم في 
تنمية احلركة العمرانية في 
البالد ودعم السوق احمللي 

وتنشيط اعمال املوردين.
العام  املدير  وقال نائب 
التجاري����ة في  للخدم����ات 
»بيتك« احمد محمد اخلالد 
في تصري����ح صحافي، ان 
احلمل����ة تتمت����ع مبميزات 
فري����دة تصل فيها نس����بة 
التمويل الى 70 الف دينار، 
وفترة ائتمان تصل الى 15 
سنة، و12 شهرا الستحقاق 
القسط االول وهامش ربح 
تنافسي، مش����يرا الى انها 
اط����ار اخلطوات  تأتي في 

أحمد اخلالد
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نظّمته »الصناعات الوطنية« و»اكسبو ـ تاج« من 7 إلى 10 اجلاري

معرض الصناعات والبناء يكرّم املشاركني في دورته الرابعة

عليه والرعاة واملشاركني فيه، 
أن يوف���ر جميع احتياجات 
البناء من خالل طرح مختلف 
املتنوعة وذلك  منتجاته���ا 
به���دف مواكبة أح���دث ما 
إليه هذه الصناعة  وصلت 
من تقني���ات وتط���ورات، 
وذلك متاشيا مع التوجهات 

التنموية في البالد.
وفي خت���ام احلفل، قام 
د.عادل الصبي���ح وم.علي 
احلبيل وداليا وفائي بتكرمي 
الرعاة واملشاركني وتسليمهم 
التذكاري���ة، وذلك  الدروع 
تقدي���را جلهودهم ودعمهم 

إلجناح املعرض.
ومت خالل احلفل تكرمي 
الكويتي عبدالعزيز  الفنان 
خالد املفرج املعروف باسم 
»شادي اخلليج«، وذلك تقديرا 
جله���وده وإبداعاته خالل 
مس���يرته الفنية والوطنية 
احلافلة بالعطاء وحب الوطن، 
والتي كان آخرها األوبريت 
اخل���اص بقائد اإلنس���انية 
والذي مت إعداده مبناس���بة 
حصول صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على 
لقب »قائد اإلنس���انية« في 

األمم املتحدة.

وأوضح أن املعرض حظي 
برعايات ومشاركات متعددة 
ومتنوعة من مختلف اجلهات 
القطاع  أو  سواء احلكومية 
اخلاص، كما استطاع املعرض 
ومن خالل جهود كل القائمني 

الرابعة لتؤكد على  الدورة 
مدى ثقة الرعاة واملشاركني 
في ه���ذا التجمع الصناعي 
الكبير ال���ذي يخدم ويدعم 
قطاع اإلنشاء والتعمير في 

الكويت.

على كل ما يحتاج إليه في 
هذا اخلصوص حتت سقف 

واحد.
وأش���ار إل���ى ان ما ميز 
املعرض هذا العام هو اهتمامه 
باملنتج الوطني، حيث جاءت 

عاطف رمضان

طالب نائب رئيس مجلس 
التنفيذي  اإلدارة والرئيس 
لشركة الصناعات الوطنية، 
د.عادل الصبيح، احلكومة 
والقطاع اخل���اص بالعمل 
إيج���اد أنظم���ة بناء  على 
مفيدة ومتطورة، مشيرا إلى 
ان البناء في الكويت ش���هد 
الفترة  تطورا نوعيا خالل 

األخيرة.
وأضاف الصبيح في كلمة 
ألقاها أمس األول خالل احلفل 
اخلتامي ملعرض الصناعات 
الذي اختتم  الرابع  والبناء 
فعالياته مؤخرا، أن املعرض 
يخ���دم قطاع املس���تهلكني 
ويوف���ر منتجات البناء في 

السوق احمللي.
وأقيم معرض الصناعات 
والبناء الرابع بتنظيم شركة 
اكسبو-تاج لتنظيم املعارض 
واملؤمت���رات بالتعاون مع 
الوطنية  شركة الصناعات 
وبرعاية مدير عام مؤسسة 
الرعاي���ة الس���كنية م. بدر  

الوقيان.
وأع���رب الصبي���ح عن 
الدولة  شكره لرعاية وزير 
أبل  لشؤون اإلسكان ياسر 
فعاليات املع���رض، وكذلك 
الراعية واملشاركة  اجلهات 
في املعرض م���ن القطاعني 
العام واخلاص على دعمها 
ومساندتها إلجناح املعرض 
وتعزيز دوره ليصبح تظاهرة 
وطنية سنوية تعنى بدعم 
الوطنية واملنتج  الصناعة 
احمللي، حيث قدم املعرض 
كل ما حتت���اج إليه مراحل 
البن���اء، واملنتجات  عملية 
اخلاصة به، وذلك من خالل 
العديد من الشركات العاملة 
في هذا املج���ال، األمر الذي 
مكن املواطن من احلصول 

..ومكرما أحد الرعاةد.عادل الصبيح يلقي كلمته باالحتفال

د.عادل الصبيح مكرما أحد الرعاة                                                                                    )أحمد علي( لقطة جماعية للحضور خالل حفل التكرمي

»جميرا ـ املسيلة« يستضيف معرض الصناعات والبناء الـ 5 في ديسمبر 2015
أعلنت شركة اكسبو - تاج، لتنظيم املعارض واملؤمترات، عن 

توقيعها لعقد مع فندق ومنتجع شاطئ املسيلة، وللعام الثالث 
على التوالي، وذلك الستضافة الدورة اخلامسة من معرض 

الصناعات والبناء وذلك بقاعة بدرية من 
7 – 10 ديسمبر 2015 بحضور كل من أحمد 

جركس مدير إدارة تطوير األعمال والتسويق 
جلميرا الكويت وياسر عبدالنبي مدير املبيعات 

وسماح طنطاوي مديرة االحتفاالت ووائل 
مشالي املدير املالي لشركة اكسبو تاج لتنظيم 

املعارض. 
وبهذه املناسبة، قالت املديرة التنفيذية لـ 

»اكسبو-تاج«، داليا وفائي، إن اختيار »جميرا- 
املسيلة« وللعام الثالث على التوالي الحتضان 
الدورة اخلامسة للمعرض، نظرا ملا يتمتع به 
الفندق من خدمات على أعلى مستوى ومن 

حسن تنظيم وإدارة، وأداء للعاملني فيه، فضال عن كون 
قاعة بدرية األكبر بني القاعات في الكويت ما يتيح املجال 

الستضافة حدث كبير ومهم مثل معرض الصناعات والبناء 

مبشاركة محلية وإقليمية واسعة. وأشارت وفائي، إلى أن 
فندق جميرا- شاطئ املسيلة، يتمتع بسمعة عاملية طيبة، ملا 

يقدمه من خدمات لتلبية احتياجات العارضني إضافة إلى دعمه 
للمعارض الدولية الكبرى. 

كما يتميز الفندق مبرافقه املتطورة إلقامة 
املؤمترات واملآدب واحلفالت مما يجعله موقعا 
مثاليا ملختلف املناسبات والفعاليات، الفتة إلى 

أن فريق املؤمترات املتمرس في فندق ومنتجع 
جميرا شاطئ املسيلة يقدم الدعم واملشورة 

للضيوف حول غرف االجتماعات املالئمة 
الحتياجاتهم، باإلضافة إلى اإلشراف على 

الفعاليات والعمل على إجناحها. وفي اخلتام، 
تقدمت وفائي بالشكر اجلزيل إلدارة فندق 

شاطئ املسيلة على احتضانها ودعمها ملعرض 
الصناعات، وعلى قبولها الستضافة النسخة 
اخلامسة للمعرض، ما يشكل دعما كبيرا ومساهمة فاعلة في 

إجناح املعرض وحتقيق أهدافه بالتعريف باملنتج الوطني ودعم 
الصناعة احمللية.

»اتصاالت«: سليمان الكعبي
رئيساً تنفيذياً لـ »كنار« السودان

»BPG« تسوق العالمة التجارية 
للموبايالت »أوبي موبايلز«

أوب���ي موبايلز  قام���ت 
التقنية اجلديدة  الش���ركة 
والتي اش���ترك بتأسيسها 
مخضرم التسويق والرئيس 
التنفيذي السابق لشركة أبل 
جون سكالي بتعيني مجموعة 
BPG إلدارة وتسويق هذه 
العالمة التجارية في سوق 
الشرق األوس���ط وشمال 
أفريقي���ا الرائ���د للهواتف 

املتحركة.
الناجح  فبعد اإلط���الق 
للعالمة التجارية في الهند 
ومن ثم في اإلمارات، قامت 
شركة أوبي للتقنية بتعيني 
مجموعة BPG والتي تتخذ 
من دبي مق���را لها لتتولى 
اإلعالني���ة  النش���اطات 
واإلبداعي���ة والتخطي���ط 

والشراء اإلعالمي.
 BPG وستقوم مجموعة
عبر شركتيها املتخصصتني 
بي ب���ي جي بيت���س وبي 
بي جي ماكس���س بإنشاء 
حملتني تسويقيتني خاصتني 
باملنطقة لتحكيان قصة أوبي 
موبايل���ز ولتدعيم املفهوم 
األساسي للعالمة التجارية 

وهو »أميا كنت«.
أمي���ت  ص���رح  وق���د 
العام  روبتشنداري املدير 
ألوب���ي ملنطق���ة الش���رق 
األوسط وش���مال  أفريقيا: 
»كنا نبحث عن شريك لديه 
األف���كار واالبتكار واالبداع 
والفه���م احلقيقي ألعمالنا 
ملساعدتنا على حتقيق منونا 
االستراتيجي الطموح، وقد 
وجدنا في مجموعة بي بي 
جي الشريك الذي بإمكاننا 
االنطالق مع���ه إلى األمام، 
إلى هذه  وتقدمي منتجاتنا 
السوق املتعطشة للهواتف 
الذكية خالل فترة األسابيع 

واألشهر القادمة«.
وتعليق���ا عل���ى ه���ذه 
الشراكة اجلديدة مع أوبي، 
قال آڤ���ي بوجاني الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بي بي 
جي: »كوننا واحدة من أوائل 
املؤسسات تأسيسا وأكبرها 
ف���ي حلول التس���ويق في 
املنطقة، فإننا في مجموعة 
ب���ي جي مس���تعدون  بي 
بشكل مثالي ملساعدة هذه 
التجارية اجلديدة  العالمة 
واملبدعة اخلاصة باألجهزة 
احملمولة لتت���رك انطباعا 

مؤثرا يدوم«.
الرئيس  كم���ا حت���دث 
التنفيذي لش���ركة بي بي 
جي ماكسس ساتيش مايا 
قائال: »نحن متحمس���ون 
بشكل كبير لتعيننا كشريك 
إعالمي للمنطق���ة، وبالنظر 
إل���ى خبرتن���ا الواس���عة 
ف���ي احلل���ول اإلعالمي���ة 
وتوظيفه���ا حسب حاجتن��ا 
إلبراز أفض���ل النتائج فإننا 
نعتق���د أنن��ا نشك���ل م����ع 
أوب���ي موبايل���ز الثنائ��ي 

املثال��ي«.
وأضاق سونيش مينون 

املدير العام لشركة بي بي 
جي بيتس: »إن هذه العالمة 
التجارية موجهة بشكل كبير 
نح���و مس���تعمل الهواتف 
الذكية من الشباب ومحبي 
التقني���ات، ونح���ن نعمل 
عل���ى أن يكون تأثير أوبي 
التقنيات  كبيرا بني محبي 
احلديثة والشباب في هذه 
الس���وق الكبيرة للهواتف 

املتحركة«.
وق���د أعلنت أوبي خالل 
إطالقها في دبي في ش���هر 
سبتمبر عن تعيني شركة 
جمب���و كم���وزع حصري 
ف���ي املنطقة، والتي تغطي 
اإلمارات وعمان والبحرين 

والكويت وقطر والعراق.

أعلنت مجموعة »اتصاالت« عن تعيني سليمان سالم 
الكعبي رئيسا تنفيذيا ل� »كنار« إحدى الشركات التابعة 

للمجموعة بالسودان بالوكالة.
بدأ سليمان رحلته العملية في »اتصاالت« قبل نحو 16 
سنة، جنح خاللها في اكتساب وتطوير العديد من اخلبرات 
وامله���ارات املختلفة. بعد 
تخرجه من كلية اتصاالت 
ع���ام 1998 وحصوله على 
درج���ة البكالوريوس في 
العلوم تخصص اتصاالت، 
أتيحت لس���ليمان فرصة 
العمل في العديد من عمليات 
»اتص���االت«  مجموع���ة 
اإلقليمية والدولية، األمر 
الذي مكنه من اكتس���اب 
خبرة دولية واسعة، حيث 
عمل ف���ي اململكة العربية 
ونيجيريا،  الس���عودية، 
وتنزاني���ا، ومؤخ���را في 
س���احل العاج حيث تولى منصب الرئيس التش���غيلي 

للعمليات.
وفي سياق تعليقه على تعيني سليمان رئيس�ا تنفيذي�ا 
ل� »كنار« بالوكالة، قال عبدالعزيز الصوالح الش���حي، 
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة »اتصاالت«، 
»منذ التحاقة ب� »اتصاالت« أثبت سليمان متتعه بكفاءة 
ومهارة عالية في تأدية األدوار واملهام التي أسندت إليه، 
األمر الذي نستطيع معه القول إننا على ثقة بقدرته على 
االضطالع مبهام عمله اجلديد كرئيس تنفيذي ل� »كنار« 

بالوكالة بكل مهنية واقتدار«.
ونوه الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في »مجموعة 
اتصاالت« إلى أن »اتصاالت« حريصة دائما على متكني 
الكفاءات املواطنة وإتاحة الفرصة أمامها، الس���يما تلك 
التي تتميز بتجربة واس���عة ومبه���ارات ومجاالت عمل 

مختلفة.
ولفت الصوالح إلى أن هذا التعيني يجسد االستراتيجية 
الوطنية للمجموعة الرامية إلى تنمية املهارات القيادية 
عند موظفيها من املواطن���ني، وبرعاية وتطوير قدرات 
قادة املستقبل من الشباب اإلماراتي، وفي سبيل حتقيق 
ذلك تسعى املجموعة إلى توفير أفضل الفرص والبرامج 
الدولية اخلاصة بتطوير وتنمية املهارات القيادية للشباب 
واملوظفني املوهوب���ني الذين يظهرون قدرات وإمكانيات 

كبيرة للتطور والتقدم.

عبدالعزيز الشحي
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تواصل اململكة جناح مشروعها 
التعليم  الوطن���ي لتطوي���ر 
والتدريب، من خالل حتسني 
اداء املدارس وتطوير التعليم 
اخل���اص والتعليم اجلامعي 
الداخلية  البعث���ات  وتكثيف 
واخلارجي���ة وتكرمي ورعاية 
املتفوق���ني، ومتابع���ة خطط 
تطوير التعليم الفني والتعليم 
االلكتروني، واالس���تمرار في 
مش���روع مدارس املستقبل، 
التعليم  والعمل على تطوير 
العالي وتعزيز التعاون الدولي 
العلمي  البح���ث  في مجاالت 

واجلامعات. 

المواقف الخارجية 

وتعكس حتركات ومواقف 
مملكة البحرين الديبلوماسية 
سياستها اخلارجية سواء على 
الصعيد االقليمي والعربي، او 
الدولي، والتي  على الصعيد 
التزمت بها ق���وال وفعال منذ 
اس���تقاللها ع���ام 1971، وهي 
تقوم م���ن واقع حرصها على 
االستقرار واس���تتباب االمن 
والس���الم في منطقة اخلليج 
والعالم العربي بدور نش���ط 
في ظل ظروف صعبة ومعقدة 
وفي ظل حتديات امنية كبرى 
ومتغي���رات اقليمية ودولية 
تتطلب احلركة وحسن املبادرة، 
البحرين تؤكد دائما  فمملكة 
وقوفها مع القضايا العربية، 
الدعم واملس���اندة  وتقدم كل 
له���ا، وتش���ارك ف���ي جميع 
التي  االجتماعات واملؤمترات 
تعقد حول هذه القضايا، سواء 
في اطار اجلامعة العربية او 
الدولي، فعلى  على املستوى 
املستوى الدولي حترص اململكة 
على دعم كل ما فيه رفعة لالمة 
العربية واالسالمية وتشجيع 
وحدته���ا وتكاملها مبا يحقق 
مصالح شعوبها، مبرزة اهمية 
التعاون بني الدول والشعوب 
في اطار االلتزام بأسس ومبادئ 
الدولية باعتباره  الش���رعية 
اساس���ا لعالم اكثر استقرارا 
ورفاهية وتنمية، متمس���كة 
بض���رورة تس���وية جمي���ع 
الدولي���ة بالطرق  املنازعات 
الس���لمية، واحترام س���يادة 
التدخل  الدول االخرى ومنع 
في شؤونها الداخلية، داعية الى 
السالم كهدف استراتيجي، االمر 
الذي اكسبها مكانة مرموقة في 
ضوء التقدير االقليمي والعاملي 
واسع النطاق للسياسة احلكيمة 
والعقالني���ة واملتوازنة التي 
يقودها ملك البحرين بحنكة 

وخبرة عالية.

صدرت التشريعات التي حتمي 
حق امل���رأة العاملة في العمل 
وفي رعاية األسرة واألطفال، 
كما حتققت املساواة بني الرجل 
واملرأة في الوظيفة الواحدة، 
فضال ع���ن ذلك حتصل املرأة 
البحرينية على فرص متكافئة 
في التعليم والرعاية الصحية 
والترشيح للمجالس النيابية 
والبلدية، كما حتظى باهتمام 
خاص ف���ي عمليات التدريب 

والتوعية. 

الشباب البحريني 

ويحظى الشباب باهتمام 
خاص من الدولة، حيث تبلورت 
استراتيجية متكاملة الستثمار 
طاقات الشباب وتوجيهها في 
املجاالت االكثر نفعا والتركيز 
على مس���اعدة الش���باب في 
احلص���ول على ف���رص عمل 
مالئم���ة ومتكينهم من خالل 
التدري���ب والتأهيل  عمليات 
واالهتمام باالنشطة الرياضية 
لتلك الفئة، حيث يشكلون مبا 
ميثلونه م���ن حيوية وطاقة 
محورا للتنمية والنهضة، وقد 
اولى س���مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة رئيس املجلس 
االعلى للش���باب والرياضة 
اللجن���ة االوملبي���ة  رئي���س 
البحرينية جل اهتمامه لالرتقاء 
مبستوى الشباب والرياضة 
اململكة ضمن مصاف  لتكون 
الصروح الرياضية املهمة في 
العالم، وما س���باقات القدرة 
والت���ي تبوأت فيه���ا مملكة 
البحرين املراكز املتقدمة عامليا 
اال ش���اهد حضاري ملا يوليه 
ملك البحرين حمد بن عيسى 
من اهتمام بالشباب الذين هم 

رجال املستقبل. 

اإلعالم والتعليم 

كما تتجه مملكة البحرين 
منذ اقرار ميثاق العمل الوطني 
الى توس���يع حريات االعالم 
والصحافة ووضع استراتيجية 
مستقبلية للعمل االعالمي، حيث 
نص امليثاق على ان لكل مواطن 
حق التعبير عن رأيه بالقول او 
بالكتابة او بأي طريقة اخرى 
من طرق التعبير عن الرأي او 
االبداع الشخصي، وان حرية 
البحث العلمي وحرية النشر 
والصحافة والطباعة مكفولة 
في احلدود التي يبينها القانون 
مع عدم املساس بأسس العقيدة 
االسالمية ووحدة الشعب ومبا 
ال يثير الفرق���ة او الطائ فية، 
وقد أولت القيادة احلكيمة جل 
اهتمامها بالتعليم وتطويره، اذ 

االقتصاد بطبيعته التنافسية 
وجاذبيته فضال عن حتقيق 

العدالة االجتماعية. 
وتؤك���د تقاري���ر التنمية 
البشرية الصادرة عن البرنامج 
اإلمنائي ل���أمم املتحدة متيز 
جتربة البحرين وتفردها مبكانة 
متقدمة خالل الفترة املمتدة من 
عام 1995 وحتى اليوم، حيث 
جاءت في املرتبة األولى على 
األقل 8 مرات لتتصدر الدول 
العربي���ة � وف���ي الس���نوات 
األخيرة حصدت املرتبة الثانية 
او الثالث���ة وأحيانا الرابعة � 
األمر الذي يؤكد متيز جتربة 
مملكة البحري���ن في التنمية 

البشرية. 

منتدى حوار التعاون اآلسيوي 

كما يأت���ي اختيار منتدى 
حوار التعاون اآلسيوي للمنامة 
عاصمة للس���ياحة اآلسيوية 
لع���ام 2014، ليؤكد ان اململكة 
هي أرض األمن واألمان، وانها 
متتلك من املقومات ما ميكنها 
من أن حتق���ق جناحا مميزا 
في املجال الس���ياحي في ظل 
التأكيد املتواصل والتوجهات 
نحو الترويج ململكة البحرين 
الثقافية،  كوجهة للس���ياحة 
خاص���ة انها كان���ت عاصمة 
للثقافة وللس���ياحة العربية 
خالل العامني املاضي واحلالي، 
اذ يش���كل ذلك إجنازا جديدا 
يضاف الى س���جل اإلجنازات 
التي حتققت عبر الس���نوات 
املاضية في ظل العهد اإلصالحي 
حلضرة صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

إنجازات متواصلة لمصلحة المرأة 

املرأة، حتققت  وفي مجال 
إجن���ازات متواصلة ملصلحة 
متكني املرأة اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا في اململكة، وشّكل 
البحرينية  بامل���رأة  النهوض 
عالمة بارزة وركنا أساسيا من 
أركان املشروع اإلصالحي للملك 
حمد بن عيسى، حيث أنشئ 
املجلس األعلى للمرأة عام 2001 
الذي يحظى برئاسة صاحبة 
السمو امللكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
ملك البحرين، واالحتاد النسائي 
الذي ضم في كيان واحد العديد 
من اجلمعيات النس���ائية في 
ع���ام 2006م، ما انعكس على 
وضع امل���رأة بتطوير واقعها 
ومعدل مش���اركتها في سوق 
العمل، حيث تزايد عدد النساء 
العام  القطاعني  العامالت في 
واخلاص بش���كل مطرد، كما 

وجاذبة للمس���تثمرين ماليا 
وجتاريا وتشريعيا، وحتسني 
التكنولوجيا وتوفير منظومة 
تشريعية ومؤسسية حديثة، 
بحيث أصبحت البحرين مقرا 
للعدي���د من الش���ركات ذات 
الدولي والتي تعمل  النشاط 
العال���م، وتتوج  عب���ر دول 
جه���ود اململكة ف���ي التنمية 
االقتصادية بإنش���اء مجلس 
التنمية االقتصادية الذي يرأسه 
صاحب الس���مو امللكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، 
ويتمتع بصالحيات متكنه من 
التخطيط واملتابعة والتنفيذ 
لإلستراتيجيات والسياسات 

العامة. 
وقد طرح املجلس »رؤية 
مملك���ة البحرين االقتصادية 
حتى 2030«، والتي دش���نها 
البحرين���ي في 23  العاه���ل 
أكتوب���ر 2008م، لتمثل إطارا 
موجه���ا للسياس���ات العامة 
البحري���ن، والتي  في مملكة 
جتع���ل من اإلنس���ان محورا 
للتنمية وهدف���ا لها، وتقوم 
الرؤية االس���تراتيجية  هذه 
على االس���تدامة والتنافسية 
والعدالة، وتس���تهدف زيادة 
دخل األس���رة احلقيقي ألكثر 
من الضعف، ومنو فرص العمل 
للمواطنني، ورفع معدل الناجت 
احمللي، وزيادة تدفق االستثمار 
األجنبي املباشر وتطوير البنية 
األساسية والتشريعية وتنوع 

األمر امللكي بإنشاء املؤسسة 
الوطنية حلقوق اإلنس���ان، 
لتتولى تعزيز وتنمية وحماية 
حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها 
الوعي، ولتعطي بعدا  ونشر 
آخر للعمل احلقوقي باملنطقة، 
وتضيف بال ش���ك الى رصيد 
البحري���ن احلقوقي،  مملكة 
فهي من أولي���ات الدول التي 
العربي  امليثاق  صادقت على 
حلقوق اإلنسان بها واإلسهام 
في ضمان ممارستها بكل حرية 

واستقاللية. 
وتأتي مبادرة ملك البحرين 
غير املسبوقة عربيا، بإنشاء 
محكمة عربية حلقوق اإلنسان 
البحرين، األمر  مقرها مملكة 
الذي يعتبر دعم���ا ملنظومة 
العمل العربي في مجال حقوق 
اإلنس���ان وتعزي���زا الحترام 
وحماي���ة هذه احلق���وق في 
إطار سيادة القانون واملواثيق 
الدولية ومبادئ القانون الدولي 
الدولية حلقوق  والش���رعية 

اإلنسان. 

تنوع االقتصاد الوطني 

وعلى املستوى االقتصادي، 
اململكة على  ركزت سياسات 
تنوع قاعدة االقتصاد الوطني 
واالستثمار في االنسان، وأكدت 
على انتهاج احلرية االقتصادية 
واالنفتاح على العالم. ويالحظ 
االهتمام الدائم بالتنمية البشرية 
وتطوير البنى التحتية وخلق 
مناخ متميز لالستثمار يتسم 
أمنية مستقرة حافزة  ببيئة 

وحتقيق مطالبهم املعيش���ية 
واحلياتية، كما عمل املجلس 
عل���ى اس���تخدام صالحياته 
التش���ريعية والرقابية وفق 
الدستور لتحقيق الصالح العام 

للوطن واملواطنني.
وش���هدت مملكة البحرين 
الش���هر املاض���ي انتخابات 
برملانية وصفها العرب والعالم 
بالرسالة القوية التي اثبتت ان 
اهل البحرين ارادوا التأكيد على 
متسكهم بالدميوقراطية ودعمهم 
للمشروع االصالحي جلاللة 
امللك، واثبت البحرينيون ان 
الدميوقراطية راسخة في هذا 
الوطن وفي وجدان ش���عبه 
املدخ���ل لكل  الطي���ب، وهي 
وطني مخلص لبالده ولقيادة 
الوطن للعمل من اجل مستقبل 

افضل.
ونظرا الى االهتمام الدولي 
الذي حتظى به حقوق اإلنسان، 
فإن مملكة البحرين كغيرها من 
الدول ركزت في مفهوم حقوق 
اإلنسان، وصدقت على املواثيق 
املتعلقة  الدولية واالتفاقيات 
بتلك احلقوق واالنضمام اليها، 
اململكة على إنشاء  وشجعت 
العديد من اجلمعيات واملنظمات 
التي تعنى بتعزيز  املستقلة 
ثقافة حقوق اإلنس���ان، وملا 
كانت احلاجة ملحة الى التعامل 
مبسؤولية مع قضايا حقوق 
اإلنس���ان ووضع السياسات 
املتعلقة بتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين، فقد 
صدر عن امللك حمد بن عيسى 

البحرين  حتتفل مملك���ة 
الوطن���ي بالعي���د   الي���وم 

 ال� 43 مستلهمة أصالة املاضي 
وواقعي���ة احلاضر، متطلعة 
للمستقبل برؤية متفتحة وفكر 
مبادر، حيث متضي على طريق 
التطور والنماء، آخذة بأسباب 
التقدم وفق متطلبات العصر، 
تلبية حلاجات إنسانها، بناء 
ونهض���ة في ش���تى مناحي 

احلياة.
وحققت مملك���ة البحرين 
اجنازات مشهودة في مجاالت 
الدميوقراطي���ة واالص���الح 
السياسي والتنمية االقتصادية 
والبشرية وحماية حقوق املرأة 
والطفل، في ضوء املش���روع 
الذي  الش����امل  االص�الح���ي 
امل�لك حمد ب�ن عيسى  يق�وده 
آل خ�ليفة عاهل البالد منذ توليه 
مقاليد احلك���م في عام 1999، 
وما كفله من احترام للحقوق 
واحلريات االساسية والفصل 
بني السلطات، وتعزيز املشاركة 
الشعبية في اطار دولة القانون 

واملؤسسات.
وق���د اس���تطاعت مملكة 
البحرين خالل العهد االصالحي 
للملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ان حتقق اجنازات رائدة على 
صعي���د االصالح السياس���ي 

والدميوقراطي.
وحف���ل تاري���خ البحرين 
احلديث بالعديد من االجنازات 
املتواصلة، التي دفعت بعجلة 
التقدم واالصالح والتطوير في 
البالد، مما اس���هم في تثبيت 
الدولة احلديثة  اركان  دعائم 
وبناء دولة حضارية مستنيرة 
في املنطق���ة، وكانت من ابرز 
محطات هذه املسيرة احلافلة من 
االجنازات املشروع االصالحي 
للملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد الذي وضع البحرين 
على أعتاب مرحلة جديدة من 
االصالح والتحديث واالزدهار 

في مناحي احلياة كافة.
وتعتب���ر ع���ودة احلياة 
النيابي���ة مبملك���ة البحرين 
مجددا في عام 2002 احد ابرز 
مكتسبات املشروع االصالحي 
مللك البحري���ن، حيث حققت 
التجربة البرملانية عبر ثالثة 
الكثير من  فصول تشريعية 
االجنازات التي اس���همت في 
دعم وتعزيز مسيرة االصالح 
والتقدم، واس���تطاع مجلس 
النواب على مدى 12 عاما تلبية 
الكثير من تطلعات املواطنني، 
من خالل اقرار التش���ريعات 
والقوان���ني الت���ي حتقق لهم 
الرفاهي���ة واحلي���اة الكرمية 

العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة

صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

معبد باربار األثري

تقارير
الثالثاء 16 ديسمبر 2014
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صفحات مضيئة في تاريخ اململكة

اكبر حديقة مائية في الشرق االوسط حديقة جنة دملون املفقودة في البحرين



الدميوقراطية.. وترسيخ مفهوم دولة املؤسسات
العالقات البحرينية - الكويتية تبلغ أزهى عصورها

وجتسد تاريخاً طويالً من األخوة
يشرفني ان أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
حض��رة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك مملكة البحرين املفدى وإلى صاحب الس��مو امللكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء 
املوقر وإلى صاحب الس��مو امللكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى األمني، النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز، 
مبناسبة العيد الوطني الثالث واألربعني، والذكرى اخلامسة 
عشرة لتولي حضرة صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، مقاليد احلكم، كما يسعدني ويشرفني 
ان أرفع أصدق التهاني والتبريكات للنجاح الباهر لعملية 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية 2014 على كل املس��تويات 
الشعبية والسياسية والتنظيمية، حيث جسد هذا النجاح 
مدى التالحم الكبير بني حكمة القيادة وأصالة الشعب في 
إطار املشروع اإلصالحي الرائد حلضرة صاحب اجلاللة ملك 
البالد املفدى، الذي تبناه حفظه اهلل ورعاه منذ تولى سدة 

احلكم، حتى أصبحت اململكة منارة في كل املجاالت.
وتأتي هذه املناس��بة مبثابة الفرصة الس��تذكار ما سطره 
األج��داد واآلباء من قص��ص الكفاح والصب��ر والتفاني 
واالخ��الص، وما بذلوه من جهد س��خي وعطاء كبير من 
أجل بناء وطن متميز في تآلفه االجتماعي ووحدته الوطنية 
وطموحات��ه الكبيرة وإجنازاته املش��هودة، وما حتقق من 
إجن��ازات وخطوات إصالحية في العه��د الزاهر حلضرة 
صاحب اجلاللة عاهل البالد، حفظه اهلل، حيث اس��تطاعت 
اململكة برؤية جاللته املس��تنيرة وفكره الثاقب ان حتظى 

باحترام دول العالم كافة.
فمنذ تولي جالل��ة امللك، حفظه اهلل ورعاه، مقاليد احلكم، 
ح��رص جاللته على تعزيز الدميوقراطية احلقة من خالل 
دعم العملية اإلصالحية في البحرين، وجعلها دميوقراطية 
حقيقية قابلة للتطور في إطار مشروع وطني شامل لبناء 
دولة عصرية، من أولوياتها خدمة الوطن وترسيخ مفهوم 
دولة املؤسسات وإبراز الوجه احلضاري للمملكة وتاريخها 
العريق املمتد آلالف الس��نني، وقد حققت مملكة البحرين 
إجنازات ومكاسب في مجاالت التعليم وحقوق املرأة والرعاية 
الصحية واألمن واالستقرار، ما جعل معها منوذجا ومثاال 
يحتذى ، وها هي مملكة البحرين تواصل مسيرتها الشاملة، 
برؤية واضحة، بقيادة جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
وحكومة رش��يدة برئاسة صاحب الس��مو امللكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء املوقر 
ومبساندة فاعلة من لدن صاحب السمو امللكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد األم��ني نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حفلت بالعديد 
من اإلجنازات على جميع األصعدة وشتى املجاالت، وفي 
مقدمتها جناح املس��اعي الهادفة الى زيادة الدخل القومي 
عبر تنفيذ العديد من املش��روعات التنموية والتطويرية، 
التي وضعت املواطن واالرتقاء مبس��تويات معيشته، في 
صدارة أولوياتها واهتماماتها، وها هي إجنازات املشروع 
اإلصالحي الرائد حلض��رة صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى تبرز في مواقع عديدة 
مث��ل مجال التحول الدميوقراطي وحماية احلريات العامة 
وحقوق اإلنس��ان ومتكني املرأة واحت��رام التنوع الديني 
والفكري والثقافي في إطار امللكية الدس��تورية، وسيادة 

القانون.
وفي الوق��ت ذاته، يرس��خ عوامل االس��تقرار والتعايش 
ونبذ العنف واإلرهاب، فاملجتم��ع البحريني يعد مجتمعا 
مترابطا تس��وده حرية الدين واملذهب واملعتقد، واحترام 
حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح واالنفتاح على اآلخر 
وان مس��يرة احترام حقوق اإلنس��ان في مملكة البحرين 
تتواصل قانونا وعمال في إطار سيادة القانون واملمارسة 
الدميوقراطية، واحلرص عل��ى اللحمة الوطنية ومواصلة 
التنمية الش��املة، وان مملكة البحرين س��باقة في إطالق 
املبادرات الوطنية واملش��اريع املتميزة في جميع امليادين 
ومنها امليدان احلقوقي، فقد أفسحت احلكومة املجال إلنشاء 
مجموعة من اجلمعيات واملؤسسات احلقوقية الوطنية التي 
متثل أطيافا مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، وفي ظل 
انفتاح اململكة وش��فافيتها تس��عى في ان تكون طرفا في 
العديد من الصكوك الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، كما ان 
للبحرين العديد من املبادرات املتميزة على الصعيد اخلليجي 
والعربي ذات العالقة بالشأن احلقوقي ومنها مبادرة جاللة 
امللك املفدى بشأن إنشاء احملكمة العربية حلقوق اإلنسان، 
ومقترح إنشاء جلنة خليجية عليا حلقوق اإلنسان الذي يتم 
تدارسه حاليا بني الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، كما حاز مرشحو اململكة عضوية جلنة األمم 
املتحدة للطفولة وعضوية اللجنة االستشارية ملجلس حقوق 

اإلنسان وعضوية جلنة حقوق اإلنسان العربية.
وتأت��ي دعوة جاللة امللك، حفظ��ه اهلل، لعقد مؤمتر »حوار 
احلضارات والثقافات«، الذي اس��تضافته اململكة في مايو 
املاضي برعاية كرمية من لدن جاللته ومبش��اركة أكثر من 
150 شخصية دينية وثقافية من مختلف الديانات والثقافات، 
تأكيدا على أهداف جاللته اإلنسانية في الدعوة الى التسامح 
واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق 
اإلنسان وصون حرياته السياسية والثقافية واالجتماعية، 
إضافة ال��ى دوره في تعزيز احلوار والتق��ارب والتفاهم 
والتعايش السلمي بني األديان واحلضارات والثقافات بني 
املجتمعات، وما تتمتع ب��ه البحرين من تنوع بني املذاهب 
والديان��ات في ظ��ل وجود تعايش س��لمي بينها، وما هذا 
املؤمتر إال امتداد ملؤمتري »احلوار اإلسالمي � املسيحي« 
و»التقريب بني املذاهب اإلسالمية« اللذين عقدا في مملكة 

البحرين عامي 2002 و2003.
وقد أولى املش��روع اإلصالحي جلالل��ة امللك جل اهتمامه 
باملرأة البحرينية، حيث خصص لها يوما يحتفل به سنويا، 
بات من أيام البحرين الوطنية اخلالدة، يستذكر من خالله 
كل إجنازات املرأة البحرينية في كافة املجاالت والتي أصبح 
يشار اليها بالبنان، بفضل الدعم والرعاية من لدن جاللته 
واملجلس األعلى للمرأة الذي يحظى برئاسة صاحبة السمو 
امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب 
اجلاللة امللك املفدى، مما انعكس على وضع املرأة بتطوير 

حينها منوا مبعدل 3.2% ومن املتوقع ان يحقق االقتصاد 
البحريني منوا يقارب 3.7% خالل هذا العام، وقد حصلت 
مملكة البحرين على مس��توى متقدم وضعها بني الدول 
العش��ر األوائل عامليا املصنفة ك� »مدن املستقبل«، وذلك 
بحسب التقرير السنوي الصادر عن fdi Intelligence التابع 

للفاينانشال تاميز.
كما تتجه مملكة البحرين منذ إقرار ميثاق العمل الوطني 
الى توسيع حريات اإلعالم والصحافة ووضع استراتيجية 
مستقبلية للعمل اإلعالمي، حيث نص امليثاق على ان لكل 
مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة 
أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو االبداع الش��خصي، 
وان حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة 
مكفولة في احلدود التي يبينها القانون مع عدم املس��اس 
بأس��س العقيدة اإلس��المية ووحدة الشعب ومبا ال يثير 

الفرقة أو الطائفية.
وقد أولت القيادة احلكيمة جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، 
اذ تواصل اململكة جناح مشروعها الوطني لتطوير التعليم 
والتدريب، من خالل حتسني أداء املدارس وتطوير التعليم 
اخل��اص والتعليم اجلامع��ي وتكثيف البعث��ات الداخلية 
واخلارجية وتكرمي ورعاية املتفوقني، ومتابعة خطط تطوير 
التعليم الفني والتعليم اإللكتروني واالستمرار في مشروع 
مدارس املستقبل والعمل على تطوير التعليم العالي وتعزيز 
التعاون الدولي في مجاالت البحث العلمي واجلامعات، فقد 
دعا صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
إلى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي لالرتقاء بالتعليم العالي 
والدفع نحو استقطاب املزيد من االستثمار في هذا املجال 
لتخدم مخرجاته االحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء 
عل��ى هذا التوجه الداعم للتعلي��م اخلاص، مت فتح العديد 
من اجلامعات اخلاصة إضافة الى جامعة البحرين وجامعة 
اخللي��ج العربي مما يدل على ان مملكة البحرين س��وف 
تصبح في املس��تقبل مركزا مثاليا ومؤهال للتعليم العالي 

في منطقة اخلليج والوطن العربي.
وتعكس حتركات ومواقف مملكة احلبرين الديبلوماسية 
سياستها اخلارجية سواء على الصعيد االقليمي والعربي، 
أو على الصعيد الدولي والتي التزمت بها قوال وفعال منذ 
اس��تقاللها عام 1971، وهي تق��وم من واقع حرصها على 
االستقرار واس��تبباب األمن والسالم في منطقة اخلليج 
والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة 
وفي ظل حتديات أمنية كبرى ومتغيرات اقليمية ودولية 
تتطلب احلركة وحسن املبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائما 
وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم واملس��اندة 
لها، وتشارك في جميع االجتماعات واملؤمترات التي تعقد 
حول هذه القضايا سواء في إطار اجلامعة العربية أو على 
املستوى الدولي، فعلى املستوى الدولي حترص اململكة على 
دعم كل ما فيه رفعة لألمة العربية واإلس��المية وتشجيع 
وحدتها وتكاملها مبا يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية 
التعاون بني الدول والش��عوب في إطار االلتزام بأس��س 
ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسا لعالم أكثر استقرارا 
ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية كل املنازعات 
الدولية بالطرق الس��لمية، واحترام سيادة الدول األخرى 
ومنع التدخل في ش��ؤونها الداخلية، داعية الى الس��الم 
كهدف استراتيجي، األمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في 
ضوء التقدير االقليمي والعاملي واس��ع النطاق للسياسة 
احلكيمة والعقالنية واملتوازن��ة التي يقودها جاللة امللك 

بحنكة وخبرة عالية.
وعلى املس��توى اخلليجي، يحرص صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى على املشاركة 
في القمم اخلليجية املتعاقبة، ليؤكد حرص البحرين الدائم 
على تعزيز هذه املسيرة املباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء 
دول املجلس نحو املزيد من التكامل والتعاون املشترك الذي 
ينش��ده اجلميع مبا يكفل الوصول الى الوحدة اخلليجية 

التي يتطلع اليها أبناء وشعوب دول املجلس.
ويشرفني بهذه املناسبة ان أنوه بالعالقات املتجذرة التي 
تربط بني مملكة البحرين ودولة الكويت الش��قيقة والتي 
تبلغ أزهى عصورها ف��ي عهد جاللة امللك املفدى وأخيه 
صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد أمير دولة 
الكويت الش��قيقة ألنها جتسد تاريخا طويال من االخوة 
وحتظى بجل اهتمامات جاللة امللك وأخيه حضرة صاحب 
السمو أمير دولة الكويت في استمراريتها وتنميتها، وتعتبر 
أمنوذجا يحتذى للعالقات حيث وصلت الى مرحلة أضحت 
جميع املفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون 
املش��ترك بني البلدين في كل املجاالت واألصعدة، مشيدا 
مبا تقدم��ه دولة الكويت من دعم ومس��اندة وما يحققه 
ه��ذا الدعم في التنمية االقتصادية ململكة البحرين، وهي 
حترص دائما على تعزي��ز عالقاتها مع دولة الكويت في 
ضوء ما يربط الش��عبني الشقيقني والقيادتني احلكيمتني 
من صالت وثيقة. وتؤكد الزيارات املتبادلة لقادة البلدين 
وكبار املسؤولني عمق هذه العالقات وترابطها وتعبر عن 
امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور الذي تقوم به دولة 
الكويت الشقيقة من خالل إسهاماتها الفعالة في مشاريع 
التنمية، وفي إطار هذه العالقات املتميزة أنش��أت اللجنة 
العليا املشتركة بني مملكة البحرين ودولة الكويت والتي 
يترأسها وزيرا خارجية البلدين الشقيقني، وذلك حلرص 
القيادتني على استمرارية ودعم مسيرة التعاون والتواصل 
بني البلدين، ووضع اآلليات لتبادل اخلبرات والدراس��ات 
في املجاالت املختلفة، واالستمرار في التشاور والتنسيق 

حول القضايا ذات االهتمام املشترك.
وال يسعني في هذا املقام إال ان أعبر عن أمنياتي اخلالصة 
لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكرمي بالتقدم واالزدهار 
واألمن واألمان في ظل القيادة الرش��يدة لباني نهضتها 
املعاصرة وقائد مس��يرتها حضرة صاحب السمو األمير 
الش��يخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير دولة الكويت 
الشقيقة ومبس��اندة سمو ولي عهده األمني سمو الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح ورئيس وزرائه املوقر سمو 
الش��يخ جابر املبارك الصباح حفظهم اهلل جميعا وجعلهم 

ذخرا وسندا لكويت العز والفخار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

واقعها ومعدل مش��اركتها في س��وق العمل، حيث تزايد عدد 
النساء العامالت في القطاعني العام واخلاص بشكل مطرد، كما 
صدرت التشريعات التي حتمي حق املرأة العاملة في العمل وفي 
رعاية األسرة واألطفال، كما حتققت املساواة بني الرجل واملرأة 
في الوظيفة الواحدة، فضال عن ذلك حتصل املرأة البحرينية 
على فرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية والترش��يح 
للمجالس النيابية والبلدية، كما حتظى باهتمام خاص في عمليات 
التدريب والتوعية، واملعروف ان مملكة البحرين من الدول التي 
انضمت الى العديد من االتفاقيات الدولية املناهضة للتمييز ضد 
املرأة، كما عمدت الى إعادة توفيق الكثير من القوانني لصالح 

تعزيز مكانة املرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل.
وقد استطاعت احلكومة برئاسة صاحب السمو امللكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء ان حتقق العديد 
من النجاحات وإجناز 81% من برنامج عمل احلكومة للسنوات 
2011 � 2014 في كل املجاالت التي تس��تهدف مسيرة التنمية 
الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد املفدى، 
وق��د تركزت كل خطط عمل احلكومة واس��تراتيجياتها على 
حتقيق جودة احلياة للمواطن، من حيث مس��توى املعيش��ة 
والصحة والتعليم واإلسكان والثقافة وغيرها، انطالقا من قاعدة 
أساسية هي ان املواطن هو غاية التنمية وهدفها، حيث متكن 
سموه بفضل رؤيته االستراتيجية الواضحة من جعل اململكة 
في مصاف ال��دول املتقدمة على مختلف األصعدة، ومن هنا 
جاءت برامج ومشروعات احلكومة ملبية لالحتياجات احلالية 
ومراعية ملتطلبات املس��تقبل، كما متيزت اآلليات والوسائل 
التي اتبعتها احلكومة بالسرعة والكفاءة في اإلجناز وااللتزام 
واجلهد اجلاد من أجل احملافظة على معدالت النمو واالرتقاء 
بجوانب التنمية الش��املة، وذلك بتنفيذ مش��روعات حيوية 
تس��تهدف تطوير البنية التحتي��ة للمملكة وتوفير اخلدمات 
الضرورية للمواطنني بالشكل الذي مياثل ورمبا يفوق ما يتم 

تقدميه في الدول املتقدمة.
ويقع على عاتق مجلس التنمية االقتصادية الذي يحظى برئاسة 
صاحب الس��مو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
وضع اس��تراتيجية تنموية القتص��اد البحرين، والعمل مع 
اجلهات احلكومية على توفير املناخ املالئم جلذب االستثمارات 
املباشرة الى اململكة مبا يضمن تعزيز االقتصاد وخلق املزيد 
من الف��رص أمام القطاع اخلاص وفرص العمل للبحرينيني، 
مبا ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة واملشروع اإلصالحي 
الذي أطلقه صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه، كما ان حزمة مشاريع البنية التحتية التي 
يجري العمل على تنفيذها في اململكة خالل السنوات األربع 
القادمة ويبلغ مجموع االستثمارات فيها نحو 22 مليار دوالر 
أميركي، ستس��هم في تعزيز االقتصاد الوطني ودفع عجلة 
النمو مبا س��ينعكس ايجابا على حياة املواطنني البحرينيني 
الى جانب تعزيز مكانة اململكة كمركز جتاري تنافس��ي في 
املنطقة، وس��تتضمن هذه االس��تثمارات تنمي��ة العديد من 
القطاعات االقتصادية مثل القطاع الصناعي، وقطاع اخلدمات 
السياحية في اململكة، ما يساعد على زيادة تنافسية االقتصاد 
الوطني، ومثل هذه املشاريع تشكل فرصا استثمارية واعدة 
للمستثمرين الدوليني، كما تعزز فرص التعاون مع بقية دول 
اخلليج، حيث يهدف هذا االستثمار في البنية التحتية للبحرين 
الى تنويع االقتصاد وجذب االستثمارات األجنبية ذات القيمة 
املضافة من أجل تعزيز التنمية املستدامة على املدى الطويل، 
وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى املعيشة، كما ميثل 
هذا االستثمار جزءا من استراتيجية اململكة االقتصادية للفترة 
القادمة بتوجيه من صاحب الس��مو امللكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العه��د نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية االقتصادية.
اجلدير بالذكر أنه قد مت تصنيف اململكة في االقتصاد األكثر 
حرية في املنطقة، وذلك وفقا ملؤشر مؤسسة هيرتاج للحرية 
االقتصادية للعام 2014، ويعكس تقرير مؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية 2014، هذا املستوى من النجاح، حيث وصل 
اجمالي االس��تثمار األجنبي املباشر في مملكة البحرين في 
عام 2013 ال��ى 989 مليون دوالر أميركي، أي بزيادة قدرها 
11% ع��ن عام 2012، متجاوزا متوس��ط النمو العاملي بنس��بة 
9%. وأش��ار التقرير االقتصادي الفصل��ي الصادر من قبل 
مجلس البحرين للتنمية االقتصادية الى حتقيق الناجت احمللي 
االجمال��ي احلقيقي للملكة في الربع الثان��ي من 2014 منوا 
بلغ 5.6% مقارنة بالفترة نفس��ها خالل العام املاضي وهو ما 
يعكس تسارعا في النشاط االقتصادي باملقارنة مع األشهر 
الثالث��ة األولى في 2014، حيث كان الن��اجت احمللي االجمالي 
احلقيقي قد حقق حينها منوا مبعدل األش��هر الثالثة األولى 
في 2014 حيث كان الناجت احمللي االجمالي احلقيقي قد حقق 

البحرين الثالثة خليجيًا 
في استقطاب التملك العقاري

مسرح البحرين الوطني 
يفوز بجائزة الشرف 

في الهندسة املعمارية 2015

املنامة - بنا: اس����تمرارا لسلسلة اإلجنازات التي 
حققها، وبقدرت����ه على أن يكون مكان����ا تلتقي فيه 
الثقافات من مختلف أنحاء العالم، اس����تطاع مسرح 
البحرين الوطني أن يفوز بجائزة الشرف في الهندسة 
املعمارية لعام 2015 والتي تقدمها املؤسسة األميركية 
لتكنولوجيا املسارح )USITT(، إذ مت اختيار املسرح 
الوطني لنيل اجلائزة وذلك لتصميمه االستثنائي الذي 

يجمع ما بني إبداع احلاضر وعراقة املاضي. 
رأى مسرح البحرين الوطني النور برعاية عاهل 
البحرين امللك حمد بن عيس����ى آل خليفة الذي قدم 
الدعم الكرمي لتحقيق هذا املشروع املعماري والثقافي 
ضمن مشروع »االستثمار في الثقافة« الذي أطلقته 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عام 2007 لتوطيد 
الش����راكة بني القطاعني الع����ام واخلاص، فكان أكبر 
املشاريع التي حتققت ضمن املعالم الثقافية والسياحية 
التي أسس����ت لبنية حتتية للسياحة الثقافية على 

أرض اململكة. 
وإلى جانب مس����رح البحري����ن الوطني، فقد نال 
جوائز USITT للمعم����ار كل من قاعة »ميلتون« في 
لندن ببريطانيا ومبنى الفنون املسرحية في بورتالند 
بأميركا، حيث سيتم تسليم اجلوائز لكل الفائزين ما 
بني 18 و21 من شهر مارس 2015م خالل املؤمتر الوطني 
للمؤسسة في أوهايو بالواليات املتحدة األميركية. 
ومتنح مؤسسة USITT جوائزها املعمارية للمباني 
بناء على معايير اإلبداع في التصميم، مراعية قواعد 
الصدى والرنني في الصاالت، متيز أداء وظيفة املبنى، 
استخدام التكنولوجيا احلديثة ودور املبنى في تنمية 

املجتمع احمللي. 
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بقلم: الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 
سفير مملكة البحرين لدى الكويت مبناسبة العيد الوطني الـ 43

حققت مملكة البحرين املرتبة الثالثة خليجيا في 
استقطاب مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي للتملك 
العقاري، واعتبر عضو مجلس االدارة ومدير املبيعات 
بشركة »امفا العقارية« محمد رجب ان حتقيق البحرين 
له���ذا املركز يعد اجنازا جيدا، اال ان الطموح ان تقطع 
البحرين املزيد من اخلطوات جتاه تشجيع االستثمارات 

اخلارجية بغية تطوير واقع السوق وانعاشها.
واشار رجب في تصريح صحافي الى ان تقريرا صدر 
مطلع االس���بوع اجلاري عن قطاع املعلومات باالمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي اظهر ان دولة االمارات 
العربية املتح���دة حلت في املرتبة االولى على صعيد 
اس���تقطاب مواطني دول املجلس في التملك العقاري 
وذلك للع���ام 2013، تلتها عمان، ومن ثم البحرين في 

املرتبة الثالثة.
وقال رجب: ذكر التقرير ان حاالت متلك اخلليجيني 
في السوق العقارية البحرينية بلغت 629 حالة متلك 
في العام 2013، بنس���بة استقطاب قدرها 3% في حني 
ان نسبة االستقطاب للخليجيني في السوق االماراتية 

بلغت 76 % بفارق كبير.
وأشار عضو مجلس ادارة شركة امفا العقارية الى 
ان السوق البحرينية شهدت انتعاشا جيدا خالل االشهر 
املاضية، وان هذا التقدم الذي حترزه الس���وق يحتاج 
للمزيد من االجراءات التشجيعية الفاعلة من اجلهات 
الرس���مية واملزيد من التسهيالت جلذب االستثمارات 

اخلارجية.
واكد رجب ان ثمة حاجة ملحة للس���وق العقارية 
بالبحرين الستثمارات خارجية كبيرة من اجل احداث 
طفرة عقارية س���تنعكس ايجابا عل���ى كل القطاعات 

االقتصادية بالبالد.
ولفت الى اهمية استقطاب االستثمارات اخلليجية 
عل���ى نحو خاص، معتبرا ان ذلك يصب في اطار دعم 
توجهات دول مجلس التعاون اخلليجي نحو »السوق 
اخلليجية املش���تركة« ويعزز التكامل والتعاون بني 
دول املجلس، السيما في ضوء ما تنص عليه االتفاقية 
االقتصادية اخلليجية بضرورة ازالة كل املعوقات امام 
مواطني ومستثمري دول مجلس التعاون اخلليجي في 
االس���تثمار في اي دولة من دول املجلس. مشددا على 
ان البحرين حققت اجنازات كبيرة في هذا الس���ياق، 
ومازال هن���اك طموح لتحقيق املزي���د من االجراءات 
خللق بيئة مواتية ومثالية لالس���تثمار الس���يما في 

املجال العقاري.

مزيد من اخلطوات لتشجيع االستثمارات

مسرح البحرين الوطني 
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عرض »تويوتا الساير« االستثنائي فقط حتى نهاية ديسمبر

فريق اإلدارة العليا في مركز بورشه الكويت سيستخدم طراز باناميرا إس إي - هايبريد سعيا منه لتعزيز الوعي البيئي

باناميرا إس إي هايبريد

يسري حتى نهاية ديسمبر والكمية محدودة ملعظم املوديالت

ناقل احلركة ثماني السرعات كان له األثر األكبر

بورشه تندفع نحو املستقبل مع تكنولوجيا الدفع املختلط

حتصد جائزة سيارة العامهوندا سيتي
في الشرق األوسط

جي إم سي يوكون دينالي
مستويات مطورة في توفير استهالك الوقود

بورشه تتصدر الثورة البيئية في الكويت

بجدارة وبعد تفوق كبير، حصلت هوندا س���يتي 
اجلديدة كليا على لقب سيارة العام في الشرق األوسط 
)MECOTY(، عن فئة السيارة السيدان الصغيرة احلجم 
2014، ضمن حفل اجلوائز الذي أقيم مؤخرا في دبي، 
حيث خضعت السيارات الفائزة إلى تقييمات صارمة 
على مدى سبعة أش���هر، وذلك من قبل جلنة حتكيم 
مكونة من 14 عضوا من أب���رز الصحافيني واملعلقني 

املتخصصني بالسيارات في الشرق األوسط. 
وجائزة سيارة العام التي تنظمها مجلة ميدل ايست 
كار تدمج املنهجية والش���فافية مع أسلوب احلصول 
على النقاط، وق���د مت تطويرها واختبارها وتنفيذها 
عبر مجموعة اخلبراء املتخصصني في قطاع السيارات، 
وهكذا تصبح MECOTY واحدة من أهم وأبرز اجلوائز 

املستقلة ملصنعي السيارات.
وتضمنت معايير التقييم التي خضعت لها السيارات 
املرشحة العديد من اجلوانب، حيث شملت التصميم 
واجلودة )املظهر اخلارج���ي، واملقصورة الداخلية(، 
واالرتباط العاطفي ورضا السائقني، والتحكم وخصائص 
القيادة، والقيمة أو اجلدوى املالية )الشراء وإعادة البيع(، 
ومعايير السالمة واألمان واملتانة، والراحة واجلوانب 
العملية، واألداء والقدرات، واملواصفات الصديقة للبيئة، 

واالبتكار التكنولوجي واملالءمة اإلقليمية.
وتوجت هوندا سيتي 2014 اجلديدة كليا بهذا اللقب 
نظرا للممي���زات املتعددة والتجهيزات املتطورة التي 
أضافت إليها ملسة من األناقة والفخامة. فنظاما تثبيت 
 )HFT( السرعة واس���تخدام الهاتف بتقنية البلوتوث
ميزتان قياس���يتان في سيتي اجلديدة، متصل بنظام 
صوتي مجهز بشاشة قياس7 بوصات تعمل باللمس 
وتقدم العديد من الوظائف، ذلك إضافة إلى تصميمها 

اخلارجي االنس���يابي الذي يضم في داخله مقصورة 
مدهشة برحابتها، تتيح أكبر مساحة لألرجل في اخللف 
لتكون رائدة في فئتها، مع فتحات تكييف خلفية تعمل 

على جو ممتع لكل الركاب.
وتتوافر هوندا سيتي ب� 3 فئات، جميعها مع محرك 
i-VTEC 4 س���لندرات سعة 1.5 ليتر بقوة 115 حصانا 
مع ناقل حرك���ة بتغيير متواص���ل )CVT( ألداء عال 
واقتصادي. وتعتمد هوندا سيتي عجلة قيادة مع حتكم 
إلكتروني جديد مما يوفر إحساسا رائعا في القيادة، 
وتتميز بتقنيات السالمة مبا فيها تقنية تخفيف إصابات 
املشاة، وسائد هواء للسائق والراكب األمامي، وأنظمة 
منع انغالق الفرامل )ABS( والتوزيع اإللكتروني لقوة 

.)EBD( الكبح
وقد ارتفعت مبيعات هوندا س����يتي اجلديدة هذا 
العام بنسبة 157% مقارنة بالعام املاضي، وذلك ألنها 
س����يارة تتوافق مع كل األعمار فهي شبابية وعملية 
ومناسبة في جميع احلاالت سواء للعمل أو للرحالت 
الشخصية، إضافة الى تطورها كسيارة سيدان عاملية 
مع أفض����ل التكنولوجيا من هون����دا لتقدم تصميما 
رياضي����ا متطورا، أفضل راح����ة وأفضل اقتصادا في 

استهالك الوقود.
جدير بالذكر أن شركة الغامن موتورز املوزع الوحيد 
في الكويت ملنتجات هوندا اليابانية العمالقة ملتزمة 
بتوفير أنسب اخلدمات واحللول املميزة ابتداء من حلول 
الدفع امليسرة واملرنة وصوال إلى أعلى مستويات اجلودة 
في اخلدمة، كما يتميز مركز خدمة سيارات هوندا الغامن 
بقاعة انتظار عصرية توفر خدمات رفاهية مميزة للعمالء 
أثناء انتظارهم تشتمل على كراسي مساج، ركن ألعاب 

الكتروني، ستااليت وانترنت السلكي مجاني.

تتويج���ا لنهاية احتفاالت ال� 60 عاما 
القابضة، كش���فت  الس���اير  ملجموعة 

شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
إحدى شركات املجموعة عن عرض 
تويوتا االستثنائي غير املسبوق 
على مجموعة مميزة من موديالتها 
خالل شهر ديسمبر، وتتضمن هذه 

العروض: 
٭ أس���عارا اس���تثنائية على 

موديالت الند كروزر. 
٭ أسعارا استثنائية مميزة ألول 

مرة ملوديالت برادو، وراف 4.
 ،FJ Cruiser ٭ أسعارا مميزة ملوديالت

باالضافة الى 3000 ليتر وقود مجانا. 
٭ 1000 ليت���ر وق���ود + 1 أونصة ذهب 

مجانا عند شراء أفالون.
٭ كامري »بس���عر خاص لن يتكرر 

على االطالق«.
٭ 3000 ليتر وقود وخدمة مرتني/ 
40000 كم عند شراء احد موديالت كوروال، 

ياريس سيدان وياريس هاتشباك. 
كل هذه االسعار االستثنائية املميزة 
تضاف إليها كفالة 5 سنوات عداد مفتوح، 
وتأمني ضد الغير، وتسجيل السيارة باملرور 
مجان���ا، إضافة إلى خدمة »مس���اعدة« على 

الطريق.

بحصولها على ناقل احلركة األوتوماتيكي اجلديد 
كليا ذي الثماني س���رعات، حتتل طرازات جي ام سي 
يوكون ويوكون XL دينالي 2015 املطورة موقع الريادة 
متقدمة على العديد من املنافس���ني فيما يتعلق بالقوة 
احملركة، وعزم الدوران، ومعدالت استهالك الوقود على 

الطرقات السريعة.
 V8 EcoTec3 وفي طراز العام اجلديد، أصبح محرك
سعة 6.2 ليترات في طرازات يوكون/ يوكون XL دينالي 
 Hydra-Matic8L90 مقترنا بناقل حرك���ة أوتوماتيكي
جديد كليا مؤلف من ثماني س���رعات، ومصمم ليقدم 
مستويات مطورة في توفير استهالك الوقود باملقارنة 
مع طرازات دينالي الس���ابقة ذات ناقل احلركة بس���ت 
سرعات. ومع ناقل احلركة اجلديد ذي السرعات الثماني، 
يرتف���ع تقدير وكالة حماية البيئة األميركية لطرازات 
الدفع الثنائي من يوكون/ يوكون XL دينالي 2015 في 
مجال توفير اس���تهالك الوقود إل���ى 10.7 ليترات لكل 
100 كيلومتر على الطرقات السريعة، و15.7 ليترا لكل 
100 كيلومتر داخل املدينة لطرازات الدفع الرباعي من 

يوكون دينالي.
وضمن فئتها، تستمر يوكون دينالي في تقدمي قوة 
 EcoTec3 ال تضاهى وفاعلية فائقة، ويقدم محرك دينالي
V8 س���عة 6.2 ليترات قوة وعزم دوران رائدين ضمن 
فئتها تبلغ 420 حصانا و624 نيوتن /متر، مع توفير 

في استهالك الوقود على الطرقات السريعة.
وباملقارنة مع طرازات يوكون دينالي السابقة التي 
حتتوي على ناقل حركة بس���ت س���رعات، يقدم ناقل 
احلركة اجلديد 8L90 مراحل أقل بني السرعات، ما يسمح 
للمحرك بالوصول إلى ذروة قوته بشكل فعال. ويسمح 
انتشار نقل السرعة بشكل أعرض من استخدام نسبة 
مح���ور خلفي أقل تبلغ 3.23:1، وهو األمر الذي يخفف 
من سرعات احملرك واس���تهالك الوقود، خاصة خالل 

القيادة على الطرقات السريعة.
ول���م يأت هذا التط���ور املميز في مع���دالت توفير 
استهالك الوقود على حس���اب مزايا الراحة والقدرات 
التي تقدمها يوكون/ يوكون XL دينالي. وباإلضافة إلى 
مقدرة ناقل احلرك���ة 8L90 على توفير املزيد من عزم 
الدوران باملقارنة مع ناقل احلركة الس���ابق املكون من 
ست سرعات الذي جاء ليستبدله، فإن أدوات التحكم 
بنقل احلركة واللفائف االسطوانية اخلاصة به أصبحت 
أكثر جتاوبا وتوفر أوقات تغيير حركة أسرع. ويقدم 
محول عزم الدوران اجلديد أيضا أداء أكثر انس���يابية 
عند القيادة على الطرقات املنخفضة، خاصة عند نقل 
حموالت ثقيل���ة الوزن أو جر املقط���ورات. وال تتأثر 
تقدي���رات اجلر- التي تصل إل���ى 3810 كيلو غرامات 
)8.400 باون���د( في يوكون دينالي و3674 كيلو غراما 
)8.100 باوند( في يوك���ون XL دينالي- بإضافة ناقل 

أعل����ن مركز بورش����ه 
الكويت، ش����ركة بهبهاني 
للسيارات، تفاصيل مبادرة 
جديدة تندرج ضمن سعيه 
املتواص����ل التخاذ خطوات 
إيجابية تستعرض فوائد 
الدفع املختلط  تكنولوجيا 
بهدف احلد م����ن انبعاثات 
الكربون.  ثان����ي أكس����يد 
 Go« ومبوج����ب برنام����ج
Green«، سيستخدم جميع 
أفراد فري����ق اإلدارة العليا 
تكنولوجيا بورشه الرائدة 
في الدفع الكهربائي املختلط، 
عبر اختيار طراز »باناميرا 
إس إي-هايبريد« للتنقل 

اليومي.
وتنس����جم هذه املبادرة 
مع االلتزام العاملي لصانع 
الرياضية من  الس����يارات 
ش����توتغارت باملسؤولية 
البيئية، وقد شهد هذا التوجه 
تعزيز بورشه لسجلها الرائد 
في افتتاح آفاق جديدة في 
نطاق االستدامة ضمن قطاع 
الس����يارات. وعبر اجلمع 
ب����ني أداء بورش����ه املعهود 
والتحس����ن املتواصل في 
التطورات  الفاعلية، متثل 

األخيرة التي شهدتها بورشه 
في تكنولوجيا الدفع املختلط 
املستدام أحد أبرز التطورات 
الرائ����دة في تاريخ صناعة 

السيارات. 
الع����ام  املدي����ر  وق����ال 
للمجموعة شركة بهبهاني 
للسيارات مايك إيلينثورب: 
»يجسد طراز »باناميرا إس 
إي-هايبريد« فلسفة بورشه 
القاضية باستخراج أقصى 
أداء وق����وة م����ن أقل مقدار 
م����ن الطاقة، وهو يرس����ي 
معايير جديدة لناحية األداء 
العام ويتألق عند مقارنته 
بخصائص س����يارات دفع 
مختل����ط أخرى«. وأضاف: 
»نريد أن نكون قدوة بالفعل 
ال بالقول. لذلك، عبر تطبيق 
ه����ذا البرنام����ج، س����نزيد 
الدفع  الوعي بتكنولوجيا 
املختلط على أمل أن نحدث 
ف����ي املجتمع  أثرا إيجابيا 

الكويتي«.
وتعتب����ر »باناميرا إس 
إي-هايبريد« مبنزلة تطوير 
متقدم ومنهجي لنظام الدفع 
املختلط بالكامل واملتوازي، 
إذ تتضمن محركا كهربائيا 

أداء  أقوى وبطاري����ة ذات 
أفضل وطاق����ة أكبر ميكن 
شحنها خارجيا من الشبكة 
الكهربائية. وميكن شحن 
البطارية في غضون ساعتني 
ونصف الساعة تقريبا عند 
وصلها مبقب����س كهربائي 
صناعي. أم����ا عند وصلها 
مبنف����ذ كهربائ����ي منزلي 
تقليدي، فيرتفع زمن الشحن 

إلى أقل من أربع ساعات.
وتزخ����ر »باناميرا إس 
إي-هايبري����د« بقوة 416 
حصانا، تدفع السيارة من 
صفر إل����ى 100 كلم/س في 
غض����ون 5.5 ثوان وصوال 
إلى س����رعة قصوى تبلغ 
270 كلم/س. كما تبرز هذه 
السيارة بقدرة فريدة على 
اجتياز مسافة طويلة نسبيا، 
تصل لغاية 36 كلم، بصمت 
مطبق على الطاقة الكهربائية 
إمكانية بلوغ  فحسب، مع 
س����رعة قصوى كهربائية 

بحدود 135 كلم/س.
وحتتل بورش����ه مرتبة 
رائدة عامليا في إنتاج سيارات 
الدفع املختلط مع قابس. وهي 
الصانع الوحيد الذي تزخر 
مجموعت����ه بثالثة طرازات 
دفع مختلط كهربائية، هي 
»باناميرا إس إي-هايبريد« 
و»918 سبايدر«، باإلضافة 
إلى »كاين إس إي-هايبريد« 
الت����ي طرحت مؤخرا كأول 
العالم مزودة  س����يارة في 
بنظ����ام دف����ع مختلط مع 
قابس ضمن فئة السيارات 
الرياضية الفاخرة متعددة 
االس����تعماالت. وبفض����ل 
تكنولوجيا بورشه املتطورة 
للدف����ع املختلط مع قابس، 
السيارة  ينحصر استهالك 
األخي����رة للوق����ود مبقدار 
3.4 ليتر/100 كلم فحس����ب 
انبعاثات لثاني أكسيد  مع 
الكربون بحدود 79 غرام/كلم 
ال أكثر، وهما رقمان مذهالن 

لسيارة رباعية الدفع.

ً »الساير« تطلق عرضاً استثنائيا
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الكويت يكتسح الساحل في انطالق دوري »السلة«الرياضية
تغلب الكويت بسهولة على الساحل بنتيجة 82-30 في انطالق الدور التمهيدي من بطولة دوري كرة السلة مساء 
أول من أمس. ولم يجد »األبيض« حامل اللقب في املوسمني األخيرين أدنى صعوبة في فرض أفضليته مع 
بداية اللقاء عبر تألق العبيه عبداهلل الشمري وراشد الرباح وحسني اخلباز. وقاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون من 
عبدالرزاق سليمان ومحمد عبداملنعم ومحمد محمود. وفي مباراتني أخريني، فاز كاظمة على الشباب 83-35 على 
الرغم من غياب بعض العناصر األساسية من »البرتقالي«، وحقق اجلهراء هو اآلخر فوزا سهال على التضامن 76-
68، وخاض اخلاسر اللقاء من دون مدرب، حيث استلم زمام اإلدارة الفنية الالعب أحمد احلمدان.
يحيى حميدان  ٭

الشيخ أحمد النواف مع باالمينو رودريغو خالل حفل االستقبال باالمينو رودريغو يقلد الشيخ أحمد النواف امليدالية األمنية 

تقديراً لدوره في خدمة الرياضة الشرطية

كولومبيا متنح النواف امليدالية األمنية من الدرجة األولى
أجندة النشاط بالتنسيق بني 
الدولي واالحتادات  االحتاد 
احمللي���ة فضال ع���ن دعمه 
جلمي���ع االحت���ادات على 
مستوى العالم وحرصه على 
متابعة التجهيزات اخلاصة 
لإلعداد ألول أوملبياد شرطية 
التي تستضيفها جمهورية 

كولومبيا العام املقبل.
من جانبه أكد الشيخ أحمد 
النواف أن هذا التكرمي يعتبر 
تكليفا ملواصلة اجلهود في 
خدمة الرياضة الش���رطية 
واالرتقاء مبنتسبيها على 

املستويني البدني والفني.

وأهدى الشيخ هذا اإلجناز 
الس���مو  إلى مقام صاحب 
األمير وإلى سمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

حفظهم اهلل ورعاهم.
 وأكد ش���كره وتقديره 
ملعالي نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الوزراء ووزي���ر 
الش���يخ محم���د اخلال���د 
الداخلي���ة  ووكي���ل وزارة 
الفريق س���ليمان فهد الفهد 
على دعمهما الدائم لالحتاد 
الدولي للشرطة  الرياضي 
على جمي���ع األصعدة وفي 

جميع احملافل.

أعلى األوس���مة األمنية في 
كولومبيا.

وأشاد اجلنرال رودريغو 
بقيادة الشيخ أحمد النواف 
الدولي للش���رطة  لالحتاد 
مشيرا إلى أن كفاءته القيادية 
ورؤيته اإلدارية ساهمتا في 
إحداث نقلة نوعية وتطور 
ف���ي األنش���طة  ملح���وظ 
والفعالي���ات الت���ي تبناها 
االحت���اد الدولي منذ توليه 
الرئاسة باإلضافة  منصب 
إلى دوره في املساعدة على 
ضم أعضاء جدد وتوسيع 
دائرة البط���والت وتوحيد 

منحت جمهورية كولومبيا 
الرياضي  رئيس االحت���اد 
الدول���ي للش���رطة الفريق 
أول الش���يخ أحمد النواف 
امليدالية األمنية من الدرجة 
األولى تقديرا للجهود التي 
يقوم بها في خدمة الرياضة 
بوجه عام والشرطية على 
وجه اخلصوص. وقام القائد 
الع���ام لش���رطة كولومبيا 
اجلنرال باالمينو رودريغو 
بتقليد رئيس االحتاد الدولي 
امليدالي���ة األمنية في حفل 
خاص وأبلغه حتيات رئيس 
جمهورية كولومبيا وهي من 

عبدالكرمي ال يخشى »اخلليجية«

محترفو اجلهراء إلى البرازيل

الزمالك في القمة بعد فوزه على األسيوطي

بالفوز وحصد النقاط الثالث 
موضحا أن فريقه استحق 

الفوز.
ورفض ط����ارق يحيى 
املدير الفني للمصري فكرة 
أنه  تقدمي استقالته مؤكدا 

مستمر حتى إشعار آخر.
كما حقق املقاولون العرب 
فوزا صعبا على حس����اب 

الرجاء املطروحي  مضيفه 
به����دف نظي����ف بس����تاد 
اإلسكندرية في اجلولة ذاتها. 
املقاولون  وارتفع رصي����د 
بقيادة املدرب حسن شحاتة 
إلى 14 نقطة متقدما للمركز 
اخلامس عشر بينما جتمد 
رصيد الرجاء عند 13 نقطة 

باملركز السادس عشر.

ورفع بتروجيت رصيده 
إل����ى 23 نقطة ف����ي املركز 
الرابع، بينما جتمد رصيد 
املصري البورسعيدي عند 
17 نقطة في املركز السابع 

عشر.
وعق����ب اللق����اء، أعرب 
رمض����ان الس����يد م����درب 
بتروجي����ت عن س����عادته 

مبارك الخالدي

البالد مساء امس  غادر 
األول محترفو الفريق األول 
بنادي اجلهراء متوجهني الى 
بالدهم في إج���ازة خاصة 
لقض���اء احتف���االت أعياد 
البرازيليون  امليالد، وغادر 
الكس���ندر نينو وكارلوس 
فينيس���يوس وتياغو بعد 
أن تسلموا املتعلقات املالية 

اخلاصة بهم.
من جانب آخ���ر اعتبر 
املدرب املساعد للفريق األول 
للكرة احم���د عبدالكرمي أن 
قرعة البطولة اخلليجية ال� 
30 جاءت متوازنة ومعقولة 
بالنس���بة إلى فريقه، وقال 
عبدالكرمي ل���� »األنباء« إن 
فريقنا ميتل���ك من اخلبرة 
الرصيد الكافي على الصعيد 
اخلليج���ي ووقوعن���ا في 
املجموعة الرابعة الى جوار 
الرفاع الشرقي والفيصلي 
الس���عودي ال يش���كل لنا 

هاجسا.

وأض���اف أن البطول���ة 
تضيف لرصيد العبينا الكثير 
من اخلبرة نظير املشاركة 
اخلارجي���ة واالحتكاك مع 
مدارس مختلفة ومتنوعة 
خصوصا أن اجلميع يعلم أن 
العبي اجلهراء صغار السن 
بحاجة الى خبرة االحتكاك 
اخلارج���ي لتنمية قدراتهم 
الفنية ولالستفادة من أجواء 

البطوالت.
وأش���ار الى أن اجلهراء 
سيؤدي بشكل مختلف في 
هذه النسخة، وقال: يتذكر 
اجلمهور الرياضي ان فريقنا 
قدم عروضا جيدة النسخة 
الدور  الفائتة وخرجنا من 
قب���ل النهائي أم���ام حامل 
اللقب النصر اإلماراتي، رغم 
املباريات خارج  أننا لعبنا 
أرضنا بسبب مشكلة النقل 
التلفزيوني والتي أمتنى أال 
تتكرر هذه النس���خة، الفتا 
إلى الدعم الكبير للجمهور 

اجلهراوي لفريقه.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

اعتل����ى فري����ق الزمالك 
الدوري املصري لكرة  قمة 
القدم مؤقتا في مسلس����ل 
تب����ادل القم����ة بينه وبني 
فريق انب����ي وذلك بعد أن 
حقق فوزا مس����تحقا على 
حساب مضيفه األسيوطي 
سبورت 3-1 في اللقاء الذي 
أقيم على ملعب »أس����منت 
أسيوط« في اجلولة الثالثة 
عشرة للدوري املصري لكرة 

القدم.
رفع رصيده إلى 28 نقطة 
وله مباراة مؤجلة مع إنبي 
صاحب املركز الثاني برصيد 
26 نقطة بينما جتمد رصيد 
األس����يوطي عن����د 4 نقاط 

باملركز األخير.
تقدم الزمالك بهدف مبكر 
عن طري����ق أحمد علي في 
الدقيق����ة األولى من ضربة 
رأس، وأض����اف حازم إمام 
الهدف الثاني في الدقيقة 11، 
وأحرز الغاني برنس نكاني 
هدف األسيوطي في الدقيقة 
64، ولك����ن أحمد عيد عبد 
امللك أحرز هدفا ثالثا للزمالك 
في الدقيقة 87، وأهدر أحمد 
سمير ضربة جزاء للفريق 

األبيض.
حق����ق فريق بتروجيت 
فوزا دراماتيكيا على حساب 
ضيفه املصري البورسعيدي 
بثالثة أهداف مقابل هدف، 

في ستاد اإلسماعيلية.

محترفو اجلهراء غادروا إلى البرازيل

فرحة العبي الزمالك بالفوز

 وقال أمني السر العام عبيد 
العصيمي إن كأس الشيخ جابر 
العبد اهلل السنوية للرماية لها 
مكانتها اخلاصة لدى أس���رة 
الرماي���ة الكويتية والقائمني 
على ش���ؤونها حيث يتذكر 
اجلميع بكل فخ���ر واعتزاز 
الدعم الذي قدمه الشيخ جابر 
العبداهلل ألبنائه الرماة ولنادي 
الرماية منذ نش���أته األولى 
في ميادين محافظة األحمدي 
واحتضان أبنائه الرماة والذي 
ساهم كثيرا في انطالق هذه 
الرياضة النبيلة حتى متكنت 
من حتقيق اإلجنازات الكثيرة 
لبلدنا الغال���ي الكويت، وان 
نادي الرماي���ة يحرص على 
تنظيم مس���ابقة هذه الكأس 
س���نويا اعتزازا وتقديرا ملا 
قدمه س���عادة الشيخ جابر 
العب���د اهلل لرياضة الرماية 

من دعم وتشجيع.
وأش���ار العصيمي إلى أن 
هذه البطولة تأتي قبل بطولة 
صاحب السمو األمير الدولية 
الس���نوية الكب���رى الرابعة 
للرماية 24 الش���هر اجلاري 
والتي يتشرف نادي الرماية 
بتنظيمها س���نويا ويشارك 
بها عدد كبير من رماة الدول 
الشقيقة والصديقة وفى خضم 
اس���تعدادات رماتنا األبطال 
للمش���اركة به���ا حيث أبدى 
عدد كبير من احتادات الرماية 

بطولة جابر العبداهلل للرماية تنطلق اخلميس

دعيج الفهد: جاهزون لسباق البحرين

»الهيئة« تكّرم الرياضيني املميزين
 للموسمني املاضيني مبليوني دينار

أك���د رئيس جلن���ة ال���� )دراغ.ريس( في 
نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات 
والدراجات النارية الشيخ دعيج الفهد جاهزية 
متس���ابقي النادي لتسجيل مشاركة إيجابية 
في اجلولة الثالثة من بطولة البحرين لسباق 

السرعة للسيارات والدراجات اآللية. 
 وقال الفهد الذي س���يرأس وفد النادي ان 
البطولة التي ستنطلق مبشاركة واسعة تعد 
من أق���وى البطوالت ف���ي املنطقة اخلليجية 

وحتظى بحضور جماهيري غفير. 
 واضاف ان البطولة التي تقام للموسم ال� 
11 على التوالي سيشترك في تنظيمها كل من 
حلبة البحرين الدولي���ة واالحتاد البحريني 
للسيارات ونادي البحرين لسباقات السرعة 

)بي.دي.آر.سي(. 
 وأوضح أن البداية س���تكون مع جتارب 
الس���رعة ثم تقام املرحلة األولى من السباق 
في حني سيقام السباق النهائي ل�)دراغ.ريس( 
يوم اجلمعة املقبل مبشاركة نخبة من الفرق 
الكويتية مثل )كيو.80( و)دراغ965( وفريق 
األزرق والعديد من الفرق الكويتية.   وذكر أن 
اكثر من 50 متسابقا كويتيا سيشاركون في 
البطولة بفئتي السيارات والدراجات اآللية من 
بينهم محمد بوراشد ومشعل الصبر ومحمد 
العواد وتركي احلميدي وبدر خورشيد وجاسم 
املقهوي ومسفر املسفر وعبداهلل النجدي وبدر 
بن عيدان وطالل بن عي���دان وخالد الفوزان 

وسالم التميمي وجابر املغربي. 

حتت رعاية س����مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد »حفظه اهلل ورعاه« تقيم الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في ال� 10:30 من صباح االثنني 
املقبل بفن����دق اجلميرا »حفل تكرمي الرياضيني 
املميزين للموسمني »2013/2012 – 2014/2013«.

وأفاد نائب املدير العام لشؤون الرياضة أحمد 
اخلزعل بأن التكرمي سيشمل أكثر من 1000 العب 
من العب����ي املنتخبات واألندية الرياضية الذين 
حققوا إجنازات على مدار املوسمني املاضيني في 
احملافل والبطوالت اإلقليمية والدولية، وكشف 
نائب املدير العام لش����ؤون الرياضة أن التكرمي 
سيشمل أيضا الالعبني الذين حققوا إجنازات مؤخرا 
في دورة األلعاب اآلسيوية في أنشون والدورة 

األلعاب اآلسيوية الشاطئية في بوكت.
 وأضاف اخلزعل أن إدارة الهيئات الرياضية 

بالهيئة العامة للشباب والرياضة انتهت من كل 
اإلجراءات اخلاصة بالتكرمي واملبالغ املستحقة 
لكل العب من الالعبني املكرمني في املوس����مني، 
مش����يرا إلى أن املبلغ اإلجمال����ي للتكرمي يبلغ 
حوال����ي )مليوني دينار(.  وأكد اخلزعل حرص 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة 
للش����باب والرياضة على متابعة كل الترتيبات 
اخلاصة بإقامة احتفالية التكرمي باملستوى املميز 
والالئق برعاية وتشريف سمو ولي العهد ألبنائه 
الرياضيني املميزين. وأوضح اخلزعل أن تكرمي 
الهيئة للرياضيني املميزين يعكس اهتمام وحرص 
الدولة وتقدير اإلجناز وحتفيز العطاء واإلبداع 
للرياضيني ملواصلة التألق وبذل املزيد من اجلهد 
لتحقيق االجنازات ورفع اسم الكويت عاليا خفاقا 

في كل احملافل.

الدولي���ة الصديقة والعربية 
الش���قيقة للمشاركة بجانب 
رماتن���ا األبطال وس���تكون 
البطولة إعدادا جيدا لرماتنا 
من اجل التنافس الش���ريف 
واالستعداد للبطوالت الدولية 
القادمة، وقال: إن اجلهاز الفني 
بالن���ادي يعكف على جتهيز 
رماتنا األبط���ال لهذا احلدث 

الكبير.
وتقدم العصيمي بالشكر 
والعرف���ان باس���مه ونيابة 
ع���ن إخوانه رئيس وأعضاء 
مجل���س اإلدارة ومنتس���بي 
الرماي���ة الكويتية إلى جابر 
العبداهلل لرعايت���ه ودعمه 
لرياضة الرماية مشيدا بالدور 
الكبي���ر واملتميز الذي تقوم 
اللجن���ة املنظمة للكأس  به 
إلخراج هذا احل���دث املتميز 
بصورته املعهودة ومبا يليق 
واسم راعي الكأس، كما وجه 
الدعوة للجمهور  العصيمي 
الكويتي ملتابع���ة وحضور 
فعاليات ال���كأس وفي نهاية 
حديثه متنى للجميع التوفيق 
والتنافس الشريف املعهود بني 
أبطال الرماية من أجل الفوز 

بهذه الكأس الغالية
 م���ن جهة أخ���رى افتتح 
التسجيل للرماة والراميات 
الراغب���ني باملش���اركة لدى 
اللجان الفنية املختصة وإدارة 

النادي.

الرماية على  ينظم نادي 
مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحم���د األوملب���ي للرماي���ة 
اعتبارا م���ن اخلميس املقبل 
وملدة ثالثة أيام متتالية كأس 
الشيخ جابر العبد اهلل اجلابر 
السنوية للرماية، وقد حددت 
اللجن���ة الفنية العليا بنادي 
الرماية مس���ابقات فعاليات 
الكأس على الرمايات األوملبية 
في أس���لحة رماية الرصاص 
)املسدس ضغط الهواء 10 أمتار 
والبندقي���ة ضغط الهواء 10 
أمتار( ورماية القوس والسهم 
األوملبي للرجال والس���يدات 
والناشئني والناشئات ومدرسة 

الرماية.

عبيد العصيمي

األنصار بطل الذهاب
في الدقيقة اخلامسة سجل 
البرازيلي باولو فيتور ماتوس 
املب����اراة بك����رة زاحفة  هدف 
بيسراه من داخل املنطقة الى 
يسار احلارس محمد الدرة، اثر 
متري����رة من عماد غدار. وبعد 
ذلك تراج����ع االنصار للتكتل 
في منطقته وسنحت إلبراهيم 
بحسون فرصة إدراك التعادل 
للصفاء منفردا، لكنه سدد خارج 

اخلشبات الثالث.
وفي الشوط الثاني، استمر 
التكتل األنصاري مع االعتماد 
املرتدات، فيما س����نحت  على 
للصف����اء أكثر م����ن فرصة لم 
جتد من يقتنصها. وفي نهاية 
املباراة احتفل جمهور األنصار 
بالعبي فريقه، ونزل اكثر من 
امللعب  الى ارض  الف مشجع 
فور نهاية االجراءات القانونية 
اخلاصة باملب����اراة، واحتفوا 
بص����دارة فريقه����م على وقع 
قرع الطبول واطالق األناشيد 

اخلاصة بالنادي.
وعلى ملعب الرئيس رشيد 
البلدي بطرابلس، فاز  كرامي 
طرابلس الرياضي رابع الترتيب 
على ضيفه وجاره السالم زغرتا 

.1 – 4

بيروت ـ ناجي شربل

للمرة األولى منذ عام 2000، 
تصدر األنصار ترتيب الدوري 
الع����ام اللبناني لك����رة القدم، 
وانتزع األخضر بطولة مرحلة 
الذه����اب للدوري العام ال� 55، 
وأعاد الى املدرجات مشهد احلالة 

اجلماهيرية الكبرى لألنصار، 
بحشد غير مسبوق في تاريخ 
النادي بالعصر احلديث، على 
رغم اإلجراءات األمنية املشددة 
التي خضع لها اجلمهور للتمكن 

من ولوج فناء امللعب.
فعلى ملعب بيروت البلدي، 
وأمام سبعة آالف متفرج، حسم 
األنصار لقاءه والصفاء بفوزه 
عليه 1 – 0 في مباراة لم ترق 

الى املستوى املرتقب.

صراع على الكرة
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٭ الغازيتا:
مينيز 

وبونافينتورا 
يتألقان في سماء 

سان سيرو

٭ ديلي ميل: 
اليونايتد يحطم 

الريدز ويفككه

٭ ليكيب:
وأخيرا.. سقط 

البطل

بيبي.. »النظيف«

نوير يوزع الصحف
 قبل الذهاب إلى التدريب

بيل اشترى منزالً وعينّ طباخاً خاصاً

س���جل النجم البرتغالي ومدافع فريق ريال مدريد 
بيبي مفاجأة غريبة بتقدمي موسم نظيف متاما حتى 

اآلن من البطاقات الصفراء.
ونشرت صحيفة ماركا أن املدافع الشهير بشراسته 
وكثرة أخطائه لم يتحصل هذا املوسم على أي بطاقة 

صفراء في مفاجأة ميكن وصفها باملدوية.
ويق���دم بيبي املثير للجدل في الس���نوات املاضية 
موس���ما نظيفا بشكل غير مسبوق، فلم يتعرض ألي 
بطاقات، كما أنه لم يس���جل أكثر من خمس���ة أخطاء 
فق���ط وهو رقم ضئيل مقارن���ة بزميله راموس الذي 

سجل 20 خطأ.

املدافع البرتغالي الصلب

مهمة حلوة يا عمالق

الويلزي سواها 

ميالن »عذّب« نابولي.. ومرسيليا يفرط بهدية غانغان

الغواصات »تُغرق« أتلتيكو البطل

البرتغالي برناردو س���يلفا 
الذي لم يت���ردد في ايداعها 

الشباك )67(.
وحاول مرسيليا العودة الى 
األجواء واخل���روج بنقطة 
األق���ل فل���م ينجح،  عل���ى 
وحاف���ظ موناكو على فوزه 
الثامن ليرفع رصيده الى 29 
نقطة انتقل به���ا الى املركز 

السادس.

املرحلة الثامنة عش���رة من 
الدوري الفرنسي وفرط بدوره 
بفرصة توس���يع الفارق مع 

مطارده سان جرمان.
على ملع���ب لويس الثاني، 
تب���ادل الطرف���ان الهجمات 
والفرص الضائعة، ومتكن 
موناكو من تس���جيل هدفه 
الوحيد بعدما ارسل انطوني 
مارس���يال كرة موزونة الى 

الهدف الثاني اث����ر كرة عالية 
رفعها الكولومبي بابلو ارميرو 
من اجلهة اليس����رى ارتقى لها 
بونافانتورا وتابعها برأسه في 
أقصى الزاوية اليسرى البعيدة 

عن متناول رافائيل )52(.

فرنسا

مني مرسيليا بهزميته الرابعة 
امام مضيفه موناكو 0-1 في 

في املرحلة اخلامسة عشرة من 
الدوري االيطالي.

على ملعب جوزييبي مياتزا، 
لم يتأخر »اللومباردي« في هز 
شباك الضيوف بعد متريرة من 
جاكومو بونافانتورا الى الفرنسي 
جيرميي مينيز تابعها بيسراه في 
شباك احلارس البرازيلي رافائيل 
)6(. وكما في الشوط االول كذلك 
في الثاني، عاد ميالن ليضيف 

مني اتلتيكو مدريد حامل اللقب 
بهزميته الثالثة هذا املوسم حني 
سقط امام ضيفه ڤياريال 1-0 
في املرحلة اخلامسة عشرة من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
وأه����در العبو اتلتيك����و الذي 
كان الطرف االفضل على مدار 
الشوطني، فرصا عدة خصوصا 
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
)57( والتركي اردا توران )59( 
والبرتغالي تياغو )80( وبفضل 
تألق حارس ڤياريال سيرخيو 
اسينخو، فيما أضاع الروسي 
دينيس تشيريشيف اكثر من 
فرصة لڤياريال أبرزها في الدقيقة 
82 تص����دى لها احلارس ميغل 
مويا. وسجل ماندزوكيتش هدفا 
بعد متابعة رأسية لتمريرة من 
توران ألغاه احلكم بداعي ارتكابه 
خطأ )58(. ودفع رجال املدرب 
االرجنتيني دييغو سيميوني 
ثمن الفرص الضائعة هدفا رائعا 
عندما تلقى لوسيانو فييتو كرة 
من مويزس غوميز وهرب من 3 
مدافعني وانفرد باحلارس مويا 
وسددها قوية في قلب املرمى 

.)84(
وبقي رصيد اتلتيكو مدريد 32 
نقطة بفارق 7 نقاط عن املتصدر 
جاره ريال مدريد و3 نقاط عن 
برش����لونة الثاني. فيما صعد 
ڤياريال الى املركز السادس وله 

27 نقطة.
٭ ترتيب فرق الصدارة:

- ريال مدريد 39 نقطة من 15 
مباراة

- برشلونة 35 من 15
- اتلتيكو مدريد 32 من 15

- اشبيلية 30 من 15

إيطاليا

صار ميالن شريكا لضيفه نابولي 
في املركز الس����ادس )24 نقطة 
لكل منهما( بعد فوزه عليه 0-2 

هدف الفوز واالطمئنان من بونافينتورا                                                                                                                                                                                            )أ.ف.پ(

مهمة سهلة »للبارسا« في كأس امللك.. و»البلوز« لبلوغ نصف نهائي »احملترفني«

غولدن »من حديد«.. وبراينت »طاف« جوردان

»الباڤاري« ملواصلة أرقامه القياسية في »البوندسليغا«

التهاني على إجنازه من عدة 
جنوم سابقني، منهم جوردان 

وماجيك جونسون.
وحقق سان انطونيو سبيرز 
حامل اللقب فوزه السابع عشر 
)مقابل 7 هزائم( على حساب 
مضيفه دنفر ناغتس 91-99، 
بقيادة كاوي ليونارد العائد من 
إصابة في يده اليمنى أبعدته 

عن املباراتني السابقتني.
وس���جل ليونارد 18 نقطة 
و8 متابعات لس���ان انطونيو 
والعمالق تيم دنكان )15 نقطة 
و9 متابع���ات( واألرجنتيني 
مانو جينوبيلي 15 نقطة و6 

متابعات(.
وعل���ى الطرف اآلخر، كان 
آرون افاللو األفضل في صفوف 
اخلاس���ر واملباراة عموما )31 
نقطة(. وتغلب شيكاغو بولز 
على ميامي هيت املتعثر بعد 
موسمني بلقبني وثالث بلقب 
الوصيف، ملحقا به اخلسارة 13 
)مقابل 11 فوزا( عندما أسقطه 

في عقر داره 75-93.

بولز في التسعينيات.
وبلغ مجموع ما س���جله 
براين���ت )36 عام���ا( املتوج 
باللقب 5 مرات في مسيرته، 
حيث يخوض حاليا موسمه 
التاسع عشر، 26 نقطة وساهم 
في فوز فريقه السادس عشر 
مقابل 8 هزائم في أسوأ بداية 
له. وقال براينت بعد املباراة 
»لي الشرف أن أكون هنا وأن 
أستمر في اللعب. انني احيي 
هذه اللحظة التي ما زلت فيها 
ألعب وأقدم مستوى ونتائج 
أقوم مبا  ان  جيدة وأستطيع 
أريد«. وساهم الى جانب براينت 
الذي اصبح ثالث مسجل في 
تاري���خ اللعبة بعد كرمي عبد 
اجلبار )38387 نقطة( وكارل 
مالون )36928 نقطة(، كل من 
كارلوس بوزر )22 نقطة و13 
متابعة( وويس جونس���ون 
)12 نقط���ة و6 متري���رات(، 
بينما كان شاباز محمد افضل 
مس���جل للخاس���ر )28 نقطة 
و9 متابعات(. وتلقى براينت 

38-29 واألخير 22-22( قبل 
ان يحسم الضيوف املوقف في 

الوقت اإلضافي 11-17.
سجل س���تيف كوري )34 
نقطة و7 متابعات و7 متريرات 
الذي بات  حاسمة( لووريرز 
تاسع فريق يحقق هذه البداية 
)21 فوزا وخسارتني(، وأضاف 
كالي طومسون )29 نقطة(، 
وجنح دراميون���د غرين في 
الدفاع حيث حقق 13 متابعة 

)و11 نقطة(.
في املقابل، س���جل تايريك 
ايفانز )34 نقطة و8 متابعات 
و5 متريرات حاسمة( وجرو 
هوليداي )30 نقطة 9 متابعات 
و5 متريرات حاسمة( ملينيسوتا، 
صاحب املركز االخير في املنطقة 
الغربية.  وفي املباراة الثانية، 
صفق جمه���ور قاعة »تارغت 
س���نتر« طوي���ال لنجم لوس 
اجنيليس عندما سجل نقطته 
رقم 32293 من رمية حرة في 
الدقيقة السابعة التي جتاوز بها 
مايكل جوردان، جنم شيكاغو 

ونظريا، تبدو كفة »البلوز« 
راجحة على مضيفه استنادا 
الى نتائجه في الدوري املمتاز 
حيث يتصدر الترتيب حاليا، 
والفوز باللقب يحلو ملدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي حققه مرتني في جتربته 
االولى معه: في اول موس���م 

2005 ثم في 2007.
ولم يخس���ر تشلسي إال 
م���رة واحدة ف���ي 24 مباراة 
خاضها هذا املوسم في جميع 
املس���ابقات، في حني يحتل 
منافسه املركز الثالث في دوري 

الدرجة االولى.
وسيحاول س���اوثمبتون 
الذي تأهل على حساب ستوك 
سيتي 3-2، تعويض تدحرجه 
املتدرج في الدوري على حساب 

شيفيلد من الدرجة الثانية.

وله 39 نقطة.
ويواجه فريقان من النخبة 
خطر اخلروج من دور ال� 16 هما 
رايو ڤايكانو الذي يحل ضيفا 
على ڤالنسيا )الذهاب 2-1( 
وس���لتا فيغو الذي يستقبل 
الس باملاس من الدرجة الثانية 

)الذهاب 1-2 أيضا(.

كأس المحترفين االنجليزية

يب���دو فريق���ا تشلس���ي 
الدرجة  وس���اوثمبتون من 
املمتازة مرشحني لعبور الدور 
ربع النهائي وحجز مكان لهما 
في املربع الذهبي من مسابقة 

كأس احملترفني االجنليزية.
ويلتق���ي تشلس���ي م���ع 
ديربي كاونتي )درجة اولى(، 
وس���اوثمبتون مع شيفيلد 

يونايتد )ثانية(.

داره 4-0، وكان ريال مدريد 
حامل اللقب تأهل على حساب 
كورنيا )ثالثة( بفوزه عليه 
مرتني 4-1 و5-0، واشبيلية 
على حساب ساباديل )ثانية( 
بتغلبه عليه 6-1 ذهابا و1-5 

ايابا.
وبإمكان مدرب برشلونة 
انريكي توفير جهود  لويس 
العناصر االساس���ية  بعض 
للمرحلة السادسة عشرة من 
الدوري نهاية االسبوع احلالي 
والتي ستكون االخيرة في عام 

2014 قبل العطلة الشتوية.
ويحتل برش���لونة املركز 
ال���دوري برصيد  الثاني في 
35 مقاب���ل 32 التلتيكو فيما 
يتصدر ريال مدريد الترتيب 

)الرب���ع االول 28-31 والثاني 
32-20(، وأدرك صاحب األرض 
التعادل في الثاني )الربع الثالث 

موسم 2004-2003.
وتكتسي مباراة العريقني 
الرابع عش���ر )16  هامبورغ 
نقطة( وضيفه شتوتغارت 
الثامن عشر االخير )13 نقطة( 
اهمية كبيرة بالنسبة الى كل 
منهما لتصحيح وضعه قبل 

االستراحة الشتوية.

كأس إسبانيا

ميل���ك برش���لونة فرصة 
كبيرة للتأهل الى الدور ثمن 
النهائ���ي من مس���ابقة كأس 
اسبانيا واللحاق بريال مدريد 

واشبيلية.
ويس���تضيف »البارسا« 
اليوم هويس���كا من الدرجة 
الثالثة بعد ان هزمه في عقر 

حقق غولدن ستايت ووريرز 
فوزه الس���ادس عش���ر على 
التوالي على حساب مضيفه 
نيو اورليانز بيليكانز 128-

122 بعد التمديد في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني.

من جهت���ه، تخطى كوبي 
براينت رقم جنم التسعينيات 
مايكل جوردان في املباراة التي 
فاز فيها فريقه لوس أجنيليس 
ليكرز على مضيفه مينيسوتا 
متبروولف���ز 100-94، رافعا 
رصيده إلى 23310 نقاط منذ 

احترافه.
املباراة األولى، احتاج  في 
غولدن ستايت، صاحب افضل 
بداية في تاريخه وافضل فريق 
في البطولة احلالية، إلى وقت 
النتيجة مع  إضافي حلس���م 
مضيفه، ورفع رصيده الى 21 
فوزا مقابل هزميتني فقط، فيما 
وقف رصيد مينيسوتا عند 5 

انتصارات و18 خسارة.
وأنهى ووريرز الشوط األول 
متقدما بفارق 9 نقاط 51-60 

يطارد باي���رن ميونيخ، 
املتص���در وبطل املوس���مني 
املاضيني، بعد ان ضمن لقب 
بطل اخلريف للمرة العشرين 
في مسيرته، االرقام القياسية 
في املرحلتني االخيرتني من 
دور الذهاب في الدوري االملاني 

لكرة القدم.
الفري���ق  ويس���تضيف 
الباڤ���اري الي���وم فرايبورغ 
اخلامس عش���ر في املرحلة 
السادسة عشرة قبل االخيرة 
من الذهاب، وعينه على احلفاظ 
على سجله خاليا من اي هزمية 
في 20 مباراة في البطولة )4 
من املوسم املاضي(، ورفع عدد 
انتصاراته املتتالية الى 6 في 

جميع املسابقات.
وال ميث���ل فرايبورغ في 
الواقع خطرا كبيرا بالنسبة 
اذ لم يس���تطع  الى باي���رن 
احلص���ول عل���ى اكث���ر من 
نقطتني في 15 زيارة سابقة 
الى ملعب اليانز ارينا )تعادالن 
و13 خسارة آخرها في فبراير 
املاضي 0-4(. ولم يدخل مرمى 
بايرن ميونيخ هذا املوسم اال 
3 اهداف )هدف واحد خارج 
ارضه وهدفان على ملعبه(، 
ويبدو مصمما في املرحلتني 
االخيرتني من الذهاب على عدم 
السماح بتخطي الرقم القياسي 
)اس���تقبال 8 اهداف(، وهو 
يتشارك فيه مع شتوتغارت 
الذي جنح ف���ي حتقيقه في 

النجم كوبي يحظى بتحية اجلماهير      )أ.پ( 

ريبيري الورقة الرابحة في صفوف بايرن ميونيخ

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
أملانيا )املرحلة 16(

10هانوڤر � أوغسبورغ
10beIN SPORTS 9HDهامبورغ � شتوتغارت

10beIN SPORTS 4HDبايرن ميونيخ � فرايبورغ
10beIN SPORTS 6HDكولن � ماينز

كأس إسبانيا »دور الـ 32«
10beIN SPORTS 2HDبرشلونة � هويسكا

10سلتا فيغو � الس باملاس
12امليريا � ريال بيتيس

12beIN SPORTS 2HDڤالنسيا � رايو ڤايكانو
كأس احملترفي اإلجنليزية »دور الـ 8«

10:45beIN SPORTS 7HDشيفيلد يونايتد � ساوثمبتون
10:45beIN SPORTS 1HDديربي كاونتي � تشلسي
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15 العباً تدربوا واالنطالقة احلقيقية في معسكر دبي

معلول: من يثبت جدارته فنيًا وبدنيًا
يبقى في تشكيلة األزرق

»امللكي« يبحث عن »اللقب املفقود« 
أمام آزول في »أندية العالم« اليوم

مدرب االزرق نبيل معلول مع مساعده وفرج نفاع وأحمد النجار في التدريب                         )قاسم باشا(

جدول قرعة »أبطال أوروبا«

أحمد السالمي

اختت����م االزرق تدريباته أمس بحضور 
املدرب التونس����ي نبيل معلول ومبشاركة 
١٥ العبا، وهم: بدر املطوع، نواف اخلالدي، 
عبدالعزيز املشعان، يوسف ناصر، سلطان 
العنزي، خالد محمد ابراهيم، طالل الفاضل، 
فهد الهاجري، فيصل العنزي، فهد االنصاري، 
صالح الشيخ، خالد القحطاني، عامر املعتوق، 

طالل العامر، وخالد الرشيدي. 
واستمر التدريب ملدة ٤٥ دقيقة واشتمل 
على متارين اإلحماء والتسخني والتقسيمة 
االعتيادية بهدف جتميع الالعبني وتهيئتهم 
نفسيا قبل مغادرة البالد متوجهني الى معسكر 

دبي.
وقال معلول: ان التدريب االول واحلقيقي 
سيكون في االمارات ١٨ الشهر اجلاري ومن 
خالله سنبدأ بتنفيذ كل ما جاء في البرنامج 
التدريب����ي الذي نتطلع من خالله الى اعداد 
الالعبني فنيا وذهنيا وجتهيزهم للمشاركة 
اآلسيوية، وقد فضلنا خوض مباراة ودية 
واحدة امام منتخب العراق للتأكد من جاهزية 
الالعبني بشكل كلي للمهمة اآلسيوية املرتقبة. 
وأضاف: فضلنا إقامة تدريبات خفيفة لالعبني 
بهدف اتاح����ة املجال أمامهم للمحافظة على 
لياقتهم البدنية والعمل على رفعها تدريجيا 
في معسكر دبي الذي سيكون مبنزلة اختبار 
حقيقي لالعبني الذين وقع عليهم االختيار 

ليكونوا ضمن تشكيلة االزرق، الفتا الى ان 
اجمالي الالعبني الذين سيشاركون مع املنتخب 
في استراليا سيبلغ عددهم ٢٧ العبا وسيتم 
االس����تغناء عن ٤ منهم هناك، وذلك خشية 
تع����رض اي العب الصاب����ة، فيكون البديل 
جاهزا إلدخاله في الوقت املناس����ب. وأشار 
معلول الى انه لن يجام����ل احدا في مهمته 
التدريبي����ة مع االزرق وان البقاء س����يكون 
لالفضل واألبرز فنيا وبدنيا دون النظر الى 
اسم الالعب ومكانته وعلى من يرغب في ان 
يكون العبا ضمن تشكيلة املنتخب ان يثبت 

ذلك و»هذا امليدان يا حميدان«.
ولفت معلول الى انه فضل حضور مباراة 
النهائي بني الكويت والعربي امس ملتابعة 
مستوى اداء الالعبني والتعرف على إمكانياتهم 
الفنية والبدنية حتى تكتمل رؤيته حول اداء 
الفريقني في مباراة النهائي. وختم حديثه قائال: 
برنامج املعسكر التدريبي سيكون حافال من 
شتى النواحي وسنعمل على تطبيقه لتجهيز 
وإعداد الالعبني فنيا وبدنيا ونفسيا، خاصة 
ان املهمة في آسيا لن تكون سهلة وستكون 
أمامنا منتخبات قوية ال ميكن االستهانة بها، 
وقد تابعتهم جيدا خاصة املنتخب األسترالي 
الذي تابعته في كأس العالم االخيرة حيث 
كنت في البرازي����ل، كذلك املنتخب الكوري 
اجلنوبي واحلال ذاته مع املنتخب العماني، 
وهو ما يجعلنا امام مسؤولية كبيرة نسعى 

الى إمتامها على اكمل وجه.

يبدأ ريال مدريد اإلسباني حملة جديدة 
لتأكيد هيمنته على كرة القدم العاملية عندما 
يلتقي كروز آزول املكسيكي اليوم في الدور 
قبل النهائي لبطولة كأس العالم لألندية 

املقامة حاليا باملغرب.
ويفتت���ح الريال مع���رض اإلثارة في 
النس���خة احلالية، حيث تعتب���ر املباراة 
ه���ي البداية احلقيقي���ة للبطولة مع بدء 
مشاركة بطل القارة األوروبية، كما يستهل 
س���ان لورن���زو األرجنتين���ي بطل كأس 
ليبرتادوريس مشاركته في البطولة غدا 
األربعاء من خالل املباراة أمام أوكالند سيتي 
النيوزيلندي في املواجهة األخرى باملربع 

الذهبي للبطولة.
وال يتمي���ز الريال فقط بأنه املرش���ح 
األب���رز للقب البطولة ولكنه يتمتع أيضا 
باملستوى العالي في الوقت احلالي إضافة 
الى شعبيته الطاغية في كل أنحاء العالم 
وامتالء صفوف���ه بالعديد من النجوم في 

مختلف املراكز.
ضربة  هي  مباراته  ستكون  ولهذا، 
البداية التي تبحث عنها البطولة مع 
نظام  استمرار 
م��ون��دي��ال 
األن���دي���ة 
ال��������ذي 
يعتمد 

ع���ل���ى 

مشاركة بطلي أوروبا وأميركا اجلنوبية 
الذهبي للبطولة وليس  املربع  بداية من 

من األدوار األولى.
ف���ي بداية  املباراة  الري���ال  ويخوض 
رحلة البحث عن لقبه األول في مونديال 
األندية علما بأن مشاركته الوحيدة السابقة 
كانت في النسخة األولى عام ٢000 والتي 
ال حتتس���ب أحيانا ضمن نسخ البطولة 
الرسمية نظرا لعدم اقتصارها على أبطال 

االحتادات القارية.
وفي نسخة ٢000، احتل الريال املركز 
الرابع ف���ي البطولة ما يجع���ل هدفه في 
النس���خة احلالية هو العودة بالكأس إلى 
مدريد ليعيد إلى األذهان أمجاده العاملية 
التي رس���مها من خالل فوزه سابقا بلقب 
كأس انتركونتيننتال وهي البطولة التي 
كانت تقتصر على مباراة سنوية بني بطلي 
أوروبا وأميركا اجلنوبية قبل إقامة مونديال 

األندية بشكله احلالي.
ويستحوذ الريال على الرقم القياسي 
انتركونتيننتال  الفوز بكأس  لعدد مرات 
برصي���د أربعة ألقاب ولكن لقب مونديال 
األندية يظل هو اللقب الوحيد الغائب عن 

خزانة النادي امللكي.
وفي املقابل، يدرك كروز آزول أن استكمال 
مغامرته في البطولة على حساب الريال 
أمر صعب للغاية ويحتاج إلى مفاجأة من 

العيار الثقيل.
ورغم التطور الذي ش���هدته كرة القدم 
املكس���يكية في الس���نوات األخيرة وفوز 
املنتخب املكس���يكي بذهبي���ة اللعبة في 
أوملبياد لندن ٢0١٢ ووصول املنتخب 
املكسيكي للدور الثاني في بطولة 
كأس العالم ٢0١٤ بالبرازيل، تبدو 
فرصة كروز آزول في اجتياز 
عقبة الريال غدا صعبة رغم أن 
الفريق املكسيكي يضم عددا 
من النجوم الفائزين بذهبية 

أوملبياد لندن.

سلمان بن إبراهيم يصل مراكش
رئيس االحتاد الدولي )فيفا( 
لبحث عدد من األمور املرتبطة 
مبسيرة كرة القدم العاملية. 
وأعرب الش����يخ سلمان بن 
إبراهيم عن ثقته بقدرة اململكة 
املغربية على تهيئة عوامل 
النجاح لتنظيم كأس العالم 
لألندية، مشيدا بالترتيبات 
املتميزة التي أعدتها اللجنة 
املنظمة للبطولة في سبيل 
إخراج املنافس����ات بأفضل 

صورة ممكنة.

وصل الشيخ سلمان بن 
ابراهي����م آل خليفة رئيس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
عض����و اللجن����ة التنفيذية 
لالحت����اد الدولي إلى مدينة 
مراك����ش املغربي����ة الرباط 
حلضور البطولة. ويشارك 
رئيس االحتاد اآلسيوي في 
اجتماع اللجن����ة التنفيذية 
لالحتاد الدولي املقرر عقده 
ي����وم ١٨ اجلاري برئاس����ة 
السويسري جوزيف بالتر  الشيخ سلمان بن ايراهيم 

 مواجهات صعبة لروما وإنتر ميالن 
وليڤربول وإشبيلية في »يوروبا ليغ«

أسفرت قرعة الدور الثاني من مسابقة يوروبا ليغ 
)الدوري األوروبي( لكرة القدم التي سحبت أمس 

في مدينة نيون السويسرية، حيث يوجد مقر 
االحتاد األوروبي للعبة عن مواجهات صعبة لفرق 
روما وانتر ميالن االيطاليني وليڤربول االجنليزي 
واشبيلية االسباني حامل اللقب. ويلتقي روما مع 
فيينورد الهولندي ذهابا في العاصمة االيطالية في 

19 فبراير 2015، وايابا في روتردام في 26 منه. 
ويعتبر روما حاليا في وضع ممتاز بالنسبة الى 

مواطنه انتر ميالن الذي يعاني كثيرا هذا املوسم، 
حيث يحتل املركز الثاني عشر، والذي سيقابل 

بطل اسكتلندا في املواسم الثالثة األخيرة ومتصدر 

البطولة حاليا. ولن تكون مهمة االستمرار في 
اجلفاع عن اللقب سهلة امام اشبيلية الذي سيواجه 

بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني. ويتعني على 
ليڤربول القادم من دوري أبطال أوروبا بعد ان 

حل وصيفا في بالده املوسم املاضي، وعلى مدربه 
براندان رودجرز والعبيه االستعداد نفسيا وذهنيا 
وعلى ارض امللعب بعد النتائج غير الثابتة للفريق 

راهنا كي يتمكن من تخطي عتبة الدور الثاني على 
حساب بشيكتاش التركي. وتقام مباريات الذهاب 
في 19 فبراير على ارض الفريق االول، ومباريات 
االياب في 26 منه على ارض الفريق الثاني. وتقام 

املباراة النهائية في 27 مايو في وارسو.

اعترف مدرب برشلونة لويس إنريكي بصعوبة اللقاء الذي 
سيجمع بني فريقه الكتالوني وفريق مان سيتي في الدور 

الثاني من دوري أبطال أوروبا. ونشرت صحيفة »اس« 
االسبانية تصريحات املدرب االسباني الذي أكد أنه لقاء كبير 

يجمع بني فريقني ينافسان للفوز. وقال إنريكي: »خصم 
صعب بالتأكيد، فمن حيث املبدأ هم مثلنا يسعون للفوز 

بلقب أبطال أوروبا، سيكون لدينا حتليل عميق للمباراة من 
اآلن وحتى فبراير لكن الفريقني سيتغيران كثيرا«. وأضاف: 

»ال ميكن الشك في أن املباراة متوازنة فلديهم عدد من 
الالعبني على مستوى عال فاملباراة ستكون معقدة جدا«.

نرصد ردود افعال العبي واداريي نادي 
يوڤنتوس االيطالي بعد إجراء قرعة 

دوري األبطال األوروبي والوقوع امام 
بروسيا دورمتوند األملاني. وحتدث 

فيرناندو يورينتي مهاجم النادي احلالي: 
»احللم األوروبي يبدأ مبواجهة قوية امام 

دورمتوند، يحيا اليوڤنتوس«.
وقال مدرب يوڤنتوس ماسيماليانو 

اليغري: »القرعة كانت من املمكن ان تكون 
افضل من هذه ولكن قد تكون اسوأ من 

تلك ولكن علينا الثأر من الهزمية في عام 
1997 بنهائي البطولة امام دورمتوند«.

صرح رئيس باريس سان جرمان، القطري ناصر 
اخلليفي، بعد القرعة التي أوقعته في مواجهة تشلسي 
اإلجنليزي بان النادي اللندني »هو افضل منافس لنا 

وانا واثق جدا. لدي ثقة كاملة باملدرب )لوران بالن( 
والالعبني الذين سيقدمون افضل صورة للفريق«. 

وأضاف »لقاء العام املاضي كان جتربة طيبة علمتنا ما 
يجب علينا أال نكرره«. وتأتي تصريحات اخلليفي ردا 

على ما أدلى به مورينيو االسبوع املاضي حيث قال 
»اعتقد ان باريس سان جرمان يناسبنا جدا. املسافات 
بني العاصمتني مريحة بالنسبة لنا وملشجعي الفريق«.

كروز آزول ريال مدريد
beIN Sports 7HD -  10:30 الساعة

اخلليفي: تشلسي العبو »السيدة العجوز« متفائلون
أفضل منافس لنا

إنريكي يعترف 
بصعوبة لقاء السيتي

أسفرت قرعة الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا ملوسم ٢0١٤ � ٢0١٥ التي سحبت أمس في مدينة 
نيون السويسرية حيث مقر االحتاد األوروبي لكرة القدم 
عن مواجهتني ساخنتني جتمع األولى مان سيتي بطل 
اجنلترا مع برش���لونة وصيف بطل اسبانيا، وباريس 
سان جرمان بطل فرنسا مع تشلسي متصدر الدوري 

االجنليزي.
وتعتبر مواجهة مان سيتي مع برشلونة األقوى على 
االطالق، وقد التقى الفريقان في هذا الدور املوسم املاضي، 
وجنح الفريق الكاتالوني في عبوره على حساب البطل 

االجنليزي بفوزه عليه مرتني ذهابا ٢-١ وايابا ٢-0.
في املقابل، جنح تشلسي بقيادة املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو املوسم املاضي في التسلق الى نصف 
النهائي على حساب فريق العاصمة الفرنسية بفوزه عليه 
3-١ في بارك دي برانس و٢-0 على ملعب ستامفورد 

بريدج في لندن.
وأوقعت القرعة ريال مدريد االسباني حامل اللقب 
واملرشح بقوة لالحتفاظ به في ظل تألق معظم العبيه 
خصوصا البرتغالي كريس���تيانو رونالدو والفرنسي 
كرمي بنزمية والويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس 

رودريغيز، في مواجهة شالكه األملاني.
وكان الفريقان التقيا في هذا الدور ايضا العام املاضي، 
وفاز الفريق امللكي ذهابا في غيلسنكيرشن 6-١ وايابا في 
مدريد 3-١، وتأهل ملالقاة فريق املاني آخر هو بوروسيا 
دورمتوند في طريقه ال���ى منصة التتويج الحقا على 

حساب جاره اتلتيكو مدريد.
وتش���كل املواجهة بني ارسنال االجنليزي، وصيف 
بطل ٢006، وموناكو الفرنس���ي مناسبة ملدرب االول 

الفرنسي ارسني ڤينغر للقاء فريقه السابق.

وال تصح التوقعات في مواجهة باير 
ليڤرك���وزن األملان���ي واتلتيكو مدريد 
االس���باني وصيف البطل حيث يحتل 
كل منهما املرك���ز الثالث في البطولة 
احمللية، مع ترجيح بسيط خلبرة مدرب 
فريق العاصمة االسبانية االرجنتيني 

دييغو سيموني.
وتعتبر املواجهة بني يوڤنتوس بطل 
ايطاليا وبوروسيا دورمتوند األملاني 
اعادة لنهائي ١99٧ الذي انتهى بتتويج 

األملان.
لكن الفوارق كبيرة حاليا قياسا على 
اداء الفريق���ني حيث ترج���ح كفة فريق 
»السيدة العجوز« متصدر بطولة ايطاليا، 

فيما يكابد الفريق األملاني في قاع الترتيب 
وهو يحتل حاليا املركز السادس عشر )٤ 
انتصارات وتعادالن و9 هزائم( الذي يرغم 

صاحبه على خوض ملحق مع ثالث الدرجة 
األولى من اجل البقاء او الهبوط.

ووضعت القرعة العمالق الباڤاري بايرن 
ميونيخ، صائد األلقاب واألرقام القياسية في 

أملانيا، في مواجهة سهلة مع شاختار دانيتسك 
االوكراني، فيما يواجه بورتو البرتغالي خصما 

اقل خبرة منه هو بازل السويسري.
وتقام مباري���ات الذهاب في ١٧ و١٨ فبراير و٢٤ 

و٢٥ منه، ومباريات االياب في ١0 و١١ مارس واالياب 
في ١٧ و١٨ منه.

وتقام املباراة النهائية للمس���ابقة في 6 يونيو في 
برلني.

مان سيتي وفرصة الثأر من برشلونة..
وتشلسي يواجه »أثرياء باريس«

في قرعة »أبطال أوروبا«

ردود الفعل على القرعة 
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سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد يسلم الكأس لكابنت العربي محمد جراغ بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن                                                                                     )األزرق. كوم(

ماكيليلي فرحا بهدفه

فرحة العرباوية باللقب الغالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        )األزرق. كوم(

طفلة حتمل الكأس على عربة

»كبيرة حيل« يا األخضر

باألربعة.. الكأس »عرباوي«
استطاع محمد جراغ ان يسجل 
هدف الفوز الثالث بعد ان تقدم 
بالكرة وسدد من خارج منطقة 
اجلزاء في الزاوية العليا للحارس 
مصعب الكندري »96«، واضاف 
الرابع  الهدف  حسني املوسوي 

للعربي في الدقيقة 122.

إدارة جيدة للعسعوسي

أدار املباراة احلكم مش����عل 
العسعوس����ي وعاون����ه محمد 
الفرحان وعبداهلل اكبر وعبداهلل 
الكندري رابعا وجنح في ادارتها 
وانذر فهد حمود وفهد العنزي 

وطالل نايف وباستوس.
مثل العربي: حميد القالف، 
احمدابراهي����م، احمد الصالح، 
فهد فرحان، عيسى وليد، طالل 
نايف، محمد جراغ، علي مقصيد، 
عبدالعزيز الس����ليمي، محمود 
امل����واس، احمد هاي����ل، فراس 
اخلطيب، حس����ني املوس����وي، 

خلف خلف.
الكوي����ت: مصع����ب  مث����ل 
الكندري، فهد عوض، فهد حمود، 
حس����ني حاكم، سامي الصانع، 
شادي الهمامي، ماكيليلي، فهد 
العنزي، شريدة الشريدة، خالد 
عجب، باستوس، احمد حزام، 

عبداهلل البريكي، وليد علي.

متاما وكأن االبيض يلعب للتو 
املب����اراة، هاج����م وهاجم حتى 
التع����ادل وكأن  س����جل هدفي 
ابراهيم يقول لبونياك:  محمد 
جاء دوري اآلن وس����جل هدف 
التقلي����ص االول ف����ي الدقيقة 
»57« بع����د ان مرر فهد العنزي 
كرة عرضية قوية حاول احمد 
الصالح إبعادها فأدخلها الشباك، 
وكان محمد ابراهيم قد زج في 
الثاني بالالعبني  بداية الشوط 
البريكي  احمد حزام وعبداهلل 
واحدث حزام »18« سنة ربكة في 
دفاع اخلصم، وهو مكسب لهجوم 
الكويت، وضغط األبيض بكل 
قوته، وتألق فهد العنزي وخط 
الوسط وسط تراجع العربي غير 
املبرر، وضاعت من األبيض اكثر 
من هجمة قبل ان يأتي البرازيلي 
ماكليلي من اخللف، ويس����جل 
ه����دف التعادل الثاني في وقت 
متأخر بعد أن س����قطت الكرة 
أمامه »88«، وسقط في يد مدرب 
العربي بونياك الذي كان يبحث 
عن هدف ثالث بإشراكه فراس 
اخلطيب وحسني املوسوي لكن 

دفاعه خذله.

جراغ يفجرها

وفي الشوط االضافي االول 

»هدفني«، شوط قال فيه املدرب 
الصربي بونياك للمدرب محمد 
ابراهيم: تهاجمني بالعبني ارد 
عليك بعش����رة، شوط تكتيكي 
لالخض����ر عجز عن حله العبو 
االبيض، شوط مريح للنظر فعل 
فيه العربي كل ما يريد، سجل 
هدفه األول مبك����را عن طريق 
املهاجم االردني احمد هايل بعد 
ان اوقف الكرة وسدد في مرمى 
مصعب الكن����دري )9(، ضغط 
االخضر بقوة بعد الهدف يهاجم 
من كل اجلهات من االطراف، من 
العمق، يسدد وميرر ويسجل 
الثاني عن طريق  الهدف  فكان 
»هايل« ايضا الذي وضعه محمد 
ج����راغ في انفراد ف����رد الهدية 
بأفض����ل منها هدفا ثانيا )38(، 
شوط اوقف اجلمهور العرباوي 
على رجليه يردد »يابوه يابوه 
تراه����م يابوه«، حارس����هم في 
ثبات ودفاعهم صامد ووسطهم 
فعال وهجومهم قناص، شوط 
اول عرباوي لم يستطع محمد 
ابراهيم والعبوه صد هجماتهم 
اال  ولم يهددوا مرمى خصمهم 

بالتسديد غير املجدي.

األبيض أشعلها في الثاني

في الشوط الثاني تغير احلال 

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي

العربي من����ذ بداية  قاله����ا 
املب����اراة: »ال����كاس لنا« وفعال 
خطف األخضر كأس سمو ولي 
العهد الغالي����ة امس في نهائي 
مثير مع الكويت امتد لشوطني 
إضافيني انتهى ملصلحة األخضر 
بنتيجة 4-2 بعد أن أنهى الشوط 
األول لصاحله بهدفني، وحقق 
السابعة  اللقب للمرة  األخضر 
وتسلم الكأس من يد سمو ولي 
العهد وس����ط احتفالية كبيرة 
جلماهيره فيما حيت جماهير 
األبيض فريقها بعد ان جنح في 
تعديل النتيجة قبل ان يخسر، 
وكانت بالفعل مواجهة ش����يقة 

ذات تنافس وأهداف.

شوط عرباوي ناري

ش����وط »هايل« جنمه احمد 
هايل، ش����وط اخضر من اوله 
الى آخره، جنمه املدرب بونياك 
والعبوه، ش����وط رائع للعربي 
الش����وط االول  ب����ه باب  اقفل 
ف����ي »جيبه«،  املفتاح  ووضع 
شوط عرباوي صرف من حارسه 
القالف الى مهاجمه احمد هايل، 
شوط وال كل االشواط للكتيبة 
اخلضراء أرعدت وابرقت وأمطرت 

سمو ولي العهد واحلضور الرسمي للنهائي

لقطات من النهائي

تفضل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد - حفظه 
اهلل- فشمل برعايته وحضوره املباراة النهائية لبطولة 
كأس سموه لكرة القدم للموسم الرياضي 2014 ـ 
2015 بني فريقي نادي الكويت ونادي العربي وذلك 

على ستاد نادي الكويت مبنطقة كيفان.
وقد وصل موكب سموه -رعاه اهلل- الى ستاد نادي 
الكويت حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود 
ورئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة 
ــباب والرياضة الشيخ أحمد املنصور ورئيس  للش
احتاد الكرة الشيخ د.طالل الفهد وأعضاء االحتاد 

ــباب والرياضة  وكبار القياديني بالهيئة العامة للش
ــي ادارة الناديني املتنافسني على  ــا مجلس ورئيس

كأس سموه- حفظه اهلل.
وشهد اللقاء رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس 
مجلس األمة في جمهورية باكستان اإلسالمية سردار 
اياز صادق والشيخ فيصل السعود الصباح ورئيس 
مجلس األمة السابق جاسم محمد اخلرافي وسمو 
الشيخ ناصر احملمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
ــيخ جابر املبارك ونائب وزير شؤون الديوان  الش
األميري الشيخ علي اجلراح والوزراء واحملافظون 

وكبار املسؤولني بالدولة.

< نزل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الى ارض امللعب وصافح الالعبني، كما تلقى 

باقة ورد من كابنت العربي محمد جراغ 
< وصل كأس البطولة على عربة بوجود بنت 
ــعبي والفلكلوري  صغيرة ترتدي الزي الش

ولقيت تصفيقا حارا من اجلمهور.
< مدرب االزرق اجلديد نبيل معلول وصل 
مع مساعديه الى املباراة بعد 16 دقيقة من 

انطالق املباراة.

ــية واجلهراء جوائز  ــلم العبو القادس < تس
الترضية للمركز الثالث بعد احتالل الفريقني 

املركز الثالث مناصفة.
< قدم جمهور االبيض واالخضر لوحات 
جميلة »تيفو« حولت الس���تاد الى لوحة 

مبهرة.
< تنظيم مميز من احتاد الكرة وفق العادات 
ــة في املباريات املهمة  الكروية الدولية املتبع

والنهائية.

أحمد هايل في رأسية مشتركة مع حسني حاكم  محمد جراغ سجل الهدف الثالث للعربي  )األزرق. كوم(
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العربي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم باقة ورد من محمد جراغ 
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طريق كبد اليزال يحمل اسم طريق املوت 
لكثرة احلوادث املميتة.

تقرير: شعوب الدول العربية األكثر بحثًا عن »الهجرة« 
عبر محركات البحث.

٭ حطوا دورية بأول الطريق ودورية بآخره.. 
وتنتهي قصته!

٭ اهلل يلوم من يلومهم!

محطات
خلود عبداهلل الخميسسامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com
@salnesftwitter@kholoudalkhames

يقول أحد األمثلة »إن الطلقة اجليدة تستحق أن تعيد استخدامها«، 
في عام 1990 ولم ميض على انتهاء احلرب العراقية ـ اإليرانية إال عام 

ونيف، وكان اجلميع يعتقد ان صدام سيتفرغ فيما بقي من عمره 
لتعمير البلد الذي دمره، إال ان صدام بدأ آنذاك في اتهام الكويت- التي لم 
يكن إنتاجها آنذاك يتجاوز املليون برميل، مما مجموعه 77 مليون برميل، 
هو اإلنتاج العاملي اليومي للنفط- بأنها املسؤولة عن انهيار أسعار النفط! 

وأن قطع األعناق وال قطع األرزاق، وقد مت تكرار تلك األكذوبة التي لم 
يرد عليها اإلعالم الكويتي بكفاءة حينها حتى صدقها كثيرون، وأصبح 

مقبوال استخدامها لشن حرب مدمرة غير مبررة من قبل نظام يدعي 
»اإلفالس«، ثم أثبت بقاءه الالحق 13 عاما دون تصدير النفط، ان أوضاعه 

لم تكن بذلك السوء منذ البدء.
>>>

نشهد هذه األيام مخططا شيطانيا آخر عبر كذبة يتم بقصد تكرارها من 
مصادر مختلفة كي ميكن تصديقها كما كان يوصي بذلك غوبلز وزير 
الدعاية النازي، وفحوى االكذوبة السمجة ان اململكة العربية السعودية 

هي املتسبب عن عمد في خفض أسعار النفط بداللة قرار منظمة األوپيك 
عدم خفض إنتاجها كي ترتفع األسعار بالتبعية، واحلقيقة أن إنتاج 

السعودية هو 8 ماليني مما يقارب 80 مليون برميل هي اإلنتاج النفطي 
اليومي العاملي، أي 10% فقط، كما انها أحد املتضررين الكبار من انخفاض 

أسعار النفط، إضافة الى حقيقة انها غير قادرة على فرض إرادتها 
بخفض أو رفع اإلنتاج على 11 دولة أخرى في »األوپيك« وهي: )ايران 

والعراق وقطر واجلزائر وليبيا ونيجيريا وڤنزويال وانغوال واالكوادور 
والكويت واإلمارات(، وفي أمور تخص مستوى عيش شعوبها التي تعتمد 

بشكل كبير على النفط، وحدث العاقل مبا ال يعقل!
>>>

وتظهر التجارب، ومنها جتربة منتصف الثمانينيات، أن خفض إنتاج 
»األوپيك« ال يرفع األسعار، حيث خفضت »األوپيك« إنتاجها آنذاك من 

33 مليون برميل الى 16 مليونا، وخفضت السعودية إنتاجها من 10 الى 3 
ماليني، ومع ذلك استمرت األسعار في االنهيار حتى وصل سعر البرميل 

الى 8 دوالرات، وبذلك كان الضرر مضاعفا على دول »األوپيك« وعلى 
رأسها السعودية، وقد ذكر تقرير لـ »رويترز« عن تلك احلقبة نشر 

منتصف أكتوبر املاضي ان اململكة احتاجت الى عشرين عاما للتعافي 
من ذلك االنخفاض، فأي مصلحة للسعودية من خلق حالة خفض أخرى 

لألسعار؟ ان انخفاض وارتفاع املواد اخلام مبختلف أنواعها تقرره 
وتتحكم فيه سياسات الدول املؤثرة في العالم ال الدول املنتجة.

>>>
وفي 2013/10/16 ومبناسبة مرور 40 عاما على احلظر النفطي العربي 

كتب البروفيسور األميركي جيف كلوغان مقاال مهما كشف فيه أن 
دول منظمة »األوپيك« ال قدرة لها على االطالق على التحكم في أسعار 
النفط، خاصة بعد إنشاء منظمة الطاقة الدولية وخلق الدول املستهلكة 

احتياطيات استراتيجية نفطية طويلة املدى بحيث يتضرر املنتج ال 
املستورد في حالة تكرار املقاطعة واستخدام النفط كسالح سياسي، وأن 
سبب ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات القليلة املاضية مرتبط بالطلب 

الكبير عليه من دول كبرى كالهند والصني ودول شرق آسيا الصناعية ال 
بسبب قرارات »األوپيك«!

>>>
آخر محطة: عندما كرر كبار خبراء النفط واالقتصاد قبل عدة أشهر أن 

سعر النفط- وكان يقارب 100 دوالر- لن ينخفض قط عن 80 دوالرا 
لكون هذه القيمة كلفة إنتاج النفط احلجري، كتبنا حينها أن سعر برميل 
النفط سيهبط إلى ما دون الـ 50 دوالرا عام 2015، وقد قارب ذلك الرقم، 

ونحن نقترب من بدايات العام اجلديد، ولم نقل ذلك ألننا جنيد قراءة 
اقتصاديات النفط، بل ألننا جنيد قراءة التحركات السياسية في املنطقة 

ومقاصدها!

Hasbars مشروع صهيوني إعالمي يستهدف 
اجلمهور الدولي لتبرير جرائم الصهيونية عبر 

شيطنة العرب واملسلمني.
قبل فترة تناولت الزميلة اإلعالمية السعودية هند 

عامر هذا املشروع بالتفصيل، وإليكم مقتطفات من 
دراستها القيمة لنقف معاً على األسباب والدوافع 

التي جتعل من تبني مشروع إسالمي مضاد 
للتهويد والصهيونية، جزءاً من الفروض على 

املسلمني لدعم وتثبيت رباط املقدسيني حتى يحني 
الفتح.

تقول الدراسة: صنفت بعض املصادر مشروع 
»هازبرا« كأحد املشاريع األكثر جناحاً في التاريخ 

األميركي، لتأثيره على ماليني من األميركيني لنصرة 
ودعم الدولة الصهيونية، ويعد امتدادا لـ »اجلدار 
اإلعالمي« الذي غيب الوعي أميركياً عاملياً بقضايا 

الشرق األوسط وخاصة فلسطني، ويكشف مشروع 
»هازبرا« في موقعه الرسمي ثمانية أنشطة رئيسه 

لتحقيق أهدافه، أبرزها من وجهة نظر الباحثة:
1- تقدمي املساعدة والتوجيه لألفراد واملجموعات 

العاملة في احلمالت اإلعالمية املناصرة للصهاينة، 
وانبثق منه كتيب هازبرا وهو دليل إلكتروني 

يستهدف الطالب واملناصرين حول العالم لتعليمهم 
أساسيات الدعاية للعدو الصهيوني، ويسرد احلجج 

املعتادة ضد الصهاينة ويوضح كيفية الرد عليها.
2- دعم أنشطة اجلماعات الطالبية املؤيدة 

للدميوقراطية وحقوق اإلنسان والتي تتضمن 
رسائل تدعو إلى مكافحة اإلرهاب، وانبثقت منه 

منظمة »Hasbara Fellowships« الطالبية عام 2011 
ويديرها احلاخام اليوت ماتياس، وتعاونت طبقاً 

ملوقعها الرسمي مع 80 جامعة، وجلبت 3000 
طالب وطالبة لزيارة العدو احملتل عبر أكثر من 
250 فرعا، وزودتهم مبعلومات عن دولة الكيان 

الصهيوني وأدوات نشر هذه املعلومات ثم أعادتهم 
إلى جامعاتهم.

وبينت الكاتبة السعودية واملستشارة اإلعالمية هند 
عامر احلاصلة على املاجستير في اإلعالم الرقمي 

»أن أخطر ما قدمته املنظمة ما يعنى مببادرات 
وسائل اإلعالم االجتماعية، إذ قدمت خدمات 

محترفة ومبهرة للمجموعات الطالبية وحتديداً 
املجموعات التي تقدم مبادرات إعالمية ملناصرة 

الكيان الصهيوني، ومنها التوجيه اإلستراتيجي في 
استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية، مثل كيفية 
صناعة العالمة التجارية للمجموعة املؤيدة للعدو 

الصهيوني وحتديد األهداف وبناء الهيكل التنظيمي 
والتوعية بأدوات قياس تأثير حمالت املجموعة، 

ومساعدة املجموعة على التطوير املستمر ألدائها 
بكيفية صوغ الرسائل املؤثرة الصاحلة للنشر في 
وسائل اإلعالم االجتماعية بتنوعها، وتنظيم ورش 

عمل في أفضل املمارسات الستخدام أدوات وسائل 
إعالم اجتماعية محددة وأهمها الفيسبوك وتويتر، 

وتقدمي ِمنح علمية وتعليمية متعلقة باستخدام 
وسائل اإلعالم االجتماعية«.

»هازبرا« امتداد الجتاه صهيوني قدمي متثله »وحدة 
املتحدثني اإلعالميني باسم اجليش الصهيوني« 
التابعة جليش الدفاع الصهيوني تأسست عام 

1948م لتكون همزة وصل بني جيش العدو 
الصهيوني ووسائل اإلعالم احمللية واألجنبية 

واجلمهور العام، وتتفرع لتسع وحدات تهتم بإعالم 
دولة الكيان الصهيوني واإلعالم الدولي وصناعة 

األفالم وإعداد األبحاث واالستراتيجيات واملبادرات 
والتدريب، ولهذه الوحدة ينتمي »افيخاي ادرعي« 
املتحدث بلسان جيش الدفاع الصهيوني لإلعالم 

العربي، الذي تظهره بعض وسائل اإلعالم العربية 
ويتابع حساباته بعض العرب في الوقت الذي كان 

ينبغي فيه قطع الطريق على كل هذه اجلهود 

اإلعالمية الساعية للتشكيك في القضية الفلسطينية 
العادلة.

وعن تكلفة »هازبرا« صرح املتحدث باسم اجليش 
الصهيوني »آفي بناياهو« ونشر في أوائل 

فبراير 2011 في موقع »االنتفاضة اإللكترونية 
electronicintifada« بأن 1.6 ماليني دوالر ستستثمر 

لتدريب أكثر من مائة صهيوني حتت مسمى 
»محاربي وسائل اإلعالم« لتدعم استخدام أدوات 

وسائل اإلعالم االجتماعية في نشر الدعاية 
الصهيونية للجماهير في أنحاء العالم.

وبتحليل النتائج إن كان الكيان الصهيوني جنح في 
حتقيق أهدافه اإلعالمية عبر »حرب وسائل اإلعالم 

اجلديدة« وخاصة تويتر في حربه األخيرة على 
غزة، بينت الباحثة أربعة معطيات لفشل كل هذه 

اجلهود:
1- اعتراف اإلعالم الصهيوني، فقد نشرت صحيفة 

»ذا جويش ديلي فورورد« الصهيونية تقريراً 
بعنوان: »تويتر.. أسوأ أعداء إسرائيل اجلدد«، 

أوضحت فيه أن احلرب احلالية على غزة أثبتت 
أهمية وسيلة التواصل االجتماعي في تغيير موازين 
القوى على صعيد الرأي العام العاملي، وأن »تويتر« 

غيّر كل قواعد العمل الصحافي، وأكدت أيضا أن 
»تويتر« أصبح لعبة كبيرة في جبهة الرأي العام 

العاملي.
2- تََصّدر وسم املطالبة مبحاكمة العدو الصهيوني 

)ICC4Israel#( للترند العاملي في شبكة تويتر، حيث 
حظي مبشاركات من دول عربية، أوروبية وأميركا.

3- نتائج التفاعل في الوسوم ـ الهاشتاقات ـ 
املناصرة لغزة كشفت عن أكثر من 10 ماليني تفاعل 

مناصر لغزة، وأشهرها
)#prayforgaza,  #GazaUnderAttack,
 #GazaUnderFire,  #ISupportGaza (

مقابل 500 ألف تفاعل فقط في الوسوم املناصرة 
إلسرائيل وأشهرها:

)#prayforIsrael, #IsraelUnderAttack,
#IsraelUnderFire, ISupportIsrael# (.

4- ردود األفعال العاملية املؤيدة لغزة من عدد من 
مشاهير عالم الفن، من ممثلني وممثالت ومغنني 

ومغنيات، فبعيدا عن االنحطاط األخالقي في 
الرسائل التي يقدمونها، إال أن لهؤالء تأثيرا كبيرا 
على الرأي العام وكان من أشهر املناصرين لغزة، 

مثل مادونا ـ 18 مليون متابع على فيسبوك، ريهانا 
ـ 36 مليون متابع، سيلينا جوميز، ميا فارو ـ 

500 ألف متابع، جونثان دميي الذي طالب صراحة 
بضرورة هدم اجلدار وإيقاف املستوطنات، وجون 
كيوزاك الذي زاد على تأييد غزة بخوض نقاشات 

مع متابعيه إلقناعهم، ومارك روفالوا ـ مليون 
متابع في تويتر، وحتى املمثل اليهودي روك 

شنايدر الذي وصف ما يفعله العدو الصهيوني 
بالبشاعة.

وخلصت الدراسة إلى أن »املعركة الرئيسة في هذا 
النوع من احلروب هي »معركة وعي« أوالً، والسالح 

األكثر نفاذا هو »السالح اإلعالمي« وأدواته في 
عصرنا احلالي هي »الشبكات االجتماعية« ومتى ما 

جنحنا في استخدامها فسيحضر الوعي العاملي جتاه 
قضية فلسطني، وسيتشكَّل تبعا له الرأي العام في 

تلك الدول، ليتحول بعدها إلى قرارات ومواقف«.
وختمت »إن االستهانة باإلجنازات التي حتققها 

القضية الفلسطينية على العالم االفتراضي، 
هو قصور فردي عربي ومسلم عن فهم قواعد 
اللعبة وتأثير اآللة اإلعالمية والتي أدركها الكيان 

الصهيوني منذ بداياته«.
دراسة تستحق التمعن، والنظر لشبكات التواصل 

االجتماعي قائد الرأي العام اجلديد بجدية ومعاملته 
باحتراف لدعم قضايا اإلسالم.

التخطيط حلرب 
خليجية ثالثة!

مشروعهم »هازبرا«.. فما هو مشروعنا؟

رماح

سعد المعطش
saad.almotish@hotmail.com

قطر وسلمان احلمود
الغالبية من الناس عندما ينقلون معلومة خاطئة 

أو مسيئة لشخص ما ويكتشفون أنهم قد 
ظلموه، ال يعتذرون، بل انهم يبررون خطأهم 
مبقولة »ناقل الكفر ليس بكافر«، وتلك املقولة 

ليس لها أساس في ديننا احلنيف، فإن كنت 
تعلم بأنها كفر فكيف نقلت لنا هذا الكفر؟!

بعد أن استطاعت دولة قطر الفوز بتنظيم كأس 
العالم بدأت بعض األجهزة اإلعالمية البريطانية 

ببث اإلشاعات عن عدم أحقية وقانونية فوز 
أشقائنا القطريني بالتنظيم واتهموهم بتقدمي 
رشاوى لبعض الدول من أجل احلصول على 

تصويتهم، ولكن جلنة التحقيق األخيرة أثبتت 
كذب تلك االقاويل وأثبتت أحقية قطر بالتنظيم 

للكأس العاملية.
قبل أيام نشرت صحيفة بريطانية تقريرا 

حاولت من خالله اتهام الشيخ سلمان احلمود 
بأنه يستغل منصبه ليحصل على منصب رئيس 

االحتاد الدولي للرماية وقد اوضح التقرير 
أنهم حصلوا على كتاب موقع من الشيخ أحمد 
منصور األحمد يطلب الدعم من وزير الرياضة 

في جنوب أفريقيا للتصويت للكويت.
من الطبيعي أن ترشح اجلهات املسؤولة عن 

الرياضة في أي بلد من ميثلها وتطلب له الدعم، 
فمن غير املعقول أن يقدم أي شخص نفسه 
لقيادة احتاد أو ناد أو اإلشراف على أي لعبة 

من تلقاء نفسه ولو كان هذا أمرا مقبوال لرأيت 
أحد أعضاء نادي الصليبخات يزاحم رئيس 
نادي برشلونة على منصبه لو كان املنصب 

باالنتخاب.
املصيبة ليست فيما يكتبه الغرب عن اخلليج 

لإلضرار بنا فهم يبثون ذلك ملصاحلهم، ولكن 
مصيبتنا فيمن ينقل تلك التقارير ويحاول 

تعميمها وكأنها حقيقة ال تقبل النقاش وال يوجد 
فيها أي شكوك واملصيبة الكبرى أن من ينقلها 
هم أبناء أقرب الناس لك سواء كانوا أبناء بلدك 
أو أبناء عمك من أبناء اخلليج، ومبا أن من نقل 

الكفر كافر ألنه يعلم بأنه كفر فإن من نقل 
الكذب كاذب وليس له أي مصداقية ألنه نقل 

كذبة أو خبرا لم يتحقق منه.
أدام اهلل من يريد رفع شأن خليجنا العربي، وال 
دام من ينقل لنا األخبار الكاذبة وامللفقة ليخدم 

ما يضر شعوبنا اخلليجية.

السجن 4 سنوات ملربية 
ظهرت في ڤيديو وهي تقوم 
بضرب ودهس طفلة صغيرة

كامباالـ  د.ب.أ: قضت محكمة في أوغندا امس 
بسجن مربية أربعة أعوام، بعد عرض مقطع ڤيديو 
تظهر وهى تضرب طفلــــة، وكان قد مت تصوير 
املربيــــة جولي توموهيري )22 عاما( ســــرا في 
أواخر نوفمبر املاضي، بعدما وضع والد الطفلة 
ارنيال كامانزي )18 شهرا(، دائرة تلفزيونية مغلقة 
في منزله بالقرب من كامباال، وأظهرت اللقطات 
املربية تقوم بضرب الطفلة، ودهســــها وضربها 
على وجهها. وقد شاهد مئات اآلالف مقطع الڤيديو 
على مواقع التواصل االجتماعي، مما دفع السلطات 
لإلعالن عن أن أي شخص يسعى للعمل في هذه 

الوظيفة ستقوم الشرطة بالتحري عنه.
وكانت املربية قد اعترفت األســــبوع املاضي 
بإســــاءة معاملة الطفلة، ولكنها قالت إن دافعها 
وراء ذلك كان تعرضهــــا للضرب على يد والدة 
الطفلة، التي نفت ذلك، وقالت كبيرة القضاة ليليان 
بوشانا إن ما تقوله املربية حول تعرضها للضرب 

ال يبرر إساءة معاملة »طفلة بريئة«.

جندي سابق باجليش األميركي
يقتل 5 أشخاص في إطالق نار قرب فيالدلفيا

نيويوركـ  أ.ف.پ: قتل خمسة أشخاص على 
األقل أمس عندما أطلق مســــلح النار في مناطق 
على مشارف مدينة فيالدلفيا شمال شرق الواليات 
املتحدة. ووقع اطالق النار الذي قالت قناة »دبليو 
بي فــــي اي« التابعة لتلفزيون »ايه بي ســــي« 
انه يعتقد ان مرتكبه جندي ســــابق في اجليش 
االميركي، في ثالث مناطق مختلفة في ضواحي 
فيالدلفيا. ومت اســــتدعاء فرق التدخل السريع 
»ســــوات« ملوقع رابع محتمل إلطالق النار في 
بنسبرغ، بحسب التلفزيون. وصرحت الشرطة 

للتلفزيون بأن املشتبه به متحصن داخل منزل 
في ســــودرتون، احد املواقع التي عثر فيها على 
جثث القتلى، اضافة الى موقع النســــديل ولور 
سالفورد تاونشيب. وتتمركز فرق سوات امام 

املنزل.
ووقع اول اطالق نار عند نحو الساعة 3.55 

صباحا )8.55 تغ(.
ونقل تلفزيون »دبليو بي في اي« عن مصادر 
قولها ان جميع الضحايا ومن بينهم امرأة واحدة 

على األقل، قتلوا من مسافة قريبة.

البقاء هلل

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن املنيس ـ 81 عاما 
ـ الرجال: كيفان ـ ديوان املنيس ـ ق5 مقابل 
نادي الكويت ـ ت: 99111778 ـ 97105353 ـ 

النساء: كيفان ـ ق6 ـ شارع السويس ـ م8 ـ 
ت: 24816247.

رباب عبداهلل محمد صفر، زوجة جاسم مهنا 
محمد قاسم ـ 61 عاما ـ بنيد القار ـ حسينية 

السيد علي املوسوي ـ ت: 97883925 ـ 
.24335715

رمي وليد خالد الصواغ ـ 8 أعوام ـ ت: 
99636646 ـ 90076606.

رفيعة عبدالرزاق عبدالكرمي العماني، أرملة خليل 
ابراهيم الشرهان ـ 75 عاما ـ الرجال: القادسية 

ـ ديوان الشرهان ـ ق9 ـ شارع القاهرة ـ 
تقاطع الدائري الثالث ـ ت: 98889652 ـ النساء: 
السالم ـ ق7 ـ ش716 ـ م2 ـ ت: 94058407 ـ 

الدفن بعد صالة العصر.
حمود بن محسن احلجيالن العازمي ـ 80 عاما ـ 
الفحيحيل ـ ق10 ـ ش13 ـ م16 ـ ت: 99811478 
ـ 99894559 ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 

صبحان.
لولوه حمود السيف، أرملة أحمد عبداهلل 

العصيمي ـ 95 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق4 
ـ ش48 ـ ديوان العصيمي ـ ت: 99014989 ـ 

99077951 ـ النساء: الفيحاء ـ ق3 ـ ش34 ـ م7 
ـ ت: 22518616 ـ الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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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.

مقاالت الزمالء 
كتاب الصفحة 
األخيرة والوفيات
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يتقدمون  بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

و�إىل �ل�شـادة �ل�شيـوخ و�لــوزر�ء و�أع�شـاء جمل�شي �الأمــة و�لبـلـدي و�ل�شعب �لكويتي كافة و�ملقيمني

ولكل من تف�شل مبو��شاتهم فـي وفاة فقيدهم �لغايل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

أحمد عبداللطيف إبراهيم الحوطي
�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�صر يف ال�صحف من داخل وخارج دولة الكويـت

�صائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

�ل�شيخ/ �شباح �الأحمد �لجابر �ل�شبـاح

و�شمو ويل �لـعهد �الأمني

�ل�شيخ/ نو�ف �الأحمد �لجابر �ل�شبــاح

و�شعادة رئي�س جمل�س �الأمة

�ل�شيد/ مــــــرزوق عــلـــــي �لــغــــانـــــم

و�شمو رئي�س �حلر�س �لوطني

�ل�شيخ/ �شالــم �لعـلـي �ل�شـالـم �ل�شبـاح

ومعايل نائب رئي�س �حلر�س �لوطني

�ل�شيخ/ م�شعل �الأحمد �لجابر �ل�شباح

و�شمو �ل�شيخ/ نا�شر �لمحمد �الأحمد �ل�شباح

و�شمو رئي�س جمـل�س �لوزر�ء

�ل�شيخ/ جابــر �لمبـارك �لحـمـد �ل�شبـاح

آل الحــــــــــــوطـــــــــــــي

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 5:10
الشروق 6.35
الظهر 11:43

العصر 2.34
املغرب 4.52
العشاء 6.14

والرياح ش��مالية  غائم جزئيا 
غربية سرعتها من 10 الى 32 

كلم/ ساعة.

العظمى: 25
الصغرى: 11

أعلى مد: 
5.53 ص � 7.27 م

أدنى جزر: 
00.37 ص � 12.12 م

مهرجان املوروث الشعبي ينطلق السبت القادم

املستشار محمد ضيف اهلل شرار يشارك في إعدادات استقبال املشاركني

قرية صباح األحمد للموروث الشعبي 
تستعد الستقبال املشاركني

تستعد قرية صباح األحمد للموروث 
الشعبي الستقبال ضيوفها من دول 
اخلليج والعرب يوم الس���بت املقبل، 

حيث ستكون املشاركة عامة للجميع 
كما سيتم تخصيص مشاركات للنساء 
في املهرجان ووضع ألعاب لألطفال.
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